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تغییر کتب درسی دانش آموزان،
ماموریت وزارت آموزش و پرورش

علمی -آموزشی

دوشنبه  2خرداد  21،1401شوال  23، ١٤٤٣می  ،2022شماره 3963

تغییر در مفاهیم کتب درسی و حذف مطالب کم کاربرد از مهمترین اهداف آموزش و پرورش در سال آینده
تحصیلیاست.
گروه علمی و آموزشــی -سال
تحصیلــی بــه انتهای خود رســیده
است .این سال تحصیلی شاهد تلفیق
آموزشهای مجازی و استفاده از شبکه
سراســری شــاد و همچنین آموزش
حضوری و مســائلی مانند رتبه بندی
معلمان ،اجرایی ســازی سند تحول
بنیادین بود .البته مشــکالتی پنهان در
نظام آموزشی وجود دارند که نمیتوان
آن ها را فراموش کرد و شاید ادامه بی
توجهی به آن ها مشکالت جدی تری
را به وجود آورد.
رهبر معظم انقــاب در دیدار با
معلمــان و فرهنگیان ،به نکاتی درباره

نظام آموزشــی کشور اشاره کردند که
شــاید در دورههای گذشته کمتر به آن
ها توجه شده است.
رهبر انقالب در این دیدار ضمن
تاکید بر اهمیت آموزش درست و دقیق
به دانش آموزان از لزوم تغییر در کتب
درســی گفته و عنوان کردند" :بعضی
مطالب در برنامه درسی کنونی ،صرف ًا
محفوظاتی است که بدون هیچ سودی
برای حال یا آینده دانشآموزان به ذهن
آنها سرازیر میشود که باید این موارد
شناسایی و از آموزشها حذف شود.
مســائلی همچون سبک زندگی
اسالمی ،تعاون و همکاری اجتماعی،

مطالعه و تحقیق ،فعالیتهای جهادی،
مبارزه با آســیبهای اجتماعی و نظم
و قانونگرایــی از جمله مهارتهایی
اســت که باید در مدرسه آموزش داده
و از دوران کودکی و نوجوانی در افراد
نهادینه شود.
نسل نوجوان و جوان ،باید دارای
هویت ملی و اسالمی -ایرانی ،معتمد
به نفس ،مقاوم ،آگاه از اندیشههای امام
و آرمان ها ،دانشمند و کارآمد پرورش
یابد".
پس از مطرح شــدن این سخنان
بود که لزوم تغییــرات در کتابهای
درسی از طرف مســئولین آموزش و

کتابهای درســی هر  ۵ســال باید بازنگری شــوند و متناســب با نیازهــای روز جامعه
تغییــر پیــدا کنند .موضوعی که به نظر میرســد پــس از صحبتهای رهبــری از طرف
وزارت آمــوزش و پــرورش توجــ ه ویژهای به آن شــده اســت .با توجه به ســند تحول
بنیادیــن و تاکید بــر موضوع پرهیــز از حافظه محــوری و آمــوزش دروس کاربردی،
وزارت آمــوزش و پــرورش بایــد بــا نگاهــی نــو و دقیق به ایــن موضوع بپــردازد.

تصویب  ۱۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای برگزاری
کالسهای جبرانی در تابستان

