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پيامك300099004806 :
 هدی رضوانی
یکی از حوزههای مهمی که با شیوع کرونا
دستخوش چالشهای زیادی شد ،آموزشوپرورش
بود .با تغییر آموزش حضوری به آموزش مجازی
بسیاری از دانشآموزان سردرگم شدند و معلمان
و خانوادهها چالشهای جدیدی را تجربه کردند .با
شروع سال تحصیلی جدید خانوادهها بین حضور
فرزندشان در مدرسه و استفاده از آموزش مجازی
دچارتردید شدند ۱۴.مهرماه مصادف با ۵اکتبر ،روز
جهانی معلم فرصت مغتنمی بود تا با اکبرمحیاپور
رییس آموزشوپرورش سیرجان در خصوص
سازگاری با آموزش مجازی و تهیه زیرساختهای
این حوزه گفتوگو کنیم.
 رویکرد آموزشوپرورش سیرجان برای
شروعسالتحصیلیجدیدچیست؟
ً
شوپرورشدرکل
معموالسیاستهای آموز 

کشور یکسان است و تنها بخش کوچکی از آن به
صورت منطقهای تدوین میشود .درمورد بازگشایی
مدارس ،از آنجایی که نمیشد بازه زمانی مشخصی
را برای پایان کرونا درنظر گرفت ،وزارتخانه تصمیم
بر حضوری شدن مدارس گرفت .در ابتدای شیوع
کرونا همه دانشآموزان خانهنشین شدند ولی در
حال حاضر اکثر مدارس دنیا شروع به فعالیت
کردهاند .وزارت آموزشوپرورش هم به این نتیجه
رسید که مدارس را باز کند .دلیل دیگرهم این بود
که بسیاری ازبچهها هیچگونه امکاناتی برای آموزش
غیرحضوری ندارند؛ نه اینترنت و نه گوشی هوشمند.
ازطرفی بخش عمدهای ازمدارس ما ،مثل مدارس
روستایی کمجمعیت هستند و خطر ابتال آنها را
تهدید نمیکند .لذا مقرر شد مدارس باز شوند اما
برای اینکه خانوادهها سردرگم نشوند ،هیچ اجباری
در این کار نبود و به والدین اختیار داده شد که
تصمیم بگیرند فرزندشان را به مدرسه بفرستند یا
خیر .شرایط فعلی ،آموزش غیرحضوری یا مجازی
نیست .وضعیت االن ،آموزش در بحران است .به
همیندلیلبرنامه کامال انعطافپذیراستو اختیار
کامل و کافی به شورای مدارس داده شده .میتوانند
بچهها را گروهبندی کنند ،ساعت کالسی را تغییر
دهند و ...هرمدرسه متناسب با جمعیت و شرایط
دانشآموزانشمیتواندبرنامهریزیکند.
 چند درصد دانشآموزان دراین شرایط
بهمدرسهمیآیند؟
اوایل استقبال بیشتربود و حدود ۳۰درصد به
مدرسه میآمدند .ولی طی روزهای اخیر با توجه به
شیوع بیشتر کرونا آماربه  ۲۰الی  ۱۵درصد کاهش
یافته .این آمار به صورت میانگین است .ممکن
است در یک مدرسه  ۵درصد دانشآموزان حضور

