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نگرانی محیط زیست برای ســامت بازدیدکنندگان باغ پرندگان در نوروز ۱۴۰۰

صدور مجوز بازگشایی باغ پرندگان قم به شرط تأیید دامپزشکی

معاون وزیر کشور 2 :میلیون نفر در تهران تحت تأثیر
زلزله هستند

دانشآموزانی که الفبا را نمیدانند!
هدیهاشمی
خبرنگار

«فیلم آموزشی و فایلهای صوتی ما (معلمها)
بــرای دانشآموزان کالس اول مثل یک شــوخی
میماند .خیلیهایشان الفبا را بخوبی نمیدانند.
زمانــی که آموزش مجــازی بــود ،بچهها تکالیف
خوبــی میفرســتادند امــا حــاال کــه آمــوزش را
حضــوری ارائــه میکنم ،میبینم کــه دانشآموز
اصــاً نمیتوانــد حروف را بنویســد و والدینشــان
مشــقها را مینوشــتند .متأســفانه در مناطــق
محــروم بســیاری از خانوادههــا اصالً ســواد کافی
ندارند که به دانشآموز مفاهیم را آموزش دهند.
اگر بچهها موضوعی را هم آموزش دیدهاند ،این
آموزشها بسیار اشتباه بوده است».
این بخشی از حرفهای مهسا حاتمی ،معلم
دبســتان «ســمیه» شــهر اهواز اســت .او هم مثل
خیلــی از معلمهای دیگر نگــران افت تحصیلی
دانشآموزانــش اســت .این دغدغــه آنقدر برای
معلمهــای کالس اولــی مهم بوده کــه حاال آنها
از خانوادههــا میخواهنــد دانشآموزانشــان را
برای آموزشهــای حضوری به مدرســه بیاورند.
گرچه یک ماهی هم میشــود که وزارت آموزش
و پــرورش با تصمیم ســتاد ملی مقابلــه با کرونا،
درهــای مدارس ابتدایی را بــه روی دانشآموزان
کالس اول و دومــی بــاز کرده تا آنهــا بتوانند برای
آمــوزش و ارتباط با معلم یک یــا دو روز در هفته
در مدرســه حاضــر شــوند .آنطــور کــه معلمها
میگوینــد ،پایهاولیهــا از طریــق آموزشهــای
مجــازی ،الفبا را بخوبی یاد نگرفتهاند .موضوعی
کــه مــورد تأیید معــاون ابتدایــی وزیر آمــوزش و
پــرورش هم هســت .رضوانــه حکیــمزاده درباره
افت تحصیلی دانشآمــوزان کالس اول و دومی
میگوید« :بــرای تقویت پایــه کالس اولیها باید
در تابســتان برنامهریــزی کنیــم ».ایــن وضعیت
البته در استانهای محروم به گونهای دیگر است.
معلمهای اســتانهای کم برخوردار آموزشی بر
این باورند که خانوادهها در کالنشــهرها باسوادند
و میتواننــد بــا فرزندانشــان الفبــا را کار کننــد اما
در اســتانهای محــروم بیشــتر خانوادههــا کــم
ســواد و بیســوادند و اصــاً نمیداننــد چگونه به

