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 98 بهمــن  ســی ام  از  کرونــا  مهــداد|  لیــا   
حضورش را رسما اعالم کرد؛ با دو کشته در قم. 
حضــوری که تنها بــه مرزهای قم بســنده نکرد 
و از شــهری بــه شــهر دیگر ســرک کشــید. کرونا 
زنگ تعطیلــی مــدارس را هم بــه صــدا درآورد. 
دانش آمــوزان خانه نشــین چشــم دوختند به 
تلویزیــون و برنامه هــای ســی دقیقــه ای اش. 
تــا  گرفتــه شــدند  کار  بــه  نرم افزارهــای دیگــر 
آموزش روی زمین نماند. »شاد« که به میدان 
آمــد تلویزیــون محبوبیتــش را از دســت داد. 
دانش آمــوزان ماندنــد و »شــاد« و معلمانی که 
ســعی داشــتند تصاویر و فایل های صوتی را به 
آنها برسانند. آموزش مجازی برای اولین بار به 
محک گذاشته شــد. آموزشی که منتقدانی به 
خود دید و بعضی  هم اذعان داشتند که کاچی 
بعــض هیچــی اســت. »شــاد« حــاال ناخــدای 
کشتی آموزش است. ناخدایی که امید می رود 

سرنشینانش را به سالمت به ساحل برساند.  

ســه هــزار و خــرده ای دانش آمــوز محــروم 
شدند

شــهروندان  جــان  بــه  را  تــرس  کوویــد-19 
انداخت. میان خانه ها کشــت و قربانی گرفت 
گر نگوییم کووید-19  هر چند بی انصافی است ا
ســطح بهداشــت عمومــی را بــاال بــرد و فراینــد 
ســرعت  را  زندگــی  ســبک  دیجیتالی شــدن 
بخشــید. کووید-19 درواقــع در عرصه آموزش 

ایران مسبب خیر شد.
قصــد  دور  ســال های  از  کــه  آموزشــی 
کــه بــرای  مجازی شــدن داشــت و تصمیمــی 
محقق شــدن امــروز و فــردا می کــرد. کووید-19 
ایــران  آمــوزش  بــه  را  آمــوزش مجــازی  حــاال 
تحمیــل کــرده، فرصتــی کــه بــه نظــر می رســد 
آموزش وپرورش با تمام کاستی ها، اشتباهات 
کــه داشــته ســعی در حرکــت  کوتاهی هایــی  و 
کبــری  بــه جلــو در آن دارد. فاطمــه علی ا رو 
یکــی از کارشناســان آمــوزش آموزش وپــرورش 
اســت که می گوید »شــاد« در روزهای ابتدایی 
کاســتی هایی به خــود می دیــد اما ســعی کرده 
روز بــه روز بــر ارتقــای فنــی کــه یــک اپلیکیشــن 
کبری  آموزشــی نیــاز دارد، دســت بیابــد. علی ا
رونمایی از نســخه دوم و سوم »شــاد« را دلیلی 
بــر ایــن ادعــا می دانــد. »همه ایــن اتفاقــات در 
کــه هنــوز زیرســاخت ها مهیــا  خ داد  حالــی ر

نیستند.«
کــرد  مجازی شــدن  بــه  میــل  کــه  آمــوزش 
آموزش وپــرورش تنهــا بازیگــران ایــن میــدان 
نبودند. آموزش وپرورش تالش داشت آموزش 
تعطیــل نشــود؛ هر چند چشــم دوختــه بود به 
کردن  کمک هــای وزارت ارتباطــات بــرای مهیا

زیرساخت ها.
زیرســاخت هایی کــه بعضــی از دانش آموزان 
از شــاد  تــا  نشــاندند  تلویزیــون  پــای  تنهــا  را 
آمــوزش  کارشــناس  ایــن  باشــند.  محــروم 
ســال  کــه  اســت  معتقــد  آموزش وپــرورش 
تحصیلــی کرونایی خاطره بدی بــرای همگان 
خــرده ای  و  هــزار  ســه  گذاشــت؛  یــادگار  بــه 
کــه از این آمــوزش محــروم بودند یا  دانش آموز 
به دلیل نبود زیرساخت های وزارت ارتباطات 
یا زندگی این دانش آمــوزان در مناطق محروم. 
»ایــن اتفــاق بــد آموزش وپــرورش بــود. اتفاقی 
کــه آموزش وپــرورش نتوانســت کاری بــرای آن 

