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 رح کارگاهی اوپ: تعلیم ویژه تعلیم دهنده هاط

 

 طرح کارگاهی

تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های 

 المپیک

 تعلیم برای تعلیم دهنده ها

علیرضا عنبرانیان دربان مه:ترج  
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 1(OVEPطرح کارگاهی برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های المپیک )

 اجرایییادگیری از طریق  فعالیت های 

این طرح همراه با مبانی آموزش ارزش های المپیک : یک برنامه ی ورزش محور، به عنوان قسمت دوم برنامه تعلیم و تربیت مبتنی 

 استفاده قرار میگیرد. مورد(OVEP)   بر ارزش های المپیک

 

 

 7102منتشر شده در سال 

 المپیک کمیته بین المللیتولید شده توسط 

 فرهنگ و میراث المپیکبنیاد 

 لوزان، سوییس
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 Olympic Values Education Program 

 برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر

 ارزش های المپیک
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 فهرست محتویات

 8مراسم افتتاحیه : اهداف کارگاه 

 OVEP  8 صه ای از فعالیت های اجراییخال

 11روز اول:  شناخت محیط و ایجاد ارتباطات 

 01مجسمه های فعال 

 00گره ی انسانی 

 OVEP    11کردنروز اول: عملیاتی 

 01نمایش اسالید 

 01کافه المپیک 

 OVEP 02مجسمه های گروهی 

 01روز اول: روش های سودمند: تعلیم و تربیت فعالیت های بدنی 

 71نظریه پاپ کرن 

 70نگهش دار 

 77من تردستی میکنم 

 77والیبال نشسته اصالح شده 

 72 "کریکیت"

 71سنگ و پرتاب 

 02روز اول:  فعالیت های پایانی 

 02فعالیت های دستگرمی برای ارزیابی  روز دوم: 

 78محدوده آسایش 

 21برگه خروج روز اول 

 20روز دوم: روش های تعلیم و تربیت سودمند )در ادامه روز اول( 

 20 ما تردستی میکنیم

 21و احترام  رله نقش های دیواری
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 21 "مینتونهند"

 23قاطی پاتی 

 OVEP 22، برای توسعه، تبلیغ، و عملیاتی کردن و دستورالعمل ها زمینه هاها ،  ستمیسروز دوم: 

 28ایستگاه اتوبوس 

 10 فعالهای  OVEPتایید  ، نظارت و یابیارزروز دوم: 

 12قدم زدن و صحبت کردن 

 12روز دوم: بکار بردن دانش کارگاهی 

 13خود  فعال  OVEPبرنامه ریزی 

 12  دور دنیا

 18 فعال OVEPبه اشتراک گذاری یک 

 20روز دوم: فعالیت های پایانی 

 OVEP  17بینگو 

 21روز سوم: خوشامد 

 11راهنمای نوشتن جمالتی که الهام میشوند 

 22 فعالهای  OVEP:  اجرا کردن خرد روز سوم: قسمت آموزش

 13قسمت آموزش درس های کوتاه 

 21فعال های  OVEPی پیشبرد اجرای برا یاتیبرنامه عمل کی روز سوم: ایجاد

 OVEP 31برنامه عملیاتی 

 20روز سوم: تشریفات پایانی المپیک: مراحل اقدام شخصی و گواهینامه های اتمام دوره های کارگاه 

 37پایانی  7کالژ

 21روز سوم: ارزیابی کارگاه  

 31ارزیابی 

                                                                 
2
 ا و مواد مختلف مانند پارچه، کاغذ، پولک، ....به منظور رساندن یک مفهوم یا پیامهنر اختالط رنگ ه  
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 اهداف کارگاهمراسم افتتاحیه: 

 

ارزش  تعلیم و تربیت مبتنی بردوم برنامه  زی ، طرح جدید کارگاه آموزشی نسخهمنظور ارتقا یادگیری از طریق بابه 

جلسات بازی که دارای این برنامه ، شکل گرفت ( که بر تعلیم تعلیم دهنده ها تمرکز دارد1OVEP 2.0های المپیک )

ی )مانند استراتژی های فراشناختی و ارزیابی های فعالیت های فیزیکی هستند را با استراتژی آموزش های عمل

برای شرکت کننده ها )که شامل کودکان، جوانان، شرکت کنندگان بزرگسال و تعلیم دهنده  کهتکوینی( ادغام کرده 

 ها است( فواید بسیار دارد.  

یم شوندگان برای اعمال موثر پیام های ساعت(  با هدف ایجاد توانایی هایی برای تعلیم دهندگان و تعل 71روزه ) 7.1این کارگاه 

حول پنج موضوع آموزشی )شامل تجربه لذت بردن از طریق ورزش و فعالیت های فیزیکی، منصفانه و عادالنه  OVEPیادگیری 

ده بازی کردن، احترام گذاشتن به دیگری، پیشرفت در مسیر رسیدن به تعالی، و تعادل بین بدن، ذهن و اراده است( برنامه ریزی ش

 است.
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 دارند: را زیر موارد برای الزم درک و مهارت کنندگان شرکت ، آموزش این پایان در

 . OVEP اهداف به رسیدن•

OVEP آموزشی مضمون پنج ، OVEP هدف ، المپیک اصلی ارزشهای و المپیک( )فلسفه المپیسم کردن تشریح•

 اند. افتهی قبالًتوسعه که هایی OVEP منابع به دسترسی چگونگی و 

 احساسی(. و جسمی لحاظ امن)از و انگیزشی متنوع، های محیط در ها OVEP موثر و صحیح برگزاری•

 جامعه. فرد به منحصر های زمینه اساس بر فعال OVEP یک برگزاری•

کنندگا شرکت~) زندگی های مهارت تقویت با همزمان روزانه، زندگی های محیط در بدنی های فعالیت آموزش•

 دهند(. می توسعه وانگیزشی ایمن محیط یک در را زندگی و بدنی رتهایمها ن

جا به مربوط خاص های زمینه در موثر طور به فعال OVEP یک ارزیابی و نظارت ، ارائه ، ریزی برنامه نحوه درک•

 غیره. و فرهنگ ، معه

ل فعا OVEP آموزشی مضامین که جلسه یک ارائه و ریزی برنامه نحوه درک•

زمینه  در آمده دست به دانش انتقال در جوانان از و دهد یم آموزش

 کند. می پشتیبانی اجتماعی( زندگی ، خانواده ، مدرسه مثال عنوان )به آنها زندگی مختلف های

 بدنی. فعال یادگیری جلسات در OVEP های برنامه هدفمند ارزیابی برای ها نباید و ها باید شناخت•

 .فعال OVEP اجرای از حمایت برای ها فرصت ایرس و ها مکان ، افراد شناخت•

 کنند. پشتیبانی فعال OVEP اجرای و توسعه از توانند می که جامعه کلیدی ورزشکاران شناخت•

 فعال های فعالیت فعلی های محیط کردن آنالیز•

 کنند. می زندگی آن در که بدنی( تربیت و ورزشی های محیط )مانند

 جامعه. در جدید فعال OVEP یک اجرای های فرصت شناسایی•
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 فعالهای  OVEP خالصه برنامه های عملی

 02-0 برگه های کاری شوند. یارسال مهمراه با برنامه کارگاهی و  ارائه PDFدر قالب  کاری برگه هایهمه 

 توسط شرکت کنندگان 03-01 برگه های کاری کهیدر حال است ، 1OVEPمختلف کارگاه  یتهایمربوط به فعال

 یبرنامه اقدام برا ، 31به صفحه  دی)نگاه کن شود یم لیتکم خود یابیاز برنامه اقدام و ارز یبه عنوان بخش

 (.فعال OVEP درحرکت به جلو 

 یها نهیمعلمان در زم ریمحتوا ، توسط سا یتواند پس از بررس یاست و م یشنهادیپ جدول کی ریز جدول

 .ابدیگسترش  گیری و میتصم خود خاص کشور یبرنامه درسمحتوای براساس  گرید اتموضوع
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 پیوند درسی صفحه فعالیت راهنمای مبانی کارت ماموریت موارد مورد نیاز فعالیت

 تریبت بدنی، تاریخ 07 10صفحه  - - مجسمه های فعال

، 22، 21صفحات  - طناب یانسان یگره 

001 

7 

20 

تربیت بدنی، علوم 

 اجتماعی

 که  یکاغذ یهابرگه  لمپیککافه ا

، های المپیک ارزش

 OVEP پنج آموزش

و نقل قولها  نیمضامو 

  از

بر  0 ماموریت کارت

و  یک طرف آن ها

 ایحالت ثابت  انواع

در طرف دیگر آن  وگای

 ها باشد

الی  01صفحات  0

08 

01 

00 

 

 تاریخ

مجسمه های گروهی 

OVEP 

 یآموزش نیمضام

OVEPاز 

 7 ماموریت کارت

 نیزم یرو که بر

 گذاشته میشوند

الی  37صفحات  7

31 

 012صفحه 

02 

78 

 تربیت بدنی، علوم

 

 نظریه پاپ کرن

 

علوم اجتماعی، تجارت و  71 83-81صفحات  - -

 بیزینس

توپ های تنیس،  نگهش دار

ماژیک برای مشخص 

 کردن محدوده فعالیت

 تربیت بدنی 2 22-23صفحات  -

 من جاگل میکنم

 

 توپ های تنیس یا

اشیا مشابه برای جاگل 

 کردن

 8 12و  13صفحات  2

01 

 تربیت بدنی

والیبال نشسته اصالح 

 شده

توپ های تنیس)یا 

تعدادی  اشیا مشابه(،

مخروط برای مشخص 

کردن میدان بازی و 

  تور

 03 31صفحه  -

02 

تربیت بدنی، علوم 

 اجتماعی
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 پیوند درسی صفحه فعالیت راهنمای مبانی کارت ماموریت موارد مورد نیاز فعالیت

تعدادی  توپ های تنیس، کریکیت

مخروط برای مشخص 

کردن میدان بازی و 

 درواره ها

 30-31صفحات  -

 و

 31الی  37

08 

01 

 تربیت بدنی

-12-17صفحات  1 توپ های تنیس سنگ و پرتاب

11-11 

3 

2 

تربیت بدنی، 

 علوم

تعدادی مخروط برای  منطقه امن

 محدوده 2مشخص کردن 

-011صفحات  1

010 

 سالمت 72

ما جاگل 

 میکنیم

 22صفحه  - توپ های تنیس

 88-82صفحات 

72 

71 

 تربیت بدنی

رله نقش های 

 و احترام دیواری

 انواع عکسها در مضامین

احترام گذاشتن و بی 

 احترامی ، چند حلقه ،

ورق های بزرگ کاغذ 

 پوستر ،

 نوار ، ماژیک / قلم

 

 7 011صفحه  3

70 

 

ی، علوم اجتماع

 هنر

توپ های تنیس، تعدادی  هندمینتون

کردن   مخروط برای م

 میدان بازی و تور

الی  013صفحات  -

011 

21 

20 

 ریاضیات

ریاضیات، زبان،  1 21-28صفحات  - برگه های کاغذ، خودکار قاطی پاتی

 هنر، جغرافی

 فضای باز ، سالن ورزشی ، ایستگاه اتوبوس

اتاق چند منظوره ، سطح 

 هموار.

گه های کاغذ ماموریت بر

 .8و  2

 

2 

8 

مطالعات  71 20-21صفحات 

 اجتماعی
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قدم زدن و 

 صحبت کردن

مطالعات موردی ار کارت 

 1ماموریت 

 0 71صفحه  1

77 

مطالعات 

 اجنماعی، تاریخ

برگه های کاغذی از کارت  دور دنیا

 00و  01های ماموریت 

01 

00 

مطالعات  - -

 اجتماعی

به اشتراک 

گذازی یک 

OVEP فعال 

برگه های کاغذی از کارت 

 00ماموریت 

زیان، هنر، کسب  - - 00

 و کار و بیزینس

یرگه های بینگو از کارت    OVEPبینگو 
 ، خودکار22ماموریت 

 مطالعات اجتماعی 22 37صفحه  22

قسمت آموزش 

 میکرودرس ها

شرکت کنندگان میتوانند از 
 تجهیزات موجود استفاده کنند

ی، کسب تربیت بدن - - 27
 و کار و بیزینس

برنامه عملیاتی 
OVEP 

برگه های کاغذ از کارت 
 21ماموریت 

زبان، هنر، کسب  - - 21
 و کار و بیزینس

برگه های کاغذ از کارت  کالژ پایانی
برگه یادداشت  ،21 ماموریت

 های چسبی

مطالعات  - - 21
 اجتماعی، هنر

برگه های کاغذ از کارت  ارزیابی
 21ماموریت 

زبان، هنر، کسب  - - 21
و کار و بیزینس، 

 علوم
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 ارتباطاتروز اول:  شناخت محیط و ایجاد 

 ساعت 0

 

 فعالیت

 های فعال مجسمه

 استفاده می کردند. چشم اندار المپیکمعموالً در یونان باستان از مجسمه ها برای ادای احترام به ورزشکاران المپیک و 

 نفر تشکیل می دهند. 01شرکت کنندگان یک حلقه بزرگ از هشت تا  •

 کنند. یم یمورد عالقه خود را معرف یبدن تیفعال  یمجسمه ا جادیت کنندگان به نوبت با اشرک •

 -موارد مورد نیاز: 

 هدف

 دوستانه برای همه شرکت کنندگانایجاد یک محیط فراگیر و 
مه های کودکان و نوجوانان نیز قابل تعمیم کنند، که برای برناارتباط برقرار در برنامه ها  شرکت کنندگان هم تجربه می کنند و هم یاد می گیرند که چگونه

 باشد.

