
OVEP - مخفف جدید ، اما هنوز هم کم شناخته شده در کهکشان 
برای  بلندپروازانه  برنامه  یک  مخفف،  این  پشت  است.  المپیک 
استراتژی  آن  اساس  می باشد.  نهفته  المپیک  ارزشهای  آموزش 
ورزش  در  جوانان  برای   IOC المپیک  المللی  بین  کمیته  جهانی 
اهمیت ورزش  و   IOC اجتماعی  به مسئولیت های  توجه  با  است. 
عالقه  حفظ  منظور  به  را  راهبردی   IOC  ، سنی  گروه  آن  برای 
های  ارزش  ارتقاء  و  ورزش  به  آنها  ترغیب   ، ورزش  به  جوانان 
المپیک طراحی نموده است.  ژاک روگ، رئیس سابق IOC توضیح 
تالش  المپیک  های  بازی  احیای  هنگام  می دهد،پیردوکوبرتین 
نمود،  ارزشهای المپیک بیانگر »ورزش به عنوان مدرسه زندگی« 

باشد.

ح در المپیک، سه ارزش  سـه ارزش اصلی مطر
اسـت. احتـرام  و  )برتـری(  تعالـی  دوسـتی، 
بهترین کاری است که  انجام  به معنای  این ارزش  برتری:   تعالی/ 
می توانیم ، در زمین بازی یا در زندگی حرفه ای خود داشته باشیم. 
نکته مهم پیروزی نیست ، بلکه شرکت کردن ، پیشرفت و ایجاد یک 

ترکیب سالم بدن ، ذهن و اراده است.
دوستی: این ارزش در قلب جنبش المپیک است. این ارزش ما را 
ترغیب می کند که ورزش را به عنوان ابزاری برای درک متقابل بین 

افراد و بین مردم در سراسر جهان ببینیم.
 ، افراد  سایر   ، بدنتان  و  خود  به  احترام  شامل  ارزش  این  احترام: 

قوانین و مقررات و ورزش و محیط زیست است.

مصاحبه با آقـای
ZHENLIANG HE 

  اقــای ZHENLIANG HE رئیــس کمیســیون فرهنــگ و آمــوزش 
کمیتــه بیــن المللــی المپیــک بــه ســواالت زیــر در ایــن زمینــه پاســخ 

مــی دهــد:
چرا پروژه آموزش ارزش های المپیک؟

ترویــج ارزش هــای المپیــک یکــی از ماموریــت هــای اصلــی جنبــش 
المپیــک اســت، و کمیتــه بیــن المللــی المپیــک نقــش رهبــری آن را 
دارد. مــا در یــک دنیایــی زندگــی مــی کنیــم کــه چیــز هــای زیــادی 
ــی  ــن الملل ــه بی ــت. کمیت ــر اس ــال تغیی ــه ورزش در آن در ح از جمل
ــای  ــق دنی ــه خل ــی ب ــئولیت اجتماع ــک مس ــوان ی ــه عن ــک ب المپی
بهتــر کمــک مــی کنــد. جوانــان آینــده جنبــش المپیــک هســتند لــذا 
اگــر مــا از اکنــون کاری بــرای آنهــا انجــام ندهیــم دیــر خواهــد شــد.

ــن  ــروژه درای ــادی پ ــداد زی ــد تع ــی ده ــان م ــواهد نش ش
ــد؟ ــه جدی ــک برنام ــرا ی ــت، چ ــده اس ــام ش ــه انج زمین

ــک و  ــای المپی ــازی ه ــزاری ب ــای برگ ــه ه ــه کمیت ــت ک ــت اس درس
کمیتــه هــای ملــی المپیــک برنامــه های عالــی در ایــن زمینه داشــته 
انــد، امــا آنچــه فرامــوش شــده بــود، داشــتن یــک مــدل اســتاندارد 
و یــک پلــت فرمــی بــرای ارتبــاط مســتقیم بــا کلیــه خروجــی 
ــت  ــن موقعی ــد ای ــا نبای ــوردی م ــر م ــت. در ه ــروژه اس ــن پ ــای ای ه
ــزار  ــود دارد: اب ــه وج ــه حرف ــه س ــن زمین ــم، در ای ــت بدهی را از دس
مرجــع، شــبکه پلــت فــرم، مــروج خالقیــت هــای نــو کــه هــر کــدام 

ــتند.  ــا هس ــروژه ه ــه پ ــروی محرک نی

ـــا ـــر ارزش ه ـــی  ب ـــت  مبتن ـــم و تربی ـــه تعلی برنام
FOCUS: OVEP

AN INEXHAUSTIBLE
WEALTH OF EXPERIENCE
AND EXPERTISE
The Autonomous University of Barcelona has
compiled an inventory of 199 educational projects.
These include:
� 69 initiatives by the Organising Committees for
18 Olympic Games (9 Summer and 9 Winter)
� 93 initiatives by 41 National Olympic Committees:
6 in Africa, 9 in Asia, 9 in the Americas, 15 in Europe
and 2 in Oceania
� 12 initiatives launched by Olympic museums,
including 10 linked to NOCs
� 8 initiatives by 5 TOP (The Olympic Programme)
sponsors
� 17 projects by two IOC-recognised institutions
� 5 projects by non-governmental organisations.

