کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران

راهنمای ثبت نام در دوره آموزش از راه دور
"تربیت سفیران آموزش المپیزم" ویژه معلمان تربیت بدنی

از برنامه های المپیک سولیداریتی
با هدف تربیت سفیرانی برای انتقال و ترویج ارزش های جنبش المپیک در بین دانش آموزان
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مقدمه
یکی از هدف های واقعی و دغدغه های بارون پیر دی کوبرتن ،معلم فرانسوی و بنیان گزار جنبش المپیک ،تشویق
جوانان و دانش آموزان به فعالیت های ورزشی ،جسمانی و تربیتی بود تا ضمن بالندگی و رشد بدنی ،بتوانند مهارت
های جسمانی و توانایی های رفتاری و ذهنی خود را نیز افزایش دهند .پیامد چنین تفکری خلق نهضتی بود که
بازیهای المپیک بخشی از آن محسوب می گردید .به منظور ادامه و پویایی چنین نهضتی ،همواره جنبش المپیک
و در راس آن کمیته بین المللی المپیک ،اشاعه و ترویج مبانی فلسفی ،تربیتی و فراهم آوردن عرصه ایی برای
تبلور ارزش های اخالقی در رویداد بزرگی به نام المپیک مورد تاکید قرار گرفت .لذا ،کمیته بین المللی المپیک
برای تحقق اهداف مذکور به دنبال اجرای برنامه های متنوع و البته مطابق با فرهنگ ها و خواسته های کشورهای
مختلف به منظور معرفی نهضت المپیک و تبلور آن در بازیهای های المپیک می باشد.
نظام آموزش و پرورش در کشورهای مختلف  ،به دلیل برخورداری از جمعیت قابل توجه دانش آموزی و نیروانسانی
کارآمدی به نام معلم ،مناسب ترین مکان برای تحقق هدف آموزش و اشاعه اصول و ارزش های اخالقی المپیزم به
جمعیت کثیر دانش آموزان محسوب شده و به همین دلیل تالش های مستقیم و غیر مستقیم بسیاری برای بهره
مندی از این فرصت توسط کمیته بین المللی المپیک صورت می گیرد .از آنجائیکه آموزش دانش آموزان توسط
تشکیالت آموزشی کمیته بین المللی المپیک بطور مستقیم با موانع بسیاری روبروست ،اشاعه اصول و مبانی نهضت
المپیزم در بین دانش آموزان از طریق سفیران مطلع ،مرتبط و مطمئنی چون معلمان تربیت بدنی می تواند یکی
از روش های غیرمستقیم ،مناسب و اثربخش تحقق چنین هدفی باشد.
لذا کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران با برخورداری از سال ها تجربه آموزش ارزش های المپیک بین
دانش آموزان ،دانشجویان ،ورزشکاران ،مدیران ورزشی ،مربیان .... ،و بهره گیری از پتانسیل های موجود حمایتی
از سوی کمیته بین المللی المپیک در نظر دارد در قالب طرحی نو و بهره گیری از فناوری های نوین به شیوه
آموزش از راه دور اقدام به تعلیم معلمان تربیت بدنی به عنوان سفیران آموزش المپیزم در مدارس سراسر کشور
نماید.
الزم به ذکر است بخش المپیک سولیداریتی (همبستگی المپیک) کمیته ملی المپیک کشورمان که زیر نظر
کمیسیون مذکور در کمیته بین المللی المپیک فعالیت می نماید ،مسئولیت برنامه ریزی ،جلب حمایت و انتقال
گزارش های مربوط به کمیته بین المللی المپیک را دارا می باشد .به طور کلی تمامی برنامه های حمایتی و
آموزشی کمیته بین المللی المپیک از طریق این بخش صورت می گیرد.
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عنوان دوره  :تربیت سفیران آموزش المپیزم
مخاطبان دوره  :معلمان تربیت بدنی
شیوه اجرای دوره  :آموزش از راه دور

تربیت سفیران آموزش از میان معلمان تربیت بدنی مدارس سراسر کشور – آموزش از راه دور

اهداف دوره
 نوآوری در آموزش مخاطبان آگاه نمودن دانش آموزان از ابعاد مختلف جنبش المپیک بهره گیری از پتانسیل و مشارکت فعال  ،پویا و پایدار معلمان تربیت بدنی در مدراس تعلیم و انتقال آموزش های مورد نظر در سطح وسیع تر و جذب مخاطبان بیشتر در زمان کوتاه تر حذف محدودیت های زمانی ،مکانی ،شغلی،جنسیتی ،مالی ،و  ....در بحث آموزش اجرا و تمرین آموزش از راه دور با هدف هم گامی با شیوه های نوین آموزش در سراسر دنیا آشنایی بیشتر معلمان تربیت بدنی و متعاقبا دانش آموزان و اولیاء مدرسه با حوزه های متنوع عملکردیسازمان های ورزشی المپیکی در کشور و در دنیا
 تربیت سفیران مطلع ،مرتبط و مطمئن برای انتقال و ترویج نهضت المپیزم در بزرگترین و گسترده تریننهاد آموزشی کشور

