ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺪرﺳﻪ و آﻣﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور و ﻣﺤﺮوم ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪارس
ﻋﺎدی ﻫﻢ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﻌﻠﻢ
را آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 ،اﻓﺰود :ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺎب و ذﻫﺎب)اﯾﺴﻨﺎ( ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان »آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻣﺠﯿﺪ ﻗﺪﻣﯽ در ﮔﻔﺖ
داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﺴﺖ.
آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﻋﺎدیرﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎر داﻧﺶ
ﺑﻪ  110ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎﯾﺪ  200ﻫﺰارداﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاز ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮﻗﺪﻣﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف آﻣﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮض ﺧﻮش
داﻧﺶآﻣﻮز اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎه واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪهای ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﻨﻨﺪ و واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ آﻧﻬﺎﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽوی اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل در ﻣﻨﺰل دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
از ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺗﺎ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﻋﺎدی
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﻫﻢ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان
را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ دور را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮده و ﻣﻌﻠﻢ را آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﻮا را آﻣﻮزش دﻫﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﺑﺮای وی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :آﻣﻮزش ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎدی و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎدی و رﻓﺎﻫﯽ ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﺛﺮات اﻧﺠﺎم آن در
ﺳﺎل  94دﯾﺪه ﺷﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ راﯾﮕﺎن اﯾﺎب و ذﻫﺎب داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺗﻬﺮان
آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎبﻗﺪﻣﯽ درﺑﺎره اﻗﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺎب و ذﻫﺎب داﻧﺶ
داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺸﯽ را اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ راﯾﺰﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب
و ذﻫﺎب داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
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