The diversity of the projects – in terms of content

and delivery – requires an in-depth analysis, which is
now being performed by a subject expert, whose job
is to select the appropriate search criteria so that the
final user of this new database can quickly find the
information he or she is looking for.

The database will thus have to be a practical,
useful and efficient tool which facilitates the work of
teachers and educators looking to set up new
education programmes. The internet will also mean
that an impressive array of tools, in terms of both
quality and quantity, can be offered, including photos,
videos and animations.

Below: Teaching the Olympic values is greatly
appreciated by a young audience

THE NEXT STAGES
� September 2008: presentation of OVEP at the “Sport and Education” Conference in Busan
� October 2008: launch of the manual in schools in India
� November 2008: launch of the manual by OlympAfrica
� December 2009: database accessible on www.olympic.org
� March 2009: presentation of OVEP at SportAccord n Denver
� July 2009: integrated and interactive service on www.olympic.org
� October 2009: proactive launch of an activation campaign among Olympic family members

at the Olympic Congress – launch of the OVEP label
� February 2010: detailed report to the IOC Session in Vancouver
� March 2010: launch of a general public promotion campaign

INTERVEW WITH MR ZHENLIANG HE

“IN 50% OF
COUNTRIES
WITH 50 NEW
PROJECTS
A YEAR”

THE CHAIRMAN OF
THE COMMISSION FOR
CULTURE AND
OLYMPIC EDUCATION,
MR ZHENLIANG HE,
ANSWERED THE
QUESTIONS FROM
FOCUS.

Why have an Olympic Values Education Project?
Promoting the Olympic values is one of the basic
missions for the whole Olympic Movement, and the IOC
has to play the role of pioneer and catalyst. We are
living in a world where a lot of things are changing, and
sport, including the IOC, has a social responsibility to
help create a better world. Young people are the
Olympic Movement’s future, and if we don’t do
something for them now, we shall regret it later.

The database shows that there are already a large
number of education projects. So why have
another one?
It is true that the Organising Committees for the
Olympic Games and the National Olympic Committees
are already making a huge effort. But what has been
missing up to now is both a standard model and a
platform to link all the existing projects. In any case, we
should never rest on our laurels, but stimulate and
motivate to encourage new initiatives. These are the
three vocations – reference tool, network platform
and promoter of new initiatives – which are the driving
force of the project.

What is special about the Olympic values?
Nothing other than the fact that they can be applied to
all fields of play. Sport is still a school of life which
teaches young people that healthy ambition, shared
responsibility and respect help them to progress in their
group. By incorporating the Olympic values into their
way of life, young people will learn that it is much
easier to fit into society. What is more, these values are
experienced in real life with very precise points of
reference, which counterbalance the virtual world that
many young people inhabit today.

Educators and teachers are inundated with
educational projects. How will OVEP stand out?
The Olympic values can be taught in a full curriculum
devoted to Olympic education, as already happens in
many countries. Ideally, all countries should have a
programme of compulsory teaching devoted to the
values. If this is not the case, using these teaching
methods, OVEP can also be incorporated into language,
sports, history, geography and economics lessons. It is
adaptable, and is easy to take on board and use.

How will you measure the success of OVEP?
I like that question. The goal will be achieved if OVEP
has an impact in at least 50% of the world’s countries,
with at least 50 new projects a year. This will be after
the Olympic Congress in Copenhagen, once we launch
the activation campaign in October 2009.



ارزش های المپیک چه ویژگی خاصی دارد؟
هیچ چیز، به غیر از این واقعیت که آنها می توانند در تمام زمینه 
به  که  است  زندگی  مدرسه  هنوز  ورزش  شوند.  اعمال  بازی  های 
جوانان می آموزد که جاه طلبی سالم ، مسئولیت پذیری مشترک 
و احترام به آنها کمک می کند تا در گروه خود پیشرفت کنند. آنها 
زندگی  مسیر  در  المپیک  های  ارزش  کردن  همراه  با  آموزند  می 
این،  بر  شوند.عالوه  سازگار  خود  جامعه  با  تر  ساده  بسیار  خود، 
این ارزش ها باعث کسب تجربه های بیشتری با نکات مرجع بسیار 
دنیا  تعادل  باعث  که  شود،  می  جوانان  واقعی  زندگی  در  دقیقی 

مجازی می شود که امروزه بسیاری از جوانان ساکن آن هستند.