فرزندانشــان آموزش دهند .در سوی دیگر بیشتر
خانوادههــا فضــای مجــازی را نمیشناســند و
کودکانشان را در این فضا رها کردهاند.
ëëخانوادهها سواد آموزش را ندارند
مهســا حاتمــی  35دانشآمــوز کالس اولــی
دارد .او عــاوه بــر تدریــس ،ســرگروه آمــوزگاران
شهرســتانهای خوزســتان هــم اســت .آنطــور
کــه ایــن خانــم معلــم میگویــد ،دانشآمــوزان
کالس اولــی ،دانشآمــوزان کالسهــای مجازی
نیســتند«:دانشآموزانم اصــاً حاضــر نیســتند
فیلمهایی را که در گروه میفرستم ببینند .فیلمی
که معلم میفرســتد مثل یک شوخی برای آنها
میماند .این درحالی است که سعی میکنم این
فیلم را خیلی جذاب بسازم .آنها در این روزهایی
که به مدرســه میآیند اشکاالت بســیاری دارند و
خیلیهایشان الفبا را بخوبی نمیدانند .متأسفانه
در مناطــق محروم اســتان خوزســتان خانوادهها
اصالً سواد کافی ندارند که به دانشآموز مفاهیم
را آمــوزش دهنــد .اگــر بچههــا موضوعــی را هم
آمــوزش دیدهانــد ،این آموزشها بســیار اشــتباه
بــوده اســت .خانوادههــا هــم کالفــه شــدند .آنها
نمیتواننــد بچههــا را پــای کالسهــای مجــازی
بنشانند .بچهها شیطنت دارند .تکالیف را جدی
نمیگیرند .البته دانشآمــوز پایه اول هم مقصر
نیســت چرا که احساس مســئولیت را در مدرسه
یاد میگیرد و او اصالً با مفهوم مدرسه آشنا نشده
اســت .همین مشــکالت بود که من از خانوادهها
خواستم تا بچههایشان را به مدرسه بیاورند».
او پیشنهادی هم برای وزارت آموزش و پرورش
دارد« :کتابهایــی بــرای دانشآمــوزان کالس اول
تألیف کنند که آنهــا دوباره در پایه دوم آن مفاهیم
را یــاد بگیرنــد چرا کــه ایــن دانشآمــوزان به هیچ
عنــوان آمادگــی رفتــن بــه کالس دوم را ندارنــد.
خودم ســرگروه آموزشی هستم و از مدارس بازدید
میکنم و در گروه همکارانمان در شــاد هم هستم.
دانشآمــوزان پایه اول و دوم اســتان ما متأســفانه
بسیار ضعیف هستند .حتی اگر آموزش و پرورش
یک روز در هفته در شبکه آموزش برای مادران هم
کالس بگــذارد که چگونه به بچههایشــان تدریس
کنندبخشیازمشکالتماحلمیشود».

حســین حیاتی مقدم ،آموزگار پایه اول و دوم
دبستان شهید فیروززاده منطقه سردشت دزفول
اســت .او  8دانشآمــوز دختر و پســر کالس اول و
 11دانشآمــوز کالس دوم دارد .او بــه کمســوادی
خانوادهها اشــاره میکند و میگوید« :کمســوادی
و بیســوادی والدین موجب شده که بچهها افت
تحصیلی داشته باشــند .بعضی از دانشآموزان
اصــاً بــه موبایل و اینترنت دسترســی نداشــتند،
یــا توانایــی خریــد بســته اینترنــت را ندارنــد .این
مشکالت برای من در زمان تدریس وجود داشت
و همینها موجب میشد دانشآموزان از درس
عقب بمانند .دانشآمــوز پایه اول مثل یک لوح
سفید است که تازه میخواهد خواندن ،نوشتن و
حساب کردن را یاد بگیرد و اگر این کار به درستی
صورت نگیرد ،تا آخر دوران مدرسه به مشکل بر
میخورد .با توجه به اینکه تدریس در پایه اول نیاز
به مهارت خاصی دارد اکثر خانوادهها نمیتوانند
آنطور که باید و شــاید بــه دانشآموزان مطالب
درس را یاد بدهند».
ëëکالس اولیها شوق و انگیزهای ندارند
مشــکالت معلمــان فقــط آمــوزش کالس
اولیها نیســت ،هر چند وقت یکبار فیلم یا فایل
صوتــی در فضای مجازی منتشــر میشــود که در
آن پــدر یــا مادری با خشــونت مشــغول آموزش