 

ارزش آموزش : یک راهنمای عملی برای  OVEPکتاب بازی های)به عنوان مثال  شرکت کنندگان کلیه اطالعات و منابع مورد نیاز کارگاه را دریافت می کنند

 (.OVEP 2.0، صفحه فعالیت  های المپیک

 

 گونگی استفاده از آنها در طول آموزش یادآوری می شوند.شرکت کنندگان در مورد اهداف منابع و چ

 

 .OVEPافزایش آگاهی از هر یک از پنج موضوع آموزشی 

 
 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:

منیت کنند، استفاده می توانند از طرح ها در راستای حصول اطمینان از این که شرکت کنندگان از نظر جسمی و روحی احساس ا فعالهای  OVEPمربیان  •

 کنند.

 به اهداف است. دنیشرکت کنندگان در رس یاصل یاز مولفه ها یکی یریادگی یها طمحی •

در صدای آنها شنیده شدن و  هستند که عضوی از گروه  باید احساس کنند فعالهای  OVEPو  "تعلیم تعلیم دهندگان"شرکت کنندگان در کارگاه های  •

 است. گروه حایز اهمیت

 ریدهد که همه شرکت کنندگان درگ یم نانیجوانان استفاده موثراز زمان است و به شما اطم یآموزشها و برنامه ها یگروه در ابتدا کیدر  ارتباطات جادای •

 شوند. یم

را درک کنند تا بتوانند در طول افراد نقاط قوت گوناگونی را برای یک گروه به ارمغان می آورند و برای همه اعضای گروه مفید است که نقاط قوت جمعی  •

 آموزش یا برنامه بهینه شوند.
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 سواالتی که میتوان از شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرسید.

به اشتراک تجربه خود را آیا در مورد شخصی که قبالً نمی شناختید چیز جالبی آموختید؟ اگر چنین است ، لطفاً  •

 .تآن به نظر شما جالب آمده اسکه چرا  و توضیح دهید بگذارید

 چرا شناختن یکدیگر قبل از شرکت در برنامه ای مانند این برنامه مهم است؟ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی

 21 صفحه

 برگه فعالیت

21 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
 ها و معرفی آنها منعکس شده است چه چیز هایی یاد گرفتید؟ همجسمدرباره ارزشهای شخصی دیگر شرکت کنندگان که از طریق 

 بازتاب و اتصال

 ؟بودچگونه خواهد  در جامعه شما ساز و کار اینعملکرد 

 و چرا نه؟ بله آیا می توانید این فعالیت ها را در محیط خود انجام دهید؟ چرا •

 موثر بوده استفاده کرده اید؟ مینطورو ه جوانان با سازی اجتماعدیگری که شامل  فعالیت هایچه از  •
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 فعالیت

 گره انسانی
 حلقه های المپیک به هم پیوسته اند تا نماد جهانی بودن المپیسم باشند و نشان دهنده گرد هم آمدن مردم از سراسر جهان است.

 این فعالیت نیز بر اساس فلسفه ی المپیک بنا شده و هدف آن نزدیکتر کردن مردم به یکدیگر است.

 .می ایستندو به صورت دایره ای رو به روی هم  ده نفریاً تقریب شرکت کنندگان در گروه های •

 وسط می آورند تارا بگیرند ، سپس دست راست خود را  فرد دیگری چپ تا دست وسط دایره می آورندشرکت کنندگان دست چپ خود را  •

 .است را بگیردر آن ها ایستاده در کناکه دست کسی  نمیتوانند. شرکت کنندگان را بگیرندشخص دیگری راست دست 

باز کنند. اگر گره را  بدهد( به فرد دیگریاجازه رد شدن  فردیکنند تا بدون اینکه زنجیره ای شکسته شود ) تالش کاری همگروه باید با هم •

 د.نک کند ، گروه باید از اول شروع را رهاکسی دست خود 

 :مورد نیاز درموا

 .طناب بلندیک  گره انسانی، تغییر یافته نسخه یدر صورت انتخاب 

 

 :توجه

و  کندمی نیست منتقل  خودشخصی که در کنار  دست را به طناب : شخص با یک دستکه طور دیگری انجام دهیدشما می توانید این فعالیت را 

ز کردن گره گروه باید راهی برای با. سپس فرد تکه ای طناب در جفت دست هایش داشته باشدهر  میدهد کهادامه این عمل را تا جایی  گروه

این روش مناسب تر است به این دلیل که تحرک بازو ها را از ناحیه بازو آسیب دیده باشد ، شرکت کننده ای پیدا کند. در صورتی که  طناب

 کاهش میدهد.

 

 :توجه

 شناخته می شود. "مسئله حل"عنوان  است که باآموزش  موثرگره انسانی یک روش  ی مانند بازیبا شرکت کنندگان در میان بگذارید که فعالیت

تا  دیکن قیآنها را تشو باعث فعال شدن ذهن و خالقیت فرد میشود.که به موجب آن افراد مجبور به حل مشکالت هستند ،  ییها تیموقع جادیا

 .رندیکنند ، به کار گ یو اجرا م یطراح، که  OVEP عالف یها فعالیت ها و برنامهروش را در  نیا

 

 داشته باشند.با هم  کار نیانجام ا یبرا از لحاظ زمانی یادیتفاوت ز احتماال گروه ها رایز دیکن نییتع زمان تیفعال نیا یبرامیتوانید 
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 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 001، 22، 21صفحات 

 برگه فعالیت

1 ،12 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
 به نظر شما پنج موضوع آموزشی که

شامل تجربه لذت بردن از طریق ورزش 

منصفانه و  و فعالیت های فیزیکی، 

، احترام گذاشتن به عادالنه بازی کردن 

دیگری، پیشرفت در مسیر رسیدن به 

تعالی، و تعادل بین بدن، ذهن و اراده 

است، چگونه میتوانند به ما در حل 

 مشکالت کمک کند؟

 بازتاب و اتصال

ر جامعه د ساز و کار اینعملکرد 

 ؟بودچگونه خواهد  شما

 تصمیم دارید فعالیت گرهشما آیا • 

را با مربیانی که با آنها کار می  انسانی

 ؟بله و چرا نهکنید؟ چرا  امتحانکنید 

فعالیت های حل مسئله مانند این  •

شرکت  ذهن دنفعالیت چگونه می توان

 کنندگان را درگیر کند؟

برای  هایی روش به نظر شما چه •

سپس  بازی وجود دارد کهح این اصال

بر موضوعات  بیشتری تأکید بتوان

 ؟کرد OVEPمختلف آموزشی 

چگونه می توان مهارت حل مسئله را  •

 از طریق این فعالیت پرورش داد؟

نقش ورزش در توسعه مهارت حل  •

 مسئله چیست؟

،  فعالهای  OVEP با برگزاری •
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 سواالتی که میتوان از شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرسید.

شده در فعالیت گره انسانی را در زندگی  استفادهچگونه می توانید مهارت های  •

 خود اعمال کنید؟

 چگونه می توانیم مهارت های حل مسئله خود را پرورش دهیم؟ •

 توان از این مهارت ها استفاده کرد؟در چه زمینه هایی از زندگی می  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یها تیاز فعال یچه عناصر مایلید

 د؟یکن تقویترا  یجامعه ساز
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 OVEPروز اول: عملیاتی کردن 

 ساعت 1

 OVEP، منابع موجود  OVEP، کمیسیون آموزش المپیک ، ارزش های المپیک ، پنج موضوع آموزشی  IOCالمپیسم ، ساختار  

: یک راهنمای عملی برای آموزش ارزش  OVEP بازی که شامل: مبانی آموزش ارزش های المپیک ، کتاب OVEP 2.0موجود )

 های المپیک ، برگه های فعالیت و کتابخانه منابع(.

 

 

 

 

 

 

 فعالیت

 نمایش اسالید
( OVEP  ،v( مضامین آموزشی OVEP  ،IV( بررسی اجمالی III( المپیسم ، IOC  ،ii( ساختار i  از یشرکت کننده اسالیدهایبه 

 .را نشان بدهید و بعد از آن( 7171به عنوان مثال توکیو ( میراث المپیک )viدستور کارهای جهانی ؛ و 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=Vy9az946Rg: در لینک "تجربه ی ارزش های المپیک"نشان دادن ویدیو: 

 

 

 یبرنامه آموزش ارزش ها لمیف"  دسترسی پیدا کنید: OVEPو فیلم انیمیشن  اختیاری: به فیلم های آکادمی بین المللی المپیک

  "کیالمپ
https://www.youtube.com/watch?v=xBVg6I5jcCA 

   
 

راهنمای عملی برای آموزش ارزش های  : یک OVEP بازی های کتاب 2شرکت کنندگان باید در صورت اجازه زمان ، به بخش 

در زمان کارگاه مراجعه کنند. اگر زمان اجازه ندهد ، مجری در این زمان یادداشتهای سخنرانی / خالصه قسمت را به  ،المپیک

 اشتراک می گذارد.

 

 هدف

https://www.youtube.com/watch?v=Vy9az946Rg
https://www.youtube.com/watch?v=xBVg6I5jcCA
https://www.youtube.com/watch?v=xBVg6I5jcCA
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باید  OVEP نیمضامو اینکه  OVEP ی، پنج موضوع آموزش کیالمپ ی، ارزش ها IOC، ساختار  سمیالمپشرح 

 منتشر شود.
 را شناسایی و کاوش می کنند. OVEPشرکت کنندگان پنج موضوع آموزشی 

 

روشهای متنوع تجربه ، انعکاس ، توضیح و راجع به و معنای یکسان دارند در سراسر جهان  OVEPپنج موضوع  اینکه چگونه شرکت کنندگان در مورد

 تحقیق خواهند کرد. ،بیان این مضامین

 

 هستند. است تعالی ، احترام و دوستی ، کهارزش های المپیک در واقع نسخه های دیگری از OVEPکنندگان در می یابند که پنج موضوع  شرکت

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
صفحات 

71،71،82،88،17،12،012،011،001 

 برگه فعالیت

12 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
هر یک از مضامین یف شما از المپیسم و تعر

 آموزشی المپیک چیست؟

 بازتاب و اتصال

 در جامعه شما ساز و کار اینعملکرد 

 ؟بودچگونه خواهد 

خود شما  یدر جامعه محل یآموزش نمضامی •

 به چه معناست؟

 هدف

 کیالمپ ی، ارزش ها IOC، ساختار  سمیالمپشرح 

 نیمضامو اینکه  OVEP ی، پنج موضوع آموزش

OVEP  منتشر شود.باید 
کنندگان یادآوری می شود که اطالعات به دست آمده در  به شرکت

 کتاب بازی های  بخش هفتماین بخش از کارگاه به طور خالصه در

OVEPارائه  ،عملی برای آموزش ارزش های المپیک ی: راهنمای

 شده است.

 

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:
با  OVEPابع به دنبال توسعه و فراگیر تر شدن من این کارگاه •

 کمک شرکت کننده ها است.

 با اطالعات جدید، و  OVEPقبلی  منابعاین کارگاه با استفاده از  •

در مورد آموزش فعالیت های بدنی ، شرکت کنندگان را  آکادمیک

 و منحصر به فرد آماده می کند. فعال های OVEPبرای توسعه 

سم متولد ، که از ارزش های المپیک و المپی OVEP مضمونپنج  •

 ها هستند. OVEPهمه  اساسشده اند ، 

رویکرد توسعه مثبت برای افراد کم سن  که با های فیزیکیبرنامه  •

 یسازد تا مهارت ها یجوانان را قادر منوکودکان و تنظیم میشود، 

مهارت ها و  نی، و همچن فیزیکی یها تیو صالح یحرکت یاساس

 یو شناخت کینظر آکادم نفس را از اعتماد بهو  یاجتماع یرفتارها

 به دست آورند.

• OVEP جهانی بهداشت برای افزایشاز ابتکارات  فعال های 

 می کنند. حمایتفعالیت بدنی جوانان در سراسر جهان 
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 سواالتی که میتوان از شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرسید.

 با شما مرتبط هستند؟ یآموزش نیمضام دیکن یفکر م   •

 د؟یکن یاجرا م طیو مح گرانیمراقبت از خود ، د یروزمره خود برا یرا، چگونه در زندگ کیالمپ نیمضام   •
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 فعالیت

 کافه المپیک
استفاده می  OVEPآموزشی  مضمونک و پنج در مورد ارزش های المپی بحث کردناین روش تدریس برای کمک به شرکت کنندگان در 

 شود.

