چکیده

عج
تجرهب یبی است هن ربای ما  ،بلکه ربای جهانی که گمان می ربد از عصر بیماریهای واگیر جهانی

مطم هس هی
عبور کرده است وحاال زمان پیکررتاشی زپشکی فرارسیده است  .ئن تم که چ مدرهس

ای ردشهر واحتماال ردکشور بازنیست  .اما مدرهس مشتاق باز است .چرا ؟
رویا اخالص پور

مرکز دوستدار کودک مشتاق و سال کروان
خرداد 1399

خرداد 1399است ،گرداگرد سالن مدرسه با فاصله  2متری نشسته ایم دوازده نفرر سسرت م س ره ماسر

برر دارره داریرم  ،سرا

کروناست .به رسم نامگذاری سای کان آن را سا کرونا می نامم مثل سا وبا سا طاعون .تجربه عج بی است نه بررای مرا  ،بل ره
برای جاانی که گ ان می برد از عصر ب ا ریاای واگ ر جاانی عبور کرده است وحاال زمران ی رترایری یکیر ی فرارسر ده اسرت .
مط ئن سستم که س چ مدرسه ای دریار واحت اال درکشور بازن ست  .اما مدرسه مشتاق باز است .درا ؟ از قوان ن تبع ت ن یکند؟
اما واقع ت این ن ست س ه تاالرسای عروسی ،رستوراناا  ،ورزیگاساا و بازارسا گشوده یده اند  .اما مدرسه سا نه ! به نظرم ایرت اقی
وجود ندارد  .ازاسفندماه  98باید به این یدیده نایناخته درمدرسه سا یاسخ می دادیم  .به ارتباط خودمان برا بچره سرا ف رر کرردیم
..بچه سایی که اکثریت یان به وسایلی ارتباطی حتی تلفن خانگی ن ک دسترسی ندارند .ن ی ید آناا را درخانه سا وخ اباناا رسا کرد.
درباره این روزسا گفتگو کردیم واین که ده می توان کرد ،باس اران در انج ن و مدرسه صحبت کرردم اسرتابا کردنرد .قراریرد
سرمعلم با ت

ت

یاگردانش ت اس بگ رد .تلفناایی خاموش بود ..،بعضی ازس ان ابتردا یر اره ت اسری ندایرتند .یرسران یرسران

ی دایشان کردیم  .معل ان به د ر خانه سا رفتند حا واحوا ویادی اط نان از سالمتی ویرسشی از سر آرامش از درساا ...
فراخوان محدودی درگروساای نکدی

دادیم و برای صدوینجاه خانوار بسته سای غذایی فراسم کردیم البته نره یر

براره ،بل ره بره

حساب سر انگشتی بسته سای غذایی می توانست غذای ی

سفتره خرانواده

آرامی ودرمدت 2ماه ون م ا ین بسته سا توزیع ید.بای
ینج نفره را تام ن کنرد .امرا کرافی نبرود
مابایررد بررا بچرره سررا وقررت ب شررتری مرری
گذایت م .دوستان ن ونه سرای خروبی از
یروت ل سای بادایتی در سطح جاان را
دراخت ررارم گذایررتند وعاقبررت تصرر م
گرفت م .



بچه سا درگروساای سی نفره به مدرسه می آیند ( قبل از کرونا گروساا 100تا  150نفره بود)



درسر کالس حداکثر  4دانش آموز



به جای سه ساعت 6،ساعت کالس



ماس



جای بچه سا ثابت



درطو زمان حضور حداقل داار بار دستاا یسته یود.



ینجره س ه کالساا باز بدون استفاده از کولر



استفاده از ین ه برای جابجایی سوا در راسروسا

برای س ه معل ان وکودکان باالی ده سا الکامی

چرا الزم بود مدرسه را بازکنیم ؟
-

به نظرم نوعی تع د وبی مسئول تی در فضای آموزیی کشور به دشم می خورد که با سر ت ان زم ن ،باران وبرف وآلودگی
سوا ،ب ن التعط ل ن و ....مدرسه سا تعط ل می یدند .به جای تغ ر ،به جای تص

ات درسرت ورویرن بره دالیرل واسری

مدرسه سا
-

تعط ل می یدند .در کرونا بدون ی

این بی تص

ی درس ه جا خود را نشان می داد.

