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اشاره
ویروسکرونانهتنهابرسالمتافراد،بلکهبرنحوةیادگیری،
کاروزندگیآنهاتأثیرعمیقیدارد.دراوجکرونا،بیشاز
188کشورکهحدود91درصدازدانشآموزانثبتنامشده
درسراسرجهانرادربرمیگیرد،مدرسههایخودراتعطیل
کردندتابتوانندازگسترشویروسجلوگیریکنند.تعطیلی
مدرسههابردانشآموزان،بهخصوصدانشآموزانآسیبپذیر،
تأثیرزیادیمیگذارد.کودکانوجوانانخانوادههایکمدرآمد
با بومی و قومی اقلیتهای پناهندگان، مهاجران، وتکوالد،
هویتوگرایشهایمتنوعوافرادبانیازهایآموزشیخاص
حمایت حضوری، یادگیری فرصتهای از محرومیت، دچار
خدمات دریافت و مدرسهها در موجود عاطفی و اجتماعی
اضافیمانندوعدههایغذاییدرمدرسهرنجمیبرند.آنها
بابستهشدندرهایمدرسهخطرعقبافتادگیوانزوایبیشتر
رادارند.اگرکشورهابرایارتقایعدالتویادگیريآموزش
نتایج نظر از دانشآموزان این ندهند، انجام کافی اقدامات
آموزشیوحمایتیمدرسههابیشترینضررراخواهنددید.
برای را OECD عضو ابتکاراتکشورهای بعد بخشهای
رفعنیازهایدانشآموزانآسیبپذیردرطولشرایطبیماری

همهگیرکووید19تشریحمیکند.

ترجمه: آذر خزائی
شجوی دکترای تکنولوژی آموزشی

دان
شتر

و آموزگار دوره ابتدایی شهرستان ال

ب پذیر
ش آموزان محروم و آسی

 رفعشکافهاییادگیریبرای دان
تعطیلی مدرسـه ها ممکن است موجب ايجاد شکاف های جديد 
آموزشـی يا تشديـد مـوارد موجـود شـود. شـواهد نشان می دهنـد، 
دانش آموزان با پیش زمینه های اقتصادی- اجتماعی محروم، احتمال 
از  خاصی  گروه های  اين،  بر  عالوه  دارند.  را  بیشتری  آسیب ديدن 
قومی خاص،  از گروه های  دانش آموزانی  مثال  )برای  دانش آموزان 
دانش آموزان با نیازهای آموزشی ويژه و غیره( که در حال حاضر به 
حاشیه رانده شده اند، بسیار تحت تأثیر قرار خواهند گرفت؛ اگر اين 
دانش آموزان پیش زمینة اقتصادی-اجتماعی پايین نیز داشته باشند، اين 
تأثیر می تواند حتی بیشتر شود. ارزيابی ها از اياالت متحده، برای مثال، 
نشان می دهد افت يادگیری در خواندن و رياضیات به دلیل تعطیلی 
مدرسه ها، برای اکثر دانش آموزان، به ويژه دانش آموزان آسیب پذير، 
مانند مهاجران و پناهندگان يا دانش آموزان با نیازهای آموزشی ويژه، 
قابل توجه است. در انگلستان، مطالعة بنیاد ملی تحقیقات آموزشی با 
نمونه ای از تقريبًا 3000 مدير مدرسه و معلم در حدود 2200 مدرسة 
ابتدايی و متوسطه در سراسر انگلیس نشان داد در بیشتر مدرسه ها 
معلمان تا جوالی 2020 کمتر از 70 درصد از برنامة درسی را پوشش 
داده اند. در نتیجه، دانش آموزان به طور متوسط سه ماه از يادگیری خود 
عقب هستند. به عالوه، اين مطالعه نشان می دهد پسران نسبت به 
دختران از برنامة درسی عقب ترند و فاصلة يادگیری دانش آموزان 
محروم حداقل 46 درصد افزايش يافته است. به همین ترتیب، يک 
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مطالعه در مورد مدرسه های فنالندی در طول شش سال )2015 تا 
2020( در يادگیری برای دانش آموزان گروه 2020 افت زيادی نشان 
داد. اين مطالعه نشان می دهد، تعطیلی مدرسه ها به کاهش میانگین 