گــروه علمــی و آموزشــی -ســخنگوی آمــوزش و پرورش
گفــت :یکهــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای برگــزاری
کالسهــای جبرانــی دانــش آمــوزان در تابســتان تصویــب شــده
است.
صادق ســتاری فرد درباره برگزاری کالس های جبرانی برای دانش
آموزان در ایام تابســتان افزود :در ستاد ملی مبارزه با کرونا با پیشنهادی که
وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت جبران افت تحصیلی و یادگیری
دانشآموزان مطرح کرد ،موافقت شد.
وی ادامــه داد :یکهزار و  ۵۰۰میلیارد تومــان اعتبار برای برگزاری
کالسهــای جبرانی دانش آموزان تصویب و به ســازمان برنامه و بودجه
ابالغ شد تا نسبت به تامین این اعتبار با آموزش و پرورش همکاری کنند.
ســخنگوی آموزش و پرورش با بیــان اینکه فعالیتها و کالسهای
جبرانی برای دانشآموزان در مقاطع ابتدایی و متوســطه برگزار می شود،
گفت :این فعالیتها در قالب برنامههای آموزشــی ،پرورشــی و ورزشی
دنبال میشود.
ســتاری فرد یادآورشــد :امیدواریم پس از پایان سال تحصیلی ،در
مــدت زمان اجرای ایــن برنامه ،بتوانیم برگــزاری کالسهای جبرانی را
بــرای همه مناطق پیش بینی و اجرا کنیم .وی در پاســخ به ســوالی مبنی
بــر همزمانی برگــزاری کالس های جبرانی با فعالیــت دانش آموزان در
پایــگاه های تابســتانی گفــت :برگــزاری کالسهــای جبرانی مکمل
فعالیت پایگاههای تابســتانه اســت که برای دانشآمــوزان برنامهریزی
خواهد شد.
سخنگوی آموزش و پرورش افزود :فعالیت های آموزشی ،پرورشی
و فراغتی و ورزشــی در قالب یک کار مشــترک دنبال می شود .مدارس و
مراکز آموزشی از ابتدای اسفند ماه سال  ۹۸به دلیل شیوع ویروس کرونا در
کشــور و حفظ سالمت فرزندان تعطیل شد و آموزش به صورت مجازی
به صورت مجازی در بســتر شــبکه شاد ،مدرســه تلویزیونی و بستههای

یادگیری تداوم یافت.
تجربه  ۲ســال تحصیلی گذشته از تعطیلی مدارس و آموزش مجازی
دانشآموزان نشــان داد که هیچ یک از ایــن روشها نمیتواند جایگزین
آموزش حضوری شود.
در واقع از نظر مســووالن و کارشناســان آموزشــی ،آموزش از راه
دور در برخی دانش آموزان عالوه بر افت تحصیلی ،مشــکالت جســمی،
روانی و عاطفی بســیاری را ایجاد کرده است ،بنابراین بازگشایی مدارس
بــه صورت آرام و تدریجــی در دســتور کار وزارت آموزش و پرورش
قرار گرفت.
در واقع وزارت آموزش و پرورش پس از گســترش واکسیناســیون
عمومی و همچنین کســب مجوز از ســتاد ملی مقابله بــا کرونا آموزش
حضوری و بازگشایی مدارس با حفظ سالمت دانش آموزان را در اولویت
قرار داد.
آمــوزش و پرورش با همکاری وزارت بهداشــت،درمان و آموزش
پزشــکی الگویی را به عنوان نقشــه راه برای بازگشــایی ایمن و تدریجی
مدارس طراحی کردند که بر این اســاس مدارس در مناطق روســتایی و
عشــایر فعالیت خود را از ابتدای مهرماه بــه صورت حضوری با رعایت
پروتکلهای بهداشتی آغاز کردند.
همچنین بازگشــایی مدارس برای دانشآموزان متوسطه دوم در ۱۵
آبانماه و برای دانشآموزان ابتدایی و متوسطه اول در یکم آذرماه تعیین شد.
در نهایت ســتاد ملی مبارزه با کرونا روز ششــم فروردین ماه ۱۴۰۱
اعــام کرد که تمامــی مدارس مانند دوران پیش از کرونا باز شــوند و به
فعالیت خود ادامه دهند.
براساس این تصمیم آموزش حضوری در مدارس از روز  ۱۴فروردین
ماه از ســرگرفته شــد ،اما در این میان به دلیل جبران افت تحصیلی دانش
آمــوزان در زمان آموزش مجازی تصمیم بر برگزاری کالس های جبرانی
در ایام تابستان گرفته شد.