انجام دهد.«

آموزش مجازی به پای حضوری نرسید
کــه َلنگ ماند بســته های آموزشــی،  آموزش 
گوشــی ها و تبلت های اهدایی به کمک آمدند 
تا شــکاف بــه وجــود آمــده را پــر کنند؛ هــر چند 
باید گفت ایــن کمک ها هم آمــوزش مجازی را 
به اســتانداردهای الزم نرســاندند تا بسیاری از 

دانش آموزان مجبور به ترک تحصیل شوند.
دانش آموزانــی  بیشــتر  کــه  تحصیلــی  تــرک 
کــه حضورشــان در اقتصــاد  را نشــانه رفتنــد 
خانــواده اهمیت بیشــتری بــا خانــواده دارد تا 

آموزش شــان. »ســال تحصیلی کرونایــی نه در 
ایــران بلکــه در اغلب کشــورها بــا چالش هایی 
روبــه رو بود چــون آمــوزش مجــازی نتوانســت 
به پــای آموزش حضوری برســد.« آموزشــی که 
عالوه بر تعامل دانش آموزان و معلمان موجب 

ارتباط خوب همساالن هم می شد.
»شاد« که با هجمه منتقدان روبه رو شد، به 
فکر چاره افتاد. راهکار ارتقا بود و بس. »شــاد« 
تصمیــم گرفت امــکان حضوروغیــاب و ارتباط 
زنده و تماس دوســویه را فراهم کند تا از رقبای 
داخلی و خارجی عقب نماند. شادنما هم بود؛ 

کانالی پرورشی.
اینترنتــی  تلویزیــون  درواقــع  کــه  کانالــی 
کــه  بــود. محیــط مناســبی  آموزش وپــرورش 
تــا پانزدهــم فروردیــن هــر روز ســاعت  از اول 
زنــده پخــش می کــرد؛  برنامــه ای  7-8 شــب 
کــه در جشــنواره های  برنامــه ای از بچه هایــی 
فرهنگــی و هنری صاحــب مقام شــده بودند از 
تجربیات شان می گفتند هر چند صاحبنظران 
این حــوزه هم حضــور داشــتند. »شــاد فاصله 
زیادی تا یک اپلیکیشــن خوب آموزشــی دارد؛ 

هر چند تالش می کند.«

شبکه ای که هنوز هم در دسترس نیست!
در عصر ارتباطات بی گمان مســائل آموزشــی 
و  شــبکه ها  رســالت های  بزرگ تریــن  از  یکــی 
امــروزه  امــروزی اســت.  رســانه های مجــازی 
مرزهــای  رســانه ها  تکنولــوژی  گســترش  بــا 
جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، هویت انسان 
معاصــر را تحــت  تأثیــر قــرار داده اند؛ بــه  طوری 
کــه می تــوان هویــت انســان امــروزی را هویــت 

رسانه ای نام گذاشت.
واقعیت امر این اســت کــه در جوامع کنونی 
از  بهره گیــری  بــا  آموزشــی  نهادهــای   همــه 
شــبکه های اجتماعی مجازی مبتنی بر تلفن 
همــراه، محدودیت هــای زمانــی و مکانــی را 
برای اعضای خود از بین برده اند و اعضا در هر 

زمانی از شــبانه روز بــه راحتــی در آموزش های 
مــورد عالقــه  خــود شــرکت می کننــد. فرشــاد 
ســال  در  تجربیاتــش  بــر  تکیــه  بــا  صفــرزاده 
کرونایــی نیم نگاهــی بــه روزهــای  تحصیلــی 
ابتدایــی همه گیــری می کنــد؛ نگاهی گــذرا به 
کز آموزشی در سطح  شیوع کرونا و تعطیلی مرا
خرد و کالن. »در بســیاری از کشــورها آموزش 
گرفــت امــا  کار قــرار  غیرحضــوری در دســتور 
در ایــران  معلمــان به صــورت خودجــوش در 
فضای مجازی اقدام به تدریس دانش آموزان 

