گلزنی و اخراج قلیزاده در لیگ بلژیک

سهشنبه  23شهریور 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3303

تیم فوتبال شارلوا در چارچوب هفته هفتم لیگ بلژیک مقابل خنت قرار گرفت و به برتری  ۳بر  ۲رسید .علی قلیزاده توانست یکی از گلهای
تیم��ش را ب��ه ثمر برس��اند ولی در ادامه در همان نیم��ه اول با دریافت  ۲کارت زرد از زمین بازی اخراج ش��د .این دیدار در نهایت با برتری  ۳بر
 ۲ش��ارلوا به پایان رس��ید .این دیدار تا دقایق پایانی و ثانیههای پایانی با تس��اوی  ۲ - ۲در جریان بود تا اینکه ش��ارلوا گل س��وم را به ثمر رساند.

ورزشی

اخبار

نگاهیبهبازیهایامشبتیمهایفوتبالپرسپولیسوتراکتوربرابررقبا دریکهشتمنهاییلیگقهرمانان

حمله افراد ناشناس
به ورزشکار المپیکی ایران

برخی افراد ناشناس با حمله به یکی از ورزشکاران اسکی
المپیکی ایران وی و همراهانش را مورد ضرب و جرح قرار
دادند .چن��د روز قبل در یک حادثه عجیب و خطرناک
چند فرد ناشناس سوار بر یک خودروی نیسان در محله
دربندسر به محمد کیادربندسری ،المپین اسکی کشورمان
حمله کردند .این افراد که همگی دارای سالح سرد (قمه و
چوب) بودند و خودشان را مأمور پست معرفی کرده بودند،
پس از حمله به این المپین و همراهانش ،از محل متواری
شدند .ملیپوش اسکی از چند ناحیه زخمی شده است
ولی حال عمومی وی خوب است اما همراهانش بشدت از
برخورد قمه و چوب مجروح شدهاند .خبرنگار مهر کسب
اط�لاع کرد این موضوع از طریق مراجع قضایی در حال
پیگیری است .محمد کیادربندسری در  ۲دوره المپیک
زمستانی ( ۲۰۱۴و  )۲۰۱۸حضور داشته و نخستین مدال
ایران در بازیهای آس��یایی زمستانی در رشته آلپاین از
جمله افتخارات وی است.

نتایج روز دوم مسابقات والیبال
قهرمانی آسیا

تیم ملی والیبال ایران در دومین روز رقابتهای قهرمانی
تویکمین دوره
آسیا مقابل تایلند به پیروزی رسید .بیس 
مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا از  ۲۱تا  ۲۸شهریور
به میزبانی ژاپن برگزار میشود که تیمملی والیبال ایران
ب��ه عنوان مدافع عنوان قهرمان��ی ،در صدر گروه  Bقرار
دارد و با تیمهای پاکستان ،تایلند و هنگکنگ همگروه
اس��ت .تیم ملی والیبال ایران در  ۲بازی اول خود مقابل
هنگکنگ و تایلند به پیروزی قاطع دست پیدا کرد .در
دیگر رقابتهای برگزار شده ،تیمملی والیبال ژاپن به عنوان
میزبان این رقابتها کار سختی را مقابل بحرین داشت.
تیمملی والیبال بحرین در ست اول این رقابت تی م ملی
والیبال ژاپن را شکست داد تا ژاپن در مرحله گروهی این
رقابتها غافلگیر شود .الزم به ذکر است بحرین در ست
آخر این دیدار هم در مقاطعی از ژاپن جلو بود اما تجربه
والیبالیستهای ژاپن باعث شد بحرین تن به شکست دهد.

