ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی درﺳﯽ ﭘﻨﭻ روز در ھﻔﺘﮫ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ۲۰۲۲-۲۰۲۱
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺎﻟﺖ و در ﻣﻨﻄﻘﮫ رو ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد اﺳﺖ ،و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗﺐ/ﻣﺪارس ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﻦھﻮان ﺳﺎل آﻣﻮزﺷﯽ  ۲۰۲۲ -۲۰۲۱را ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲اﮔﺴﺖ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﻨﺞ روز در ھﻔﺘﮫ ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ،آﻏﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﻣﺎن ﺷﺮوع درس ھﺎ و ﺧﺘﻢ آن در اﮐﺜﺮ
ﻣﮑﺎﺗﺐ/ﻣﺪارس ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎرچ  ۲۰۲۰ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،آنھﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﺻﺤﯽ/ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،از
ﺟﻤﻠﮫ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،آن را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮزان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﮐﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻧﯿﺎز ھﺎی وﯾﮋه و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد دارﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درﺳﯽ "ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﮫ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺻﻨﻒ  "۱۲- ۹و "ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎ ھﺸﺘﻢ" ،ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮدان
ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﮫی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎم "اﮐﺎدﻣﯽ ﻣﺠﺎزی"
در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻋﺒﻮری ﺗﺎ دوازدھﻢ ﯾﮏ ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .در اﯾﻦ
ﻣﺪل درﺳﯽ ،آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ھﻢزﻣﺎن و درس ھﺎی ﻧﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﮫﻣﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ اﮐﺎدﻣﯽ ﻣﺠﺎزی ،ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن و ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن آن ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت اراﺋﮫ اﮐﺎدﻣﯽ ﻣﺠﺎزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺷﺮﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی "آﻣﻮزش از راه دور" ﯾﺎ "ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﮕﯽ" را در ﺳﺎل ﺟﺎری آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﺻﻮرت
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری در ﺳﺎل  ،۲۰۲۲ -۲۰۲۱در ﻣﮑﺎﺗﺐ/ﻣﺪارس ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل آﻣﻮزﺷﯽ  ۲۰۲۲ -۲۰۲۱ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺸﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر در ﻣﺪل
ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری ﭘﻨﺞ روز در ھﻔﺘﮫ ،ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.

