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بررســی نظام های آموزشی کشــورهای مختلف طی روزهای اخیر نشان از
تغییرات گســترده ای در رویه های جاری مدیریت آموزشــی در سراسر جهان
دارد .بــا توجه به همه گیــری ویروس کرونا که وجه مشــترک امروز تمامی
کشورهای جهان است ،تجارب مواجهه و مقابله با آنها و همچنین تمهیدات
و ابتکارات اتخاذ شــده می تواند برای سایر کشــورها آموزنده باشد .از اینرو
در این گزارش به عنوان گزارش شماره  10آخرین تحوالت ،ابتکارات و تمهیدات
کشورهای سنگاپور ،ژاپن ،مالزی ،ایاالت متحده آمریکا ،ایرلند ،برزیل ،روسیه،
چین ،تایوان و هنگ هنگ ارائه شده است.
مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور
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شــروع تدریجــی و قدم به قــدم آموزشها در خانه برای کم کردن آســیب ها و
اطمینان از شمول همه یادگیرندگان از روز هشتم فروردین:
وزارت آموزش و پرورش ســنگاپور خبر شــروع ترم دوم تحصیلی مدارس این
کشــور را اعالم کرد( .تعطیالت بین دو ترم اول و دوم در ســنگاپور 14تا  22مارس
برابر با  24اســفند تا  3فروردین و  11خرداد پایان ترم دوم در ســنگاپور اســت).
اما در راســتای مقررات ستاد مقابله با کرونا ،این کشــور شیوه ترکیبی آموزش
( )blended learning modelرا آغاز خواهد کرد و فعالً برای شروع از این هفته روش
 (HBL) Home-Based Learningیــا آمــوزش در خانه ،را به صورت یک روز در هفته
اجرا می کند و برای دانش آموزان ابتدایی روز چهارشنبه ،متوسطه روز پنجشنبه
و دوره هــای تکمیلی روز جمعه را در نظر گرفته تا در خانه دروس را فرا بگیرند.

سنگاپور

بقیه روزهــای هفته مدارس تدابیری اتخاذ می کنند کــه تماس دانش آموزان و

تراکم آنها کم شــود .ســاعت ورود و خروج دانش آموز اعالم می شــود و دانش
آموزان در زمانهای متفاوت وارد و خارج می شوند .تهیه مواد آموزشی و تولید
محتــوا بر عهده مدارس و معلمان اســت که به صورت دیجیتــال در اختیار آنها

قرار می گیرد و برای کســانی که این امکانات را ندارد به شــیوه های دیگر تأمین
محتوای درســی صورت مــی گیرد و بدین ترتیب از شــمول یادگیــری اطمینان

حاصل می شــود .عالوه بر آن دســتورالعمل روند یادگیری را به دانش آموزان و
والدیــن آموزش می دهد .وزیر آموزش ســنگاپور اعالم کرد :که ما می دانیم این

روش نمــی تواند جایگزینی بــرای آموزش حضوری در کالس ها شــود ،اما برای

جلوگیری از سردر گمی دانش آموزان و والدین فعال یک روز در هفته از این شیوه
اســتفاده می کنیم و کم کم تعداد روزهــا را افزایش می دهیم و تا پایان ترم دوم
( 11خــرداد) همین روش را ادامه می دهیم .نکات قابل توجه در مورد این کشــور