 

 را بخوانید و مرور کنید. 08الی  01صفحات  در ، "مبانی آموزش ارزشهای المپیک"تصاویر گرافیکی 

 

شامل زمینه نظری و فعالیت های  ،ی عملی برای آموزش ارزش های المپیکی: راهنماOVEP بازی های کتاب 3خواندن اختیاری: بخش 

 ر یک از پنج موضوع آموزشی المپیسم است.مربوط به ه

 

 ی، احترام و دوست ی: تعالکیالمپ یاصل یارزشها

 

تجربه لذت بردن از طریق ورزش و فعالیت های فیزیکی،  منصفانه و عادالنه بازی کردن ، احترام گذاشتن  : OVEPپنج مضمون آموزشی 

 .دن، ذهن و ارادهبه دیگری، پیشرفت در مسیر رسیدن به تعالی، و تعادل بین ب
 

عدد(.)کارت  2یا  7مضامین آموزشی و ارزش های اصلی المپیک را روی تعدادی برگه با فونت درشت و خوانا پرینت کنید)از هر مورد 

 را مشاهده کنید(. 0ماموریت 

 

قدم  مانند) انتخاب می کنیدکه شما  یحرکت روشکنند و با استفاده از  یم دایپ یکی، شرکت کنندگان شربعد از شمارش معکوس شما •  

 روند. یم برگه کی سمت ( بهاسالید استپ،  دو، جهش ،  پرش جفت پا،  های پرشی یا اسکیپ

ک فعالیت بدون جابجایی یا یک وضعیت یوگا را به انتخاب خودشان انجام می دهند)به عنوان ی بار 01 آن دو نفر،  بعد از رسیدن به مقصد •

 ت کبرا(.ژست جنگجو ، ژس،  کم ، کشش همسترینگ ، دویدن در جاانه ، فشار دیواری ، کشش ش، کشش شمثال اسکات هوایی 

 

 .(مراجعه کنید 0 ماموریت)به کارت  بیان میکنند با ارزش های المپیک و مضامین آموزشی را زیر جمله های ارتباط بین گروه ها

 سای میلر و جیل جکسون "ی کنمصلح باید بر جهان حاکم باشد، و من آن را از درون خود آغاز م" (0

 سون تزو "از قانون برای مقابله به بی قانونی، و از آرامش برای مقابله با خشم استفاده کردن، یعنی تسلط داشتن بر قلب خود." (7

را  "کافی"مشکالت اساسی از حد نشناسی نشات میگیرد. تناقضات بزرگ از زیادی خواستن نشات میگیرد. وقتی که معنی کلمه " (2

 تاعو ته چینگ "فهمیم، دیگر هر مقداری کافی است.ب

 ویال کارتر "انسان ها سریع میروند، ولی نمیدانم به سمت درست یا اشتباه!" (1

 ماهاتما گاندی "زندگی ارزش تر از این است که بخواهیم سرعت آن را بیشتر کنیم" (1

، چگونه آنها  دینیرا بب دیستاره ها ، ماه و خورش .دکنن یدر سکوت رشد م - درختان ، گلها ، چمن  - عتیکه چگونه طب دینیبب" (3

 )مادر ترزا( ".میروح ها را لمس کن میتا بتوان میدار ازیکنند ... ما به سکوت ن یدر سکوت حرکت م

 )بودا( "سوزد.  یکه م یهست یاست. تو کس گریشخص د یمانند گرفتن زغال داغ به قصد پرتاب آن به سو تینگه داشتن عصبان" (2

 (ییای)ضرب المثل اسپان "بدون هدف گرفتن است. یراندازیکردن بدون فکر مانند ت صحبت" (8

 (ینی)ضرب المثل چ "هزار قطعه طال ارزش دارد."آرامش  "و"صلح  "دو کلمه" (1

 (یگاند رایندی)ا ".دیدست بدهدستی مشت شده با  دیتوان یشما نم" (01
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که به  یدر حالو شوند ،  یمنتقل م دیمقاله جد کیکنند ، به  یا انتخاب مر دیجد یحرکت روش کیها  گروهشما ،  بعد از شمارش معکوس

حداقل ها درباره  گروه هاهمه  نکهیتا ا دیکار را تکرار کن نیکنند. ا یرا آغاز م یدی، حرکت جد  پاسخ می دهندمشابه های سواالت بحث 

 کنند. بحث جملهپنج 

 

 موارد مورد نیاز: 

 ش های المپیک، پنج مضمون آموزشی، و جمله های ذکر شده پرینت شده باشد.برگه هایی که روی آنها، ارز

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 08الی   14صفحات 

 برگه فعالیت

21 ،22 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
 ، تغییری بر ارزش های خود احساسگرانیبه اشتراک گذاشتن افکار خود با د با ایآ

 ؟کردید 

 بازتاب و اتصال

 ؟بودچگونه خواهد  در جامعه شما ساز و کار اینعملکرد 

در حال حاضر چگونه در جامعه شما  یآموزش مضمون ای کیالمپ یارزش اصل نای •

 وجود دارد؟

روش به جوانان مهم است؟  یموضوع آموزش ای کیالمپ یارزش اصل نای آموزش چرا •

 به اشتراک بگذارید. خود برای ارایه این آموزش را

 می توانندشرکت کنندگان که  تحرکی یا تعادلی دیگری وجود دارد های روشچه  •

 ؟انجام بدهندکنند  یبحث م OVEPکه در مورد موضوعات  یهنگام

از  دیخواه یم نکهیا انتخاب کردن مختلف و ارزش های گرفتن نظر در شما نظر به •

 ؟همیت استحایز ا دیکن یالگوبردار کدام ارزش ها

. با کند یم یبانیمثبت جوانان پشت و توسعه شرفتیاز پ OVEP برنامه های •

 کلمات خود چگونگی و الگوریتم این ساز و کار را بیان کنید.
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 .دیاز شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرس توانیکه م یسواالت

 د؟یکرد نیادل را به طرق مختلف تمر، تع تیفعال نیا قیاز طر آیامهم است. زندگی در تعادل •

 است و چرا؟ تیشما در اولو یبرا یآموزش نمضامی کدام •

 د؟یکن الگوبرداری دیخواه یم کیکدام شما از مختلف مهم است و  ارزش های گرفتن نظر در چرا شما نظر به •

 ؟نمود کدامیک از از ارزش های نامبرده را می توانید در زندگی خود توضیح دهید •

کند ،  یم یبانیشتپ فعال OVEPریزی از برنامه  کیالمپ یالملل نیب تهکمی چرا که شود الوس شما از اگر •

 د؟یده یچگونه پاسخ م
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 فعالیت

  OVEP یگروه یها مجسمه
 مراجعه کنید(. 7کارت ماموریت بزرگ گذاشته شده است)به  برگه هایروی زمین ، روی  OVEPآموزشی  مضمونپنج  •

 
 

برگه های مختلف  یبه صورت گروه یمختلف حرکت روش هایبا استفاده از  د.ن ترتیب خاصیچهار نفره ، گروه ها ب ایسه  های گروه در •

 نزدیک می شوند.

 

 کنند. یم جادیا یگروه مجسمه کی، گروه ها مکث کرده و بعد از عالمت شما •

مربوط  ی کههر موضوع یدرباره معنا یکدیگر، با  از اشتراک نامشان ، بعد یگروه مجسمهگروه ضمن حفظ شکل  نای در کنندگان شرکت •

 کنند.  یبحث م است آنها به

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 012، 31الی  -37صفحات 

 برگه فعالیت

21 ،12 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
 OVEP یتجربه موضوعات آموزشو  یریادگی یقدرتمند برا یا لهیتواند وس یورزش م

 هیخود تعب یزندگ یرا در تمام جنبه ها یآموزش نیمضام دیتوان یباشد. چگونه م

 د؟یکن

 بازتاب و اتصال

 ؟بودچگونه خواهد  در جامعه شما ساز و کار اینعملکرد 

 وجود دارد؟ یآموزش نیمضام نیب یچه ارتباط• 

؟ به نحو بهتری اجرا می کندا به ر یآموزش نمضامی کدام شما جامعه شما نظر به •

 دارند؟ یشتریبه توجه ب ازین نینظر شما کدام مضام
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 .دیاز شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرس توانیکه م یسواالت

خود  یزندگ طولدر  ایآ د؟یده یم جیجوانان ترو نیدر ب یبدن یها تیفعال از طریقارزش ها را در  نای چگونه •

 شود؟ یمختلف م یارزش ها یبازنگر ای، اتخاذ  رییباعث تغ ی، چه عوامل ریاگر خ ؟شما ثابت است یرزش هاا

 یموضوعات آموزش تیبه شما کمک کرده است تا اهم یبدن تیکه چگونه فعال دیبزن یمثال دیتوان یم اآی •

OVEP ؟دیرا بهتر درک کن 
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یت های خوب روز اول: تمرین های خوب: آموزش فعال

 به کودکان

 ساعت، یک ربع استراحت( 1ساعت، )هر   1

فعالیت بدنی  سیستمرا در یک  OVEP مضامینچگونه می توان 

 مثبت و انگیزشی ارائه داد.

برگزاری نحوه استفاده از اطالعات آموخته شده در این بخش برای 

 .برنامه های آموزشی و فیزیکیدر  OVEP 2.0 فعالیت های

 هدف

 یزندگهای  طیرا در مح یبدن یها تیفعال

 ییکه از روش ها یدر حال دیآموزش ده روزانه

لذت و مشارکت در شرکت  تیتقو یبرا

.دیکن یکنندگان استفاده م  
 

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:
بر  مبنیخوب  یکند تا روشها یکارگاه به آنها کمک م نای •

تجربه و  یبدن یتفعال ینهزمدر  OVEP ارایه یرا برا قیتحق

 درک کنند.

یی با فعالیت ها طیرا در مح OVEP یکه فرد روشی •

 تیفعال لیپتانس افزایش لذت بردن و دردهد ،  یارائه مبدنی 

 .دارد تاثیر حیاتی یبدن

. برای اینکه ختلف یاد می گیردبه روش های م هرکسی •

ک و به فعالیت بدنی باشید ، در تعلیم دهنده موثری در نوعی

کارگیری طیف وسیعی از سبک های آموزشی که نیازهای 

 را برآورده می کند ، مهم است. تعلیم شوندگانهمه 

رویکرد توسعه مثبت برای افراد  که با های فیزیکیبرنامه  •

سازد  یجوانان را قادر منوکودکان و کم سن تنظیم میشود، 

و ،  فیزیکی یها تیو صالح یحرکت یاساس یتا مهارت ها

نفس را  اعتماد بهو  یاجتماع یمهارت ها و رفتارها نیهمچن

به دست آورند. یو شناخت کیاز نظر آکادم  

• OVEP  جهانی بهداشت برای افزایشاز ابتکارات  فعالهای 

 می کنند. حمایتفعالیت بدنی جوانان در سراسر جهان 
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 .دیاز شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرس توانیکه م یسواالت

 ؟های سالم تری داشته باشیدچگونه فعالیت بدنی به شما کمک می کند انتخاب  •

 ترغیب کنید؟تر خود را برای داشتن شیوه های زندگی سالم  دوستانده و چگونه می توانید خانوا •

 چگونه انتخاب های سالم ما ارتباط مثبتی با محیط برقرار می کنند؟ •

 

 

آموزش  یبرا وثرم یا لهیتواند وس یم یبدن تفعالی •

به  دیکار با نیمطالب باشد ، اما ا ریسا و OVEP نیمضام

 انجام شود. یزشیو انگ ریمثبت ، فراگ یروشها

 

 فعالیت

 پاپ کرن هینظر
نظرات خود درباره تا  دیاز شرکت کنندگان دعوت کن

 یبرا یبدن تیبودن استفاده از فعال یمنطق لیدال

را به اشتراک  OVEPاز توسعه مواد  یبانیپشت

 : ال تامل برانگیزچند مورد سوبگذارند. 

 

  د؟یفعال را تجربه کرده ا یریادگیتابحال  اآی •

 چه تاثیری در یادگیری شما داشته است؟ •

 داد؟ گسترش را شما تفکر چگونه •

 داشت؟ ازین یخاص یبه مهارت ها اآی •

 

به اشتراک گذاشتن  یبرا جوابی یشرکت کنندگان وقت

می ،  شدن و در صورت فراخوان ستندیا یدارند م

گذارند.  یبلند با گروه به اشتراک م یو با صدا ایستند

پاسخ برای حصول اطمینان از اینکه همه شنیده اند، 

 .دیآنها را تکرار کن یها

 

 :که میتوانید بدهید ییپاسخ هانمونه 

از کشورها به طور  یاریدر بس یبدن تیفعال رفتارهای •

 مداوم در حال کاهش است.