محتوای آموزشی دوره
سرفصل های مورد نظر کمیته بین المللی المپیک محتوای دوره را تشکیل خواهند داد .این محتوا از طریق ارسال
نسخه الکترونیکی کتاب "درس هایی از المپیک" برای شرکت کنندگان تامین خواهد شد( .ضمنا فایل پی دی اف
آن روی سایت کمیته ملی المپیک ایران در بخش همبستگی المپیک – ارزش های المپیک موجود می باشد).
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مسئولین برگزاری دوره
 برنامه ریز ،هماهنگ کننده و ناظر دوره ،خانم ناهید کریمی  ،مدیر بخش المپیک سولیداریتی کمیته ملیالمپیک جمهوری اسالمی ایران
 طراح ،مدیر و مدرس دوره ،آقای دکتر جواد آزمون ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی ،از پژوهشگرانو معلمان با سابقه آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ،و از مدرسان دوره های مدیریت ورزشی
المپیک سولیداریتی (با ابالغ کمیته بین المللی المپیک)

شرایط ثبت نام در دوره
 داوطلبی مجاز به حضور در دوره است که معلم تربیت بدنی رسمی و شاغل در یکی از مدارس کشور باشد(بجز معلمان تربیت بدنی شاغل در شهر تهران) .
 دو نفر اولی که از هر استان در مهلت تعیین شده با شرایط مورد قبول موفق به ثبت نام شوند ،شانسحضور در دوره را خواهند داشت.
 توانایی کافی در بهره گیری از امکانات و روش های فناوری( آشنایی با نرم افزارهای پایه کامپیوتری،توانایی بهره گیری از اینترنت)
 عالقه ،انگیزه و تعهد اخالقی به همراهی و مشارکت تا پایان دوره داشتن آدرس ثابت پست الکترونیکی شخصی و اعالم آن در هنگام ثبت نامچگونگی ثبت نام در دوره
 مراجعه به سایت کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران  www.olympic.irبخش همبستگی المپیک – ارزش های المپیک تکمیل فرم اولیه (پیش ثبت نام) ،و ارسال حداکثر تا تاریخ  51دی ماه  51به آدرس ایمیلOlympic.Education.permanent@gmail.com
 -پس از بررسی کلیه فرم ها ،تعداد محدودی انتخاب و اطالع رسانی خواهد شد.
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اطالعات و تاریخ های مهم

(امکان تغییر جزئی در تاریخ ها وجود دارد که بالفاصله در بخش مربوط در سایت درج خواهد شد)

 شروع ثبت نام برای دوره نخست 15 :آذر 51 شروع دوره از  11دی 51 پایان دوره نخست  51اسفند 51 محصوالت و دستاوردهای حاصل از دوره ،در پایان دوره ،با نام تولیدکنندگان آنها به کمیته بین المللیالمپیک ارسال خواهد شد( .انتظار می رود معلمان عزیز پس از پایان هر دوره و یا حتی در طول دوره ،دستاوردهای
عملی خود را در میان دانش آموزان در قالب ،نقاشی ،مقاله ،صنایع دستی ،شعر ،فعالیت عملی .... ،ابتدا به صورت تصویری

و توضیح با پست الکترونیکی و در صورت ضرورت متعاقبا حضوری انتقال دهن).
 صدورگواهینامه شرکت در دوره با امضاء رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران انتخاب و تشویق برجسته ترین طرح ها و دستاوردها (حداکثر سه طرح)شیوه اجرای دوره
 پس از مشخص شدن نفرات و اتمام مهلت ثبت نام  ،برنامه زمان بندی شده و منبع آموزشی از طریقایمیل برای شرکت کنندگان پذیرفته شده ارسال خواهد شد.
 شرکت کنندگان باید محتوای مشخص شده را مطالعه و فعالیت خواسته شده را اجرا و نتایج اجرا را بهآدرس ایمیل دوره ارسال نمایند.
 ارسال محتوای بعدی منوط به دریافت فعالیت قبلی است. -در پایان دوره از میزان فعالیت ها و نحوه اجرای دوره ارزشیابی بعمل خواهد آمد.
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