
آموزش با طعم كرونا
در خيلي از صفحاتي كه در این مجله می خوانید، حتما از کلمه ي کرونا استفاده شده یا به چیزی اشاره شده که به مفهوم کرونا ربط داشته باشد. 
این ها هم نباشد، خودتان همچنان دارید به کرونا و در خانه ماندن و این موضوع فکر می کنید چرا که کرونا بر همه چیز اثر گذاشت. کووید 19بخش 
مهمی از زندگی ما را رقم زد اما اگر دانش آموزی تر بخواهیم بگوییم، کرونا یک چیز را بسیار تحت تاثیر خودش قرار داد و آن هم آموزش است. 
بعد از مدت ها پشت میز و نیمکت نشستن و گچ تخته سیاه و گرد ماژیک وایت بورد خوردن، تجربة جدیدی در درس خواندن داشتید. تجربة جدید 
آموزش غیرحضوری یا به عبارتی مجازی. قبل از این اتفاقات اگر یک روز به مدرسه ای می رفتید و می گفتید:» از فردا می توانید در خانه بمانید و با 
کامپیوتر درس بخوانید، حتی امتحاناتتان را هم به همین صورت بدهید.« مشابه یک شوخی بود، هیچ کس باور نمی کرد اما در یک روز زمستانی، 

فهمیدیم که دیگر شباهتی به شوخی ندارد. واقعیست.

بیشــتر مــدارس ژاپنی بــا رعایت نکات کم خطر، مدارس را باز کردند. تا خرداد باهم تعطیل شــدند و در برخی مناطق شــد. در ایــن کشــور، مــدارس همگــی شــیوع کرونا با تعطیالت بهاره مصادف اســفند، مــدارس ژاپــن تعطیــل شــد و سه نوبت اســتفاده می کنند. در اواسط عبـــــارتی تــــــعطیالت تابستانی ما را در این ها حدود یکماه طول می کشد و  بـــــه  تعطیالت زمستانی می روند. هرکدام از بهــاری، یکبــار تابســتانی و بعــد هم به در طول سال تحصیلی یکبار به تعطیالت ســه دوره آموزشــی دارند. دانش آموزان از اواســط فروردیــن تــا اواخــر اســفند، نظام آموزشــی ژاپن طوری اســت که تقریبا یکسال طول می کشد؟ می دانستید در ژاپن، سال تحصیلی 
بهداشتی باز شد.

شاید لطیفه های بامزه ای در این باره شنیده باشید. مثال من خودم جایی خواندم که »اگر جای موبایل در مدرسه نیست، جای مدرسه هم 
در موبایل نیست!« اما خودمانیم، خیلی هم بد نشد که برای مدتی هم که شده، از شر 6 صبح بیدار شدن و روپوش پوشیدن و چرت زدن 
سرکالس خالص شدید. همیشه رویای چنین کالسی را داشتید، حاال که دو دستی تقدیمتان کردند، غر می زنید! البته قبول داریم این شیوه 
بخاطر جدید و یکدفعه ای بودنش، نتوانست در بهترین حالتش به شما خدمات بدهد اما فکر کنید اگر روزی این قطع و وصلی های بی موقع 
اینترنت درســت شــود، محتوای کالس هایتان طوری شــود که مجازی درس دادنش راحت باشــد و بتوانید همزمان با درس خواندنتان خیلی 
واضح و نه قایمکی، نارنگی پوست بکنید، چه چیز جالبی می شود. )البته اگر تا   آن موقع تکنولوژی به قدری پیشرفت نکند که بوی نارنگی را 

برای معلمتان بفرستد!(

رویای کالس نرفتن!

در این کشــور، از اوایل شیوع جهانی 

کرونا، مدارس آرام آرام تعطیل شدند. 

چطــور؟ آمــوزش در ابتــــــدا، در خــــــانه و 

به صورت یک روز در هفته انجام می شد. 

برای دانش آموزان ابتدایی چهارشنبه، 

متوســطه پنجشــنبه و دورة تکمیلــی 

روز جمعــه برای آمــوزش غیرحضوری 

و در خانــه، تعیین شــد. بقیــه  روزهای 

هفتــه نیــز دانش آمــوزان بــا شــلوغی 

کمتــری بــه مدرســه می آمدنــد؛ مثــال 

ســاعت ورود و خــروج خاصی برای هر 

گــروه از دانش آمــوزان درنظــر گرفتنــد 

و دانــش آمــــوزان در مقاطــــع زمانـــــی 

گوناگونی سرکالس می نشستند.

سنگاپور

کرونــا و تعطیلــی مــدارس، مشــکلی نبــود 

که فقط کشــور ما را درگیر خود کرده باشــد. 

دانش آمــوزان بیشــتر نقــاط جهــان بــه نوبت 

وارد این بحران شــدند. بعضی کشورها قبل 

ایــران، بعضــی همزمــان بــا مــا و بعضی هم 

کمی دیرتــر. درهرصورت چیزی که درنهایت 

بــه گفتــة یونســکو مشــخص شــد ایــن بــود 

کــه کرونــا مــدارس 90 درصــد دانش آمــوزان 

جهان که این درصد تعداد یک و نیم میلیارد 

دانش آموز در 188 کشــور را شامل می شود، 

تعطیل کرد. 12 میلیون نفر از این یک و نیم 

میلیــارد دانش آمــوز را، دانش آمــوزان ایرانی 

تشــکیل می دهنــد. بیایید با هم بــه کرونا در 

مدارس جهان نگاهی بیندازیم.

آمار دانش آموزی کرونا

جالب اســت بدانید که جمعیت دانش آموزان هندی، بیشــتر از جمعیت کل ایاالت متحدة آمریکاســت، یعنی چیزی حدود 
330 میلیون نفر! حســاب کنید با مجموع معلمان و کادر مدرســه، جمعیت چقدر می شــود! وزیر آموزش و پرورش هند در 
مصاحبه ای گفت:» دانش آموزان ما ســرمایه های این کشــورند. مهم ترین موضوع برای ما حفظ ســالمت آنها و معلمانمان 
است.« و تمام مقاطع تحصیلی را تعطیل کرد. در این بین، دانش آموزان با سامانه ي SWAYAM درس می خواندند که چیزی 

شبیه شاد خودمان است!
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