
 آموزشی در کشورها و طرح بدیل خدمات چالش ،کرونا

 

آغاز سال این روز در ه�یش و قرار بر این شد  تصویب شدحکومت افغانستان  در ؛عنوان روز ملی معارفبهحمل  سوم ماه ؛امسال

، اما به شودداشت گرامیین روز ا ازو به صورت ویژه  رس� اعالم ؛از طرف رهربی دولت افغانستان ،خورشیدی ۱۳۹۹آموزشی جدید 

های و نظام آموزشی را مثل سایر عرصهزنگ مکتب ویژه ه�یش گیر کرونا، ویروس کشنده و همهمدن زنگ خطر شیوع آ صدا در 

  .محروم شدندمشخص نااز نعمت رف� به مکتب برای یک مدت  ،زندگی برهم زد و هزاران کودک و جوان

و فرزندان  هاتوجه به سالمتی و حیات انسان ؛تراز این هم مهمک امر مهم و حیاتی است، اما که پرداخ� به آموزش و تربیت یبا آن

های کشور سب تجارب از سایر با کیست برای درامان ماندن از رش و خطر ویروس کرونا، تدابیر وقایوی الزم بااین رسزمین بود که می

آموزان روی دانشهاین مهم سبب شد تا درب هزاران باب مکتب ب شد.مدنظر گرفته میمطابق تجویز وزارت صحت کشور،  ،دنیا

  های اداری نیز محدود گردد.خدمات و پروسه، ۱۹بسته �اند و تا رفع تهدیدات ناشی از ویروس کوید 

و  طرف رهربی وزارت تعلیمآموزشی از خدمات طرح بدیل شد تا  باعث از لحاظ زمانی تهدید ویروس کرونا مشخص بودن پایاننا

شامل آموزش شاگردان  ؛طرحاین  .برای منظوری به رهربی دولت افغانستان فرستاده شودتدوین گردیده و  معارف) افغانستان تربیت (

بینی های خاص پیشی وزارت معارف از طریق میکانیزمشود که تحت رهرب ب دولتی و خصوصی در افغانستان میو مربیان مکات

  شود.والیات به پیش برده می های اداری مرکز وو تسهیالت متفاوت موجود در واحد داشت امکاناتشده با درنظر 

ایگزین آموزش تواند جکه �یبا آنویروس کرونا،  شیوع خطرجنگ و حال  در ،ماندهوامع عقبدر جحضوری غیر خدمات آموزشی 

رهربی  تواند طرح مناسبی باشد.لیم میق تعاز حاقل برای عدم محرومیت کلی شاگردان و جوانان افغانستان حضوری گردد، اما حد

چک آموزی و چگونگی آموزش در تجمعات کو زمینه آموزش از راه دور، روش خود کار بست تا ههای وسیعی را بوزارت معارف تالش

ها و تجویز الزم از طرف وزارت معارف در ه�هنگی با همین دلیل در هر سه عرصه آمادگی ین رشایط خاص فراهم سازد، بها را در

  املقدور مرفوع �اید.آموزان را حتیاتخاذ گردید تا بتواند نیاز دانشرشکای کاری 

 ح�یت از مکاتب خصوصی، نحوه خدمات و سهم دولت برای پرداخ� به جایگاه ؛در طرح بدیل خدمات تعلیمی موضوع مهم دیگر

شان، بت از دست دادن یا محدود شدن شغلشان شامل مکاتب خصوصی بوده و نسهایی است که فرزنداننحوی از خانوادههو ب

یروس کرونا، که تا قبل از بحران و های خصوصی تعلیمینهاد نیستند، بینی شدهزمان معین پیش در قادر به پرداخت فیس مکاتب

مورد ح�یت اگر در چنین رشایطی  عهده داشتند وهمعارف بدوش وزارت یک بخش بزرگی از مسئولیت تعلیم و تربیت را دوشا

و یک بحران بزرگ دیگر را روی آینده نظام تعلیم و تربیت در کشور  دچار ورشکستگی خواهند شداک�یت دولت قرار نگیرند، 

   .دنآور وجود میهب

آموزش  طرحباشد، دان تحت یک سقف میوزش حضوری شاگر واقف است که اگر کرونا تهدید بالقوه آم رهربی وزارت معارف کشور

ها، کمبود برق، مشکالت و ظرفیت پایین انرتنت، عدم ضعیف خانواده امنی، اقتصادنا  :های زیادی استهمراه با چالشاز راه دور 



 افغانستان،های رادیو و تلویزیون در سطح جمعی، محدود بودن خدمات شبکهیا وسایل ارتباط های هوشمنددسرتسی به گوشی

ها نسبت به خشوش بودن ذهن شاگردان و خانوادهها از نحوه استفاده از خدمات بدیل آموزشی، اضطراب و مناآگاهی خانواده

  ها هستند. جمله این چالشموجود، محدود و متفاوت بودن پروسه نظارت و... از  وضعیت

داند تا امکانات گیر و نابرابر، خود را مسئول میبینی، همهل پیشبا وجود این همه، در یک حالت غیرقابرهربی وزارت معارف کشور 

ستان، نظرداشت امکانات موجود دولت جمهوری اسالمی افغانبا در های مختلف آموزشی را برای فرزندان نیازمند و مستحق و زمینه

ه همین منظور وزارت معارف با انه گردند، ببهره مانده و با مکتب بیگآموزان و شاگردان از آموزش بیفراهم ساخته و نگذارد دانش

ها و آموزان، رسانههای دانشه�هنگی با خانوادهدر  ،داد ، تالش بخرجریم)و آ تان میهایدازی کمپاین (ما مکتب را به خانهانراه

بزرگ  طرحداده و این  خرجبیشرتین تالش خویش را به ،های همکار وزارت معارف، در امر موفقیت طرح بدیل خدمات تعلیمینهاد

  .برساندملی را به موفقیت 

های مختلف پرداخ� به شیوهتواند در امر می ،های منفی آنمدو پیا جهانیبه عنوان یک چالش بزرگ  )۱۹کوید کرونا (ویروس 

مدیریت برخورد با  رب متنوعسوز کرونا، ما دارای تجاامید است در پایان آفت جهانایجاد کند، نیز  جدیدآموزش، زمینه و فرصت 

سازی در امر پیرشفت، اصالح و مدرنیزه و از آن های آموخته شده خدمات بدیل تعلیمی در کشور باشیمبحران و استفاده از درس

  . استفاده را بربیم بیشرتیننظام آموزشی در دهه معارف 

  

  