تمجید از زهرا نعمتی
و ساره جوانمردی

ایران امشب قرمز است

علی کلهری :امروز  ۲نماینده دیگر ایران در مرحله یکهشتم
نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا به مصاف رقبا میروند.
ش��اگردان یحیی گلمحمدی باید در دوش��نبه با استقالل
تاجیکستان مصاف دهند و شاگردان فیروز کریمی نیز باید در
دوحه به مصاف النصر عربستان بروند .درباره رقیب پرسپولیس
اطالعات زیادی در دس��ترس نیست و حتی آنالیزور باشگاه
پرسپولیس هم که شخصا به تاجیکستان رفته بود ،نتوانست
بازی این تیم را به صورت کامل ببیند .شبکههای تلویزیونی
تاجیکستان ،بازیهای استقالل را پخش نکردند و آنها حتی
پا را فراتر گذاش��تند و س��اعت بازیهای ای��ن تیم را بدون
اطالع قبلی تغییر دادند تا حتیاالمکان آنالیزورهای باش��گاه
پرسپولیس نتوانند براحتی بازیهای این تیم را مشاهده کنند.
با این شرایط تنها اسنادی که درباره نحوه بازی و تاکتیک تیم
تاجیک در دسترس است ،همان بازیهایی است که این تیم
در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیای این فصل
برگزار کرد .خطرناکترین بخش ترکیب استقاللیها متعلق
به زوج خط حملهشان است .رستم سوریف و منوچهر ژالیلوف
(بازیکن  ۲رگه روس -تاجیک)  ۲مهاجم این تیم هستند .از
آنجایی که این تیم به دنبال تشکیل الین  5نفره هنگام دفاع
است ،اکثر موقعیتهایش را در بازی مقابل پرسپولیس قطعا
از روی ضد حمالت شکل میدهد .اگر بازی معروف این تیم
مقابل الهالل در رقابتهای آسیایی این فصل را مشاهده کنید
که با پیروزی  1-4این تیم به پایان رسید ،به وضوح متوجه این
قضیه میشوید که تاجیکیها یکی از خطرناکترین تیمهای
آسیا در بخش انتقال توپ از دفاع به حمله هستند .در واقع یکی
از بهترین استراتژیها حتی در لیگ ایران هم برای رویارویی
با تیمی مثل پرس��پولیس که در اکثر اوقات در موضع برتر
قرار دارد ،همین سبک بازی است .در  6بازی مرحله گروهی
ژالیلوف  3گل و یک پاس گل به ثبت رساند و رستم سوریف
هم یک گل و  ۲پاس گل را به نام خود ثبت کرد .این تصویر
آمار استقاللیها را در بازیهای مرحله گروهی نشان میدهد.
این تیم در حالی به عنوان صدرنشین گروهش صعود کرد که
به طور میانگین تنها  27درصد مالکیت توپ داشت و همین
قضیه بخوبی نوع بازی این تیم را نشان میدهد .پرسپولیسیها
در این دیدار نیاز به بازی سرتاسر هجومی ندارند و تنها باید
با ارائه یک نمایش منطقی به دنبال پیروزی باشند ،چرا که
تیمی مثل پرسپولیس نیاز به ریسک بزرگی ندارد .اگر بخواهیم
درباره ترکیب پرس��پولیس صحبت کنیم ،به همان سیستم

 4-4-2همیش��گی این تیم میرسیم .در پست دروازه هیچ
شکی وجود ندارد که حامد لک در شرایط عادی درون دروازه
س��رخها قرار میگی��رد .برای خط دفاعی ،جدایی حس��ین
کنعانیزادگان یحیی را ناچار به اعمال تغییراتی میکند .اگر
اتفاق خاصی رخ ندهد و گلمحمدی موضعش درباره حسینی
را کنار بگذارد ،سیدجالل کنار فرشاد فرجی زوج خط دفاعی
تیم را تشکیل میدهند .علیرضا ابراهیمی و علی نعمتی هم به
عنوان یاران ذخیره این بازیکنان روی نیمکت حضور خواهند
داشت .در پست دفاع چپ نیز بعید است یحیی گلمحمدی
به کس��ی جز وحید امیری بازی دهد و برای دفاع راست هم
س��یامک نعمتی محتملترین گزینه برای بازی است .البته
مهدی ش��یری هم برای این پس��ت در ترکیب پرسپولیس
حضور دارد و بعید نیس��ت شیری از ابتدا بازی کند .احسان
پهلوان و مهدی ترابی هم در این بازی به عنوان هافبکهای

راست و چپ تیم بازی خواهند کرد و برای زوج میانی نیز تیم
پرسپولیس توازنش را از دست داده است .با خروج نوراللهی،
سرخها سرلک ،کامیابینیا و رضا اسدی را به عنوان  3بازیکن
پست  6در اختیار دارند و این در حالی است که برای تشکیل
«دابل پیوت» میانی به یک هافبک پس��ت  8خوب هم نیاز
است .امید عالیشاه فصل گذشته در پستهای مختلفی برای
تیم بازی کرد و بعید نیست به عنوان زوج یکی از این  ۳هافبک
به کار گرفته شود ،البته این احتمال هم وجود دارد با توجه
به اینکه پرس��پولیس باید بخوبی ضد حمالت استقاللیها و
شوتهای بازیکنان این تیم را مهار کند ،یحیی از  ۲بازیکن
پس��ت  6یعنی اسدی و سرلک استفاده کند .در خط حمله
عیس��ی آلکثیر و مهدی عبدی محتملترین گزینهها برای
بازی هستند و به احتمال زیاد پاکدل به عنوان یار تعویضی
به تیم اضافه شود البته این احتمال وجود دارد اگر یحیی از