پرورش مطرح شــد و یوسف نوری،
وزیــر آمــوزش و پــرورش درباره
تغییرات کتب درســی دانش آموزان
گفــت و خبر از حــذف دروس غیر
کاربردی داد.
نــوری در مصاحبــه خــود از
نارســایی بعضی دروس گفت و قول
حذف موارد قابل اصالح را داد و عنوان
کرد که بایــد مهارتآموزی ،تقویت
هویت ملی ،قانــون و نظمپذیری در
برنامه درسی لحاظ شوند.
این تغییرات در شــرایطی است
که با اعالم نوری کتب درســی برای
سال آینده چاپ شده اند و حذفیات و
تغییرات برای سال تحصیلی - ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳اجرایی خواهند شد.
صادق ســتاری فرد ،سخنگوی
وزارت آمــوزش و پرورش نیز در این
باره اظهار کرد :تغییرات کتب درســی
دانشآموزان در سه قالب محتوا ،برنامه
درسی و بســتههای آموزشی از سال
تحصیلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۳اجرا میشود.
بــه گفتــه وی از مهــر ۱۴۰۱
بستههای آموزشــی چند رسانهای با

عنــوان برنامههای مکمل درســی در
اختیار دانش آمــوزان قرار میگیرند.
محتوای کتابهای درسی ،بستههای
آموزشی چندرســانهای و هم برنامه
درســی در ســال  ۱۴۰۲-۱۴۰۳برای
دانش آموزان با تغییراتی همراه است.
ســخنگوی وزارت آمــوزش و
پرورش گفت :بعضی مطالب در برنامه
درسی کنونی ،صرف ًا محفوظاتی هستند
که بدون هیچ سودی برای حال یا آینده
دانشآمــوزان به ذهن آنها ســرازیر
میشــوند که باید این موارد شناسایی
و از آموزشها حذف شوند.
کتابهای درسی هر  ۵سال باید
بازنگری شــوند و متناسب با نیازهای
روز جامعه تغییر پیدا کنند .موضوعی
که به نظر میرسد پس از صحبتهای
رهبــری از طــرف وزارت آموزش و
پرورش توج ه ویژهای به آن شده است.
با توجه به سند تحول بنیادین و تاکید
بر موضوع پرهیــز از حافظه محوری
و آمــوزش دروس کاربردی ،وزارت
آمــوزش و پرورش باید با نگاهی نو و
دقیق به این موضوع بپردازد.

خنک کردن ساختمانها با نوعی فوم از جنس چوب!
گــروه علمی و آموزشــی-
پژوهشــگران چینی و آلمانی ،نوعی
فوم مبتنی بــر چوب ابداع کردهاند که
میتواند میــزان انرژی مورد نیاز برای
خنک کردن ساختمان را کاهش دهد.
بخــش قابل توجهــی از انرژی
برای گرمایش و ســرمایش خانهها و
ساختمانها مصرف میشود؛ بنابراین
یافتــن راههای جدیــدی برای تنظیم
کردن دما مهم است .مهندسان چینی و
آلمانی ،یک فوم جدید مبتنی بر چوب
ســاختهاند که میتواند ساختمانها را
خنک کند و به راحتی قابل تنظیم کردن
باشد.
تهویــه مطبوع ،موثر اســت اما
بهتریــن روش دوســتدار محیــط
زیســت برای خنک کردن هوا نیست.
دانشــمندان در ســالهای اخیر ،در
حال توســعه روشهایی بودهاند که
الکتریسیته زیادی را مصرف نمیکنند؛
از جملــه رنگهــای فوقســفید یا
پوشــشهای آینهای که نور خورشید
را منعکــس میکنند و سیســتمهای
خنککننده تابشی که گرمای ساختمان
را به صورت امواج فروسرخ به آسمان
باز میگردانند.
با وجــود این ،اثربخشــی این
سیستمها در شرایط مختلف میتواند
متفاوت باشــد .به عنــوان نمونه ،اگر