عبارتند از:
تمامی فعالیت های فوق برنامه تا پایان سال لغو شده است.
شــیوه ترکیبــی آمــوزش ( )blended learning modelدوازده مــدل دارد که
سنگاپور هنوز در این مورد توضیح بیشتری نداده است.
ایجــاد پلت فــرم آموزشــی یکپارچــه ) : S LS (Student Learning Spaceاین
پلت فــرم فضــای یادگیــری دانش آموز اســت .ایــن پورتــال یادگیری به
صورت یکپارچــه در صفحه اول پورتال وزارت آموزش و پرورش ســنگاپور
قابــل دســترس اســت ( .) https://vle.learning.moe.edu.sg/loginدانش
آمــوزان هر کدام کــد ورود اختصاصی خود را از مدرســه دریافت می کنند
و در فضای بســیار مطمئن از نظر امنیتی وارد می شــوند .در این پورتال
بــر مبنای برنامه درســی ملی ،دروس در قالب پاورپوینــت ،فیلم و آزمون
توســط معلمان هر کالس بارگذاری می شود .دانش آموزان ابتدایی برای
انجام روند یادگیری به کمک والدین خود نیاز دارند.
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بــاز بودن برخــی مدارس برای گروه خاص :برای گروه اندکــی از دانش آموزان که والدین آنها
در مشاغل حساس مشغول به خدمت هستند یا توانایی مراقبت از کودکان خود را ندارند
مدارس باز هستند و تعداد اندکی از معلمان و کادر در مدرسه حضور دارند و روند آموزش
از طریق پلت فرم ( )S LSو  HBLرا مدیریت مـی کنند.
تدوین دســتورالعمل هــا و راهنماهای مدون بــرای ذینفعان و مخاطبــان وزارت آموزش و
پرورش در شرایط شــیوع کرونا :وزارت آموزش و پرورش سنگاپور در ابتدایی ترین روزهای
شــیوع کرونا مجموعه ای از پرســش و پاســخ های مورد نیاز دانش آموزان و والدین را در
ارتبــاط بــا انواع موضوعات مربوط به این بحران در ســایت این وزارت خانــه بارگذاری کرد.
این پرســش ها حتی در مورد شــهریه مدارس غیر دولتی ،چگونگی پیگیری سواالت و  ...در
این پورتال موجود است .یکی از این موارد غربالگری دانش آموزانی که خودشان یا خانواده
آنها به تازگی از ســفر برگشــته بودند :وزارت آموزش و پرورش از طریق پورتال وزارتخانه
برنامــهای تدارک دید تا این گروه از دانش آموزان به مدرســه نیاینــد و مرخصی بگیرند و
مــدارس را ملزم کرد تا آموزش به این دســته از دانش آموزان را از طریق پورتال  LSSدنبال
کنند .به این گروه اجازه داده شــده تا روز  31مارس به مدرســه بروند .برای مسافران چند
کشور دیگر هم قوانین دیگری در همین راستا وضع کرد.
تعطیلی تمامی آموزشگاه های آموزش زبان و مؤسسات آموزشی آزاد؛
مهد کودک ها و مراکز مراقبت از کودکان برای شغل های حساس باز است اما تدابیر سخت
بهداشتی اعمال می شود.
نظارت بر وضعیت ســامت دانش آموزان و رعایت اصول بهداشــتی هــم در خانه و هم در
مدرســه -وزارت آموزش و پرورش به شدت وضعیت بهداشــتی و سالمت دانش آموزان را
رصد می کند و آموزش های الزم در این باره را به آنها ارائه می دهد و از ورود دانش آموزان
مشکوک به کرونا جلوگیری می کند و ورود و خروج آنها (تعدادی که به مدرسه میروند) با
فاصله انجام میشــود و زمان تعطیلی را زمانبندی می کند تا کمترین برخورد را با یکدیگر
داشته باشند.
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در مورد ژاپن نکته مهم توجه به تقویم آموزشی این کشور است.
ســال تحصیلــی ژاپن در مــاه آوریل(اواخــر فروردین) آغاز می شــود و در ماه
مارس(اواخر اسفند) به پایان می رسد و به سه ترم تقسیم می شود.
تــرم اول – از هفتــه دوم آوریــل آغاز می شــود و در حدود  20جــوالی به پایان
میرسد (اواخر فروردین تا  30تیر ماه).
تعطیالت تابســتان از اواخر جوالی تا اواخر آگوســت به مــدت یک ماه (تقریباً
مرداد تا شــهریور) .تعطیالت تابستانی نشــان از جدایی بین سالهای تحصیلی

ندارد ،دانش آموزان معموالً کارهای خانه را انجام می دهند و حتی برای شــرکت
در مدرسه به مدرسه می روند .فعالیت باشگاه در طول تعطیالت تابستان.
 -1ترم دوم در اوایل ماه ســپتامبر آغاز می شــود و تا حدود  20دسامبر ادامه

ژاپـن

مییابد (از اوایل شهریور تا اوایل دی ماه)
 -2تعطیالت زمستانی که از  25دسامبر تا  7ژانویه ( 5دی تا  17دی)
 -3ترم ســوم و آخر ســال تحصیلی از اوایل ژانویه آغاز می شود و اواسط ماه

