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◾ 32میلیون تومان حق ثبت برای  110سکه مهریه
ابوالفضل ابوترابی ،نماینده مردم نجفآباد
در مجلسشورایاسالمیبهایسناگفت:بر
اساس آخرین تغییرات طرح «اصالح قانون
نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه»؛ مهریههای
باالی  14سکه مشمول پرداخت «حق ثبت» به هنگام
عقد میشوند و زوجین باید برای ثبت  110سکه مهریه
چیزی حدود 32میلیون تومان پرداخت کنند.
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محمود مصدق حداقل یک
دههازموضوعشکستنانحصار
آموزش زبان انگلیسی در مدارس
کشور میگذرد .سال  ۱۳۹۱بود
که مهدی نوید ادهم ،دبیر وقت
ش ــورای عالی آم ــوزشو پــرورش
بهطور رسمی از برنامه این وزارتخانه برای آموزش پنج
زبان آلمانی ،فرانسوی ،اسپانیولی ،ایتالیایی و روسی
در مدارس موردنظر وزارت آموزش و پرورش خبر داد
اما در عمل این اتفاق نیفتاد تا جایی که پنج سال
پیش رهبر معظم انقالب در جمع فرهنگیان کشور
بــرای دومین بار بر شکستن انحصار آمــوزش زبان
انگلیسیتأکیدکردند.
حال پرسش این است چرا آموزش زبانهای یاد شده
در کنار زبان انگلیسی این همه اهمیت دارد و مهمتر
آنکه این مطالبه مهم در چه مرحلهای قرار دارد؟

◾

◾ ایجاد  223سالن ورزشی درون مدرسهای در کشور
صـادق سـتاریفرد ،معـاون تربیـت بدنی و
سلامت وزارت آمـوزش و پـرورش از ایجـاد
 223سـالن درون مدرسـهای بـا اولویـت
مـدارس دخترانـه خبـر داد و بـه پانا گفـت :این سـالنها
در تمـام اسـتانها پیشبینـی شـده اسـت و بـهزودی
برای اسـتفاده دانشآموزان برای سـال تحصیلی آینده
ایجـاد میشـوند.

زبان ،پل ورود به هر فرهنگ و تمدنی است.
بنابراین باید عالوه بر زبان انگلیسی و یا عربی
که زبان دین ماست ،به زبانهای روسی بیشتر
توجه کنیم چون این زبان حدود  300میلیون
گویشور دارد .البته شاید گویشوران زبان

◾

اسپانیولی در دنیا 500میلیون نفر باشند اما
این 300میلیون نفر در همسایگی و محیط
پیرامونی ما هستند و تأثیرگذاری ما بر آنها
و آنها بر ما بسیار بیشتر است .عالوه بر این،
کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هنوز

مطالبه مهم رهبر انقالب از آموزش و پرورش به کجا رسید؟

روند کُند انحصارشکنی در
آموزش زبانهای خارجی

◾

یكی از مواردی كه موجب میشود والدین فرزندان خود را به سمت یادگیری
زبان انگلیسی سوق دهند ،تقاضای بازار كار است .نقش والدین و تقاضاهای
بازار كار در انتخاب زبان خارجی مورد نظر مؤثر است.

داشتن کادر آموزشی آن است که متأسفانه ما در
این بخش ضعیف هستیم و به همین دلیل روند
پیشرفت کار بسیار کُند است .بنابراین نخستین
کاری که وزارت آموزش و پرورش برای توسعه آموزش
زبانهای مورد نظر باید انجام بدهد کادرسازی نیروی
آمــوزشــی اســت که بــرای ایــن منظور و تربیت کادر
آموزشی خود ،میتوانیم از اتباع مقیم این کشورها
در ایران که شرایط تدریس را دارند استفاده کنیم.