و  ی، روح یجسم یالمتس یایمزا یبدن تفعالی •

 را به همراه دارد. یاریبس یاجتماع

از این جهت قابل انعطاف هستند که در  OVEPمواد  •

بسیاری از شرایط می توان آنها را آموخت و بنابراین ما 

 فعالیت بدنی در زمینهباید اطمینان حاصل کنیم که 

 شده است. لحاظ OVEP ترویج

 

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 83-81صفحات 

 برگه فعالیت

12 

 OVEPسوال های شناخت 

 OVEPخروجی یادگیری 

  چیست؟
 یبرا OVEPتوان از  یچگونه م

قرن  یریادگی یها ییپرورش توانا

 استفاده کرد؟ 70

 بازتاب و اتصال

در  ساز و کار اینعملکرد 

چگونه خواهد  جامعه شما

 ؟بود

اساسی ترین مشکالت مربوط به  •

عه و آموزش و بهداشت ، جام

پرورش در جامعه محلی شما 

 چیست؟

• OVEP  تواند به  یمچگونه

 مسائل کمک کند؟ نیرفع ا
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 :تغییر
، وقت آن است که به  OVEPبا جلورفتن و ایجاد درکی بهتر از فلسفه و ارزش های المپیک و داشتن اطالعاتی راجع به 

همه شما  نکهی، با درک ا نیعالوه بر ا را در محیطی دلپذیر و مثبت آموزش دهیم. OVEPانان ارزش های کودکان و جو

 یچگونه م نکهیکارگاه و ا اتیتجرب نیکه ب خواسته می شودمرحله از شما  نیادر ،  دیکن یمختلف کار م یها نهیدر زم

برقرار کشف و  یکرد ارتباط دیبا آنها کار خواه ندهیکه در آ یافراد یازهایتوان آنها را اصالح و اعمال کرد تا متناسب با ن

 .دیکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف

همه شرکت کنندگان به  یو توسعه برا نیتمری فرصت ها

و  زاتیکوچک ، اصالح تجه یها یباز ارایه :دیحداکثر برسان

استاندازد یباز یفضافراهم کردن   

 

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:
کرد تا همه شرکت  یزیرا برنامه ر ییها تیفعالتوان  می • 

خود را ارتقا  یشوند و همه بتوانند مهارت ها ریکنندگان درگ

 دهند.
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 فعالیت

 نگهش دار
 یک فضای مشخص با مرزها تعیین کنید.

حفظ توپ )یک تیم توپ را برای چندین دست بازی 

هم پرتاب میکنند، تیم دیگر باید مانع این کار شود و 

دهید.  انجام را با تعداد های مختلف  توپ را بگیرد(

 . 7به  7، و  1به  1،  01به  01مثال 
 قوانین:

کسی که توپ در دستش است نمی تواند حرکت  •

 کند.

 نمیتوان توپ را از دست کسی گرفت. •

گذاشتن توپ در دست هم گروهی خطا محسوب •

س میشود و باید فقط توپ را با پرتاب کردن به هم پا

 بدهند.

پرتاب متوالی یک امتیاز محسوب میشود و نوبت  1•

 تیم مقابل میشود.

 موارد مورد نیاز:

 توپ تنیس، ماژیک برای مشخص کردن محوطه.

 

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 22-23صفحات 

 برگه فعالیت

1 

 OVEPسوال های شناخت 

 OVEPخروجی یادگیری 

  چیست؟
 دیتوان یم را OVEP کدامیک از مضامین

 چرا؟ د؟یارائه ده تیفعال نیا قیاز طر

 بازتاب و اتصال

در  ساز و کار اینعملکرد 

چگونه خواهد  جامعه شما

 ؟بود

شما در چه زمینه های بدنی بیشتر  •

فعالیت می کنید ، و چگونه می توانید 

زمینه برداشت خود از این فعالیت را در 

 خود بیان کنید؟ فعالیت

دهید هنگام ارایه چرا ترجیح می  •

OVEP  بدنی ، فعالیت  یتفعال زمینهدر

هایی که شامل گروه های کوچک است 

 را انجام دهید؟

تغییر اندازه تجهیزات یا اندازه محوطه  •

بازی چه کاری می تواند برای خدمت به 

 سطوح مختلف مهارت انجام دهد؟

برای جوانان  متدیبه نظر شما چه  •

 بهتر است؟ چرا؟
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از شرکت کننده ها بعد از اتمام  توانیکه م یسواالت

 .دیبرنامه پرس

بازی کردن در تیم هایی با تعداد اعضای باال و تیم های کوچک تر چه تفاوت هایی  •

 نشان داده شده است؟ OVEP نیمضامداشت؟ کدام 

 تاثیر این فعالیت فیزیکی در بیرون از این برنامه چگونه ارزیابی می کنید؟ •

بازی کردن در گروه های بزرگ نسبت به بازی کردن در گروه های  یدفکر می کن•

 می گذارد؟ توسعه مهارت ها چه تاثیری بر کوچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت

 من جاگل میکنم
 

 عدد شی. 2یا  7جاگل کردن با  •

،  کی دهد تا  یم آموزشبه شرکت کنندگان  مجری •

 کنند. جاگلرا  شیدو و سه 

انتخاب تعداد اشیا بر عهده شرکت کننده •

 است.

 را نگاه کنید. 2کارت ماموریت 

 هدف

سطح مهارتها و تجارب مختلف  افراد با آموزش فردی: برای

، آموزش ارائه دهید. کم توانو همچنین کودکان و جوانان   

 

 :نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان
می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که صرف نظر از سطح  •

به چالش کشیده  به اندازه مناسبمهارت ، همه شرکت کنندگان 

 شوند.

اینکه شرکت کننده ها صحیح و مناسب به چالش در صورت  •

 از این فعالیت لذت می برند. نیز بیشتر کشیده بشوند،

و به صورت  کم توان  د برای افرااین بازی ها را می توان به  •

پارالمپیک تغییر داد ، که این امر به عادی سازی فرصت های 

نیز کمک می  بودن همگانی و در دسترس یفعالیت بدنی فراگیر

 کند.

  افراد آینده جمعیت  در فعالهای  OVEP در مهم است که •
تا همه جوانان بالقوه یک جامعه فرصت  گرفته شوددر نظر کم توان 

 داشته باشند.مشارکت 

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 12، 13صفحات 

 ه فعالیتبرگ

2 ،22 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
OVEP  چگونه به افراد در اتخاذ تصمیم های

 سالم تر در زندگی کمک می کند؟



 

30 
 

 رح کارگاهی اوپ: تعلیم ویژه تعلیم دهنده هاط

 

 

 

 

 

 

 

 .دیاز شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرس توانیکه م یسواالت

انتخاب داشته باشید؟  جدید های یادگیری چیز درچرا آنچه را انتخاب کردید انتخاب کردید؟ آیا دوست دارید  •

 چرا و چرا نه؟

، این  بلد نبودیداگر  ؟کرده است، این فعالیت چه حسی در شما ایجاد از قبل جاگل کردن را بلد بودیداگر  •

 ؟داده استشما  ی بهاحساس چهفعالیت 

  همه ونباشید  همدیگرادر به تماشای باشید و قکرده تمرکز  یانجام کار برهمه شما  قتیوچه اتفاقی می افتد  •

 ؟باشندجدید  فعالیتیک در حال تالش برای یاد گرفتن 

 

 

 

 

 فعالیت

 والیبال نشسته اصالح شده
 

به  .دیکن ینشسته را معرف بالیوال کیورزش پارالمپ •

به  تیکه غالباً معلول دیکن یادآوریشرکت کنندگان 

ما اگر ، ا گرفته می شودنقطه ضعف در نظر  کیعنوان 

را با جوانان انجام  کیپارالمپ ایاصالح شده  یورزشها

 هایی نیز تیاز مز کم توان افراد، ممکن است  میده

 .شوندبرخوردار 

والیبال نشسته اصالح شده را با استفاده از یک توپ  •

ماژیک هایی برای مشخص کردن محدوده تنیس و 

مجاز است هر طرف  در زمینانجام دهید. توپ  بازی

)به طوری که بازی بتواند  بار به زمین برخورد کندبک

ادامه یابد( و شما می توانید توپ را تا دو بار پاس دهید 

تمام پرتاب  . پرتاب کنیداز روی تور قبل از اینکه آن را 

 شود. رد دیتور با یرو از ها

 هدف

مختلف  سطح مهارتها و تجارب افراد با آموزش فردی: برای

، آموزش ارائه دهید.کم توان  و جوانان و همچنین کودکان  
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از شرکت کننده ها بعد از اتمام  توانیکه م یسواالت

 .دیبرنامه پرس

فکر می کنید این فعالیت چه نقشی برای کمک به شما در جهت مثبت تر شدن  •

 دارد؟

 

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:
می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که صرف نظر از سطح  •

به چالش کشیده  به اندازه مناسبمهارت ، همه شرکت کنندگان 

 شوند.

اینکه شرکت کننده ها صحیح و مناسب به چالش در صورت  •

 از این فعالیت لذت می برند. نیز بیشتر د،کشیده بشون
 

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 31صفحات 

 برگه فعالیت

21 ،21 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
کند  یچگونه به شما کمک م OVEP نیمضام

احترام  نامشهودمشهود و  یتا به تفاوتها

 د؟یبگذار

 بازتاب و اتصال

 

در جامعه  ساز و کار اینرد عملک

 ؟بودچگونه خواهد  شما

 
چگونه می توانید این فعالیت را بیشتر تغییر  •

 کننده نابینا را در آن بگنجانید؟ شرکتدهید تا 

چگونه می توانید این فعالیت را بیشتر تغییر  •

 ای که یک دستش کننده شرکتدهید تا 

 را در آن بگنجانید؟ شکسته است

 



 

32 
 

 رح کارگاهی اوپ: تعلیم ویژه تعلیم دهنده هاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت

 کریکیت
 

 نفری، با هم بازی می کنند. 1شرکت کنندگان در گروه های کوچک، مثال  •

متر از  01است که  ماژیکد که شامل دو می کنن مشخصبازی را  محدودهشرکت کنندگان  •

 متر قرار دارند. 11متر در  11هم فاصله دارند و در یک منطقه بازی تقریبا 

ها در وسط  جایگاهاست.  بازی اول جایگاهدیگر  ماژیکو  جایگاه شروع )خانگی( ماژیکیک  •

 بازی تنظیم شده اند. محدوده

ه سمت ضربه زننده که در جایگاه خانگی ایستاده برای امتیاز گرفتن، پرتاب کننده توپ را ب •

 است و توپ تنیس را با دست خود ضربه خواهد زد، پرتاب می کند.

ضربه زننده مجاز است به هر جای توپ ضربه بزند. سپس او به سمت جایگاه اول می دود،  •

د، یک امتیاز میدانی به پرتاب کننده به آنجا برس تیم اگر قبل از برگرداندن توپ توسط بازیکن

امتیاز کسب میکند و بدین ترتیب به  7کسب میکند، اگر بتواند به جایگاه خانگی برسد 

میدانی آن را به پرتاب کننده  تیم حرکت بین جایگاه ها ادامه می دهد تا اینکه بازیکن

 برگرداند.

 تابتوپ را بدست می آورد و هر شخص باید یک بار توپ را پر یدر همین حین تیم میدان •

 برمی گرداند. پرتاب کنندهو بگیرد. آخرین نفری که توپ را می گیرد آن را به  کند

اگر پرتاب کننده زمانی توپ را بگیرد که ضربه زننده روی جایگاه نباشد، تمام مسیرهایی که  •

 ضربه زننده پیموده )امتیاز ها( پوچ می شود.

اعضا تیم خود را عوض کرده و وارد تیم هنگامی که همه اعضای تیم ضربه زننده ضربه زدند،  •

پرتاب کننده می شوند. تیمی که بیشترین تعداد امتیاز ها )دویدن ها( را کسب کرده باشد در 

 نهایت پیروز مسابقه خواهد بود.

 

 انجام دهیداین بازی را  دو دور
مثبت  ،ارائه شده توسط مجری و بازیکنان های : بازخورداول دور •

 عالی ت، کار بود خوب تثالها عبارتند از: تالش. مباشدو عمومی 

 آفرین.ادامه دهید ،  همین را ادامه ،بود

دوم: بازخورد های ارائه شده توسط مجری و بازیکنان  دور •

است. به عنوان مثال می توان به موارد  بازخورد های ویژه مهارت

توپ نگاهت را از روی ،  برو اونجایی که فضا باز استزیر اشاره کرد: 

جایگاه به ، هنگام دویدن از یک  پاس توی عمق بده،  بلند نکن

 .بیشتر کندیگر ، سرعت را  جایگاه

 

 هدف

بازخورد ویژه مهارت: دادن آموزش به جوانان 

 برای بهینه سازی پیشرفت آنها.

 

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:
بدنی  یتفعال زمینهموثرترین نوع بازخورد در  •

مثبت  بازخورد رکیبی از بازخورد ویژه مهارت وت

 است.

در زمینه مهارت افزایی: آموزش متقابل 

که به بگذارید جوانان احساس افتخار کنند 

 یکمک م شانیدوستانشان در ارتقا مهارت ها

 کنند.

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:
به جوانان در هنگام یادگیری مهارت های  اینکه •

اجازه ی مربیگری و تا حدودی نی جدید ، بد

به آنها احساس قدرت می تصمیمگیری را بدهیم، 

 بخشد و نشان می دهد که مورد اعتماد هستند.

