
آمـوزش کــودکـان 
فقیر در بحران کرونا 

یتجربیـات بین المـلل



یونیسف در یک نگاه
خ یونیسف در اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاری

برای کمک به کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی دوم1325آذر 20
.  و تامین غذا، دارو و لباس آنها تاسیس شد

یونیسف در ایران
از برنامه های دولت ایران برای کودکان، 1330یونیسف از اوایل دهه 

ل و حمایت کرده و در برنامه واکسیناسیون کودکان علیه بیماری س
.  نیز در تجهیز اولین کارخانه شیر پاستوریزه مشارکت داشت



1401تا 1395برنامه همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف برای دوره پنج ساله 

ـروناحمـایت یونیسف از برنامـه های دولت جمهوری اسالمی ایران در مقـابله با همه گیری ک

آموزش کودکان 

مراقبت های جایگزین برای کودکان بی سرپرستحمایت از کودکان در برابر سوء رفتار 

مشارکت و تامین منابع مالی برای کودکان 

آگاهی بخشی رسانه ای و عمومی درباره کودکان

رفاه کودکان 

کودکان در شرایط بحران و اضطراری 

سالمت و رفاه نوجوانان سالمت و تغذیه کودکان

کودکان در رسیدگی های قضایی



چند کودک در خانه به اینترنت در دسترسی ندارند؟

در خانه[ به اینترنت]سال بدون اتصال 17تا 3کودکان در سن مدرسه  منطقه

95% - 194 million غرب و مرکز آفریقا

88% - 191 million شرق و جنوب آفریقا

88% - 449 million جنوب آسیا

75% - 89 million خاورمیانه و شمال آفریقا

49% - 74 million آمریکای التین و کارائیب

42% - 36 million اروپای شرقی و آسیای مرکزی

32% - 183 million شرق آسیا و اقیانوسیه

67% - 1.3 billion جهان

یک چالش جهانی19-کووید



رویکرد یونیسف در پاسخ به بحران کووید

ریزی مبتنی بر شواهدبرنامه

...(کودکان دارای معلولیت، پناهندگان و )تاکید بر فراگیر بودن مداخالت 

تاکید بر سالمت روان و حمایت روانی اجتماعی

(در صورت امکان)اولویت بازگشایی مدارس 

تاکید بر حمایت از معلمان

تاکید بر سنجش یادگیری



(در سطح جهانی)، در حوزه آموزش 19اقدامات یونیسف در پاسخ به بحران کووید 

ایمنطقهوجهانیسطحدرتجربهودانشتبادلتسهیل

کانکودبهداشتوآموزشبهمربوطهایتوصیهگذاریاشتراکبهوتدوین

ملیوبومیراهکارهایومداخالتسازیپیادهوطراحیبرایفنیحمایت

یبآسآموزشینیازهایبهگوییپاسخبرایپشتیبانیوطلبیحمایت

کوویدشرایطدرکودکانپذیرترین



19-تحلیل اقدامات ملی در پاسخ به بحران کووید

مدارسبازگشاییاولویت

اهرازآموزش/یادگیری)ترکیبییادگیری

(ایمدرسهآموزشمکملبعنواندور

وخاورمیانهمنطقهکشورهایتجربه

افریقاشمال



تحلیل اقدامات ملی
روش های آموزش از راه دور برحسب نیاز به فن آوری



تحلیل اقدامات ملی
(کشور)وضعیت بازگشایی مدارس بر حسب گروه درآمدی 



تحلیل اقدامات ملی
اقدامات اقتصادی و رفاهی برحسب گروه درآمدی کشور



تحلیل اقدامات ملی
اقدامات در زمینه حمایت از دانش آموزان در معرض ریسک 

ترک تحصیل برحسب گروه درآمدی کشور



تحلیل اقدامات ملی
اتصال /وضعیت اقدامات کشورها برای بهبود دسترسی

کودکان به آموزش آنالین بر اساس گروه درآمدی کشور



:اثرات اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا و لزوم حمایت های اجتماعی
نابرابری آموزشی افزایش می یابد• 
دلبستگی به مدرسه کاهش می یابد • 

فقرآموزشی افزایش می یابد• 
سرمایه انسانی کاهش می یابد• 
فقر درآمدی افزایش می یابد • 
نابرابری افزایش می یابد• 
چرخه بین نسلی فقر و سرمایه انسانی پایین تقویت شده است• 

بسته شدن 
مدارس

بحران 
اقتصادی

هزینه های 
بلند مدت

هزینه های 
مستقیم 
آموزش

تاثیر بر سالمت
و امنیت

بخش عرضه 
آموزش

بخش تقاضای 
آموزش

تغذیه دانش آموزان بدتر می شود• 
سالمت روان دانش آموزان کاهش می یابد• 
آسیب پذیری دانش آموزان افزایش می یابد• 

میزان ترک تحصیل ، به ویژه برای افراد محروم افزایش می یابد• 
کار کودکان و ازدواج کودکان افزایش می یابد• 
سرمایه گذاری آموزش توسط والدین کاهش می یابد• 

هزینه های دولت برای آموزش و پرورش کاهش می یابد• 
کیفیت آموزش کاهش می یابد• 
کیفیت تدریس کاهش می یابد• 



برنامه همکاری مشترک معاونت رفاه و یونیسف ایران 
:در پاسخ به اثرات اقتصادی و اجتماعی کرونا

:اهداف

سالمت،بهبودجهتدرمشروطاجتماعیحمایتآزمایشیطرحاجرای

ناکروازناشیاقتصادیمنفیاثراتدربرابرکودکانآموزشوتغذیه

درمشروطاجتماعیهایحمایتگسترشجهتراهنقشهاستخراج

ملیسطحدربحرانشرایط

:هدفگروه

تحصیلازبازماندهکودکان
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