 ۲بازیکن پست  6در خط هافبک استفاده کند ،امید عالیشاه
را در این پست بازی دهد .تنها یک احتمال دیگر هم به دلیل
خستگی وحید امیری بابت حضور در  ۲بازی ملی پی در پی
وجود دارد؛ امیری به خط حمله منتقل شود و آقایی مدافع
چپ س��رخها باش��د .در مجموع با توجه به تجربه و س��ابقه
پرس��پولیس اگر این تیم همان نمایش همیشگی خودش را
داشته باشد ،بعید است مقابل تاجیکها به مشکل زیادی بخورد
اما مشکل رقبای این تیم هم دقیقا در این بخش است؛ زمانی
که به مدت  30دقیقه این تیم در الک دفاعی فرو میرود و
تیم مقابل مالک توپ و میدان میشود ،از لحاظ روانی تفکرات
به این س��مت میرود که تاجیکها چیزی برای ارائه ندارند
اما دقیقا در چنین لحظاتی است که کار آنها شروع میشود؛
پرس��پولیس نباید فریب عقبنش��ینی حری��ف مرموزش را
بخورد.

آبروداریکنید!
رئی��س کمیته پاراالمپیک آس��یا از عملکرد کاروان
ایران در بازیهای پاراالمپیک  ۲۰۲۰توکیو تقدیر کرد.
در پی کس��ب نتایج درخشان کاروان پاراالمپیک ایران
در بازیهای توکیو « ،۲۰۲۰راجد ماشد» رئیس کمیته
پاراالمپیک آسیا با ارسال نامهای به محمود خسرویوفا،
رئی��س کمیته ملی پاراالمپیک ایران از عملکرد کاروان
کش��ورمان تقدیر کرد .در بخشی از متن این نامه آمده
است« :به نمایندگی از کمیته پاراالمپیک آسیا مشتاقم
به ش��ما و تیم ای��ران به دلیل عملک��رد فوقالعاده در
بازیهای پاراالمپیک توکیو  ۲۰۲۰تبریک عرض کنم.
به رغم چالشهایی که پاندمی کرونا در مسیر آمادهسازی
تیمها و ورزشکاران ایجاد کرده بود ،بسیار تحسینبرانگیز
است که تعداد مدالهای ایران همانند بازیهای ریو بود
و حتی شمار مدالهای طال نیز در مقایسه با دوره قبلی
بیشتر شد که این نشان از وجود یک سیستم و ساختاری
مستحکم در مجموعه شما دارد .با وجود آنکه عملکرد
بسیاری از ورزشکاران مثالزدنی است ،آنچه برخی بانوان
شما همچون زهرا نعمتی و ساره جوانمردی انجام دادند،
بیانگر آن بود که آنها س��رآمد رشتههای خود محسوب
میشوند و میتوانند الگویی برای زنان ورزشکار جوان در
هر کجا باشند .دستاورد تیم والیبال نشسته شما نیز که به
کسب یک قهرمانی دیگر منجر شد ،چشمگیر و ستودنی
بود .اکنون توجه ما به بازیهای پاراآسیایی  ۲۰۲۱جوانان
بحرین معطوف شده ،جایی که از ورزشکاران جوان شما
در مس��یر تبدیل ش��دن به قهرمانان آینده پاراالمپیک
اس��تقبال خواهیم کرد .بار دیگر تبریک ما را بپذیرید.
ایران نشان داد یکی از قدرتهای ورزش پاراالمپیک نه
تنها در سطح آسیا ،بلکه در سطح جهان به شمار میآید».