در آموزش متقابل افراد بازخورد های ویژه مهارت  •

بیشتری به هم می دهند و این باعث تقویت یادگیری 

 و پیشرفت آنها می شود.
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از شرکت کننده ها بعد از اتمام  توانیکه م یسواالت

 .دیبرنامه پرس

 چه نوع بازخوردی را برای ایجاد پیشرفت بیشتر مفید می دانید؟ •

آیا شما یک نوع بازخورد را بیشتر از نوع دیگر ترجیح می دهید؟ چرا و  •

 چرا نه؟

و فکر  ؟داشتید دومعملکرد بهتری نسبت به دور  دور اولآیا شما در  •

 بود؟ تریرگذارنوع بازخورد روی عملکرد شما تأث کدام می کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 31، 32، 37، 30، 31صفحات 

 برگه فعالیت

22 ،21 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
چگونه دادن بازخورد های محترمانه میتواند در 

 تالش برای رسیدن به تعالی با فرد کمک کند؟

 بازتاب و اتصال
 

در جامعه  ساز و کار اینعملکرد 

 ؟بودچگونه خواهد  ماش

 

بازخورد برای کمک به تشویق یادگیری بسیار  •

مهم است. چه زمانی بهترین زمان برای ارائه 

 بازخورد است؟

چگونه می توان قوانین سنتی یک ورزش را  •

تغییر داد تا آن برای شرکت کنندگان فراگیرتر 

 شود؟
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 هدف

بازخورد ویژه مهارت: دادن آموزش به جوانان 

 برای بهینه سازی پیشرفت آنها.

 

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:
بدنی  یتفعال زمینهموثرترین نوع بازخورد در  •

مثبت  بازخورد ترکیبی از بازخورد ویژه مهارت و

 است.

نه مهارت افزایی: در زمیآموزش متقابل 

که به بگذارید جوانان احساس افتخار کنند 

 یکمک م شانیدوستانشان در ارتقا مهارت ها

 کنند.

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:
به جوانان در هنگام یادگیری مهارت های  اینکه •

اجازه ی مربیگری و تا حدودی بدنی جدید ، 

اس قدرت می به آنها احستصمیمگیری را بدهیم، 

 بخشد و نشان می دهد که مورد اعتماد هستند.

در آموزش متقابل افراد بازخورد های ویژه مهارت  •

بیشتری به هم می دهند و این باعث تقویت یادگیری 

 و پیشرفت آنها می شود.
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 فعالیت

 سنگ و پرتاب
 

ت های از طریق دو روش مهار "کریکیت"شرکت کنندگان در این فعالیت نیز مانند  •

فرا میگیرند و تقویت میکنند، اولی با حضور مجری و کسی که اصطالحا الزم را 

، و روش )آموزش مستقیم(قوانین و مهارت ها را به شرکت کننده ها دیکته می کند

بین شرکت کننده ها انجام می  دیگر نیز بدون حضور مجری و به صورت متقابل

 شود)آموزش متقابل(

 (اه کنیدنگ 1به کارت ماموریت )

 

به سمت شی پرتاب کردن  زیر های عالمتبا استفاده از  : از آنها بخواهیدآموزش مستقیم

)به عنوان مثال شریک ، دیوار(. کنند تمرین را هدف ایجاد کنید و با  صلیببا بازوها یک  

سر  ، بدن را بچرخانید. که در عقب قرار دارددست غالب که توپ را نگه داشته و دست غالب 

 یهنگام وزن خود را از عقب به جلو هدایت کنید.  .نگه داریدو به سمت هدف  صافرا  خود

توپ را همزمان با هدایت کردن وزن خود به جلو، رها کنید . سپس دست ،  شدیدکه آماده 

جلوی خود را به پایین می آورید و دست پرتاب کننده را در مجاورت بدن باال می آورید تا 

. برای پرتاب بهتر شانه دست پرتاب کننده را در امداد هدف قرار دهید.یدپرتاب را انجام بده  

را با  باال کاتدهند. ن یم لیرا تشک یسه نفر یشرکت کنندگان گروه ها : آموزش متقابل

با  ماموریتکارت  نیو همچناز باال  نگیبولپرتاب توپ از روش  یریو تصو دیگروه مرور کن

نفره همزمان که نقش سنگ را  2دو نفر از این گروه  .دیارائه دههر گروه  یرا برا یمهارت نکات

است و  تعلیم دهندهعضو گروه سوم  بازی می کنند، توپ تنیسی را به یکدیگر پاس می دهند.

نقش ها ، گروه  عضودهد. پس از پنج پرتاب توسط دو  یمهارت م ژهیبازخورد و گریبه دو نفر د

 شود. یم دهنده تعلیمپرتابگر  کیو را عوض می کند 

 

 ارائه کتاب 1، به بخش  موستون یآموزش فیمرور بخش ط یبرا

 کیالمپ یآموزش ارزش ها یبرا یعمل یی: راهنماOVEP بازی های 

 .دیمراجعه کن
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از شرکت کننده ها بعد از اتمام  توانیکه م یسواالت

  .دیبرنامه پرس

مشخص کنید چه کسی در کمک به شما در ایجاد مهارت موثر بوده  •

 است.

ا الگو سازی به ما کمک می کند تا مهارت های یادگیری خود را آی •

 توسعه دهیم؟ اگر بله ، چگونه؟ اگر نه ، چرا؟

 و چرا؟ دیلذت برد شتریب ای تجربه چه از •

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز اول:  فعالیت های پایانی

 دقیقه 22

 مرور کنید.را  ها را کنید و یادگیری ارتباط ایجاد بین افرادضمن شناخت مشارکت دیگران 

: شایسته است که در پایان یک برنامه شرکت کنندگان را گرد هم آورید زیرا این امر باعث می شود قبل نکته کلیدی

 داده شود. تعلق به اجتماعاز عزیمت به آنها احساس 

 

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 11الی  17صفحات 

 برگه فعالیت

1 ،1 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPگیری خروجی یاد
چه سبک های آموزشی برای توسعه مضامین 

OVEP مناسب ترند؟  

 

 بازتاب و اتصال
 

در جامعه  ساز و کار اینعملکرد 

 ؟بودچگونه خواهد  شما

 

 چگونه می توانید با ایجاد تغییراتی در این  •

فعالیت زمینه بیشتری برای تمرکز بر مضامین 

OVEP انجام دهید؟ 

 

چگونه می توان قوانین سنتی یک ورزش را  •

تغییر داد تا آن برای شرکت کنندگان فراگیرتر 

 شود؟

 هر تجربه چه بود؟ منفی و مثبت جوانب •
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 فعالیت ارزیابی

 ی، گروه را به بخشها بودزمان محدود  . اگردیدعوت کن پایانی تیفعال نیکل گروه را به شرکت در ا، اگر زمان اجازه می داد

،  OVEP ارزش هاینحوه استفاده از  افرادحاصل شود که  نانیاست که اطم نی. هدف ادیکن میتقسنفره  8الی  1کوچکتر 

 دهد. یم صیتشخ را یدنب تیفعال کی یبرا سیتدر دیجد یها یاستراتژ ای یآموزش نیمضام

 

 __"_______________________________فهمیدم که OVEP نمضموارزش المپیک یا  راجع به اینمن "

 "_______________که مخصوصا وقتیبار در طول روز مورد استفاده قرار گرفت ،  نیچند این ارزش یا مضمون" 

 

 هر یک از شرکت کنندگان یک برگه خروج ارائه می دهد. بهدر هنگام خروج ، مجری 

 

. نویسند یخروج نم یبرگه ها ی(: شرکت کنندگان نام خود را رو01 ریتماموبه کارت  دیبرگه خروج )نگاه کن

 کنند. یکارگاه را ترک م یدهند و با مجر یپاسخ م ریزواالت روز ، شرکت کنندگان به س اتمامقبل از 

 بر اساس کارگاه امروز:

 من این کارها را بیشتر انجام می دهم..... .2

 من این کارها را کمتر انجام می دهم..... .1

 این مسیله ذهن من را مشغول کرده..... .1
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 فعالیت های دستگرمی شکل دهنده برای ارزیابی روز دوم: 

 دقیقه 11

 د.خوش برگشتی

اطمینان حاصل کنید و نمونه هایی از مشارکت مثبت  خوشامد بگویید و از آسایش آن ها شرکت کنندگانهمه  به

 بیان کنید.از روز قبل را 

 هدف

و  آسایش محدودهارزیابی برای تعیین 

 محدوده رنچ شرکت کنندگان.

نکات کلیدی برای بررسی با شرکت 

 کنندگان:
 

و  ریسک یک مهارت قرن بیست و یکم است •

شرکت کنندگان در چه بفهمید مهم است که 

قرار خود  آسایشمنطقه  در حاالت و مواضعی

تا بتوانید قابلیت ریسک پذیری آن ها را ،  دارند

میتوان ریسک کردن  چگونهاینکه ، و  بسنجید

های آینده  OVEPهای سالم و درست را در 

 آموزش داد.

• OVEP  این آینده باید به جوانان فعالهای 

که بتوانند ترس های و محدوده دهند ب را ازهاج

 آسایش خود را به اشتراک بگذارند.

 فعالیت

 محدوده آسایش
 

از کارگاه یادگیری مهارتهای جدید جهت آموزش  به شرکت کنندگان اطالع دهید که این مرحله

 جسمی متمرکز خواهد بود. از نظر جوانان در محیطهای فعال

 

 

ممکن است برخی از این استراتژی ها دشوارتر از بقیه به نظر بیایند ، بنابراین این فعالیت 

.پیدا کنندچالش  درکی ازبه شرکت کنندگان کمک می کند تا دستگرمی   

 
هایی که باید برای شرکت کنندگان بخوانید )هر طور که تمایل دارید جمله ها  دستورالعمل

را تغییر بدهید و گزینه های محدوده آسایش را نیز مناسب برای گروهی که با آن کار می 

 کنید انتخاب کنید(.

"لطفا در محدوده امنی بایستید که نشان دهنده مهارت های زیر است."   

 

 همسایه خود بپزیدیک وعده غذایی برای  •

 پمپ آب خراب را تعمیر کنید •

 یک پیراهن بدوزید •

 اسب را زین کنید •

 دوچرخه سواری •

 یک سگ را برای نشستن آموزش دهید •

 سقوط آزاد )اسکای دایوینگ( •

 سبزیجات پرورش دهید •

 یک ساز موسیقی بزنید •

 سخنرانی کنید یبرای جمع •

 و فلک بزنیدچرخ  •

 برای دیگران توضیح دهید المپیسم را •

• OVEP 2.0 را برای دیگران توضیح دهید 

 

 :توجه
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  .دیپرساز شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه  توانیکه م یسواالت

 د؟یده یانجام م یوحشت است چه کار محدودهکه در  یکمک به شخص برای •

 محدوده آسایشوحشت به  محدودهتا از  دیکمک کن گرانیبه د دیتوان می چگونه •

 حرکت کنند؟

 

 

 

 

 

که دیروز به  فیزیکیبه شرکت کنندگان یادآوری کنید که ممکن است با برخی از نکات مربوط به تمرین 

اشتراک گذاشته شده اند یا امروز به اشتراک گذاشته می شوند ، احساس راحتی نکنند. مشکلی نیست! آنچه 

و از اینکه از محدوده امن  باشند مشتاقاست این است که آنها برای یادگیری و امتحان چیزهای جدید  مهم

 .خود خارج شوند احساس مشقت نکنند

 

 موارد مورد نیاز:

طناب به با گچ ، نوار یا  که ، سطح زمینسه دایره متحدالمرکز بزرگ در خاک یا 

 نید(.مراجعه ک 2 ماموریت)به کارت  وجود آمده اند

 

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 010و  011صفحات 

 برگه فعالیت

11 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
چگونه می تواند به افراد  OVEPمضامین 

 محدودهوحشت به  محدودهکمک کند تا از 

 ؟برسند محدوده آسایش ورشد 

 

 بازتاب و اتصال
 

جامعه  در ساز و کار اینعملکرد 

 ؟بودچگونه خواهد  شما

 

این فعالیت دستگرمی در مورد تجربیات  •

شخصی شما در داشتن احساس راحتی با یک 

 چالش، چه چیزی را برای شما آشکار کرد؟

این فعالیت دستگرمی چه چیزی را در مورد  •

 دیگران برای شما آشکار کرد؟

 
چگونه می توانید از این فعالیت برای تشویق  •

هنگام یادگیری فعالیتهای بدنی جدید  جوانان

 استفاده کنید؟

 
کمک  یبرا تیفعال نای از است ممکن چگونه •

از محتوا که  ییها نهیزم نییدر تع انیبه مجر

دوباره  دیقبل از حرکت به جلو در کارگاه با

 د؟یمرور شود ، استفاده کن

 

 هدف

 کتبرای حصول اطمینان از اینکه شرارزیابی 

 کننده ها دستورالعمل ها را درک کرده اند.
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از شرکت کننده ها  توانیکه م یسواالت

  .دیبعد از اتمام برنامه پرس

چگونه می تواند یک تجربه مثبت باشد؟ آیا می  وستان و همساالندگوش دادن به توصیه های  •

 باشد؟ نیز تواند یک تجربه منفی

 ؟که نفهمیده اید دیاطالع ده بقیهبه  در صورت نفهمیدن موضوعی است مهم چرا •

شود ارتباط  یکه آموزش داده م یدرس ایمفهوم  کیبا درک کامل  کردن، تالش لذت چگونه •

 دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای بررسی با شرکت کنندگان:نکات کلیدی 
 حصولاستفاده از برگه های خروج یکی از راه های  •

یا اینکه  و اهداف یادگیری یافتن اطمینان از تحقق

 مجدداً مورد بازنگری قرار گیرند، است. باید

 شکل یرسم ریغ یابیارز یخروج نوع های برگه •

در  نیتواند در کارگاه و همچن یدهنده است و م

OVEP ردیمورد استفاده قرار گ ندهیآ فعال یها. 

