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رییس سازمان نھضت سوادآموزی اعالم کرد:

میانگین نرخ باسوادی ایران در سنین ١۵ تا ٢۴ سال ۶ درصد باالتر از جھان
رییس سازمان نھضت سوادآموزی گفت: میانگین نرخ باسوادی در گروه سنی ١۵ تا ٢۴ سال در جھان ٩١ درصد و در

ایران با ٩٧.۴ درصد نزدیک به ۶ درصد باالتر از میانگین جھانی قرار دارد.

به گزارش جام جم آنالین از مرکز
اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، شاپور
محمدزاده در گردھمایی قطبی و تخصصی معاونان
سوادآموزی کشور افزود: سال تحصیلی گذشته با توجه به
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کالس  ھای حضوری درسی
از اھمیت ویژه ای برخوردار بود بنابر گزارش سازمان یونسکو،
سال گذشته یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون دانش آموز در

سراسر جھان تحت تأثیر تعطیلی مدارس قرار گرفتند.

وی با تأکید بر این که ھیچ فعالیتی، جایگزین مدرسه و کالس  ھای درس حضوری برای دانش  آموزان نمی
شود، یادآور شد: دانش آموزان در محیط مدرسه، عالوه بر آموزش وپرورش، تعامالت اجتماعی فعالی را تجربه
می کنند، از این رو تعطیلی کالس  ھای حضوری، اثرات نامطلوبی، بر دانش  آموزان، معلمان و اولیا خواھد

داشت.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در ایام کرونا ۶۵ درصد کشورھای فقیر و ٣۵ درصد کشورھای غنی،
بودجه آموزش وپرورش خود را کاھش دادند.

محمدزاده سواد را محرک توسعه پایدار و آموزش وپرورش را زیربنای توسعه اجتماعی سیاسی فرھنگی و
اقتصادی توصیف کرد و گفت: سوادآموزی باید «مدرسه محور» شود، بنابراین در آیین نامه اجرایی مدرسه،

برای ارکان مدرسه نقش ھا و وظایفی در حوزه سوادآموزی مشخص خواھد شد.

وی با تأکید بر لزوم اھتمام ویژه در فرآیند ثبت نام، شناسایی، جذب، آموزش و ارزشیابی سوادآموزان، گفت:
در گروه سنی ١۵ سال به باال میانگین، نرخ باسوادی در جھان ٨۶ درصد و در ایران نیز ھمان ٨۶ درصد است
و این در حالی است که میانگین نرخ باسوادی در گروه سنی ١۵ تا ٢۴ سال در جھان، ٩١ درصد و در ایران

٩٧.۴ درصد است.
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