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کمیته بین المللی المپیک
پیر دو فردی بارون دوکوبرتن ،معلم فرانسوی

بنیان گذار المپیک نوین
تاسیس  23 ،IOCژون  1894میالدی در پاریس  -فرانسه
این روز ،روز المپیک نامیده می شود.
پیردوکوبرتن هنگام احیای بازی های المپیک تالش نمود ،ارزش های
المپیک بیانگر «ورزش به عنوان مدرسه زندگی» باشد.

نمادهای جنبش المپیک
نمادهای المپیک Olympic Symbol -
 -حلقه های المپیک

 پرچم المپیک مشعل شعار – " سریع تر ،قوی تر ،باالتر" -سرود -

Olympic anthem – 1896 / 1958

جنبش المپیک و ارزش های آن
جنبش المپیک چیست؟
 -جنبش المپیک یک حرکت جهانی افراد و سازمان های الهام بخش ازطریق ارزش های

المپیک و المپیک گرایی است.
 این جنبش توسط کمیته بین المللی المپیک ( )IOCهدایت می شود که بهترینورزشكاران محدوده پنج قاره را برای بازی های المپیک گرد هم می اورند.
 ترویج ارزش های المپیک یكی از ماموریت های اصلی جنبش المپیک است و کمیته بینالمللی المپیک نقش رهبری آن را دارد.

جنبش المپیک و ارزش های آن
جنبش المپیک چیست؟
 المپیک گرایی فراتر از یک مفهوم است ،فلسفه زندگی است که ورزش را برای خدمتبه انسان به کار می گیرد.
 چشم انداز جنبش المپیک ،ساختن دنیای بهتر از طریق ورزش -ارزش های جنبش الپیک:

تعالی  ،احترام  ،دوستی

Excellence, Respect, Friendship
 -از نظر  IOCجوانان آینده جنبش المپیک هستند.

کمیته ملی المپیک و ارزش های المپیک
فصل  4منشور المپیک -ماموریت و وظایف کمیته های ملی المپیک

 .2.1توسعه اصول پایه و ارزش های المپیزم در کشور ،بخصوص در بخش ورزش و آموزش از
طریق ترویج برنامه های آموزشی المپیک در کلیه سطوح مدارس ،مؤسسات تربیت بدنی و
ورزش دانشگاه ها ،همچنین تشویق به ایجاد مؤسساتی که به طور اختصاصی وظیفه آموزش

المپیک را برعهده دارند مانند آکادمیهای ملی المپیک ،موزههای المپیک و ترویج دیگر
رنامههای مرتبط با نهضت المپیک شامل برنامه های فرهنگی

ب

المپیزم – فلسفه المپیک

-

روشی مبتنی بر لذت ،تالش ،ارزش های تربیتی ،الگوهای خوب ،مسئولیت
اجتماعی و احترام گذاشتن به اصول جهانی زیربنایی اخالق
-

طی برنامه ای به نام OVEP

اصول زیر بنایی جنبش المپیک

 -آمیختن ورزش با فرهنگ و تعلیم و تربیت در پی خلق روشی از زندگی است.

المپیزم و ارزش ها و اصول المپیک
ارزش ها ()Values
 احترام ()Respect -دوستی()Friendship

 -برتری ()Excellence

اصول المپیزم

()Principles of Olympism

-

عدم تبعیض

-

پایداری

-

انسان گرایی

-

عدالت و شمول

-

همبستگی

-

اتحاد ورزش ،تعلیم ،تربیت و فرهنگ

اهمیت تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های المپیک

Agenda Olympic 2020

اهمیت تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های المپیک
" اصول المپیك همان اصول سازمان ملل متحد است" .
بانكی مون ،دبیر کل سازمان ملل2٠٠9 ،
* در سال  ،1993مجمع عمومی سازمان ملل ،مصوبه ای مبنی بر مشارکت کمیته بین المللی المپیک و سازمان
ملل متحد اعالم نمود.
* در سال  ،2٠٠9مجمع عمومی ،عنوان " ناظر دائم ( ")Permanent Observerرا به کمیته بین المللی المپیک
اعطاء نمود .کمیته بین المللی المپیک از آن زمان می تواند به طور مستقیم در مجامع سازمان ملل متحد حضور
یافته و در تصمیم گیری های آن دخیل باشد.

* در اپریل  ،2٠14سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی المپیک توافق نامه ای مبنی بر تقویت مشارکت بین
این دو سازمان را امضاء کردند.
* از سال  ،2٠14رئیس افتخاری کمیته بین المللی المپیک ،ژاک روگ ،به عنوان نماینده ویژه دبیر کل برای
مهاجران جوان در ورزش ،منصوب گردید.
•در سال  ،2٠1٥ورزش به طور رسمی از طرف سازمان ملل به عنوان یک " عامل مهم " در توسعه پایدار تلقی
گردید
Sport Administration Manual 2018 - IOC

اهمیت تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های المپیک
چرا OVEP 2؟
اگرچه کمیته برگزاری بازی های المپیک ( )OCOGو کمیته های ملی المپیک برنامه های عالی در ای
ن زمینه داشته اند.
اما آنچه فراموش شده بود ،داشتن یک مدل استاندارد و یک پلت فرم برای ارتباط مستقیم با کلیه خر
وجی های این پروژه است.

در این زمینن سه بخش اساسی وجود دارد:
 ابزار و منابع مرجع شبكه پلت فرم خالقیت های نوFocus on OVEP/ IOC

اهمیت تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های المپیک
-

اصول اساسی آموزش ارزش های المپیك
درک برنامه آموزشی ارزش های المپیك
کارگاه های آموزش ارزش های المپیك
کاربرگه های فعالیت
دفتر بازی
تمرکز روی برنامه های آموزش ارزش های
المپیك

OVEP 2

اهمیت تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های المپیک
تمرکز روی برنامه های آموزش ارزش های المپیک

اهمیت تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های المپیک
تمرکز روی برنامه های آموزش ارزش های المپیک

اساس آن استراتزی جهانی کمیته بین المللی المپیک برای جوانان در ورزش است.-با توجه به مسئولیت های اجنماعی  IOCراهبردی را به منظور حفظ عالقه جوانان به ورزش ،ترغیب آنها

به ورزش و ارتقاء ارزش های المپیک طراحی نموده است.

)OVEP( تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های المپیک
Olympic Values Education Program (OVEP)

برخی از منابع آموزشی
/OVEP وب سایت کمیته بین المللی المپیک – راهنما و اساس برنامه
www.Olympic.org
 آموزش المپیک به عنوان کانون توجه آموزش ارزش ها:تدریس المپیزم در مدارس
Teaching Olympism in Schools: Olympic Education as a focus on Values Education University lectures on the Olympics Deanna L. Binder -

The Fundamentals of Olympic Values Education: A SportsBased Programe

Activity Sheets: Exercises to support Olympic Values Education
 کتابچه آموزش در مدراس راهنمایی “کمیته بین المللی: آکادمی کوبرتن)IPCC( ”پیردوکوبرتن
-

سپاس از توجه شما
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با سپاس از توجه شما
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