نشریه تخصصی اجتماعی

هشدار مدیرکل سازمان بهزیستی یزد به مردم:

مـردم در دام مـافیــای

رقـابت آموزشی درسی
گرفتــار نشـونـد
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مدیــر کل بهزیســتی اســتان یــزد بــا انتقــاد از بــه رقابتــی
شــدن فضــای مهدهــای کــودک و حتــی پیشدبســتانیها
در ســطح اســتان گفــت :مــردم در دام مافیــای رقابــت
آموزشــی درســی گرفتــار نشــوند.
بــه گــزارش خبرنــگار بهــروزی ،جلیــل عفتــی در نشســت
خبــری بــه مناســبت هفتــه بهزیســتی اظهــار داشــت :مهــد
کــودک مــکان بــازی کــودکان و تفریــح و ســرگرمی
اســت امــا متاســفانه ایــن مکانهــا نیــز بــا تغییــر رویکردهــا،
بــه فضــای آموزشــی و رقابتــی ماننــد ســایر مقاطــع نظیــر
دبیرســتان و ســال کنکــور تبدیــل شــده و ایــن یــک زنــگ
خطــر جــدی بــرای خانوادههــا اســت.
وی ادامــه داد :والدیــن فرزنــدان خــود را در مهدهایــی ثبــت
نــام میکننــد کــه بیشــترین آمــوزش را بدهــد تــا بــرای مثال
فرزندشــان در فــان مدرســه قبــول شــود و این اصــا خوب
نیســت و بــه نظــر میرســد یــک مافیــا پشــت ایــن قضیــه
باشــد و ایــن چنیــن نظــام آموزشــی مــا را بــه ســمت بیراهــه
میکشــاند.
مدیــرکل بهزیســتی یــزد بــا بیــا ن اینکــه مهــد کــودک
بایــد محیطــی امــن و ایمــن بــرای بــازی کــردن و کســب
مهارتهــای اجتماعــی کــودکان باشــد افــزود :اینکــه
خانوادههــا نیــز بــه دنبــال مهدهایــی برونــد کــه بــرای قبولــی
کــودک خــود در دبســتانهای ســطح اســتان ورودی
کســب کننــد موجــب خســتگی و دلزدگــی بچههــا از نظــر
روانشناســی و حتــی آموزشــی خواهــد شــد.
وی در بخشــی از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه هزینــه ثبتنــام

در مهدهــای کــودک عنــوان کــرد :هزینــه مهدهــای
کــودک بــرای صاحبــان مهدهــا صرفــه اقتصــادی نــدارد
چــرا کــه هرچــه دریافــت شــود بــرای ارائــه خدمــات هزینــه
خواهــد شــد کــه الزم اســت در ایــن زمینــه بــرای کاهــش
فشــار بــر خانوادههــا ،دولــت بــه مهــد کودکهــا یارانــه
اختصــاص دهــد تــا محیطــی امــن و ایمــن بــرای رشــد
کــودکان فراهــم شــود.
عفتــی همچنیــن از ارائــه خدمــات بــه  6هــزار کــودک در
روســتا مهدهــا در حاشــیه شــهرها و روســتاها خبــر داد کــه
حداقــل یــک وعــده غــذای گــرم بــه آنهــا تعلــق میگیــرد.
مدیــر کل بهزیســتی اســتان یــزد خاطــر نشــان کــرد:
متاســفانه امــروز جامعــه مــا از آشــنا نبــودن نســلهای جدیــد
بــا مهارتهــای زندگــی رنــج میبــرد و بایــد خانوادههــا
و همــه ارگانهــا بــه خصــوص نظــام آموزشــی نســبت بــه
ایــن مســئله دغدغــه داشــته باشــند و آنقــدر کــه خانوادههــا
و نظــام آموزشــی بــه فراگیــری ریاضــی و زبــان و غیــره
اهمیــت میدهنــد نســبت بــه نحــوه زندگــی کــردن بچههــا
نیــز بایــد حســاس باشــند.
توســعه مســئولیت اجتماعــی اولویــت بهزیســتی
اســتان اســت
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود شــعار هفتــه
بهزیســتی را ،بهزیســتی؛ محــور مســئولیت و ســامت
اجتماعــی خوانــد و گفــت :توســعه مســئولیت اجتماعــی بــا
فعــال کــردن  10بنــگاه اقتصــادی بــزرگ در اســتان اولویت
بهزیســتی اســت.

آنقدر که خانوادهها و نظام
آموزشی به فراگیری ریاضی و
زبان و غیره اهمیت میدهند
نسبت به نحوه زندگی کردن
بچهها نیز باید حساس باشند.