هوا گرم یا مرطوب باشد ،پوششهای
انعکاســی میتوانند همچنان گرما را
وارد کنند .این در حالی اســت که اگر
هوا ابری باشد ،خنککننده تشعشعی
بــه خوبی کار نمیکند .تنظیم ســطح
خنککننده نیز ممکن اســت دشوار
باشد.
دانشمندان "دانشگاه گوتینگن"
()University of Göttingen
آلمــان و "دانشــگاه جنــگلداری
نانجینــگ" ( )NFUچیــن ،مــاده
جدیدی را ابداع کردهاند که باور دارند
میتواند برخی از این مشکالت را حل
کند .این ماده ،نوعی فوم ساختهشــده
از چوب اســت که نور خورشــید را
منعکس میکنــد ،عملکرد یک عایق
حرارتی را دارد و گرمای جذبشــده
را به جو باز میگرداند.
این ماده ،از نانوبلورهای سلولزی
ساخته شــده است که با پلی از جنس
"ســیالن" ( )silaneبــه یکدیگــر
متصل شــده و ســپس به صورت یخ
خشکشــده در میآیند و به یک فوم
سفید و ســبکوزن تبدیل میشوند.
محصــول نهایی ۹۶ ،درصــد از نور
مرئی خورشید را منعکس میکند و ۹۲
درصد از اشعه مادون قرمز جذبشده
را ساطع میکند.
پژوهشــگران بــرای آزمایش

گروه علمی و آموزشی -در حق
اختراعی که توسط شرکت اپل به ثبت
رسیده است ،به نظر میرسد خودروی
اپــل( )Apple Carمیتوانــد بدون
پنجرهباشد.
طبــق یک حق اختــراع یا پتنت
جدید ،شــرکت اپل خودروی خود را
که بسیاری چشــم انتظارش هستند،
احتماال بدون پنجره میسازد و به جای
پنجرههای شــفاف از نمایشــگرهای
مجازی در اتاق خودرو استفاده خواهد
کرد.
این غــول فناوری حــق اختراع
یــک سیســتم خــودروی واقعیت
مجازی( )VRرا به ثبت رسانده است
کــه "نماهای مجــازی" را با حرکت
فیزیکی خودرو در حین سفر مطابقت
میدهــد .به عنوان مثــال ،اگر خودرو
در حــال حرکت به ســمت پایین یک
تپه باشــد ،این سیستم میتواند تصویر
مجازی از یــک ترن هوایی را در حین
پایین رفتن نمایش دهد.
این حق اختراع نشان میدهد که
صندلیهــای داخل خودرو به گونهای
حرکت میکنند که با جلوههای بصری
مطابقت داشته باشند که بسیار شبیه به
یک تجربه سینمایی همهجانبه خواهد
بود .این بدان معناست که نماهای دنیای
واقعــی که همه ما در هنــگام عبور از
خیابان و جاده از پنجره خودرو مشاهده
میکنیم ،به طــور کامل با صحنههای
گرافیکی مجازی جایگزین میشوند.
تصاویــر مفهومــی از ظاهر این
خــودرو که هم اکنون در رســانههای
اجتماعی دست به دست میشود ،مورد
تمســخر برخی از کاربران شبکههای
اجتماعی قرار گرفته اســت و آن را به
یک تابوت تشبیه کردهاند.
این تصاویر یک خودروی ســیاه
رنگ با سقف شیبدار را نشان میدهند
که پنجرهای نــدارد .البته این تصاویر
توســط طراحان خارج از شرکت اپل
ایجــاد شــدهاند و طراحــی خود این
شرکتنیستند.
خــودروی اپل قریب به یک دهه
است که در حال توسعه است ،اما هنوز
هیــچ صحبتی در مــورد زمان معرفی