فرزنــد خود اســت .فایلهایی که بــه گفته برخی
از معلمــان خشــونت علیــه کــودکان را افزایــش
داده اســت .این موضوع راعالیــه انصاری معلم
بیرجنــدی میگویــد« :متأســفانه ایــن روزهــا
شــاهدیم که ارتبــاط عاطفی برخی از مــادران با
فرزندانشــان کم شــده اســت .قبــل از کرونــا مادر
نقش مــادری داشــت اما حــاال همکار ســختگیر
مــا شــدهاند .به نظــرم ،آن چهره مهربــان مادر و
رابطــه مــادر و فرزند تیره و تار شــده اســت .حتی
برخــی وقتها شــاهد ایــن برخوردهــا در فضای
مجــازی هم هســتیم .ایــن موضــوع روی روحیه
دانشآمــوزان هم تأثیر میگذارد .عالیه انصاری
 25دانشآموز کالس اولی دارد .او تأکید میکند:
«کالس اولیها نیاز به شــناخت نشــانهها دارند و
خیلی از دانشآموزان در این مورد دچار مشــکل
شد هاند 15 .روز شهریور دو هفتهای بچهها کالس
حضــوری داشــتند و با معلمها آشــنا شــدند و ما
هم توصیههایی بــه خانوادهها کردیم .اما کالس
اولیهای امسال شور و شوق مدرسه را ندارند».
هــورا علیرحــمزاده ،معلــم کالس اول
درکوهدشــت لرســتان هــم بــه افــت تحصیلــی
دانشآموزانــش در ایــن ســال تحصیلــی اشــاره
میکند و میگوید« :یکی از دالیل افت دانشآموز
این است که خانواده به جای دانشآموز مشق و

اخبار

گفتوگو با معلمان مناطق محروم درباره ضعف شدید آموزشی دانشآموزان پایههای اول و دوم

امال را مینویســد و حتی خانواده امتحان بچه را
میدهــد .برخی از خانوادهها اصــاً نظارت روی
درس و مشق بچهها ندارند .به دانشآموز 7ساله
میگوینــد برو داخل اتــاق و فیلم معلم را ببین.
والدین دیگر نظارتی نمیکنند که دانشآموز چه
میکند .بچه هم سرگرم بازی با گوشی میشود.
هر چقدر هم وویس و فیلم میفرســتم  ،بچهها
از فهــم شــان عاجزنــد و خیلیها هم بــه خاطر
شــرایط کرونا به روســتا رفتند و روستاها اینترنت
هم ندارند».
ëëترک تحصیل دختران روستایی
در روستاهای برخی از استانهای کمبرخوردار
از آمــوزش ،کالسهــا حضــوری بــوده اســت و
معلمان ســعی کردهانــد کالس درس حضوری
تعطیــل نشــود .آنطــور کــه عبید ملک رئیســی
معلــم سیســتانی میگویــد« :در منطقه مــا تازه
یک دکل نصب شده است و ما در روستا اینترنت
نداریــم .عــاوه بــر ایــن ،والدیــن و دانشآموزان
گوشــی هوشــمند ندارنــد .اگــر در خانــه گوشــی
هوشــمندی باشــد آن بــرای پدر خانواده اســت و
پــدر هم معموالً شــغلش ســوختبری اســت و
شب به خانه میآید .در جنوب استان اکثر والدین
کمسواد و بیسواد هستند .یعنی اینکه اگر فایلی
برای دانشآموز ارســال کنم با وجود آنکه گوشی
هوشمند هم داشته باشد نمیتواند موضوع را یاد
بگیرد .چرا که والدین سواد ندارند .البته مشکالت
دانشآموزان ما فقط برای این دوره نیست بلکه
دانشآمــوزی دارم که پایه چهارم و پنجم اســت
اما هنوز سواد پایه اول را هم ندارد ».در مدرسهای
کــه او تدریــس میکنــد  12دانشآمــوز پایــه اول
حضور دارند« :از ســال گذشــته تا حاال در مدرسه
مــا  ٧دانشآمــوز تــرک تحصیل کردهانــد .ترک
تحصیل دخترها هم بسیار باالست .سن دخترها
که باالتر میرود ،خانوادهها اجازه نمیدهند که به
مدرســه بیایند .استدالل هم این است سن دختر
بــاال رفتــه و معلمــش نباید مرد باشــد .پارســال
هــم که تدریس خانه به خانــه میرفتم ،خانواده
میگفت این درس که  10روز یکبار داده میشــود
بــه درد دانشآمــوز نمیخــورد همــان بهتــر کــه
درس نخواند».