مارس به پایان می رسد( از  18دی تا اواخر اسفند).
 -4تعطیالت بهاری – هفته سوم مارس تا دو هفته پس از آوریل به مدت یک ماه

دانش آموزان ژاپنی اکنون در تعطیالت بهاری به سر می برند.
آغــاز تعطیالت :شــینزو آبه روز دوشــنبه دوم مارس برابر با  12اســفند از
تمام مدارس از ابتدایی تا متوسطه دوم خواست تعطیالت بهاری را زودتر

شروع کنند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.
رعایــت اصول بهداشــتی در مراکز تفریــح و نگهداری پس از مدرســه در
ژاپــن  -این مراکز با تمهیدات ویژه ای دانش آموزانی را که والدینشــان در
کارهای حســاس مشغول به خدمت هستند را می پذیرند و در این مدت
باز هســتند .در برخی از این مراکز کودکان با فاصله زیاد از یکدیگر پشــت
میزهایشان می نشینند و به دور از همساالنشان مطالعه و بازی میکنند
و در زمان صرف غذا دور از همدیگر غذا صرف می کنند .به گفته دولت ژاپن
حدود  ۱.۳میلیون کودک در سراســر ژاپن برای استفاده از مراکز نگهداری
موســوم به «گاکودو» ثبتنام کردهاند و مشــخص نیســت که این مراکز
چگونه این وضعیت را اداره می کنند .این تصمیم هزینه زیادی برای مراکز
نگهداری پس از مدرسه کودکان چه خصوصی و چه دولتی ایجاد کرده است
و آنها هر کدام خودشان اقداماتی برای جلوگیری از ابتالی کودکان به کرونا
پیش گرفتهاند.اکیو کامیمورا ،مدیر مرکز «اســتال» که یک مرکز نگهداری
کودکان پس از مدرســه است ،به خبرگزاری رویترز می گوید« :ما کودکانی
داریم که تمام روز را روی یک صندلی می نشــینند و همان جا هم خوراکی
ها و غذایشــان را می خورند و بنابراین به ویروس مبتال نمیشــوند ».در
شهرهای بزرگ که قیمت امالک و مستغالت باالست ،دهها کودک مجبورند
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در یک اتاق بمانند و با اسباب بازیها بازی کنند .آنها اجازه بیرون رفتن از این اتاقها را ندارند
زیرا کارمندان کافی برای نظارت بر کودکان در محیط باز وجود ندارد .به همین دلیل کودکان
ی مانند.
ساعات طوالنی در مکانی کوچک و مشترک با دیگر کودکان باقی م 
اقدامات ســختگیرانه ژاپن در تعطیلی مدارس به درخواســت شینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن
صورت گرفته اســت با این حال این سیاســت بطور گســترده مورد انتقاد قرار گرفته است.
منتقدان می گویند این سیاست انعطافناپذیر ،مختل کننده زندگی خانوادهها و پرمخاطره
است زیرا تعطیلی مدارس باعث شده است که دهها هزار دانش آموز به مراکز مراقبتهای
پس از مدرسه منتقل شوند.
برخی کارمندان دارای فرزند کوچک و مدرسه رو هم در خانه دورکاری می کنند.
تالش برای بازگشایی مدارس :کویچی هاگیودا ،وزیر آموزش ژاپن ،روز جمعه  20مارس (اول
فروردین) گفت که دولت پس از تعطیالت بهاری درخواست خود را برای بسته شدن مدارس
تمدید نخواهد کرد و زمینه را برای از سرگیری کالس ها در آغاز سال تحصیلی در ماه آوریل
فراهم می کند .وی افزود فقط باید احتیاط های الزم برای جلوگیری از گردهمایی های بزرگ
صورت گیرد.
یک مدرســه ابتدایی در شهر شــیزووکا روز دوشنبه ( 26اســفند) پس از تعطیلی دو هفته ای،
کالس ها را از سر گرفت .این تصمیم را مقامات محلی گرفتند زیرا معتقد بودند این منطقه تحت
تأثیر شیوع کرونا نبوده است.
کویچی هاگیودا ،وزیر آموزش ژاپن از کار گروه تخصصی ویژه بررسی وضعیت بازگشایی مدارس
خواســته تا کامال همه جوانب را بســنجند و ببینند آیا می توان پس از تعطیالت بهاری که حدودا
پس از  13فروردین اســت ،اینکار را عملی کنند یا نه؟ این تصمیم پس از این موضوع گرفته شــد
که ژاپن تا حدودی در کنترل شیوع ویروس کرونا موفق بوده است .اما همچنان به مردم توصیه
می شود از حضور در اماکن شلوغ خودداری کنند و با رعایت اصول ایمنی اجازه باز شدن مدارس
بویژه در مناطق با تراکم پایین و شیوع پایین کرونا را دادند .وادا ،یکی از استادان بهداشت عمومی
در دانشــگاه بین المللی بهداشت و رفاه در توکیو گفت« :مناطقی وجود دارد که تقریباً در طی دو
هفته گذشته همه بیماران شناسایی شده اند .بنابراین در آن مناطق ،حتی اکنون هم [وضعیت]
بازگشایی مدارس خوب است».
به نظر می رسد پس از  13فروردین مدارس با رعایت تمام اصول ایمنی باز گشایی شوند الاقل
در مناطق با شیوع کمتر کرونا.
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شــروع و مدت تعطیلی مدارس :دولت مالــزی از  ۱۸مارس تا  ۳۱مارس در یک
نوبــت و از  ۳۱مــارس تا  ۱۴آوریل ( ۲۶فروردین )۱۳۹۹در نوبت دیگر کل کشــور را
قرنطینه و تعطیل کرده است.
مــدارس دولتی بین الملل در تاریخ  ۱۷مارس با اتمام آزمون پایان ترم تعطیل
شده اند و چون تعطیالت بین ترم آن ها بوده است خیلی حساسیت برانگیز نبوده
است ،اما از ابتدای آوریل مدارس باید شروع شود که تا  ۱۴آوریل قرنطینه است.
لذا مدارس از اول آوریل آموزش ها را به صورت مجازی و گروه های واتساپی ارائه
مـــــی کنند .در مورد بازگشایی مدارس هیچ اطالعاتی در دسترس نیست و این
نشان می دهد هیچ ســناریوی قطعی برای تاریخ مشخص وجود ندارد .اساساً
قرنطینــه در مالزی وقتی قوت گرفت که نمونه هایی از بیماری کرونا در مدارس