کردند.«
آموزش وپــرورش بــرای بالتکلیــف نمانــدن 
کار  کشــورها را بــه  آمــوزش، تجربیــات ســایر 
بســت تــا آمــوزش رســمی از راه دور در دســتور 
کار آموزش وپــرورش قــرار بگیرد. »زیرســاختی 
تقریبا برای آموزش غیرحضوری.« شــبکه ای 
بــه نــام  »شــاد« کــه فرازوفرودهــای بســیاری 
بگیــرد.  آرام  کمــی  تــا  گذاشــت  پشت ســر  را 
»مهم تریــن چالــش »شــاد« نبــود اینترنــت و 
غیاب تلفن هوشــمند بود.« چالش هایی که 
رفته رفته تا حدودی برطرف شــدند؛ هر چند 
هنوز هم دانش  آموزان زیادی هســتند که به  

پیام رسان شاد دسترسی ندارد.

دانش آموزان راضی و اولیای ناراضی
»شــاد« را می تــوان از چندجنبــه  تجزیــه و 
کــرد.  اولیــن مــورد آن را می تــوان دارا  تحیــل 
بــودن ظرفیــت مناســب بــرای پوشــش حجم 
بــاالی داده هایی کــه مبادله می شــود، عنوان 
تــا  زمینــه  ایــن  در  »شــاد«  »متأســفانه  کــرد. 
حدود زیــادی ناموفق بــود و ســرعت پایین آن 
در زمــان اوج حضــور کاربــران ســبب نارضایتی 

دانش آموزان و معلمان شده است.«
بــه بــاور صفــرزاده بی توجهــی بــه تفاوت های 
فردی یکــی از مــوارد دیگری اســت کــه می توان 
آن را در »شــاد« بررســی کــرد. او معتقد اســت در 
کالس هــای حضــوری براســاس فعالیت هــای 
کالســی و ارتباط چشــمی معلــم و دانش آموزان 
معلــم شــناخت بســیار زیــادی از دانش آمــوزان 
خود و میزان یادگیری او داشــته و براســاس این 
شــناخت بــه ادامــه آمــوزش پرداختــه می شــد 
همچنین یک رابطه احساســی قــوی نیز میان 
آنها شــکل می گرفت اما نبود چنین ارتباطی در 
فضای »شــاد« ســبب شــده معلمان شــناخت 
کمتری از ویژگی های فــردی دانش آموزان خود 

داشته باشند.
ایــن معلم بــر ایــن بــاور اســت »شــاد« دارای 
نقاط قوت هــم هســت. دانش آمــوز در فضای 
کالس حضوری در بســیاری از موارد مشــکالت 
خــود در یادگیــری درس را بیان نمی کنــد اما در 
»شــاد« به دلیل عدم حضور و تقابل چشمی با 

معلم به راحتی حرف خود را بیان می کند.
مختلــف  روش هــای  از  اســتفاده  امــکان  او 
تدریس و حل مسأله با توجه به اینکه دانش آموز 
می توانــد در زمان هــای مختلــف از شــبانه روز  
آموزش ها را مشــاهده کنــد را یکی دیگــر از نقاط 
کــه در  قــوت شــبکه شــاد می  دانــد در حالــی 
کالس حضــوری بــه علــت کمبــود وقــت چنین 
امکانی نیســت.  به  طور کلی در آموزش مجازی 
مدیریتــی بــر فضــای اطــراف دانش آمــوز وجود 
ندارد و در مواقع ارزشیابی و امتحان دانش آموز 
می توانــد بــه راحتــی از دیگــران و کتاب درســی  
کمک بگیرد  و این امکان وجود دارد در حالی که 
دانش آموز آموزشــی را فرانگرفته باشد موفق به 