ارزش  چگونه  آموزش هستند،  در  غرق  معلمان  و  مدرسان  
های المپیک دوام خواهد یافت؟

صورت  تحصیل  طول  در  تواند  می  المپیک  های  ارزش  تدریس 
ال  ایده  است.  افتاده  اتفاق  کشورها  از  خیلی  در  قبال  که  پذیرد 
تحصیل  طول  در  المپیک  های  ارزش  تدریس  شدن  اجباری  آن 
ضمن  در  تواند  می  نباشد،  پذیر  امکان  صورت  این  به  اگر  است. 
تدریس دروسی مانند زبان، ورزش، تاریخ، اقتصاد، جغرافی نیز، 
این آموزش صورت پذیرد.این موضوع بسیار انعطاف پذیر و به کار 

گیری آن بسیار ساده می باشد.

چگونه میزان موفقیت OVEP را ارزیابی می نمایید؟
برنامه در حداقل پنجاه درصد  این  اگر  سوال بسیار خوبی است. 
باشد،  گذار  تاثیر  سال  در  جدید  پروژه  پنجاه  با  دنیا  کشورهای 

اهداف آن محقق شده است.

یک ارزش غیر قابل انگار، تجربه و تخصص است.
دانشگاه بارسلونا 199 پروژه آموزشی را در این زمینه شامل موارد 

زیر گردآوری کرده است:
- 69 ابتکار توسط کمیته های برگزار کننده برای 18 بازی المپیک 

)9 تابستانی و 9 زمستانی(،
-  93 ابتکار توسط 41 کمیته ملی المپیک  )6  مورد در آفریقا ، 9 
مورد در آسیا ، 9 مورد در آمریکا ، 15 مورد در اروپا و 2 مورد در 

اقیانوسیه(،
-  12 طرح آغاز شده توسط موزه های المپیک ، از جمله 10 مورد 

مرتبط با NOCs 8 )کمیته های ملی المپیک(
-  ابتکار توسط TOP 5)حامیان بزرگ بازی های المپیک(

 IOC 17 پروژه توسط دو نهاد شناخته شده  -
- 5 پروژه توسط سازمانهای غیردولتی.

تنوع پروژه ها - از نظر محتـــوا و تحویل - نیاز به یک تحلـیل
 عمیق دارد ، که توسط یک کارشناس موضوع در حـال انجام

 است ، وظیفه اش جستجو و انتخاب معیارهای مناسبی است
 تا کاربر نهایی این پایگــاه داده های جدید، بتواند به ســرعت 

اطالعاتی را که به دنبالش است پیدا کنید.
بنابراین پایگاه داده باید ابزاری عملی ، مفید و کارآمد باشد که

 کار معلمان و آموزگاران را که به دنبال راه اندازی برنامه های
 جدید آموزشی هستند تسهیل  کند. اینترنت همچنین به عنوان
 یک ابزار قابل توجه از نظر کیفیت و کمیت می توان به سرعت

 انتقال اطالعات، عکس ، فیلم و انیمیشن مربوط به این فعالیت ها
 کمک نماید.

اقدامات صورت گرفته توسط IOC تا کنون
- سپتامبر 2008، ارائه OVEP درکنفرانس »ورزش و آموزش« در 

شهر بوسان
- اکتبر 2008، معرفی راهنمای OVEP در مدارس درهند

کمیته  توسط   OVEP راهنمای  معرفی   ،2008 نوامبر   -
المپیک افریقا

- دسامبر 2009، قرار دادن داده ها و اطالعات مربوط روی 
)www.olympic.org( سایت کمیته بین المللی المپیک

- مارچ 2009، گزارشی از OVEP در اسپورت اکورد در دنور
در  موجود  های  سرویس  تعامل  و  اجماع   ،2009 جوالی   -

سایت کمیته بین المللی المپیک
- اکتبر 2009، پیش بینی کمپین های فعال در میان اعضاء 

OVEP خانواده المپیک در اجالس المپیک، با عنوان
- فوریه 2010، گزارش از جزئیات در اجالس IOC در ونکور

- مارچ 2010، ایجاد یک کمپین ترویج عمومی
مانند اقدامات فوق تا کنون )2019( به خصوص در گردهمایی 
ها و اجالس های مختلف IOC و ANOC ادامه دارد.در این 
راستا کمیته بین المللی المپیک همواره از برنامه های جدید 
سازمان های المپیکی کشورها استقبال و حمایت می نماید.