مالـزی

چینی و بین الملل مشاهده گردید.
رعایت اصول بهداشــتی  -قبل از اعمــال قرنطینه مدارس بین الملل و برخی

مدارس دولتی موارد ذیل را مورد توجه قرار می دادند:

الف -چک کردن پاسپورت دانش آموزان برای سفر به چین یا کشورهای ُپر ریسک؛
ب -تب سنجی در ورودی مدارس؛
ج -تعطیلی تمامی فعالیت های تجمعی ،اردویی و ورزشی؛
د -ارائه ویتامین  cو برخی از ویتامین های مفید برای دانش آموزان؛

ه -مصاحبــه با خانواده هــا مبنی بر وجود موارد مشــکوک بیماری در اقوام،

همسایه ها ،دوستان و ...
و -حضــور والدیــن در مدارس و تب ســنجی و معاینه آن ها (والدین و ســایر

اعضای خانواده)؛
ز -در صــورت وجود موارد مشــکوک به بیماری دانش آمــوزان باید  ۱۴روز به
مدرسه نیامده و در خانه قرنطینه شوند؛
ح -چک کردن سرویس های دانش آموزی و تفکیک فاصله آن ها.
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همانگونه که در گزارشــات قبلی به آن اشــاره شد به جز پنج ایالت تمامی
مراکز آموزشــی تعطیل اســت .تصمیــم گیری برای طــول مدت تعطیلی
غیر متمرکز اســت و چندین ایالت تا پایان سال تحصیلی یعنی  27خرداد
مــدارس را تعطیل کرده اند .وزیر آموزش و پرورش این کشــور اجازه لغو
تمامی آزمون های نهایی را داده و پیشــنهاد ارزیابی مبتنی بر عملکرد به
مدارس و معلمین داده شده است.
همچنین دونالد ترامــپ رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا جمعه 27
مارس  2020بسته  2.2تریلیون دالری حمایت از اقتصاد آمریکا در مقابله
با شیوع جهانی ویروس جدید کرونا را امضا کرد .از این میزان مبلغ 13.5
میلیارد دالر به بسته حمایتی وزارت آموزش و پرورش تعلق دارد .پیشتر