اخذ نمره شود.
ســال تحصیلــی در بســتر فضــای مجــازی بــه 
کــه نمی تــوان بــا  کار خــود ادامــه داد. آموزشــی 
قاطعیت در مــورد ثمربخش یا بی ثمربــودن آن 
صحبت کرد؛ زیرا در چنین فضای تســلط کافی 
بر دانش آموز و محیط وجود ندارد اما با این حال 
به  طور نســبی می توان بیان کــرد دانش آموزان 
زیادی از آموزش غیرحضوری راضی هستند و به 
همین نســبت دانش آموزان ناراضــی هم وجود 
دارنــد اما وقتــی خانواده هــا در کنــار  دانش آموز 
قرار می گیرند، می توان گفت کفه ترازو به سمت 

نارضایتی کلی سنگین تر می شود.
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  اهدای ۵۰۰هزار بسته معیشتی
 به خانواده های مناطق کم برخوردار

شهروند| علی عسگری سه شنبه در حاشیه مراسم اهدای 500هزار 
بسته معیشتی به خانواده های مناطق کم برخوردار گفت: »در ادامه 
پنجمیــن مرحلــه رزمایــش احســان و همدلــی، امــروز 500هزار بســته 

معیشتی در بین خانواده های شناسایی شده توزیع می شود.«
او بــا اشــاره بــه اینکــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام از ابتــدای شــیوع 
ویروس کرونا تا امروز 5میلیون بســته معیشــتی در بین خانواده ها در 
مناطق محروم توزیع کرده اســت، افزود: »این فرآیند تا پایان کنترل و 

پیشگیری از این ویروس ادامه خواهد داشت.«
کید کرد: »بسته های  معاون اجتماعی ســتاد اجرایی فرمان امام تأ
معیشتی در مناطق محروم و خانواده های آسیب دیده از کرونا توزیع 
کید بر اینکه بخش عمده ای از این مرحله از  می شــود.« عســگری با تأ
رزمایش پیش از نوروز در بین خانواده های مورد نظر توزیع شد، گفت: 
»امروز نیز قرار است 500هزار بسته معیشــتی در بین خانواده ها توزیع 
کارونی، حبوبات  شود.« به گفته او این بسته ها شامل برنج، روغن، ما

و … است که هزینه ریالی آن 400هزار تومان محاسبه شده است.
او با اشــاره به اینکــه در ایام مــاه مبارک رمضــان و همزمــان با پویش 
غ و گوشــت گرم نیز در مناطق محروم توزیع خواهد شــد،  افطاری، مر
گفــت: »این اقدام برای این اســت تا بخش کوچکــی از آالم و رنج مردم 
در این ایام برطرف شود.«  معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام 
کسن توسط ستاد اجرایی نیز گفت:  در مورد آخرین وضعیت تولید وا
»هفته گذشــته اتفاقات خوبی رقم خورد و توانســتیم میــزان تولید را 
افزایش دهیم.«  او ادامه داد: »بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده 
کســن ســتاد اجرایی اواخر اردیبهشــت مــاه در  نخســتین محموله وا
اختیار وزارت بهداشــت قرار می گیــرد و در ادامه نیز در خــرداد و تیر ماه 

مراحل بعدی ادامه پیدا خواهد کرد.«

چگونه برای بیماران خاص و نادر 
کسن کرونا بزنیم وا

رئیسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهای
وزارتبهداشتتوضیحداد

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت 
کسیناســیون بیمــاران نــادر علیه کرونــا را تشــریح کرد و  جزئیــات وا
کســن کرونا  در زمینــه اخــذ رضایت نامــه از بیمــاران بــرای تزریــق وا

توضیحاتی ارایه داد.
شهروند|  رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزرات 
کسیناسیون بیماران نادر علیه کرونا را تشریح  بهداشت جزئیات وا
کســن  کــرد و در زمینــه اخــذ رضایت نامــه از بیمــاران بــرای تزریــق وا
کرونا توضیحاتــی ارایه داد.  دکتــر مهدی شــادنوش درباره وضعیت 
کسیناســیون  گفــت: »وا کرونــا در بیمــاران نــادر  کسیناســیون  وا
علیه کرونــا در بیماران نادر شــامل بیماران دیالیز خونــی و صفاقی، 
هموفیلــی، تاالســمی، ام اس، SMA، EB، CF، MPS، اوتیســم، 
پیوند اعضا و نســوج، بیمــاران مبتال به نقص سیســتم ایمنی اولیه 