گفتوگوی پاسارگاد با رییس آموزشوپرورش سیرجان؛

در بین دانشآموزان و معلمان ابتال به کرونا داشتهایم
داشته باشند و در یک مدرسه دیگر
 ۴۰درصد دانشآموزان.
 برای برگزاری کالسهای
حضوری چه تجهیزاتی از سوی
آموزشوپرورش در نظر گرفته
شده؟
یک دستورالعمل کلی ازسوی
وزارت بهداشتودرمان ابالغ شده و
مدارس ملزم هستند درآن چارچوب
ً
معموال روی سه نکته؛
عمل کنند.
فاصلهگذاری اجتماعی ،استفاده
از ماسک و شستوشوی مرتب
دستها تاکید شده است .ضمن
اینکه کالسها و محیط مدارس به
صورتمرتبضدعفونیمیشود.
 رعایت فاصله اجتماعیو
استفاده ازماسک برای یک کودک
دبستانی مشکل است ،چگونه
مدارس آن را کنترل میکنند؟
نمیتوانیمبگوییم این کار%۱۰۰
امکانپذیر است اما بچهها کمکم
عادت کردند .صندلیها با فاصله
هستند و سعی بر آن است که از
ماسک استفاده شود .ممکن است عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
بچهای هم باشد که رعایت نکند اما
 آیا تغییری هم درحقالزحمه و حقوق
معلمان و مدیران مدارس پیگیرهستند که حداکثر
مراقبت انجامشود.
آنها هم ایجاد شده؟
 در بحث تدریس معلمان در سامانه
نه متاسفانه هیچ تغییری ایجاد نشده است.
شاد ،آیا معلم موظف است حتما تدریس را در برخی معلمان گالیهمند هستند و این موضوع
محیط کالس انجامدهدیامیتوانددرمنزلهم را منعکس کردند ولی از آنجایی که معلمان و
فرهنگیان افراد ایثارگری هستند و با توجه به
تدریسداشتهباشد؟
این اختیار به شورای مدارس واگذار شده .شرایط موجود و به خاطر دلسوزی و عالقهای که
مدیر مدرسه با توجه به شرایط میتواند تصمیم به شغلشان دارند ،ایثارگرانه این زحمت را تقبل
بگیرد .بسیاری از مدارس این امکان را دارند ،همان میکنند .ممکن است اعتراضی هم داشته باشند و
ش را لنگ
زمانی که معلم در کالس تدریس حضوری دارد ،به ما منتقل کنند ولی هیچ کدام کارآموز 
همان را به صورت آنالین برای سایر دانشآموزان نگذاشتند و بسیاری ازآنها حتی اگربیمارهستند از
هم منتشر کنند .ولی برخی مدارس در یک ساعت داخل منزل کارتدریس را انجام میدهند.
 خانوادهها با چه چالشهایی روبهرو
مشخص تدریس حضوری دارند و در ساعت دیگر
تدریس آنالین.معلمانبانظرشورایمدرسهباتوجه هستند؟
به شرایط موجود در هر مدرسه میتوانند تدریس
در حال حاضر مهمترین نگرانی خانوادهها
خود را درمدرسه و یا درمنزل انجام دهند.
اضطراب است .بعضی از خانوادهها به قدری

آگهــی تغییــرات شــرکت گهــر کاوان قــاف شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3551و شناســه ملــی
 14003874496بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/10/02
الف-اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت
دو ســال انتخــاب گردیدنــد :آقــای جــواد ملــک شــاهی بــه
شــماره ملــی  3130287914آقــای حســین رنجبــر بــه
شــماره ملــی  3071930070آقــای رامیــن شهســواری

به یک خانم تنها جهت انجام
امور منزل به صورت دائمی
نیازمندیم
09133478041
قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

امـالک امیـرکبیـر

منزل  10قصب درب حیاط نوساز شیک خیابان مالک اشتر قیمت  3میلیارد
کارگاه صنعتی با  1700متر زمین  350متر سوله و ساختمان کلیه امتیازات  1/600م
زمین  200قصب با کلیه امتیازات دهسراج توافقی

منزل  16قصب درب ساختمان کوی شریعتی فاز2مناسب برای ساخت و سازکارشناسی با تخفیف
باغ  120قصب با حصار درختان بزرگ طرح هادی دولتآباد  10دقیقه آب قنات توافقی

زمین  11/5قصب دو کله با سند و پروانه اراضی مخابرات  1/500میلیارد
زمین  70قصب باکاربری تجاری انبار،برکمربندی قصبی  30میلیون با تخفیف

زمین  1600متر دوکله 400،متر سوله و ساختمان نگهبانی اداری ترانس برق
اختصاصی و کلیه مجوزات شهرک صنعتی  1جنب فنیحرفه ای با تخفیف ویژه

زمین  9قصب درب ساختمان شهرک شریفآباد قطعه 280-32میلیون

آپارتمان  150متر نوساز تکمیلی طبقه اول از منزل  3واحدی انتهای ولیعصر  1/200م

منزل  18قصب دونبش  400متر زیربنا شهرک برق معاوضه با منزل دو طبقه
منزل  20قصب دو طبقه درب حیاط سه راهی کرمان قیمت  4/200میلیارد

متقاضی خرید منزل
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی
در محدوده کوی
فرهنگیان
تلفنی توسن  09217593889 - 42205360امام و افتخاری
09923963619 - 09132799667
هستیم

اضطراب ابتال به کرونا دارند که فرزندانشان را در
خانه زندانی کردهاند و این امرمشکالتی را برای فرزند
به وجود میآورد .چالش دیگراین است که بسیاری
ازبچهها خیلی سخت به آموزش مجازی دسترسی
دارند .مشکل دیگرخانوادهها درمورد دروسی مثل
دروس فنی و مهارتی است که اصال نمیتوان آنها
را در فضای مجازی تدریس کرد و دانشآموز باید
ً
حتما درمدرسه حضورداشته باشد.