ایاالت متحده

مســووالن وزارت آموزش و پرورش از رایزنی برای دریافت بســته حمایتی
 75میلیارد دالری از مجاری دیگر در ماه مارس خبر داده بودند.
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تعطیلــی مــدارس -کلیه مراکز آموزشــی ایرلند شــامل :مــدارس ،پیش
دبســتانیها و مراکز آموزش عالی تا  19آوریل  31( 2020فروردین) بســته
خواهد بود .این تصمیم پس از توصیه های ( NPHETگروه ملی فوریتهای
پزشــکی عمومی) به عنوان بخشی از تالش های دولت برای مهار شیوع 19
 -Covidگرفته شده است.
توصیــه هــای بهداشــتی -در دوره تعطیلی مــدارس ،خدمات آموزشــی،
بهداشتی و غذایی ادامه دارد .اداره امور اشتغال و حمایت اجتماعی ،اداره
آموزش و مهارت و اداره امور كودكان و جوانان دستورالعملهای جدیدی را
برای  1،580مدرسه تنظیم كرده اند.
ســرویس پشــتیبانی آمــوزش ) Tusla (TESSکلیه هماهنگی هــای الزم جهت

ایرلند

افزایــش ارتباط مدارس با خانوادهها و ســازمان انجام خواهــد داد تا اطمینان

حاصل شــود که کــودکان و خانواده هــای نیازمند از برنامه وعــده های غذایی
مدرسه بهرهمند می شوند .بودجه تأمین غذا از قبل تأمین شده و هر مدرسه

برنامــه غذایی خاص خــود را دارد .وزارت آمــوزش ایرلند با آگاهــی از تأثیر عدم
دسترسی به وعده های غذایی مناسب و سیستم ایمنی ضعیف بدن در پیشرفت

و شیوه کرونا ،اهتمام خود را در این مورد به کار گرفته اند تا مطابق با پارامترها

و اســتانداردهای طــرح وعده های غذایــی ،همه افراد به ویژه اقشــار ضعیف و

کم درآمد تحت پوشــش قرار گیرند .هم چنیــن وزارت آموزش ایرلند ،مجموعه

دستورالعمل هایی را منتشر کرده تا راه مبارزه با بیماری کرونا را آموزش دهد.
در این دســتورالعمل ها و پوسترها ،محافظت بهداشــتی از عطسه و سرفه و
سایر نشــانه های بیماری ،رعایت فاصله اجتماعی ،و کاهش تماسهای بدنی،
پرهیز از نشســتن و ماندن در فضاهای بســته و رعایت حداقل  2متر فاصله با
دیگران و ...را آموزش داده است و از اولیا خواسته اند تا بر روند آموزش و رعایت
این نکات توسط کودکان اطمینان حاصل کنند.
در ادامه خدمات بهداشتی و مشاوره ای ،سایت اینترنتی http://www.hse.ie
برای کســانی که به مناطق پرخطر مســافرت داشــته اند راه اندازی شده
است .مناطقی از جمله :چین  ،کره جنوبی  ،ژاپن  ،سنگاپور  ،هنگکنگ ،ایران
و مناطقی در شمال ایتالیا – لمباردی و . ...
وزارت آموزش ایرلند ،دانشآموزان را به تمرکز بر امور تحصیلی فراخوانده
و خواســته تا تالش خود را جهت اســتمرار یادگیری و حفــظ آمادگی برای
شــرکت در امتحانات دولتی به کار بندنــد .در حال حاضر معلمان و دانش
آموزان در پاسخ به فراخوان یادگیری از راه دور ،به انعطاف پذیری و سازگاری
خوبی رسیده اند .سایت https://www.pdst.ie/DistanceLearning :امکان
دسترسی راحت و مناسب مدارس ،معلمان و دانش آموزان را به محتوای
الکترونیکی و دیجیتالی آموزش فراهم ساخته است.
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 PDSTتوســط بخــش آموزش معلمــان ( )TESوزارت آموزش و مهارت ( )DESپشــتیبانی و
توسط مرکز آموزش و پرورش دوبلین غربی اداره می شود.
در کنار آموزش های الکترونیکی و غیرحضوری دروس ،مشاوره و منابع حمایتی  NEPSبرای
مراقبت بهتر کودکان و نوجوانان در بحران کرونا ،اقداماتی انجام داده اســت .روانشناســان
 ، NEPSمشــاوره و منابع مناســبی برای کودکان و نوجوانان فراهم کرده اند تا بتوانند ایام
تعطیلــی مدارس را بــه خوبی مدیریت کننــد .برخی از ابعــاد این مشــاورهها عبارتند از:
برنامهریزی روزانه ،تکنیکهای حفظ آرامش .هم چنین روانشناسان  NEPSراهنماییهایی را
بــرای والدین در زمینه حمایت از کودکان برای ایجاد روال های جدید در خانه ارائه کرده اند.
ارائه مشاورههای تلفنی و ارائه توصیه برای والدین نیز اجرا میگردد.
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سیســتم آموزشی کشور برزیل شامل مدارس و دانشگاهها از  ۱۵مارس
تا  ۵آوریل تعطیل میباشد .بدیهی است در صورت تداوم روند فعلی این
تعطیلــی تمدید می گردد .البتــه در دو ایالت ریودوژانیرو و ســائوپائولو
تعطیلی قبل از تاریخ قید شــده ،شروع شــد .تصمیم گیری درخصوص
تعطیل شدن مدارس و دانشگاهها بر عهده فرماندار هر ایالت می باشد.
در زمان تعطیلی هیچ فعالیت آموزشــی غیرحضوری پیشبینی نشده و
آموزش آنالین یا مجازی انجام نمیشــود .در برخی دانشگاهها ترم جاری
حذف شده است.
کلیه اماکن گردشــگری و عمومی از جمله ســواحل ،پارکها ،رســتورانها،
هتلها ،فروشــگاهها (بجز چند صنف خاص و ضروری) و در برخی ایالتها