معاون وزیر کشــور و رئیس ســازمان مدیریت بحران گفت :در زلزله احتمالی تهران حتی
تأمین چادر برای  ۱۰میلیون نفر نیز مســأله بزرگی است .بهگزارش ایسنا ،اسماعیل نجار
در مراســم اختتامیه جشــنواره ســوانح طبیعی «مســابقه ملی طراحی اســکان موقت»
گفت :قریب به چهل ســال اســت در این کار فعالیت دارم و مخالف صد درصد ســاخت
اردوگاهها هســتم ،چراکه معتقدم مشــکالت بســیاری ایجاد میکنــد .نجار ادامــه داد :ما
تجربه مقابله با بحران را در مناطق بســیار وســیع جمعیتی نداریم .زلزله سر پل ذهاب،
جمعیتــی ۱۲۰هزارنفری را تحت تأثیر قرار داد ،اما در تهران چه پیــش میآید؟! او افزود:
 ۱۹۱سال از زلزله قبلی تهران گذشته است و برآورد ما نشان میدهد در صورت بروز زلزله
دو میلیون نفر تحت تأثیر مستقیم زلزله و هشت میلیون تحت تأثیر غیرمستقیم زلزله
خواهنــد بود .این جمعیــت را کجا میتوان اســکان داد؟  ١٠میلیون نفر کجا چــادر بزند و
سرویسبهداشتیاشکجابایدتأمینشود؟رئیسشورایشهرتهرانهمدراینمراسماز
ساخت ۱۵سولهبحرانجدیددرتهرانخبرداد.محسنهاشمیرفسنجانیگفت:بااتمام
عملیاتعمرانیاینسولهها،استانداریاستانهایمعیندرآنهامستقرشدهودرصورت
وقوعبحرانبهعنواناستانمعیندرکنارپایتختقرارمیگیرند.هاشمیگفت:تأمینبرق
اضطراریبرایمترووشهرتهران،قطعخودکارگازهنگامزلزله،مقاومسازیساختمانها،
نظارت دقیق بر استحکام و مقاومت ساختمانهای در حال ساخت ،تالش برای تکمیل
سامانههشدارسریعزلزلهدرپایتختومواردیازاینقبیلازجملهاقداماتپیشگیرانهای
استکهدرستادمدیریتبحرانپایتختهموارهدرحالپیگیریآنهاهستیم.

عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکلشکنان

ما برای موجشکنی خلق نشدیم و دیگران برای موجآفرینی

وزیر بهداشت ضمن ابراز نارضایتی از برخی پروتکلشکنیها و همچنین عدم برخورد با
این افراد ،گفت :از فردا واکسیناســیون برای ۱۰۰هزار نفر دیگر از کادر درمان آغاز میشــود.
 ۲۵۰هزاردوزدیگرتاآخراینهفتهمیرسد.امیدوارمتاپایاناسفندماهبتوانیمگروههدف
آسیبپذیرمان را واکسن بزنیم .به گزارش ایسنا ،دکتر سعید نمکی در نوزدهمین آیین
پویش ره سالمت و بهرهبرداری از پروژههای دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گفت :بشدت
گلهمندم از کســانی که پروتکلها را رعایت نمیکنند و بشــدت گلهمندترم از کسانی که با
پروتکلشکنها برخورد نمیکنند .وزارت بهداشت که ابزار ندارد .وزیر بهداشت افزود :ما
کی برای تردد از مرزها به ســمت عتبات و برگشــتش مجوز و اجازه دادهایم؟ چه کســی از
من نامه دارد در این زمینه .کدام یک از همکارانم با برخی از این ترددها موافقت کردند؟
اتوبوســی میآید و آن را در مرز تســت میکنیم که فرد مثبت از آن بیرون میآید .این فرد
مثبــت پیاده میشــود و اتوبوس تا فالن شهرســتان میرود .ردیابی میکنیــم و تازه موارد
مثبت در آنجا پیدا میشوند .تا کجا باید همکاران من تاوان ندانمکاری برخی را بدهند .ما
چه گناهی کردیم که در ۱۳ماه مدام باید موج ایجاد شود ،موج را بشکنیم و شهید دهیم!