مهمترین مشکل هم بچههای کالس اول
هستند که هیچ ذهنیتی ازمدرسه ندارند .حتی بلد
نیستند یک مداد دست بگیرند .آموزش مجازی یک
فرصت است که خانوادهها هم پای کار آمدند ،هر
چند که باید وقت زیادی صرف کنند.
 دانشآموزان با افت تحصیلی هم
مواجهشدند؟
قطعا آموزش مجازی و غیرحضوری کار

پــور بــه شــماره ملــی  6079964627ب -خانــم شــیما
صالحــی پــو بــه شــماره ملــی  3120125393بــه ســمت
بــازرس اصلــی و خانــم فریبــا صالحــی پــور بــه شــماره ملــی
3131557044بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت
یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد .ج-روزنامــه رپاســارگاد
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد .
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()1005477

ساخت کابیـنت
کمد دیـواری
دکوراسیـون
09135857577

باغ واقع در هماشهر (بر خیابان) به
ابعاد  ۱۰۰قصب ،حصارکشی شده،
آب ،برق ،گاز به فروش میرسد
۰۹۱۳۸۴۵۵۶۶۳

جوشکاری خردهکاری ،نصب درب
توری ،تعمیرات درب و پنجره
 ۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳اتحاد

آموزش حضوری را نمیکند و نواقصی دارد که
میتواند به افت تحصیلی منجرشود .ضمن اینکه
کارمدرسه صرفا آموزش نیست .یکی ازرسالتهای
مدرسه،رشداجتماعیبچههاست.خیلیازمهارتها
از جمله؛ مهارت حل مسئله ،مهارت مدیریت
تعارض ،مهارت برقراری ارتباط و ...را دانشآموز
در مدرسه یاد میگیرد .در شرایط کرونا برخی
دانشآموزان ممکن است دروضعیت خانهنشینی
دچارانزوا بشوند یا حتی برخی با افزایش وزن روبهرو
شوند و به مشکالتی مبتال گردند .مدرسه یک سری
کارکردها دارد که متاسفانه با آموزش مجازی اتفاق
نمیافتد و بخش مهمی ازرسالت حذف میشود .در
حوزه آموزش میتوانم به جرأت بگویم بخشهایی
که مربوط به آموزش تئوری و نظری بوده به خوبی
کار شده ولی دروس عملی و مهارتی را نتوانستیم
آنطورکه باید به اهداف آموزشی خود نزدیک کنیم

- 42235099

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09132476144
09133470520
20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

ت احوال
قابل توجه همشهریان گرامی  خدمات ثب 
فقط در کمتر از  5دقیقه میتوانید در این دفتر ،ثبتنام کارت ملی
هوشمند و تعویض شناسنامه خود را انجام دهید

صـدور و تـحویل دو روزه

میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان دفتر پیشخوان نوین ارتباط      4 2 2 3 5 0 9 9

تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد .ساعت آموزش
مجازی را هم کم کردیم تا دانشآموزخسته نشود.
ارتباط دانشآموزو معلم درفضای مجازی هم باید
تعاملی باشد و تمرینها به موقع به معلم برسد تا
دانشآموزهم فعالیت داشته باشد .درحال حاضر
داریم از تجربیات متخصصان آموزشی سراسر دنیا
برایحداکثرتاثیرگذاری استفادهمیکنیم.
 برای کالس اولیها چه کردید؟
روی سه گروه ازدانشآموزان تاکید داریم که
ً
حتما باید ازکالس حضوری استفاده کنند :پایه اول

ابتدایی ،آموزشهای مهارتی حوزه فنیوحرفه ای و
کاردانش و دانشآموزان پایه دوازدهم که امسال
کنکوردارند .این افراد اگربا پروتکلهای سختگیرانه
و حفظ موازین در کالس حضوری شرکت کنند،
بهتراست .چون جایگزینی برای آموزش آنها وجود
ندارد .پیشنهاد ما به این گروهها به ویژه  ۶هزار
دانشآموزسیرجانی که درپایه اول دبستان تحصیل
ً
حتما از آموزش حضوری
میکنند این است که
با شرایط خاص استفاده کنند تا یادگیری به شکل
بهتریاتفاقبیفتد.
 معلمان با چه چالشهایی روبهرو
هستند؟
ً
قطعا معلمان به دلیل افزایش حجم کار با

خستگیهایی روبهرو میشوند .آموزش مجازی
برخیهزینههارابهمعلمانتحمیلمیکند.نگهداری
دانشآموزدرکالس حضوری به خودی خود سخت
است و حاال معلم باید این کار را در فضای مجازی
انجام دهد که بسیار خسته کننده است و انرژی
زیادی از او میگیرد.
 صحبتهایی شد مبنی بر استفاده
معلمان و دانشآموزان از اینترنت رایگان .آیا
اینوعده محقق شد؟
بله .صحبتهایی شد که سیم کارت و
اینترنت رایگان در اختیار معلمان و دانشآموزان
بگذارند ولی تاکنون خبری نشده و هزینه اینترنت
را خانوادهها و معلمان به صورت شخصی پرداخت
میکنند .امیدواریم که این وعده محقق گردد.