برزیل

سیســتم حمل و نقل عمومــی تعطیل شــده اســت .ورود خارجیها به

برزیل از دوشــنبه به مدت یکماه محدود می شود .دولت همه خارجیها
را از ورود به کشــور بوســیله پروازهای بین المللی محــدود میکند .این
محدودیت در "روزنامه رســمی" منتشر شد و  30روز اعتبار دارد و از روز
دوشنبه ( 30مارس) شروع می شود .این محدودیت در مورد خارجیهایی

که در برزیل اقامت دارند یا در یک ســازمان بین المللی کار می کنند صدق

نمی کند .وزارت بهداشت آخرین آمار از موارد  19-Covidرا منتشر کرد .این
آمار عبارتند از  111کشته  3904مورد تایید شده است ٪2.8 .میزان مرگ و
میر از کل مبتالیان.

رئیس جمهور برزیل مجدداً بی اعتنایی خود را نسبت به روند شیوع کرونا
در برزیل ابراز کرد .ژایر بولســونارو در مورد همه گیری بیماری کرونا گفت
که شــیوع این بیماری در برزیل مانند آمریکا نخواهد بود زیرا هیچ اتفاقی
بــرای برزیل نمی افتد .مدت ده روز متوالی اســت که بولســونارو به دلیل
بیاعتنایی به همه گیر شدن این بیماری که در حال حاضر جان  7هزار نفر
در برزیل را گرفته (فقط بیست مورد فوتی در روز گذشته) و تعداد مبتالیان
به مرز  3هزار نفر رســیده اســت ،مورد اعتراض عمومی قرار گرفته و این
بیاعتنایی موجب انزوای سیاســی و مخالفت هایی نیز از ســوی متحدین
ســابق او از جمله برخی از فرمانداران و انتقاد عمومی نمایندگان مجلس
و حتی رهبران دیگرکشــورهای منطقه شــده است .بولســونارو اخیراً در
مصاحبهای اعالم کرده اســت «برزیلی ها باید مــورد مطالعه قرار گیرند،
زیرا برزیلی در اینجا در درون فاضالب غوطه ور اســت و هیچ اتفاقی برایش
رخ نمیدهــد و به بیماری مبتال نمیشــود .من فکر مــی کنم که در هفته
و ماههای گذشــته تعــدادی برزیلی به این بیماری مبتال شــده اند و آنها
آنتیبادی دارند که مانع تکثیر بیماری میشود ،این یک واقعیت است».
برزیل به بودجهی  ۷۸میلیارد دالری برای مقابله با کرونا نیاز دارد.
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رودریگــو مایا ،رئیس مجلــس نمایندگان ،گفت که برزیل بــرای مقابله با بحران کروناویــروس و پیامدهای
اقتصادی آن بین  300تا  400میلیارد رئال ( 78.1میلیارد دالر) عالوه بر بودجه اختصاص داده شــده هفتهی
گذشته نیاز دارد .مایا اضافه کرد که الیحه ای برای تعیین بودجهای که برزیل به آن نیاز خواهد داشت ،حداکثر
تا سه شنبه هفته آینده معرفی می شود.
بیــش از  ۳۰میلیــون نفر در برزیل به آب پاک دسترســی ندارند و بیش از  ۱۱میلیون نفر ســاکن حلبی آبادها
(فاوال) هستند.
اجتناب از شــلوغی و شســتن دســتان خود با آب و صابون از بهترین راهها برای جلوگیری از  19-Covidاست
و توصیه ســازمان بهداشت جهانی برای کســانی که مظنون به ویروس کرونا هستند این است که در خانه