این ه مدارس باز بایند یا بسته  ،بره نظرر مرن در
رید ومشارکت کودکان تاث ر دندانی ندایرت امرا
این ه برای ب ش از  80درصد بچره سرایی کره بره
تلفن سوی ند ولب ترا دسترسری ندارنرد وبررای
س ه کودکانی کره برا یر

اینترنرت کنرد دسرت

وینجه نرم می کنند ،یر

آمروزش کسرل کننرده

ومع وب مجازی را به جرای مدرسره یعنری تعامرل
ودیدار دوستان بنشانی د کد دیگری است .
اندک افرادی سستند که حاضرند خارج از جعبه ف ر کنند ،ما ادعا می کردیم ما آنجاسست م که دیگران ن ستند .اکنون ن ک تبع ت ما
می توانست نوعی ی ست در فادان ف ر نو باید  .س انطور که ان ار کرونا جنون آم رک برود تعط رل کرردن زنردگی سرم مری توانرد
سالمت روان کودکان را اثر بگذارد .
بچه سای گروه اینستا گرامی "مدرسه ای سا " به یاری ام آمدند .آناا بچه سایی بودند که با من از سا سوم دبستان تا سفتم را
گذرانده بودند وحاال دراقصی نااط جاان بسر می بردند.از آل ان تا افغانستان  .ایده سای دوستان مااجر در آل ان را معاو یافتم .
بازگشایی با ت ا دات درگروساای کود

ویذیرش این ن ته مام عل ی که موسسه کخ اعالم کرده بود اما سنوز یذیرش جاانی

ندایت –ویروس کرونا از طریق سطوح منتال ن ی یود -فاصله گذاری مام است واس ت ماس
در ایران ماس

راسم جدی گرفتم ( 8سفته بعد

اجباری اعالم ید سر دند که برآن سم نظارتی ن ست ) .

مدرسه باز ید  .برای این ه بچه سا وخانواده باید حس می کردند که آموزش وبه سرانجام رساندن سا تحص لی برای ما مام است .
ما ن ی توانست م با سپردن بچه سا به فضای مجازی کم سرعت ویلشت و دادن امتحان! ازراه دور وصرف گواس نامه ا ی مسئول ت
خود را ایفا کن م  .باور ما این بود که باید مسئوالنه وخالقانه فرصت باسم بودن را برای بچه سا فراسم کن م .
سخت بود اما غ ر م ن نبود  .دختران کالساای ینجم ویشم استابا بس ارخوبی ازمدرسه کردند اماحضورآناا با تالش معلم یان
مریم خراسانی ام ان یذیر ید .روزسایی بود که آناا باخود ما انانی می آوردند،دراین روزسا کالس دریارک برگکار می ید  .ی
تص م گرفتند س ه باسم دیدار کنند بچه سا دلشان تنگ یده بود  ،صندلی دریارک به فاصله گذایته ید بچه سا گفتند

روز

وخندیدند وبازی با فاصله ساختند وباسم غذا خوردند  .دطور می توانست م دن ن لحظه ای را دریغ کن م ؟ (آیا این ام ان برای
معل ان س ه مدارس کشور فراسم نبود؟)
برای سا اولی سا مسئله جور دیگری بود  .مدرسه مشتاق حداقل ی

سوم کودکانش را سا اولی سا تش ل می دسند که سرسا

تاریبا  70تا  75درصد آناا به سا دوم می روند و مابای تاریبا دوسا را درکالس او می گذرانند  .باز نشدن مدرسه به این معنا
بود که س ه این کودکان باید دوسا را درسا او بگذرانند واین برای آناا که درگروساای سنی  8تا  12سا بودند نا ام د کننده
بود .
برای بچه سای سا دوم  ،سا سوم وداارم بر روی توانایی خواندن نویتن تاک د ید وس ه معل ان اذعان دایتند که درگروساای
کود

بچه سا ازت رکک خوبی برخوردارند وتالش می کردند به معلم توانایی خود را نشان دسند.

برای ارزیابی وخود ارزیابی یادگ رندگان دفاتری آماده ید که یامل مج وعه ای از ماارت سای تحص لی وماارت سای تف روارتباط
بود  .ا ین دفاتر به س ه کودکان که ماارت سای خواندن ونویتن را فراگرفته بودند داده ید ودر دور دوم که به مدرسه بازگشتند به
عنوان مستنداتی که توانایی آناا را نشان می داد تحویل گرفته ید وبه آناا گواسی حضور در مدرسه وارزیابی سطح تحص لی داده
ید.
گروه کود

این فرصت را به ما داد که سرروز صبح بچه سا در یارک گرد سم ب ایند ودرفاصله سای مناسب بایستند وبا معل انشان

فعال ت ورزیی انجام دسند که یادی ویور مدرسه را افکون می کرد  .دادن غذا درمدرسه ما س شه ناطه تالقی انرژی ،یادی
وس دلی است ودر این روزسای طوالنی به نظر الکامی می رس د .
برای تا ه ماس

ودست ا وحوله تالش کردیم تا حدام ان از وسایل ی

بار مصرف استفاده ن ن م و خودمان آناا را تا ه کن م .

این دوماسه عصاره  13سا کارآموزیی ،خواندن ونویتن ،ایده یردازی ومشارکت فعاالن مرکک دوستدار کودک مشتاق و انج ن
دوستداران کودک کرمان بود  .تص

ی ناگاانی وازسراست صا و یا لج بازی نبود  .توانایی آموخته یده دربستر نه فاط  13سا

مدرسه که  18سا کار مداوم انج ن با کودکان است.