شوک دوم به ورزش معلوالن

س��رمربی تیممل��ی پاراتیراندازی به نقط��ه پایانی
همکاریاش با این تیم رسید .کاروان ایران در پاراالمپیک
 2020توکیو موفق به کس��ب  12طال 11 ،نقره و یک
برن��ز ش��د و در جدول مدالی نیز رتبه س��یزدهم را به
خود اختصاص داد .یکی از رش��تههایی که در فهرست
مدالآوران ایران قرار گرفت ،پاراتیراندازی بود؛ رشتهای
که پیشبینی میشد با اعزام  ۳ورزشکار بتواند یک طال
و یک نقره کسب کند اما فقط به یک طال رسید .ساره
جوانمردی ،سمیرا ارم و رقیه شجاعی  ۳تیرانداز اعزامی
بودند که در بین آنها فقط عملکرد جوانمردی خوب بود
و ارم و ش��جاعی نتوانس��تند انتظارات را برآورده کنند.
مسؤولیت هدایت این  ۳تیرانداز بر عهده حسین امیری
و زین��ب علیاکبری بود که در واق��ع امیری به عنوان
س��رمربی و علیاکبری به عنوان مربی در توکیو حضور
داشتند .با پایان پاراالمپیک ،قرارداد حسین امیری نیز
به روزهای پایانی رسید؛ قراردادی که  31شهریور یعنی
هفته آینده به نقطه انتهاییاش میرس��د و با توجه به
اینکه در این مدت کوتاه نیز هیچ برنامهای برای تی م ملی
پاراتیراندازی وجود ندارد ،امیری عمال به پایان قراردادش
رسیده است .در همین باره عنوان میشود امیری تمایلی
ب��ه ادامه همکاری ندارد .چن��د روز قبل هادی رضایی،
س��رمربی تیمملی والیبال نشسته هم اعالم کرد دیگر
با این تیم همکاری نمیکند و حاال با اعالم خبر پایان
قرارداد امیری ،دومین شوک به ورزش معلوالن و حوزه
پاراالمپیک وارد میشود.

تراکت��ور خلوتترین تیم این مرحل��ه از رقابتهای لیگ
قهرمانان از لحاظ تعداد نفراتی است که وارد اردوی پیش از
بازی شدهاند .فقر مهره چه از لحاظ حضور بازیکنان و چه از
لحاظ فنی به وضوح در این تیم دیده میشود و با این تفاسیر
م��ا تنها باید فقط توقع یک شکس��ت آبرومندانه از این تیم
مقابل النصر را داش��ته باشیم .تراکتور به غریبانهترین حالت
ممکن راهی قطر شده است .نه محمدرضا زنوزیمطلق و نه
هیات فوتبال آذربایجان شرقی هیچ کدام رغبتی به مالکیت
این تیم ندارند ،این در حالی اس��ت که تیم متمول النصر با
قدرت تمام به مصاف قرمزهای تبریز میآید .تراکتور پس از
پایان مرحله گروهی و صعود بدون شکست ،به دلیل عملکرد
رسول خطیبی در لیگ ،دست به تغییر سرمربی زد و فیروز
کریمی به عنوان سرمربی معرفی شد .پس از پایان فصل فراز
کمالوند با برنامههای بلندمدت از راه رسید اما او نتوانست مدت

زیادی میهمان تبریزیها باشد و پس از جدال با اکبر ایمانی
و موضوعات مربوط به فایل صوتی معروف ،جایگاهش را بین
هواداران تراکتور از دست داد و چند روز بعد استعفا کرد .باشگاه
هم که انگار منتظر استعفای کمالوند بود ،سریعا فیروز کریمی را
جایگزین او کرد تا به نوعی این تیم با سمبلکاری راهی آسیا
شود .در این بین نیز مالک تیم به دلیل بدهی  388میلیاردی
رس��ما اعالم کرد قدرت تیمداری ندارد و در اقدامی عجیب
هیات فوتبال استان هم مسؤولیت تراکتور را گردن نگرفت تا
تیم تحت مالکیت زنوزی بماند و وقتی ورزقان خواهان انتقال
امتیاز تراکتور به مس ورزقان شد ،زنوزی  1000میلیارد روی
تراکتور قیمت گذاشت! صحبت درباره مسائل فنی آن هم در
چنین شرایطی به نوعی توهین به فوتبال است و نماینده ایران
تنها باید به دنبال آبروداری باشد ،چرا که حتی شایعاتی مبنی
بر انصراف تراکتور از آسیا و  3-0شدن نتیجه بازی هم وجود