از دو نفر خانم و یک نفر آقا
با حقوق و مزایای عالی جهت کار
در فروشگاه دعوت به همکاری میشود
۰۹۳۵۳۹۰۳۳۷۰ -۰۹۲۱۰۹۸۴۵۸۴
۰۹۱۳۷۳۱۳۱۳۵

نصب انواع ایزوگام برای پشت بام ،استخر ،سوله ،پشت بام گنبدی و ...
 شیببندی ساختمان (دورچینی ،خاکریزی ،پوکهریزی) کاهگلبرداری  -سیمانکاری روی کاهگلنقد و اقساط
 قیرگونی سرویسها و پیهای ساختمانمدیریت جمالی 0 9 1 4 3 6 1 5 3 6 8
 4ماهه

برگ سبز و کارت خودرو سواری پراید صبا GTX
مدل 1378رنگ نوکمدادی به شماره موتور:

 00135845و شماره شاسیS1412278613531 :

ویژه  ۸سال به باال(آقایان و خانم ها)
( کالسها به صورت خصوصی و تک نفره برگزار می شود

و شماره پالک871 :ه 13-14مفقود گردیده

خ دهخدا جنوبی،روبرو کافه ملو

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب
شرکت لنـگر بار
42252330 09136473880
 0 9 1 3 9 4 7 3 8 8 0سلطانی(قدیم)

داخلی 1

باقیمیماندوتغییراتساختاریدرخیلی اززمینهها
اتفاق خواهد افتاد و در شرایط عادی که آموزش
حضوری به روال قبل برگردد ،آموزش مجازی به
عنوان مکمل این نوع از آموزش استفاده خواهد
شد.
 آیا دانشآموز و معلم مبتال هم
داشتیم؟
بله هم در بین دانشآموزان و هم معلمان
موارد ابتال را داشتیم اما موارد فوتی فقط در بین
معلمان بازنشسته وجود داشته نه دربین شاغالن.

پیمانکاری ایزوگام ،آسفالت ،قیرگونی

سلطانی

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری  صنعتی و غیره
میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه
مسجدصاحبالزمان،طبقهاول
دفتر پیشخوان دولت نوین ارتباط(پستبانک)     

که میتواند منجر به افت تحصیلی
دانشآموزانشود.
 در فاصله بین سال
تحصیلی قبلی و سال تحصیلی
جدید توانستید مشکالت
زیرساختهای آموزش مجازی را
برطرفکنید؟
بله .سامانه شاد درحال حاضر
هنوز مشکالتی دارد ولی اصال قابل
مقایسه با سامانه قبلی نیست و
بسیاری از مشکالت آن حل شده
و رضایت مدارس را جلب کرده .در
این فرصت تولید محتوای خوبی
هم انجام شد .در این بازه خیلی از
مدارس توانستند زیرساختهای
آموزش مجازی را در مدارس خود
ایجاد کنند .حتی درآموزشوپرورش
زیرساختهای خوبی فراهم کردیم
و امکان برگزاری جلسات مدیران و
معلمان را به صورت غیرحضوری و با
زیرساخت کافی داریم .کرونا درواقع
فرصتی بود برای آشتی با آموزش
مجازی .براساس سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش باید از فناوریهای
نوین در آموزشوپرورش استفاده
میکردیم .ممکن بود این کار زمان ببرد ولی کرونا
باعث شد ما به یک زیستبوم جدید پرتاب شویم
و به اجبارخود را با فناوریهای جدید تطبیق دهیم.
کرونا یک سری مزایا در حوزه آموزش ایجاد کرد
و یک سری چیزها را هم در این فضا از ما گرفت.
ً
قطعا پس ازپایان کرونا هم تاثیرآن برحوزه آموزش

 در آموزش مجازی چه میزان از انتقال
مفاهیم درآموزش مجازی ازبین میرود؟
نمیتوانیم درصد مشخصی تعیین کنیم
چون انتقال مفاهیم یک سنجه کیفی است .در
سراسردنیا دارد کارهایی انجام میشود که حداکثر
تاثیرگذاری و انتقال مفهوم را داشته باشیمً .
مثال
معلم فیلم و فایل صوتی را که در سامانه شاد
بارگذاری میکند بیشتر از  ۶دقیقه نباید باشد .یا
ً
حتما باید با اسم خودشان محتوا را بارگذاری کنند

با مجوز رسمی
و بیمه معتبر
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با یک بار امتحان مشرتی دامئی ما خواهید شد
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خانم محیاپور

با کادری مجرب

انتهای بلوار فاطمیه جنب
قطعهشویی
09136342007 42252330
سلطانی(قدیم)