رسمی آن وجود ندارد.
این پتنت جدید توسط اداره ثبت
اختــراع و عالئم تجاری ایاالت متحده
ثبت شده و در تاریخ  ۳مه فهرست شده
است.
اپــل در این پتنت گفته اســت:
سیســتم واقعیت مجازی ممکن است
نماهای مجازی ارائه دهد که نشانههای
بصری را با حــرکات فیزیکی که یک
مسافر تجربه میکند ،مطابقت دهد .این
سیستم  VRممکن است با جایگزین
کــردن محیطهای مجازی بــا دنیای
واقعی ،تجربههای  VRهمهجانبهای را
ارائه دهد .سیستمهای فعال خودرو یا
سیستمهای کنترل خودرو ممکن است
با سیستم  VRادغام شوند تا جلوههای
فیزیکــی را با تجربیــات مجازی ارائه
دهند .اپل میگوید این خودرو میتواند
فریمهای مجــازی را حداقل در یکی
از پنجرههــای خــودرو نمایش دهد
تــا نماهای مجازی ســهبعدی را برای
مسافران فراهم کند.
نکته مهم اینکه مســافران مجبور
نیســتند از هدســت واقعیت مجازی
اســتفاده کنند .برای اینکه این ویژگی
به رانندگی و سالمت و ایمنی مسافران
خودرو آســیبی نرساند ،خودروی اپل
کام ً
ال خودران خواهد بود و در مسیری
ازپیشبرنامهریزیشدهحرکتمیکند.
اما به نظر میرسد که عموم مردم چندان
به این طراحی مشتاق نیستند.
این پتنت دستمایه شوخی کاربران
فضای مجازی شــده است و به عنوان
مثال یکی از کاربران نوشــته اســت:
میدانســتم اپل از ویندوز(اشــاره به
معنــی این کلمه به معنی پنجره
و نام سیستم عامل مشهور
شــرکت مایکروســافت)
خوشــش نمیآید ،اما نه تا
این حد!
اپــل ادعا میکند که این
طراحی میتواند به افرادی که
ترس از حرکت در وسایل نقلیه
دارند ،کمک کند.
"بیمــاری حرکــت" بــه دلیل
درگیری بین حواس رخ میدهد؛ زمانی
که چشــمان ما حرکت را تشــخیص

توانایــی خنککنندگی این ماده ،آن را
روی جعبــهای قرار دادند که داخل آن
با فویل آلومینیومی پوشــانده شده بود
و هنگام ظهر ،آن را زیر نور مســتقیم
خورشــید قرار دادند .این ماده ،محیط
داخل جعبه را تا  ۹.۲درجه سلسیوس
خنکتر از هوای بیرون نگه داشــت و
حتی در هوای مرطوب نیز توانســت
فضای داخلی را تا  ۷.۴درجه سلسیوس
خنکتر نگه دارد .پژوهشــگران باور
دارند که اگر این ماده در مقیاس بزرگتر
برای پوشــاندن ســقف و دیوارهای
ســاختمان تهیه شود ،میتواند به طور
میانگین  ۳۵درصد از انرژی مورد نیاز
برای خنکسازی را کاهش دهد.

جالبتر از همــه این که قدرت
خنککنندگــی این مــاده در صورت
فشــرده شــدن ،کاهش مییابد .این
ویژگی ممکن است یک نقطه ضعف به
نظر برسد اما پژوهشگران میگویند که
فشــردن فوم میتواند روشی سودمند
برای تنظیم دقیق مقدار خنککننده در
شرایط جوی یا محیطی باشد.
به گفته پژوهشــگران ،این فوم
خنککننده جدید در نهایت میتواند
راه را بــرای ابداع مــواد تنظیمکننده
حرارتی هموار کند که نه تنها با محیط
زیست سازگار هســتند ،بلکه هزینه
انرژی مصرفی برای خنکسازی را نیز
کاهش میدهند.