داشت که این یک فاجعه برای فوتبال ما است .اوضاع تراکتور
چنان آشفته است که حتی النصر باور نکرد این تیم واقعا چنین
مشکالتی داشته باشد .سعودیها معتقد بودند نماینده ایران
میخواهد آنها را فریب بدهد! اما ما در ایران به چشم دیدیم
فریبی در کار نبود و تراکتور حتی تا مرز انحالل هم پیش رفت.
در چنین شرایطی باید تراکتور را بدون فشار روحی روانی به
میدان فرستاد و تنها به معجزه امید داشت .این بازی برای فیروز
کریمی هم یک بازی بزرگ است .فیروز  28سال قبل با پاس
قهرمان آسیا شد و حاال «تیری در تاریکی» برایش مهیا شده
تا شاید داستان مرد سیندرالیی این بار برای او تداعی شود.
حتی اگر دری به تخته بخورد و تراکتور این بازی را ببرد ،بدون
تعارف هیچ یک از مسؤوالن این باشگاه هیچ سهمی در این
اتفاق نخواهند داشت و اعتبارش تنها متعلق به بازیکنانی است
که در این مدت مثل توپ فوتبال پاسکاری شدند!

تقابل ایران و صربستان آغاز کار ملیپوشان فوتسال در جامجهانی لیتوانی

فوتسال تیم ملی فوتس��ال ایران کار خود را در
نهمین دوره مسابقات جامجهانی فردا
و با دیدار مقابل صربستان آغاز میکند .مسابقات جامجهانی
 ۲۰۲۱فوتسال از روز یکشنبه به میزبانی کشور لیتوانی آغاز
شده و تا  ۱۱مهر ادامه خواهد داشت .تیم ملی فوتسال ایران
در گروه شش��م این رقابتها با آرژانتین ،آمریکا و صربستان
همگروه است .ملیپوشان کش��ورمان با هدایت سیدمحمد
ناظمالشریعه کار خود را از ساعت  ۱۹:۳۰امروز برابر صربستان
ش��روع میکنند .صربستان پیش از ش��روع این رقابتها۲ ،
دیدار تدارکاتی با برزیل برگزار کرد و در یکی از این مسابقات
موفق ش��د حریف قدرتمند خود را با نتیجه تساوی متوقف
کند .کادر فن��ی و بازیکنان تیمملی ایران در مصاحبههای
خود از بازی با صربستان به عنوان «کلید» صعود به دور بعد
ی��اد کردهاند؛ دیداری که نتیجه آن میتواند تاثیر زیادی در
تعیین تیمهای صعودکننده به مرحله بعد داشته باشد .ایران
در حال��ی که  ۹بازیکن از جامجهانی  ۲۰۱۶کلمبیا را برای
این دوره از مس��ابقات هم حفظ کرده ،با دغدغه مصدومیت
ملیپوشان مواجه است .حسین طیبی از ستارههای تی م ملی
فوتسال ایران به دلیل شکستگی دنده قطعا تا پایان مرحله
مقدماتی نمیتواند ایران را همراهی کند .قوزک پای احمد

به وقت نمایش

■■آشنایی با تیم ملی فوتسال صربستان

اسماعیلپور هم در تمرینات ایران در کشور لیتوانی آسیب
دید تا حضورش در دیدار مهم برابر صربستان در ابهام باشد.
در دیگ��ر بازی این گروه ،آرژانتین به مصاف آمریکا میرود.
در این دوره از مسابقات جامجهانی  ۲۴تیم حضور دارند که
در  ۶گ��روه  ۴تیمی با هم رقاب��ت میکنند ۲ .تیم برتر هر

گروه به صورت مستقیم راهی مرحله یک هشتم میشوند و
 ۴تیم برتر رده سوم هم به این جمع اضافه خواهند شد .تیم
ملی فوتس��ال کشورمان در جامجهانی  ۲۰۱۶کلمبیا موفق
ش��د در رده س��وم قرار بگیرد و به همین دلیل انتظارات از
این تیم برای قرار گرفتن روی سکوی این مسابقات باالست.