و در اتاقی جدا از افراد دیگر بماند .اما در برزیل ،فقر شــدید  ،فقدان بهداشــت عمومی و َ
مســکن از جمله
چالشهایی برای گسترش ویروس کرونا در این کشور است.
دو نکته اساســی وجود دارد که نشــان دهنده مشکالت کشــور برزیل در مواجهه با همه گیر شدن ویروس
کرونا است:
•  ۳۱میلیون برزیلی ( ٪16از جمعیت) به آب تأمین شده از طریق شبکه تأمین عمومی دسترسی
ندارند.
•  ۷۴میلیون نفر ( ٪37از جمعیت) در مناطقی بدون سیســتم فاضالب زندگی می کنند و 5.8
میلیــون نفــر دیگر در خانه حمــام ندارند.البته با توجه به این که آموزش رســمی برزیل در
اســفند ماه شــروع می شــود و هنوز آموزش ها کامال شروع نشده اســت.آنها فعال به فکر
آموزش مجازی نیفتاده اند و بچه ها بدون آموزش تعطیل هستند.
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با اینکه در کشــور روســیه کرونا دیرتر ورود پیدا کرده اما االن بیماری در حال
گسترش هست و در حال حاضر بیش از  ۱۲۰۰نفر مبتال به کرونا شدند که بیشتر
آنها در شــهر مسکو هستند در حال حاضر روســیه مرزهای خودش را بسته و
پروازها را ممنوع کرده کلیه ادارات و دانشــگاهها و مدارس را جز فروشگاههای
مواد غذایــی و داروخانه ها به مدت یک هفته تــا هفدهم فروردین ماه تعطیل
اعالم کرده و مشــغول ضدعفونی اماکن و خیابانها هســتند .با توجه به این که
اشــاعه این بیماری تازه شروع شده ،احتمال تمدید تعطیلی وجود دارد.در حال
حاضر یک هفته تعطیل عمومی در کل روسیه اعالم شده است.
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راهکارهای ارائه شــده ازســوی وزارت آموزش و پــرورش ،آموزش عالی و
آموزش پزشــکی به دانش آموزان و دانشــجویان بیشتر از جنس توصیه
های رعایت بهداشــت فردی همچون شست وشوی دست ،عدم تجمع در
یک مکان واحد ،تعطیلی فعالیتهای ورزشی ،توزیع بروشورهای مورد نیاز و
مواردی از این دست است .این در حالی است که از یکسو تجهیزات مراقبت
بهداشــتی همچون ماســک و محلولهای ضدعفونی کننده در مدارس و
دانشــگاه یافت نمی شــود و دوم آنکه حضور دانش آموزان و دانشجویان
در کالس درس و محوطه مدارس و دانشــگاهها ،خود به معنای تجمع در
مکان واحد اســت .بنابراین چنین توصیه هایی به ویژه با توجه به شــدت
شیوع تصاعدی ویروس کرونا به هیچ وجه عملیاتی نخواهد بود.

چین

با توجه به طول دوره کمون ویروس کرونا از یکســو و در اختیار نبودن کیت های
تشخیصیدرمدارسودانشگاههاونیزجمعیتباالیدانشآموزانودانشجویان،
امکان رصد و پایش لحظهای شیوع این ویروس در مدارس و دانشگاه وجود ندارد.