)PID ( است که این بیماران در کشور بالغ بر 540 هزار نفر هستند.
 او با بیــان اینکه بیمــاران مبتال به ســرطان نیز در لیســت بیماران 
کسیناسیون کرونا می شــوند، قرار دارند، افزود:  نادری که شــامل وا
کســن، اولویت بندی بیمــاران بر  »بــا توجه بــه تحویل مرحلــه ای وا
اســاس معیارها و شرایط اعالم شده در دســتورالعمل صورت گرفته 
و بنا به تشــخیص دانشــگاه علوم پزشکی بیماران آســیب پذیرتر در 
اولویت باالتــری قرار می گیرنــد.«   به گزارش ایســنا شــادنوش ادامه 
داد: »واجدین شرایط به وسیله معاونت های درمان دانشگاه های 
علــوم پزشــکی و بر اســاس ســامانه های ثبتــی موجود شناســایی و 
فراخــوان می شــوند. در عین حــال موارد منــع مصرف نیز بر اســاس 
پروتکل هــای علمــی بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی ابــالغ شــده 
کســن کرونــا برای بیمــاران نادر نیز  کز تزریق وا اســت.«   او دربــاره مرا
کســن کرونــا از طریــق معاونت هــای درمان  کز تزریــق وا گفــت: »مرا
دانشــگاه ها تعیین می شــود و با همکاری معاونت های بهداشتی، 
کســن در  کــز درمانــی مراجعه و تزریق وا کســیناتور به مرا تیم های وا
کز انجام می شــود. براســاس پروتکل های موجود، تزریق  همان مرا
کسن برای بیماران نادر هم در دو نوبت و مانند سایر افراد جامعه  وا

انجام می شود.
 

کسینه شدند کنون ۲۰ هزار نفر از بیماران نادر وا تا
کســن کرونا  کنون وا شــادنوش درباره میزان بیمــاران نادری که تا
کســن در روزهای  دریافت کرده اند، اظهار کرد: »با توجه به توزیع وا
پایان سال 99 )27 اسفند( بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور و با 
توجه به جمع بندی و ارسال آمارهای عملکرد دانشگاه ها به صورت 
ماهانه، در هفته اول اردیبهشت عملکرد فروردین دانشگاه ها اعالم 
خواهد شــد. البته تا کنون می توان گفت که نزدیک به 20 هزار نفر از 

کسینه شده اند. بیماران نادر وا

چرایی اخذ رضایت نامه از بیماران
او درباره برخی اخبار مبنی بر اخذ رضایت نامه  از بیماران نادر برای 
کســن کرونا گفــت: »اخــذ رضایت نامه به معنــی احترام به  تزریق وا
گاهی بخشــی آنها در خصوص نوع دارو و عوارض  حقوق بیماران و آ
کســن کرونا به صورت اختیاری  محتمل اســت و از آنجا که تزریق وا
اســت، اخذ رضایت نامه به معنــی اعــالم آمادگی بیمار بــرای تزریق 
کسن اســت. فرایند اخذ رضایت در خصوص بسیاری از خدمات  وا

پزشکی نیز اتفاق می افتد.«

خبر3

»شاد« در سال تحصیلی کرونایی چگونه ظاهر شد؟
مروری بر اتفاقات خوب و بد شبکه شاد به بهانه یک سالگی راه اندازی آن

»شاد« که با هجمه منتقدان 
روبه رو شد، به فکر چاره 

افتاد. راهکار ارتقا بود و بس. 
»شاد« تصمیم گرفت امکان 
حضوروغیاب و ارتباط زنده و 
تماس دوسویه را فراهم کند 
تا از رقبای داخلی و خارجی 

عقب نماند. شادنما هم بود؛ 
کانالی پرورشی.