مدرسه در نمرات رياضیات در مقايسه با گروه قبلی منجر می شود.
ُبعد  به  بیشتر  توجه  است،  داده  گزارش  يونسکو  که  همان طور 
جنسیتِی تأثیر همه گیری ويروس کرونا بر آموزش وپرورش مهم است. 
از دختران ممکن است خواسته شود بیش از پسران به کارهای خانه 
بپردازند و اين از ساعت درس خواندن آن ها می کاهد. نرخ ترک 
تحصیل دختران نیز ممکن است پس از اين تعطیلی طوالنی مدرسه ها 
باالتر باشد. به همین ترتیب، پسران با پیش زمینه های اقتصادی- 
اجتماعی پايین ممکن است مجبور به ترک تحصیل شوند تا بتوانند 
درآمد خانوادة خود را که در اثر همه گیری کرونا کاهش يافته است، 
تأمین کنند. شکاف های جنسیتی در آموزش وپرورش ممکن است به 
دلیل بحران بیشتر شود و به روش های گوناگون دختران و پسران 
را تحت تأثیر قرار دهد. از يک سو، شکاف مطالعه در بین دختران و 
پسران ممکن است با تعطیلی مدرسه ها افزايش يابد. مطالعه ای در 
انگلستان گزارش داد که شکاف جنسیتی در تعدادی از کودکان که 
می گويند از خواندن لذت می برند و مطالعة روزانه دارند، بیشتر شده 
است. اين واقعیت اين نگرانی را ايجاد می کند که پسران ممکن 
است در اثر شیوع ويروس کرونا در معرض آسیب قرار بگیرند، زيرا 
پسران به طور متوسط کمتر از دختران به خاطر لذت مطالعه می کنند و 

در برنامة سنجش بین المللی دانش آموز )PISA( نمرة کمتری کسب 
می کنند. از سوی ديگر، تأثیر تغییر به آموزش برخط يا از راه دور نیز 
می تواند دختران را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد، زيرا برخی از کشورها 
هنوز شکاف جنسیتی ديجیتالی را تجربه می کنند که ممکن است 
مانع استفادة کامل دختران از رسانه های آموزشی شود. عالوه بر اين، 
زنان در سراسر جهان هنوز دسترسی کمتری به اينترنت دارند. اين 
شکاف جنسیتی در اروپا به 5 درصد و در آمريکای التین به 12 درصد 
می رسد. بنابراين، تحلیل همة اين عوامل که با داده های تفکیک شده 
بر اساس جنسیت پشتیبانی شده اند، به منظور تجزيه و تحلیل بعد 
جنسیتی در همه گیری کنونی و تعهد به استفادة آن، در تصمیم گیری 

و گزارش دهی مهم است.
بنابراين، الزم است برای حمايت از مدرسه ها ابتکاراتی صورت گیرند 
تا به دانش آموزان، به ويژه دانش آموزان آسیب پذير، در جبراِن افت 
يادگیری کمک کنند. کشورها در حال حاضر آماده سازی راهبرد های 
جبران برای دانش آموزان، با تمرکز ويژه بر دانش آموزان محروم، را 
آغاز کرده اند. تاکنون انواعی از ابتکارات نظیر مدرسه های تابستانی، 

برنامه های آموزش سريع و ساير فعالیت ها را می توان مشاهده کرد.

 مدرسههایتابستانی
شواهد نشان می دهند، برنامه های يادگیری تابستانی و بعد از مدرسه 
می تواند انگیزه و پیشرفت قابل توجهی در يادگیری افراد محروم ايجاد 
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کند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، برنامه های تقويتی، 34
برنامه های يادگیری سريع و انواع ديگر »اردوهای يادگیری« فشرده 
برای کودکان آسیب پذير، برای جبران يادگیری و بازگشت موفقیت آمیز 
ترک تحصیل کنندگان به مدرسه، مؤثر است. در چندين کشور، مقامات 
آموزشی چنین راهبردهايی را برای تعطیالت تابستانی 2020، با تمرکز 

ويژه بر آسیب پذيرترين دانش آموزان، برنامه ريزی کرده اند:
● از جمله اقدامات ديگر اين است که کانادا دوره های تابستانی 
و اردوهای يادگیری را برای دانش آموزان ابتدايی و متوسطه »که 
مشکل دارند يا به آموزش های جبرانی نیاز دارند« ارائه داده است. 
اين برنامه ها به صورت داوطلبانه بر اساس انتخاب والدين و مدرسه ها 
در دسترس هستند و براساس نیازهای دانش آموزان و شرايط خاص 

آن ها طراحی می شوند.
● در انگلستان، نخست وزير در ژوئن 2020 اعالم کرد برای جبران 
کمبودهای آموزشی به دلیل تعطیلی مدرسه ها، 1 میلیارد پوند برای 
محروم ترين  برای  دولت  می يابد.  اختصاص  کودکان  به  کمک 
دانش آموزان، در حال آماده سازی راهبرد های جبران و برنامه های 

ويژه در تابستان است.
● در آلمان، وزارت آموزش وپرورِش يکی از اياالت، مبلغ پانصدهزار 
تا  داد  پیشنهاد  تابستانی  مدرسه های  بودجة  تأمین  برای  يورو 
دانش آموزان بتوانند قبل از سال تحصیلی جديد به آمادگی الزم دست 
يابند. با همکاری شهرداری، پیشنهادهايی آموزشی برای دانش آموزان 
از کالس اول تا هشتم ارائه شد. در دو هفتة آخر تعطیالت تابستانی، 
سه ساعت درس در روز، به ويژه در ساختمان مدرسه ها، در شهرها و 
انجمن های شهرداری ها، ارائه می شد. اين درس ها را دانشجومعلمان، 
معلمان کارآموز، معلمان و کارکنان آموزشی، معلمان بازنشسته و 
دانش آموزان بزرگ سال که به طور ويژه آموزش ديده بودند، تدريس 

می  کردند.
● برخی از کشورها مانند سوئد در حال حاضر اردوهايی تابستانی ارائه 
می دهند که برای مثال دانش آموزان مهاجر می توانند مهارت های 
زبانی خود را در محیطی غیررسمی، با تعامل با ساير دانش آموزان بومی 
و خارجی و همچنین کارکنان آموزشی، تقويت کنند. سوئد همچنین 
برای دانش آموزانی که در کالس های هشتم و نهم در يک يا چند 
درس مردود می شوند، اردوی تابستانی برگزار می کند. کشورهای ديگر 
مانند اتريش، برای کودکان شش ساله و باالتر اردوهای آموزش زبان 

ارائه می دهند.