◾

◾مــدارس هنوز به آمــوزش زبــانهــای دیگر ورود
پیدا نکردهاند

امان قلیچشادمهر ،عضو کمیسیونآموزش مجلس
نیز در خصوص آخرین وضعیت آموزش زبانهای
خارجی به جز انگلیسی و عربی به قدس میگوید:
مــدارس هنوز به آمــوزش زبانهای دیگر ورود پیدا
نکردهاند.ویدرپاسخبهاینپرسشکهآیاکمیسیون
متبوعش پیگیر موضوع شکستن انحصار آموزش

◾

◾ افزایش اختالالت تیروئیدی در پی شیوع کرونا
شهین یــاراحــمــدی ،رئیس اداره غــدد و
متابولیک دفتر مدیریت بیمار یهای
غیرواگیر وزارت بهداشت به ایسنا گفت:
ابــتــا بــه کــوویــد ۱۹ریــســک اخــتــاالت تــیــروئــیــدی را
افــزایــش م ـیدهــد و مـیتــوانــد مــوجــب ب ــروز بیماری
کـمکــاری تیروئید در زنــان ب ــاردار و تیروئیدیتهای
تحت حاد پس از زایمان شود.

گویشور زبان روسی هستند بنابراین باید این
زبان را بشناسیم .یا در آینده نزدیک زبان چینی
یکی از زبانهای بسیار مؤثر دنیا خواهد بود و
دانستن آن بسیار حائز اهمیت است.

زبان انگلیسی شده یا خیر ،میگوید :تاکنون موضوع
آموزش زبانهای معتبر بینالمللی در این کمیسیون
مطرح نشده و فعال ًهم در اولویت کــارش نیست
چون موضوعاتی مثل ساماندهی نیروی آموزش و
پرورش ،ساماندهی کنکور ،طرح نظارت دانشگاه آزاد
و آموزش زبان مادری در مدارس کشور را در دستور کار
کمیسیون داریم.
وی با اشــاره به ضــرورت ورود کمیسیون آمــوزش به
بحثآموزشزبانهایمهمخارجیدرمدارسکشور
میگوید :اینگونه بهتر مشخص میشود متولیان
آم ــوزش چــه اقــدامــاتــی بــرای بسترسازی آمــوزش
زبانهای دیگر انجام دادهاند.

◾

گزيده

شماره 9815

◾  ۴درصد جمعیت کشور دانشجو هستند
هــاشــم داداشپ ـ ــور ،رئــیــس ســازمــان امــور
دانشجویان با اشــاره به کاهش جمعیت
دانشجویی کشور به ایرنا گفت :در مقطعی
4میلیون و  ۸۰۰هــزار دانشجو در کشور داشتیم اما
اکنون این جمعیت به 3میلیون و  ۲۰۰هزار نفر رسیده
و در حال حاضر 4درصد جمعیت کشور در دانشگاهها
تحصیل میکنند.

