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زندگی

تصاویر | کاریکاتورهای کنایه آمیز درباره حذف دختران از جلد کتاب درسی
حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان در سال ۹۹ اظهار نظرها، انتقادها و البته حواشی زیادی را به دنبال داشت. برخی از هنرمندان

کارتونیست نیز با کشیدن طرح هایی انتقاد خود را نسبت به این موضوع با زبان هنر مطرح کردند.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از ایسنا، تصاویر مقایسه ای از کتاب ریاضی سوم دبستان چاپ ۹۸ و ۹۹ نشان می دهد که تصویر دختران از روی جلد
کتاب حذف شده است. 

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش نیز در واکنش به انتقادها از حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، گفت که به رییس
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مأموریت داده است تا تغییرات در شکل و محتوای کتاب های درسی را با حساسیت کامل رصد، اصالح و گزارش

کند.

در این میان برخی از هنرمندان کارتونیست نیز با کشیدن طرح هایی انتقادشان را نسبت به حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان مطرح
کردند که در ادامه می توانید برخی از آنها را تماشا کنید:

اثر بزرگمهر حسین پور
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اثر محمدرضا میرشاه ولد

اثر مهدی احمدیان ؛ با اشاره به اخبار حوادث مربوط به برخی قتلها در چند ماه گذشته

ماجرای حذف تصویر دختران از کتاب ریاضی سوم دبستان چیست؟ | روایت تصویرگر
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واکنش آموزش و پرورش به حذف تصویر «دختران» از کتاب ریاضی سوم؛ تصویر را خلوت کردیم!

واکنش معاون رئیس جمهور به حذف تصویر دختران از کتاب ریاضی دبستان

واکنش تهمینه میالنی به حذف تصویر «دختران» از کتاب ریاضی سوم

وب گردی

با کمترین هزینه توی خونه دندوناتو سفید کن! ثبت نام کن

معلمان عزیز، در سامانه جامع لرنیتو صفرتاصد کالس درس را برگزار کنید!

ثبت نام در پلتفرم آموزش آنالین لرنیتو با 25% تخفیف ویژه!

بدون واسطه ماشین شاسی بلند خودتون را بفروشید!

پول خریدن لپ تاپ نداری؟ لپ تاپ خودت رو درست کن!

گردنبند مکعب عشق - قابلیت حک اسم شما بر
4 وجه از مکعب
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