 فعالیت

 برگه های خروج روز اول
 

 انیرا  که در پا یخروج های برگه کنندگان شرکت •

 کنند. یم افتیشده است در لیتکم اولروز 

 افتیخروج خود را در های برگه کنندگان شرکت •

 کنند. ینم

 کنند. یم دایپ یکیشر برای خود کنندگان شرکت •

این "جمالت  بازخورد خود را نسبت به نوبت رنفهر  •

 می دهد. "مسیله ذهن من را درگیر کرده است که....

 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
به  نیاز مضام یدرک مشترک داشتن چگونه

را به طور  OVEP که کند یشما کمک م

 د؟یارائه ده یموثرتر

 بازتاب و اتصال
 

در جامعه  و کار ساز اینعملکرد 

 ؟بودچگونه خواهد  شما

 

آیا می توان از برگه های خروج برای • 
در چه چگونه و  ارزیابی خود استفاده کرد؟

 ؟زمانی

چگونه می توانید استفاده ی درست از برگه  •

های خروج را به شرکت کنندگان توضیح 

 دهید؟

احساس راحتی آیا با تکمیل برگه های خروج  •

 نه ، چرا؟؟ اگر می کردید

یادگیری شما خروج  های برگه از استفاده آیا•

اگر بله ،  ؟از مباحث روز قبل را تقویت کرد

 چگونه؟ اگر نه ، چرا؟

اسامی در این فعالیت ذکر  چرا دیکن می فکر •

 نمی شوند؟



 

41 
 

 رح کارگاهی اوپ: تعلیم ویژه تعلیم دهنده هاط

 روز دوم: روش های تعلیم و تربیت سودمند )در ادامه روز اول(

 ساعت 1

 زانندهیمثبت و برانگ یبدن های تیدر فعال OVEP نینحوه ارائه مضام

 

 تغییر:
 یابیدر عوض ، ارز شود. یاستفاده نم یدر وی منفی احساس جادیا ای یشخص بررسینمره ،  نییتع یبرا یابی، از ارز دیدیمهمانطور که 

 فعالیت هایاکنون ، ما  شود. یجوانان بررسما از درک  یساز نهیبه یبرا دیاست که با یدرک موضوعات کمک به یارزشمند برا یارابز

ورزشی، موثر و امن)از لحاط روحی و  یرا در برنامه ها OVEPتوسعه و ارائه مواد  یالزم برا یداد و مهارت ها میادامه خواه را روزید

 د.جسمی( کسب خواهیم کر

 هدف

 یاد بگیرید، و  دیخود قرار ده یخوب را الگو ی. روشهادیاعمال کن یبدن های تیفعال یبرنامه ها در را به طور موثر یآموزش مضمونپنج 

شوند یکه چگونه مرب دیاموزیب گرانیبه د . 

 توجه داشته باشید:
یادگیری استفاده می شود. لطفاً شرکت کنندگان را در جریان قرار دهید  برای به عنوان وسیله ای برای الهام بخشیدناین فعالیت ها ، فعالیت بدنی  در

 تا آنها بتوانند بین فعالیت بدنی و یادگیری ارتباط برقرار کنند.

 فعالیت

 ما جاگل میکنیم
 

 .رندیگ یهم قرار م یرو به رو رهیدا کیدهند و در  یم لیرا تشک یهشت نفر های گروه کنندگان شرکت •

 کنندگان یک گروه یک الگوی پرتابی را ایجاد می کنند و سعی می کنند بدون انداختن توپ آن را به طور مداوم تکرار کنند. شرکت •

 به تدریج توپ های بیشتری به جاگل گروهی اضافه کنید. •

 .باشند موافق راتییتغ با دیو سرگرم کننده تر باشد ، اما همه با زترید تا چالش برانگنکن جادیا یراتییتغ دبخواهی گروه از •

 

 .در این دو حالت بازی کنید

 یم یچه گروه اینکهکند و توپ)ها( جاگل زمان را بدون انداختن  نیتر یتواند طوالن یم یچه گروه مینیاست که بب نیهدف ا تمرکز بر ایگو: •

شما سپس . می شود تمامگروه شما نوبت ، وی زمین بیفتدر توپی. اگر عدد می رسد 1تعداد توپ ها به که  یخود را حفظ کند در حال یتواند الگو

 .دیکن یرا تماشا م گرید یگروه ها

انداختن  پس ازتواند  یگروه م هدف این است که گروه ها برای رسیدن به هدف، یا بهبود نتیجه ی سابق، با هم  تالش کنند. تمرکز بر ماموریت: •

دو  یباز نیگروه ها در ا شوند. یم قیتشو گریکدیاز  تیحما هبگروه  یاعضا وجود عواقب، ادامه دهد. فعالیت خود را، بدون کم شدن امتیاز یا،  توپ

است به  نظرات را خود که برای بهبود روش های سابقگروه  اعضای،  فرصت اولپس از  کشد. یطول م قهیخواهند داشت که هر کدام سه دق فرصت

 ی که موجب این پیشرفت شداحساس دلیل ایجادد ، با همه شرکت کنندگان در مورد کن یم شرفتیکه در بخش خود پ یگروه اشتراک می گذارند.

 کنند. یصحبت م
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 .کیالمپ یها یباز یکنند: غلبه بر چالش ها یرا مرور م OVEP 2.0 در 32  فعالیت، شرکت کنندگان برگه  تیفعال نای شروع از قبل •

 

 توجه داشته باشید:

 یدارا لقی می شود ، با این وجود یکی از این حاالتدر ورزش قابل قبول ت جفت این حالت هابگویید که  حتماً به شرکت کنندگان

،  فیهدف بر تسلط بر وظا به یزیبرنامه ر دیها ، با تیفعال یزیهنگام برنامه ر است.نسبت به دیگری  بیشتری لذتمهارت و  توسعه

 متمرکز شود. شتریبهبود و تالش ب

 

 OVEPع پیوست مناب

 راهنمای مبانی
 88، 82، 22صفحات 

 برگه فعالیت

11 ،12 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
 یبه اهداف فرد یابیکمک به دست یبرا یفرد نیب یها ینقش مهارت ها و استراتژ

 ست؟یچ

 بازتاب و اتصال

 ؟بودچگونه خواهد  در جامعه شما ساز و کار اینعملکرد 

مهم است؟  OVEP موجود در مضامین لیپتانس رسیدن کمک به تحقق یبرا یکارهم اآی •

 چرا؟ اگر نه ، چرا؟

 ؟ه استشد فیتعر با چه تفاوت هایی تیدو فعال نیدر ا تموفقی •

 شما از کدام تجربه بیشتر لذت بردید؟ چرا؟ •

عه مهارت را به تفکر در مورد توس ای یفعل یتوان برنامه ها یتجربه ، چگونه م نای اساس بر •

 ؟دیچالش کش

 یدتوان یچگونه م .دیکشور خود فکر کن ایدر جامعه ، فرهنگ  یبدن تیفعال نتری محبوب به •

)توسعه بر  دیتجربه کرده ا یگروه جاگل تیکه در نسخه دوم فعال تغییریمانند  تغییر کی

  ؟کنید ی( ، طراحبر اساس ماموریت و یزشیاساس جو انگ

و تقلب دارد. هنگام شرکت در  نگیمربوط به فساد ، دوپ ییچالش ها کیالمپ بازی هر •

جوانان ، چه  یها در آموزش و برنامه مسایلی نیاز بروز چن یریجلوگ یبرا یبدن یتهایفعال

 م؟یاعمال کن میتوان یرا م ییارزشها
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 .دیاز شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرس توانیکه م یسواالت

 

اصالح فکری برای چرا مهم بود که کل گروه مجبور به  •

فعالیت شوند تا چالش برانگیزتر یا سرگرم کننده تر 

 شود؟

 کدام ارزش های تیفعال نیا طی در شما گروه •

OVEP بر  یریرا نشان داد ، و نشان دادن آنها چه تاث

 تجربه شما داشت؟

د گروه خو یاعضا تیکمک به موفق یکه برا کارهایی •

 ست؟یچ دیانجام داده ا

 

 

 

 

 

 فعالیت

 و احترام  یوارید یرله نقش ها

 
 را نگاه کنید 1کارت ماموریت 

متری از  71شرکت کنندگان را به گروه های شش نفره تقسیم کنید. هر گروه در فاصله  •

 هوالهوپ، فعالیت را شروع خواهد کرد.

 
شده  نییتع هوالهوپ هایتا  شروعط از خ یکی یکیکند. اعضا  یرله را اجرا م کی متی هر •

  دوند. یخود م

را انتخاب  یریشده خود ، تصو نییبه حلقه تع دنیاز شرکت کنندگان پس از رس کی هر •

 .را به خوبی نشان می دهد احترام واژه کنند  یکنند که احساس م یم

یر را سپس آنها دوباره به گروه خود می دوند و فعالیت بدنی مشخص شده در پشت تصو •

 انجام می دهند.

سپس تصویر بر روی یک کاغذ بزرگ چسبانده می شود تا تبدیل به یک نقاشی دیواری  •

 شود.

 نفر بعدی برای گرفتن تصویر بعدی به سمت هوالهوپ می دود. •
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  .دیاز شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرس توانیکه م یسواالت

 که از آنها می پرسید چیست؟ سواالتیاولین  وقتی با افرادی از فرهنگ های مختلف مالقات می کنید ، •

 فرهنگ های مختلف مهم است؟ با یبه نظر شما استقبال از افراد •

 د؟یکن یاحساس غرور م شتریب یمولفه فرهنگ ای سنت کدام به نسبت •

شرکت کنندگان به انجام فعالیت بدنی ادامه می دهند تا اینکه نفر بعدی با تصویر بعدی به  •

 گروه برگردد.

گذاشتند ، هر  یوارید ینقاش یرا انتخاب کردند و آن را بر رو یریکه همه تصو هنگامی • 

 کنند.  یاحترام انتخاب کرده اند بحث م یوارید ینقاش یرا برا ریچرا تصاو نکهیگروه در مورد ا

 :مورد نیاز درموا
تصویر + فعالیت ،  01تعدادی هوالهوپ ، برگه های بزرگ کاغذی ، 

 نوار.

 OVEPمنابع  پیوست

 راهنمای مبانی
 011صفحه 

 برگه فعالیت

1 ،12 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
 آن ها از و چشم اندازافراد درک یکسانی دارند  آیا هر 

 ؟یکسان است آنچه نشان دهنده احترام است

 

 بازتاب و اتصال

چگونه  در جامعه شما ساز و کار اینعملکرد 

 ؟بودخواهد 

چگونه می توانید این فعالیت را متناسب با یک رسم مهم  •

 محلی یا آیین مذهبی تطبیق دهید؟

 
با توجه به محیطی که در آن زندگی و خدمت می کنید ،  •

چه سازگاری فرهنگی را باید انجام دهید تا اطمینان حاصل 

 کنید که برنامه در جامعه شما قابل اجرا است؟

 

کشور  ایدر جامعه ، فرهنگ  یبدن تیفعال نتری محبوب به •

که  تغییریمانند  تغییر کی یدتوان یچگونه م .دیخود فکر کن

)توسعه  دیتجربه کرده ا یگروه جاگل تیدر نسخه دوم فعال

  ؟کنید ی( ، طراحبر اساس ماموریت ی وزشیبر اساس جو انگ

و  نگیمربوط به فساد ، دوپ ییچالش ها کیالمپ بازی هر •

 یریجلوگ یبرا یبدن یتهاینگام شرکت در فعالتقلب دارد. ه

جوانان ، چه  یها در آموزش و برنامه مسایلی نیاز بروز چن

 م؟یاعمال کن میتوان یرا م ییارزشها
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 ند صحبت کنید.در مورد یک رویه فرهنگی که در خانواده یا جامعه شما مهم است و اینکه چگونه زندگی شما را غنی می ک •

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:

• OVEP  باید روش های امتیازدهی را با  فعالهای

تمرکز بر ماموریت یا داشتن مهارت در هر فعالیت 

 هماهنگ کنند.

 فعالیت

 هندمینتون
 
 تیم هایی با تعداد بازیکن برابر و حداکثر شش بازیکن ایجاد کنید. •

استفاده از مخروط  یا موارد دیگر )به عنوان مثال سنگ ، بطری آب( زمینی مشابه زمین  با •

 بدمینتون یا تنیس ایجاد کنید.