میدهند ،امــا بقیه بدن ایــن را حس
نمیکند.
اپلمیگوید:وسایلنقلیهخودران
ممکن است پنجرههای محدود داشته
یــا حتی بدون پنجره باشــند ،بنابراین
حرکاتی که مســافران در چنین وسایل
نقلیهای تجربه میکنند ،ممکن است با
آنچه که از نظر بصری میبینند ،مطابقت
نداشــته باشــد و به طور بالقوه باعث
"بیماری حرکت" شود.
همانطور که گفته شد ،اپل سالها
است که روی خودروی برقی خودران
خــود کار میکند ،امــا تاکنون جز این
پتنتها که برخی احتمــاالت را ارائه
میدهند ،هیچ جزئیات رســمی منتشر
نشده است.
"اندی آلدرســون" ،مدیرعامل
شــرکت لیزینگ خودروی "واناراما"
میگوید :اگرچه عم ً
ال هیچ راهی برای
دانستناینکهمحصولنهاییاپلچگونه
خواهد بود ،وجود ندارد ،اما این پتنتها
شاید بهترین نشانه برای مسیری است
که اپل در پیش گرفته است.
در هــر حال ،گمانهزنیها تاکنون
حاکــی از صفحــه نمایش لمســی و
بزرگ در طول تمام داشــبورد خودرو،
یک خودروی ســفید عجیب و غریب
متشکل از یک غالف کروی که حدود
 ۳۶۰درجه روی چهار چرخ میچرخد،
خودرویی الهام گرفته شده از رایانههای
مک اپل و اســتفاده از سیری به عنوان
دســتیار هوشــمند مخصوص درون
خودرو ،بوده است .گزارشهای اخیر
حاکــی از آن اســت کــه کار بر روی

خــودروی اپل توســط این شــرکت
همچنان ادامــه دارد ،اگرچه این غول
فناوری در مورد پیشــرفت آن بســیار
مخفیانهعملمیکند.
در ماه نوامبر فاش شد که شرکت
اپل "کریســتوفر مور" ،مدیر ســابق
نرمافزار اتوپایلت شــرکت "تسال" را
استخدام کرده است.
"بلومبــرگ" در تحلیل این خبر
نوشت :این حرکت نشان میدهد که اپل
در تالش برای توسعه فناوری خودران،
رقابتی چالشی را با خودروسازانی مانند
"تسال" آغاز کرده است.
"تیم کــوک" ،مدیر عامل اپل در
مصاحبهای کوتاه با بلومبرگ در ســال
 ۲۰۱۷تاییــد کرد که اپــل در حال کار
بر روی ســاخت یک خودرو اســت،
اگرچه او گفت که اپل بیشــتر بر روی
سیستمهای خودران تمرکز دارد تا یک
وسیلهنقلیهفیزیکی.
"کــوک" در این مصاحبه گفت:
ما آن را بهعنــوان مادر تمام پروژههای
هوش مصنوعی میبینیم .این احتماالً
یکی از دشــوارترین پروژههای هوش
مصنوعی برای کار کردن است.
بــه گفته منابعی کــه خبرگزاری
رویترز در پایان سال  ۲۰۲۰به آنها اشاره
کرده است ،اپل سال  ۲۰۲۴را برای تولید
یک وسیله نقلیه مسافربری هدف قرار
داده اســت ،اگرچه همه گیری بیماری
کوویــد ۱۹-ممکن اســت اکنون این
تاریخ را به تعویق انداخته باشد.
در سال " ۲۰۱۵میکی درکسلر"،
عضو هیئــت مدیره اپل بــه "بیزنس
اینسایدر" گفت که "استیو جابز" فقید
قبل از مرگش در ســال  ۲۰۱۱به
فکر ساختن یک خودرو
بوده است.

خودروی «اپل» احتماال بدون پنجره است!