توصیه وزارتخانههای متولی حوزه آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی
به خانوادهها مبنی بر عدم حضور فرزندانشــان در مدارس و دانشگاهها

در صورت بروز عالئم بیماری ،توصیهای غیرمنطقی و کارشناســی نشده

اســت ،زیرا بروز عالئم بیماری به معنای آن است که فرد بیمار دوره کمون
و نهفتگی بیماری را طی کرده اســت و در طول آن مدت در کالســهای درس
حضور یافته است که این خود به معنای امکان انتقال بیماری به دیگر افراد
اســت .مضافاً اینکه واســپاری اختیار به خانواده ها در این خصوص باعث
نیمه تعطیلی مدارس و عدم امکان ارائه خدمات آموزشی و ایجاد اختالف
در روند یادگیری ـ یاددهی میشود.

در پیشگیری از کرونا فاصله یک متری از افراد و در مواجهه با فرد تب دار و
مشــکوک به کرونا فاصله در سطح  1/5تا  2متر باید رعایت شود .ازسوی
دیگــر ،یکی از راهکارهــای وزارت آموزش و پــرورش در مواجهه با ویروس
کرونا آن اســت کــه فاصله دانش آموزان به حد ایمن برســد .درخصوص
ناکارآمدی این راهکار باید اشاره کرد؛ رعایت فاصله  1تا  2متری در کالسهای
بــا تراکم دانش آموزی باالی  40و  45نفری با وجود نیمکت های یک متری
بــرای  3دانش آموز اساســاً امکان پذیر نیســت .همچنیــن در مدارس با
جمعیت دانش آموزی باال ،حضور دانش آموزان در ساعات تفریح در حیاط
مدرسه و سایر فضاهای مشترک غیرقابل کنترل است.
با توجه به اســتفاده عموم از سرویســهای حمل ونقل دانش آموزان ،عدم
امکان رعایت فاصله ایمن در هنگام تردد و افزایش امکان آلودگی و سرایت
ویروس از این طریق به دانش آموزان ،اساساً پاکسازی و ضدعفونی نمودن
فضای آموزشی و رعایت مراقبتهای بهداشتی در مدارس بالاثر میشود.
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بازگشــایی مدارس در تایوان و رعایت نکات بهداشــتی  -در تایوان مدارس از 11
فوریه پس از دو هفته تعطیلی باز گشــایی شــدند و دانش آموزان با تمهیدات
بهداشتی الزم وارد مدارس شدند .پیش از بازگشایی مدارس یعنی در تعطیالت
زمســتانی آموزش هــای الزم به مــدارس و معلمان داده شــد ،چیدمان میز و
صندلی ها ،ضدعفونی مدارس و تهیه تجهیزات الزم انجام شد .وضعیت چرخش
هوای آزاد و تهویه کالس ها همگی بررسی شد .دانش آموزان با ماسک با رعایت
فاصله وارد مدرسه می شوند و در ابتدای ورود تب آنها چک می شود .قرار شد
در صورت اعالم مثبت بودن دو نفر یا بیشتر مدارس تعطیل شود.
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دانش آموزان در تعطیالت عید پاک هســتند و سه هفته تعطیالت تمدید شد
تا  20آوریل برابر با یک اردیبهشــت .امتحانات ورودی دانشگاه به تعویق افتاد و
به اواخر مارس موکول شد.
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در مورد مدارس مناطق حاشــیه ای و روســتایی که شــیوع ویــروس در آنها
کمتر اســت و دانــش آمــوزان در دوران تعطیلی مدارس دسترســی کمتری به
آموزشهــای آنالین داشــته اند ،به نظر می رســد تجربه ژاپن و ســنگاپور برای
برگزاری ترکیبی کالس ها مناسب باشد .حتی می توان ساعت حضور در مدرسه

مالحظات

را برای دانشآموزان تقسیم کرد و عده معدودی در ساعت خاص با رعایت اصول

و با فاصله در کالس حضور پیدا کنند و آموزش را از معلمان خود دریافت کرده و
بقیه کارها را در منزل انجام دهند .حتی می توان مثل سنگاپو با یک روز در هفته
شــروع کرد .همچنین تجربه ارائــه پروژه و ارزیابی مبتنی بــر عملکرد میتواند
کارســاز باشــد و دانشآموزان در مواجهــه واقعی با مســائل روز دنیای واقعی
خالقیت و تواناییهای خود را ارائه دهند.
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