 برنامههایآموزشسریع
برنامه های آموزش سريع نیز می توانند پاسخی مؤثر برای جبران 
بحران کوويد 19 باشند. اين برنامه ها انعطاف پذير، متناسب با سن و 
در بازة زمانی سريعی اجرا می شوند تا دسترسی به آموزش را برای 
کودکان و جوانان محروم و ترک تحصیل کرده فراهم کنند. در اين 
مورد، کشورها می توانند برنامة درسی سريعی را دنبال کنند که روی 
موضوعات اصلی متمرکز است. آن ها می توانند به ويژه کسانی را که 
به داليلی مانند بحران يا جنگ مردود شده اند يا در ادامة تحصیلشان 

وقفه ای ايجاد شده است، هدف قرار دهند.
● کارگروه های آموزش سريع (AEWG) شبکه ای بین المللی که 
در سال 2014 از چندين سازمان دولتی و غیردولتی بین المللی تشکیل 
شده، در سال 2017 يک راهنما منتشر کرد که 10 اصل مشترک را 
برای راهبردهای برنامه های سريع فراگیر و کارآمد تعیین می کند. 
برای  برنامه ها در شرايط اضطراری  اين  مشخص شده است که 
گروه های آسیب پذير دانش آموزان که به آموزش با کیفیت دسترسی 

کمی دارند يا اصاًل دسترسی ندارند، بسیار مفیدند.
● يونیسف اخیرًا در رهنمودهای خود برای کنترل و پیشگیری از 
کوويد 19 در مدرسه ها، توجه به برنامه های آموزش سريع را برای 
حمايت از کودکان، به منظور جبران يادگیری از دست رفتة خود در پی 
همه گیری بیماری، و برای کمک به ادغام کودکانی که قباًل ترک 

تحصیل کرده اند، توصیه کرده است.
● در نروژ، دولت بودجه ای در حدود 17 میلیون يورو به مديران 
مدرسه ها اختصاص داد تا به دانش آموزان آسیب پذير کمک کنند 
کمبودهای يادگیری را جبران کنند. اين بودجه می توانست برای 
اقداماتی از جمله تأسیس مدرسه های تابستانی، اجرای برنامه های 
آموزش سريع، کمک به انجام تکالیف منزل و استخدام معلمان بیشتر 

استفاده شود.

 سایرفعالیتها
ساير فعالیت ها می توانند شکاف های يادگیری را که با همه گیری 
آسیب پذير  گروه های  به  به ويژه  و  کنند  محدود  می يابد،  افزايش 

دانش آموزی سود برسانند؛ فعالیت هايی نظیر:
● استفاده از طراحی جهانی در برنامه های درسی؛ يعنی اطمینان 
از نظام  هايی فراگیر که توانايی های بالقوة هر يادگیرنده را برآورده 
می کنند. اين طراحی، برنامه های درسی انعطاف پذير، مرتبط و در 
دسترس، کتاب های درسی عاری از کلیشه ها و حذف و استفاده از 
روش های ارزيابی را دربرمی گیرد که به دانش آموزان امکان می دهد 

يادگیری را به روش های گوناگون نشان دهند.
● حمايت از فعالیت های يادگیری غیررسمی در خانه يا از طريق 

مشارکت با انجمن ها؛
● در سطح مدرسه، تشويق به تدريس خصوصِی پس از مدرسه و 
مربیگری همتايان و همچنین کالس های مطالعة ويژة بعد از مدرسه 
)اعم از اجباری يا برای گروه های انتخاب شده( تا دانش آموزان بتوانند 
درس های اصلی را ياد بگیرند. داده ها نشان می دهند که کمتر از 
50 درصد از دانش آموزان در مدرسه ای هستند که چنین کمکی را 
ارائه می دهند. به منظور تقويت يادگیری و اجتماعی شدن دانش آموزان، 

می توان تدريس خصوصی همتايان را ارتقا داد.
کاهش  کرد  اعالم  فرانسه  آموزش وپرورش  وزارت  مثال،  برای 
شکاف يادگیری بین دانش آموزان در اولويت راهبردهای بازگشايی 
مدرسه ها قرار خواهد گرفت. از جمله اقدامات ديگر اينکه 1/5 میلیون 
فرانك اضافه کار برای معلمان، به منظور حمايت از دانش آموزان در بعد 

از ساعت مدرسه، تأمین اعتبار خواهد شد.
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