◾کار با کُندی پیش میرود

دکتر رضا ملکی ،مشاور رئیس سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی و رئیس مرکز مطالعات راهبردی
روابطفرهنگیاینسازماندرپاسخبهقدسمیگوید:
زمانی داعش در سوریه و عراق اعالم کرد پس از زبان
عربی و انگلیسی ،روسی سومین زبانش است .این
موضوع نشان میدهد داعش به زبانهای مختلف
توجه دارد چون میداند حضور در اقلیمهای مختلف
بر اســاس فراگیری زبــان انجام میگیرد و واقعا ًهم
حضور ایــن گــروه تروریستی در فضای مـجــازی و
شبکههای اجتماعی کشور روسیه بسیار گسترده
بــود .بنابراین میتوان گفت رقبا و دشمنان ما به
آمــوزش زبانهای خارجی توجه بسیار داشتهاند.
ضمن اینکه آموزش زبان خارجی به درک و شناخت
بهتر ما از هویتمان کمک میکند .این مدرس رشته
علمارتباطودانششناسیدانشگاهعالمهطباطبایی
میافزاید :مهمترین نکته در آموزش هر زبان خارجی،
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◾کم بودن ساعت آموزش زبان خارجی
دکترویدارحیمینژاد،عضوهیئتعلمیپژوهشگاه
مطالعات آمــوزش و پــرورش هم به قدس میگوید:
آموزش و پرورش در حال تألیف بستههای آموزشی
برای زبانهای آلمانی و فرانسوی است و تا جایی که
اطالع دارم بستههای آموزشی پایه هفتم در حوزه
یادگیری زبانهای خارجی فرانسوی و آلمانی تهیه
شده است و به احتمال قوی امسال این بستهها در
حال اجرای آزمایشی در مدارس هستند و بهتدریج
سایر بستههای آمــوزشــی در پــایـههــای هشتم تا
دوازدهم تألیف و به مرحله اجرا خواهند رسید.
وی میگویـد :سـند برنامـه درسـی ملـی كـه یكـی از
زیرنظامهای سـند تحول بنیادین اسـت ،مشـخص
كـرده آمـوزش زبانهـای خارجـی بایـد بـر اسـاس
رویكـرد ارتباطـی خودباورانـه باشـد و در نهایـت
دانشآموزان پایه  12در پایان سال تحصیلی بتوانند
متون تخصصی را بخوانند و مقالهای در حد متوسط
بنویسـند .در حـال حا ضـر یكـی از چالشهـای
معلمـان در آمـوزش زبـان خارجـی كمبـود زمـان (در
دوره متوسـطه اول حـدود  80دقیقـه یـک جلسـه
در هفتـه) ،تعـداد ز یـاد دانشآمـوزان در كالسهـا

(بـا توجه بـه رویكـرد ارتباطـی) و نبود تسـهیالت الزم
برای آموزش مهارتهای مختلف زبانی (خوانداری،
شـنیداری ،گفتـاری و نوشـتاری) در مدارس ،سـطوح
مختلـف دانـش زبانـی و مهارتـی دانشآمـوزان در
یـک كالس اسـت (برخـی از دانشآمـوزان قبلا ًدر
كالسهـای آموزشـگاه آزاد شـركت كردهانـد) و از
آنجا كـه نقـش معلـم در آموزش بسـیار مهم اسـت،
با یـد كیفیـت دورههـای ضمـن خد مـت افزا یـش
یافتـه و محتـوا بـا توجـه بـه نیـاز معلمـان و مطابـق
بـا اسـتانداردهای جدیـد برگـزار شـود تـا معلمـان بـا
آخرین دسـتاوردهای علمی-پژوهشی آشـنا شده و
در تدریس خود از آن استفاده كنند .برای پیشرفت
در آموزش دیگر زبانهای خارجی و رفع نقاط ضعف
آن نیاز اسـت پژوهشـگران پژوهشهای متعددی با
توجـه بـه بافـت اسلامی ایرانـی جامعـه و همچنیـن
اهداف سـند تحول بنیادین و زیرنظامهای آن انجام
داده و راهكارهایـی را بهمنظـور اجرا پیشـنهاد کنند.
همچنین یكی از مواردی كه موجب میشود والدین
فرزنـدان خـود را بـه سـمت یادگیـری زبـان انگلیسـی
سـوق دهند ،تقاضای بـازار كار اسـت .در واقع نقش
والدین و تقاضاهای بازار كار در انتخاب زبان خارجی
مـورد نظـر مؤثـر اسـت.

◾

◾ورود «زبان فرانسه» به مدارس از مهر 1401

احمد محمودزاده ،رئیس سازمان مدارس و مراکز
غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و
پرورش هم از ورود زبان فرانسه به مدارس متوسطه
اول از مهر  1401خبر داده و به فارس گفته است :از
مهرماه امسال برای پایه هفتم ،طرح آمــوزش زبان
خارجه را برای دانشآموزان مدارس اجرا میکنیم .در
واقع آموزش زبانهای اسپانیایی ،آلمانی ،فرانسوی
و روســی مدنظر اســت؛ اما فعال ًسازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی دربــاره محتوای زبــان فرانسه
اعالم آمادگی کرده است.