اولین حریف تیم فوتس��ال ایران در جام جهانی ،دومین
حضور خود در این رقابتها را تجربه میکند .تیم فوتس��ال
صربس��تان که در نخس��تین بازی خ��ود در جامجهانی به
مصاف ایران میرود ،از تیمهای قدرتمند قاره اروپا نیس��ت
و یک تیم درجه  ۲محسوب میشود .صربستان با میانگین
س��نی  29/76پ��س از تیم آمریکا دومی��ن تیم جوان گروه
ششم است .این تیم در سال جاری  ۶بازی رسمی در قالب
مقدماتی جام ملتهای اروپا و  ۴بازی دوس��تانه انجام داده
که آخرین بازیهای دوستانه هم مقابل برزیل بوده که یک
باخت  ۴بر  ۳و یک تس��اوی یک  -یک در این  ۲دیدار رقم
خورده اس��ت ۲ .بازی دوستانه دیگر این تیم مقابل مراکش
بوده که یک باخت  ۸بر  ۴و یک تساوی  ۳ - ۳ماحصل این
 ۲دیدار بوده اس��ت .صربس��تان در مقدماتی جامجهانی در
گروه خودش بعد از اسپانیا دوم شد و در پلیآف با پیروزی
در مجم��وع  ۶ب��ر  ۵مقابل فنالند توانس��ت جواز حضور در
جامجهانی را به دس��ت آورد .این دومین حضور صربس��تان
پس از س��ال ۲۰۱۲در جامجهانی فوتسال است .مربی این
تیم «دیان مایس» صرب است که یک دستیار برزیلی به اسم
«مارکوس سوراتو» هم دارد.

شوپرورش در دهه پنجم انقالب
بایستههای آموز 
نگاه

ادامه از صفحه اول

 ...باید دس��تکم  3مقوله مهم را در
روند مدیریت نظام آموزش��ی -پرورشی مدنظر قرار دهند .در
شوپرورش
وهله اول ضروری است مدیران و تصمیمگیران آموز 
کشور سند مربوط به اجرای «سیاستهای کلی ایجاد تحول
شوپرورش کشور» ابالغی مقام معظم رهبری در
در نظام آموز 
اردیبهش��ت  92را به عنوان منشور مدیریت خود مدنظر قرار
دهند .دومین مورد یعنی اجرا و پیادهسازی عدالت اجتماعی
در امر تحصیل دانشآموزان نیز مساله مهمی است که ب ه واقع
شوپرورش است .به
جدیترین مطالبه مردمی در عرصه آموز 
عنوان مثال ساماندهی مدارس غیرانتفاعی و نظارت کامل بر آنها

از نظر کمی و کیفی و جلوگیری از تعرفههای نجومی و جذب
دانشآموزان همانند مدارس دولتی و نفی تفکر خصوصیسازی
آموزشوپرورش ،از جمله مهمترین این مطالبات است .مساله
سوم بررسی و بازبینی برخی مصوبات پیشین است که احیانا
در پی ایجاد زمینه برای نهادینه کردن طرحها و اسنادی نظیر
سند  2030که جنبه بینالمللی داشته و بدون در نظر گرفتن
مولفههای بومی و ملی کشورمان به صورت دستورهای اجرایی
در نظام آموزشی اجرا شده است .در حیطه آموزش مستقیم
نیز عمده مسؤولیت متوجه آموزگاران است .از این رو یادآوری
این اصل ضروری است که افسران سپاه پیشرفت کشور نقش
بسزایی در آموزش و پرورش سرمایه انسانی کارآمد و باکیفیت

دارند .چنانکه رهبر معظم انقالب بیش از  2دهه قبل پیشزمینه
توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی در جامعه را درست اندیشیدن،
درست فهمیدن و درست فراگرفتن عنوان کردند و نیل به این
مولفهها را ب ه دست معلمان جامعه میسور دیدند .رهبر بزرگوار
انقالب در این باره فرمودند« :توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی
را معلم پایهگذاری میکند .شما هستید که در داخل مدارس
خودتان ،کودک را از  7سالگی تحویل میگیرید و در 18-19
س��الگی تحویل دانش��گاه میدهید .اساسیترین و مهمترین
دوران عمر این کودک ،با ش��ما معلمان اس��ت .باید کشور و
جامعه روی این مس��أله حساب کنند .معلم ،یعنی آن کسی
که میتواند خصوصیات اخالقی خوب را در بچه پرورش دهد؛

معلوم��ات خوب را به کودک بیاموزد؛ فکر کردن را به کودک
بیاموزد؛ استقالل رأی را به کودک بیاموزد» 2.از این منظر به
نظر میرسد در سالهای آتی پرداختن عملی به این رویکرد
اصلی اساس��ی و اجتنابناپذیر برای حرکت کشور در مسیر
توسعه و پیشرفت است.
* دانشآموخته دکترای تخصصی برنامهریزی درسی
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