 زمین را از وسط ، با استفاده از وسایلی برای ایجاد تور، به دو نیم تقسیم کنید. •

 یک تیم را در یک طرف تور و تیم دیگر را در سمت دیگر شبکه قرار دهید. •

یک تیم با استفاده از سرویس زیر دست بازی را شروع می کند. •  

تیم دریافت کننده با دست به توپ ضربه میزنند تا توپ را از روی تور به زمین تیم مقابل  •

 برگردانند.

هر شخص در تیم مجاز است حداکثر یک بار به توپ قبل از ارسال آن از روی تور ضربه  •

 بزند.

 .به زمین برخورد کندر ضربه یک بار توپ مجاز است بین ه •

ضربه زدن به توپ  دو بار نفر مجاز به یک،  به زمین تیم مقابل قبل از برگرداندن توپ •

 نیست.

اگر توپ از روی تور بازگردانده شود ، و تیم پذیرنده نتواند آن را بازگرداند ، تیم فرستنده  •

ی تور بازگردانده شود  به توپ ضربه زده اند ، توپ به ازای تعداد افرادی که قبل از اینکه از رو

امتیاز کسب  3مثال اگر هر شش نفر توپ را لمس کرده باشند، تیم  یک امتیاز کسب می کند.

 می کند.

 هر دور پنج دقیقه طول می کشد و سپس در دور بعد تیم جدیدی بازی می کند. •

 بحث کنید.و  تیم بهبود عملکردی بین دو دور ، دو دقیقه وقت بگذارید و در مورد استراتژ •

 تیم ها تعداد امتیازاتی را که از هر دور کسب می کنند حفظ می کنند. •

 تیمی که پس از سه دور بیشترین امتیاز را کسب کند ، برنده اعالم می شود. •
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  .دیاز شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرس توانیکه م یسواالت

 بازی ها به شما زمانی برای ایجاد یا تغییر استراتژی داده شده است؟فکر می کنید چرا بین  •

را در سایر زمینه های  مضامیناین  در این فعالیت نشان داده شده است ، و چگونه می توانید OVEP مضمون یا مضامینچه  •

 زندگی خود اعمال کنید؟

 :مورد نیاز درموا
 توپ های تنیس ، مخروط ها )یا موارد مشابه(.

 

 توجه داشته باشید:
که چگونه می توان از این فعالیت برای تشویق به  مشخص کنید

 استفاده کرد. جمعیاستفاده از مهارت های 

 

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 011، 013صفحه 

 برگه فعالیت

11،12 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
برنامه ریزی و کار گروهی چگونه در دستیابی به تعالی 

 نقش دارد؟

 بازتاب و اتصال

چگونه  در جامعه شما ساز و کار اینعملکرد 

 ؟بودخواهد 
نگه داشتن امتیاز از این طریق چگونه بر رفتارهای  •

 انگیزشی بازیکنان تأثیر می گذارد؟

چگونه می توانید فعالیت ها را به گونه ی دیگری تغییر  •

یزه دهید که حفظ امتیاز جوانان را ترغیب کند تا در بازی انگ

 بیشتری داشته باشند ؟

 

 هدف

دو برابر  یادگیری یکپارچه در فعالیت های فیزیکی:

زمینه در  OVEPیادگیری در نیمی از زمان! ارائه 

 .یهمراه با محتوای کالس فعالیت جسمی
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 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:

برنامه درسی اصلی با  فعالهای  OVEPادغام  •

دانشگاه ، یادگیری را برای جوانان معنی دارتر می 

 کند.

با برنامه درسی اصلی  فعال های OVEPادغام  •

دانشگاه به طور موثری مسیر روشنی را برای ارائه 

OVEP در مدارس فراهم می کند. فعال های 

 فعالیت

 قاطی پاتی
 
 .دهند یبا هم انجام مرا  یباز نیگروه بزرگ ا کی در کنندگان شرکت •

و یک حرف از  1تا  0به هر شخص برگه ی کاغذی داده می شود و او باید یک عدد از  •

  را روی آن بنویسد. "ی"تا   "الف"

 کاغذ را مچاله کرده و آن را به شکل توپ در بیاورد.یک هر نفر  •

روع به هنگامی که عالمت شروع داده میشود، شرکت کنندگان با یک روش حرکتی ش •

 مخلوط شدن )قاطی شدن( می کنند.

 سپس شرکت کنندگان کاغذ های مچاله شده خود را برای یکدیگر پرتاب میکنند. •

 قاطی شدن با یکدیگر و تبادل توپ های مچاله شده را ادامه دهید. •

تشکیل نفری  1،3را فریاد می زند، شرکت کنندگان گروه های  "ایست"وقتی که مربی  •

 دهند.
 

استفاده از توپهای مچاله شده ، یکی از کارهای زیر را انتخاب کنید تا به عنوان یک با 

 :انجام دهیدگروه 

 
با استفاده از همه اعدادی که شرکت کنندگان بر روی کاغذ ها نوشته اند، یک معادله ریاضی  •

 شود. 01ایجاد کنید که برابر با 

شده است، به صورت گروهی نرمش پروانه  به تعداد مجموع اعدادی که روی برگه ها نوشته •

 را اجرا کنید

 با استفاده از حروف روی برگه ها، سعی کنید اسامی پایتخت کشور ها را پیدا کنید. •

 چند حرکت ورزشی که حروف اولشان روی برگه ها نوشته شده است را انجام دهید. •

 ها یکسان است پیدا کنید.کلماتی از یک زبان خارجی که با حروف نوشته شده روی برگه  •

 

مختلف حرکتی را بین هر دور هنگام  روش هایاستفاده از افراد را برای مربیان باید 

 تشویق کنند.قاطی شدن و  حرکت کردن

 
 

 

 :مورد نیاز درموا
 کاغذ، خودکار
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 توجه داشته باشید:
زبان ،  ،، هنر اتیاضیمدرسه مانند ر یدرس یها نهیزم ریحتماً با سا

 .دیارتباط برقرار کن رهیو غ ایجغراف

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 21، 28صفحات 

 برگه فعالیت

2 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
خواهد فعالیت هایی را برنامه ب بایدچرا کسی 

و فعالیت بدنی  OVEPریزی کند که مضامین 

 ؟را با برنامه درسی کالس مرتبط کند

 

 بازتاب و اتصال

 

در جامعه  ساز و کار اینعملکرد 

 ؟بودچگونه خواهد  شما

 
ادغام محتوای کالس ها چگونه می تواند  •

انگیزه را در دانش آموزان برای شرکت در یک 

 ایجاد کند؟ OVEPبرنامه فعالیت بدنی 
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  .دینامه پرساز شرکت کننده ها بعد از اتمام بر توانیکه م یسواالت

 را در این فعالیت مدلسازی کرده اید؟ OVEPمضامین  کدام •

 چگونه در این فعالیت بازی جوانمردانه را تجربه کردید؟ •

 OVEP، برای توسعه، تبلیغ، و عملیاتی کردن و دستورالعمل ها زمینه هاها ،  ستمیسروز دوم: 

 دقیقه 11

جلسه  نیدر ا به طور گسترده در سراسر جهان پخش شود. این است که می تواند OVEPیک دلیل خاص بودن 

، نحوه تطبیق دادن، آنها ارائه داد به کمکرا  فعالهای OVEP توان  یرا که م یمختلف یها ستمی، ما س

  یدر برنامه ها از آن طریق توانند یکه جوانان م یمتنوع زمینه های نیو همچن ها OVEPطراحی یا ارایه 

کنند  کتشر OVEP فعالیت بدنی

 .کرد میخواه یررسب
 

 

 

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 20، 21صفحات 

 برگه فعالیت

11 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
تا اینکه نمونه هایی از سیستم ها ، تسهیل کننده  تنظیم کردیمچرا فکر می کنید ما این فعالیت را 

 به شما بگوییم؟ در حال اجراهای را در برنامه  OVEPها و تنظیمات 

 
 

 بازتاب و اتصال

 ؟بودچگونه خواهد  در جامعه شما ساز و کار اینعملکرد 

 بهتر آماده هستند؟ شمادر جامعه  OVEPبه نظر شما چه سیستم هایی برای ارائه  •

 بسیار مهم است؟ بدنیچرا درک توانایی بالقوه  •

چگونه برای جوانان این فعالیت را کنید ، با توجه به محیطی که در آن زندگی می  •

 و نوجوانان جامعه خود تغییر می دهید؟

 برخی از مزایای این روش تفکر درباره موضوعات و مطالب چیست؟ •

 هدف

امکانات  نصور احتماالت وبرای  جلسه تبادل نظریک 

 زمینه هایمتنوع در مورد سیستم ها ، مجریان و 

 . فعالهای  OVEP برگزاریتوسعه ، ترویج و 

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:

الزم است نقاط قوت و چالش های احتمالی موجود  •

در همه سیستم ها ، مربیان و زمینه ها قبل از برنامه 

 در نظر گرفته شود. فعال های OVEPریزی 

 
در هنگام برنامه ریزی برای ارایه سیستم ها و زمینه  •

ه ها، در نظر گرفتن شرکای بالقوه های برگزاری برنام

حایز اهمیت است. شناسایی و ایجاد ارتباط با شرکای 

احتمالی باید در مراحل اولیه برنامه ریزی شما انجام 

 شود.
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 فعالیت

 ایستگاه اتوبوس
 
 یها فیو تعر نیاز عناو یکی یغذ دارامداد قرار دارد. هر برگ کا 01شوند. در کنار هر قطعه کاغذ ،  یاتاق پخش م یکاغذ در فضا های برگه •

 (.دیمراجعه کن 2 ماموریتاست )به کارت  ریز

 

 را ارائه دهند؟ فعال های OVEPچه سازمان هایی ممکن است  سیستم ها:

 

 هستند؟چه کسانی  فعال یها OVEPبالقوه گان دهند ارایه مربی ها:

 استفاده کرد؟برای جوانان  فعالهای  OVEPاز چه فضاهایی می توان برای برگزاری زمینه ها : 
 

 کنند.  یحرکت م ها برگهاز  یکیشود ، شرکت کنندگان به سمت  یشروع داده م عالمت وقتی •

 شرکت کننده ها تبادل نظر میکنند و فرد ) یا افرادی ( این نظرات را ثبت می کنند. •

و دوباره کنند  یحرکت م بعدی برگهساعت به سمت  یهت عقربه هاشود و شرکت کنندگان در ج یداده م یگرید عالمت،  قهدقی پنج از بعد •

 نسبت به موضوع بعدی تبادل نظر می کنند.

 وقتی هر سه برگه کامل شد ، گروه دور هم جمع می شوند. •

 از داوطلبان خواسته می شود نظرات نوشته شده را با صدای بلند برای بقیه بخوانند. •
 

 ها ، موارد زیر با گروه به اشتراک گذاشته می شود و سپس یک بحث پیش می آید:پس از به اشتراک گذاشتن پاسخ 

 
 ، برنامه ریزی فعالیت های بدنی سازمان یافته در جامعه(.سیستم ها )ورزش ، تربیت بدنی ، کالس ، تفریح  •

 

 داوطلبان فعالیت بدنی جامعه(. ،مجریان )مربیان ، ورزشکاران ، معلمان تربیت بدنی ، معلمان کالس ، رهبران تفریح  •

 

 ، اتاق چند منظوره ، سطح هموار. یباز ، سالن بدن ساز یفضازمینه: 

 

را  مسیله نیکارگاه ، ا انیتوانند پس از پا یچگونه م نندیمراجعه کنند تا بب 8 کارت ماموریت تا به  دیکن قیشرکت کنندگان را تشو: توجه

 کنند. درک و تجربه شتریب
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  .دیاز شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرس توانیکه م یسواالت

با دوستانتان می تواند به شما در یافتن راه حل برای مشکالتی که ممکن است در مراحل مختلف زندگی با آنها  تبادل نظرچگونه  •

 روبرو شوید کمک کند؟

 نه می توانید راه هایی برای افزایش تحرک بدنی خود پیدا کنید؟تحرک چه تاثیری بر تجربه شما در این فعالیت داشت و چگو •

 فعال های  OVEPتایید  ، نظارت و یابیارزروز دوم: 

 ساعت 2

 

 

 

 تغییر:
 یابیدر عوض ، ارز شود. یاستفاده نم یدر وی منفی احساس جادیا ای یشخص بررسینمره ،  نییتع یبرا یابی، از ارز دیدیمهمانطور که 

 فعالیت هایاکنون ، ما  شود. یجوانان بررسما از درک  یساز نهیبه یبرا دیاست که با یدرک موضوعات کمک به یند براارزشم یابزار

ورزشی، موثر و امن)از لحاط روحی و  یرا در برنامه ها OVEPتوسعه و ارائه مواد  یالزم برا یداد و مهارت ها میادامه خواه را روزید

بازخورد های همه پیش رو این است که همه فعالیت ها قابل پیشرفت و توسعه هستند، اگر ما به  لیدیکنکته  جسمی( کسب خواهیم کرد.

