
 ویژه معلمان تربیت بدنی سراسر کشور "آموزش المپیک غیر حضوری"دوره 

 99خرداد  1 –اردیبهشت  1

اساتید و  با مشارکت آکادمی ملی المپیک کشوربه منظور تحقق نقش و ماموریت آکادمی های ملی المپیک مطابق منشور المپیک، 

، توسعه و انتقال ارزش آشناییهدف  دوره یک ماهه آموزشی غیر حضوری بادر نظر دارد در شرایط فعلی، یک با تجربه  کارشناسان

 .طراحی و به شرح زیر برگزار می نمایدویژه معلمان عالقمند تربیت بدنی  ( OVEP)های المپیک 

 ماه یک  :طول دوره

 غیر حضوری از طریق ایمیل و واتس آپ :ساختار دوره

  :هدف دورها

  آن در میان دانش آموزانمفاهیم، ارزش ها و رویکردهای جنبش المپیک، آشنایی و آموزش معلمان تربیت بدنی با  -

تلفیق عملی این آموزش ها نه تنها در درس تربیت بدنی بلکه به منظور استفاده آنها به عنوان ابزاری برای ایجاد عالقه و  -

 در کالس های آموزشیتفهیم دروس دیگر 

 آشنایی بیشتر با ابعاد دیگر ورزش، المپیک و المپیزم به غیر از کسب مدال  -

  :ارزش های مطرح در این برنامه

 تاکید بر زندگی سالم با بدن، ذهن و روح سالم -

 ترویج اخالق مداری در فعالیت های بدنی -

 ، دوستی(تعالی)احترام، برتری : تفهیم سه محور اصلی جنبش المپیک -

 حرکت، یادگیری، کشف: اصلی فعالیت های بدنی تاکید بر سه بعد -

 کشورسراسر کشور معلمان تربیت بدنی تعلیم دیده در برنامه های مختلف آموزش المپیک در  موثر مشارکت -

 : دورهزمان برگزاری 

 99خرداد   -اردیبهشت   

که  و اولویت با افرادی سراسر ایران یک نفراز هر استان در ترجیحا )  نفر شامل خانم ها و آقایان 03حداکثر  :دورههر ظرفیت 

  (زودتر ثبت نام نمودند

 99آخر فروردین ماه  :آخرین مهلت ثبت نام

با تاکید بر تدریس و  سال 5دارای سابقه خدمت حداقل  رسمی تربیت بدنی آموزش و پرورش، معلمان اولویت با: شرایط شرکت

 به مانند المپیاد درون مدرسه ایمشا در برنامه های دارای سابقهعالقه و انگیزه شخصی، حتی االمکان ، کار عملی
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را ( بخش توسعه ارزش های المپیک -مراکز آکادمی)، موجود در وب سایت آکادمی ه حضور در این دوره، فرم ثبت نامعالقمندان ب

 . تکمیل و به آدرس ایمیل درج شده در انتهای این فراخوان ارسال نمایند

هزینه اینترنت برای ارتباطات  .ذکور و اخذ گواهینامه آن پس از ارزیابی و قبولی رایگان می باشدشرکت در دوره م :هزینه ها

 .عی و احیانا در صورت لزوم پست و ارسال دستاوردهای دوره به عهده معلمان عزیز شرکت کننده می باشداایمیلی و شبکه اجتم

 خانم ناهید کریمی، مدرس رسمی دوره های المپیک سولیداریتی، مسئول بخش توسعه ارزش های المپیک :مسئول دوره

 معلم هایی که دوره را با موفقیت به پایان برسانند،  :امتیاز

 هینامه رسمی آکادمی ملی المپیک، واگ دریافت -

 ،گواهی ساعات آموزشی طی شدهرسمی نامه  دریافت -

 در مدارس آموزش های مستمر در زمینه ارزش  های المپیک  آموزش المپیک آکادمی با هدفسفیران شکبه  عضویت در -

 در آکادمی ملی المپیک مرتبطهمایش ها و فعالیت های مشارکت در /حضورو دعوت مستقیم برای  مطلع شدن -

ر نتایج کار برجسته و اثر گذار داشته باشند، تا سه نفر اول، یک روز ومعلم یا معلمانی که پس از اتمام دوره مذک: جایزه ویژه

 . مشمول صبحانه، نهار و شام، بهره گیری از امکانات آکادمی و موزه المپیک خواهند بودمهمان آکادمی ملی المپیک 

خواسته شده و در تاریخ های د قبولی در دوره مذکور، مشارکت فعال، انجام تکالیف، ارسال عکس، گزارش و فیلم های مستن :نکته

 .لذا امکان رد شدن در دوره وجود دارد. تایید نهایی بخش توسعه ارزش ها می باشد

 

سئول شمالی، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب خیابان رفسنجانی، هاشمی یت های تهران، بزرگراه آ :آدرس آکادمی ملی المپیک

 ، آکادمی ملی المپیک

 

 :فرم ثبت نام در دوره غیر حضوری آموزش المپیک ویژه معلمان تربیت بدنی سراسر کشور

  OVEPفرم ثبت نام

   .ارسال نمایید    olympicacademy2002@yahoo.com   ه را به آدرسلطفاً فرم ثبت نام دور

 

 .مکاتبه نمایید   olympicacademy.ovep@gmail.com   آدرس ایمیل امچنین جهت ارتباط با مدیر دوره به
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