 .توجه کنیم در مسیر تقویت برنامه درسی جوانان و نوجوانان و فراهم کردن تسهیالت مورد نیاز آن ها، رسمی و غیر رسمی

 فعالیت

 قدم زدن و صحبت کردن
 

 نفره تشکیل می دهند. 2یا  7ت گروه های شرکت کنندگان برای این فعالی

 
و ( که یک برنامه 1 ماموریت)نگاه کنید به کارت  میخوانندشرکت کنندگان یک مطالعه موردی را  •

 حقایق مربوط به اجرای آن را توصیف می کند.قوانین و همچنین 

 
 
از  یکیدر مورد  وکنند  یرو ادهیپ هم گروهی)های( خودشود تا با  یفرصت داده م قهدقی 01 کنندگان شرکت به •

 .شندیندایب، منتقدانه  یمطالعه مورد ینمونه ها

 نفره ایجاد شود. 8تا یک گروه  وندندیپ یرا مرور کردند ، م یکه همان مطالعه مورد گرانی، آنها با د قهیدق 01بعد از  •

کمک به غلبه بر  یتا اگر برا دینک لیتکم 1 تیگروه هشت نفره ، جدول را در کارت مامور کیبا هم به عنوان  •

.دی، به اشتراک بگذار دیدار نظریمطالعه  یچالش ها  

.مباحثه در گروه بزرگ انجام می شودسپس  •  

 

 توجه:

اگر را مطالعه کنند. OVEPکتاب بازی های  2به شرکت کنندگان توصیه کنید که بخش ارزیابی قسمت 

می خود  بازی هایدر کتاب  را برنامه یابیدر مورد ارزخود  یها ادداشتیها و  دهیزمان اجازه دهد ، ا

 انجام دهند. خانهکار را در  نیتوانند ا یم ایو ،  نویسند
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 هدف

یک رویکرد مطالعه موردی فعال برای ارزیابی 

 .OVEP یدر حال اجراو نظارت بر برنامه های 

تجزیه و تحلیل باید ها و نباید های ارزیابی 

OVEP  فعالهای . 

ت کلیدی برای بررسی با شرکت نکا

 کنندگان:

هر یک نقش مهمی در برنامه ارزیابی ، نظارت  •

 های فعال دارند. OVEPریزی ، اجرا و سنجش 

هدف اصلی ارزیابی برنامه تعیین این است که آیا  •

 اهداف برنامه برآورده می شوند یا خیر.

ارزیابی برنامه برای تصمیم گیری های آینده در  •

بیان ، پایداری برنامه و کمک به کسب مورد مر

 شرکا و سرمایه گذاران ضروری است.

 

 نکته:

در این فعالیت ها از فعالیت بدنی به عنوان 

وسیله ای برای الهام بخشیدن به یادگیری 

استفاده می شود. لطفاً شرکت کنندگان را در 

جریان قرار دهید تا آنها بتوانند بین فعالیت 

 ارتباط برقرار کنند.یادگیری عمل بدنی و 

 

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 71صفحات 

 برگه فعالیت

2 ،11 

 OVEPسوال های شناخت 

  چیست؟ OVEPخروجی یادگیری 
 چیست؟ OVEP اجرایدر حال به نظر شما بهترین دالیل ارزیابی و نظارت بر برنامه های 

 

 بازتاب و اتصال

 ؟بودچگونه خواهد  در جامعه شما ساز و کار اینعملکرد 

 یبدن تیرا با فعال ی، روش آموزش مطالعه مورد فعال های OVEPهنگام ارائه  دیتوان می چگونه •

 .دیکن بیترک

 برد می دهید؟ اهمیت ارزیابی در این مسیله را زیر سوال می که کسی چه جوابی به •
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ه از شرکت کننده ها بعد از اتمام برنام توانیکه م یسواالت

  .دیپرس

 د؟یچه آموخت طیشرا نیدر ا یمطالعه مورد کردروی تجربه از •

( خود ارائه یپاسخ )ها یبرا یمنطق د؟ینشان داده ا تیفعال نیرا در ا OVEP نمضامی چه •

 .دیده

 

 روز دوم: بکار بردن دانش کارگاهی

 دقیقه 11

 هدف

در جامعه خود:  فعال OVEPبرنامه  کی یطراح

 قسمت اول

  OVEPبا محیط و فرهنگ جامعه، یک  متناسب

را با یک متد مبتنی بر پروژه،به ترتیب  فعال

 برنامه ریزی، اجرا و بر آن نظارت کنید.

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:

گام  یاستفاده از دانش کارگاه برای گذاشتن وقت •

 فعال  OVEP کی ارایهدر جهت توسعه و  یمهم

 موفق است.

• OVEP با نقاط قوت جوانان از  دیبا فعال   یاه

 تمام نقاط جهان سازگار شوند.
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 فعالیت

 خود فعال   OVEP یزیبرنامه ر
 

 توسعه برنامه باید شامل سه مرحله باشد:

 برنامه ریزی؛ •

 ؛ واجرا •

 ارزیابی. •

 
OVEP با نقاط قوت جوانان از تمام نقاط جهان سازگار شوند. دیبافعال  یها 

 

 یبرا یخوب آموزش یرا با روشها OVEP نیمضام دیبا فعال OVEP کیاز  قسمتهر 

 کند. بیترک یبدن یتهایآموزش فعال

 

سفر فقط با این است.  گریشخص به شخص د کیاز عبور مشعل از  ینماد کیرله مشعل المپ

 است. ریامکان پذافرادی متعدد  همکاری

 
طوری که شرکت  همین اصل نیز برای این فعالیت استفاده می شود به 

یاد  OVEPکتاب بازی های  2تا  0کنندگان اطالعاتی که در بخش های 
 به کار می گیرند. OVEPکسب کرده اند را برای برنامه ریزی یک 

 بازتاب و اتصال

در جامعه  ساز و کار اینعملکرد 

 ؟بودچگونه خواهد  شما

استفاده از  یبرااحساس می کنید شما  اآی •

 در کارگاه نیت به دست آمده در ااطالعا

 ) چرا؟( د؟یدار یشتریب یخود آمادگ طیشرا

جامعه  یبرا  فعال OVEP طراحی هنگام •

احساسات  نیا ایآ ؟داشتید یخود چه احساس

 یاگر منف ؟یمنف ایدر درجه اول مثبت بودند 

در مثبت شدن  دیتوان یم یبودند ، چه کار

 د؟یآنها کن

 هدف
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در جامعه  فعال OVEPبرنامه  کی یطراح

 خود: قسمت اول

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:

 نیمضام دیبا فعال OVEP کیاز  قسمتهر 

OVEP آموزش  یبرا یخوب آموزش یرا با روشها

 کند. بیترک یبدن یتهایفعال

 

بسیار مهمی  یهامولفه  سنجش، نظارت و  یابارزی •

 وثر هستند.م فعال OVEPدر برگزاری یک 

 فعالیت

 دور دنیا
 

شوند.  یوارد گروه م ییایاز مناطق مشابه جغراف افرادیشرکت کنندگان با 

 .نشوداز هشت نفر  شیتعداد شرکت کنندگان در هر گروه را ب دیکن یسع

 
انجام  01کارت ماموریت را با استفاده از جداول موجود در  تیفعال نیا دیشرکت کنندگان با

 دهند.
 

شرکت کنندگان را دیگر   یازهای، شرکت کنندگان ابتدا مشخصات و ن تیفعال نیدر ا

 کنند. یم ییشناسا

 

در جامعه  فعال  OVEPتوسعه و ارائه  مشکالت احتمالیها / نقاط قوت و  ییسپس ، دارا

به چه صورت  لیآنها پس از تکم ییدوست دارند محصول نهاشرکت کنندگان  نکهیخود و ا

 .دیکن ییباشد را شناسا

 

کنند تا فعالیتی  همفکریدقیقه فرصت داده می شود تا با یک شریک  01به شرکت کنندگان 

، طراحی یا  را استفاده کنند فعال  OVEPکه می توانند در یک برنامه  که قبالً استفاده شده

 اصالح کنند.

 

 را استفاده کنید. 00در کارت ماموریت  OVEP  فعال هایفرمت برنامه از 

 
 

 داشته باشید: توجه

شرکت کنندگان را تشویق کنید که فقط از تجهیزات موجود استفاده 

 کنند.

 

 بازتاب و اتصال

در جامعه  ساز و کار اینعملکرد 

 ؟بودچگونه خواهد  شما

استفاده از  یبرااحساس می کنید شما  اآی •

 در کارگاه نیاطالعات به دست آمده در ا

 ) چرا؟( د؟یردا یشتریب یخود آمادگ طیشرا

جامعه  یبرا فعال  OVEP طراحی هنگام •

احساسات  نیا ایآ ؟داشتید یخود چه احساس

 یاگر منف ؟یمنف ایدر درجه اول مثبت بودند 

در مثبت شدن  دیتوان یم یبودند ، چه کار

 د؟یآنها کن
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 فعالیت

 فعال  OVEP کی یبه اشتراک گذار
 

 شوند.  یم لیتشک ، مدرسه ، باشگاه هامانند سن با مشابهاتی ییفتهاج وستنیبا پ دیجد یگروه ها

 

 : دیرا مشخص کن ریز یدر هر گروه ، نقش ها

 یک مجری. •

 .کسی که زمان را اندازه بگیرد •

  

  دهد. یکرده اند شرح م جادیا 00 فهیکارت وظ با کمککه فعال    OVEP تیفعال کی یرا برا خود دهیجفت اول ا

 

،  را استفاده کنند فعال  OVEPکه می توانند در یک برنامه  که قبالً استفاده شدهکنند تا فعالیتی  همفکریدقیقه فرصت داده می شود تا با یک شریک  01کنندگان به شرکت 

 طراحی یا اصالح کنند.

 

 را استفاده کنید. 00در کارت ماموریت فعال    OVEPفرمت برنامه فعالیت 

 

 ت مستمر انجام شود.این کار باید به صور

 :دقیقه آن دو نفر 2دقیقه فرصت صحبت دارد. و در این  2هر کسی به نوبت 

 و ،فعالیت را توضیح می دهند  •

 قسمتی ار برنامه که آن ها را هیجان زده می کند و فکر می کنند که بازده خوبی خواهد داشت را مشخص می کنند. •

 

 هستند. میانگین کشورتر از  تحرک کم یدهد که از نظر جسم یرا هدف قرار م یجوانان تیفعال نیاکنم که  یبه عنوان مثال ، من افتخار م

 

. درخواست دی، مشخص کن دارد دیجد یها دهیبه ا ازیکه ن یا نهیزم ایچالش  کیکند به عنوان  یم ینیب شیپ فرد را که یتیفعال یاز جنبه ها یکی •

 ل مطرح شود.سوا کیبه عنوان  دیبا جواب از طرف شما

 

زیرا آنها نگران ایمنی اجازه شرکت در این برنامه ها را بدهند کار آسانی نیست،  به فرزندانشانن متقاعد کردن والدین برای اینکه به عنوان مثال ، در جامعه م

 دارید؟  به من در جذب شرکت کنندگان جوانهستند. چه ایده هایی برای کمک 

 ؟ قدم بعدی من چیست؟ایمن بودن این برنامه را بهتر تبلیغ کنمبپرسد. به عنوان مثال ، چگونه می توانم  را در قالب دیگریل سوا اینمجری برنامه می تواند 

 

 یبه آنها گوش م جواب دادن و ایجاد وقفه،بدون  گرید یکند ، اعضا یم فیتوص خودفعال    OVEP تیفعال مسیله مربوط به جفت نیکه ا حالی در •

 .کنند یم یبردار اشتاددیدهند و 

 

 ".هستم شما را و بازخورد های نظرات اکنون منتظر"،  دیبگو دیدهد و با یبرنامه به گروه اطالع م یتمام شد ، مجر قهیسه دق یوقت

 

 گذارند. یبه اشتراک م ی خود را با مجریگروه بازخورد گرم و سازنده  گرید یاعضا

 دقیقه 7زمان: 
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  .دیاز شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرس توانیکه م یسواالت

 ست؟یپروتکل چ نای مورد در شما نظر •

 ست؟یچ تیفعال نیا شما یاصل برداشت •

 یارتباط برقرار م OVEP مضمونها با کدام  امیپ نیدرخشند و ا یم نیمانند ا یتیدر فعال یپنهان یها امپی چه •

 کنند؟

 د؟یفعال استفاده کن طیمح کیرا اصالح کرده و از آن هنگام آموزش به جوانان در  تیفعال نیا دیتوان می چگونه •

تعلیم تعلیم "کارگاه  نیدر ا برنامه ای که اگرشما با  یشنهادیپ تیبرنامه فعال دیکن می فکر ، به عنوان بازخورد •

 .دیده حی؟ لطفا پاسخ خود را توضمی داشت یادیتفاوت ز نمی کردید پیشنهاد می دادیدشرکت  "دهنده

 

 

 

 می توانیدشما "،  "دوست دارمرا  را تشویق می کند "شمول"فعالیت شما  که این"د شامل جمالتی مانند سازنده می توان های بازخوردهایی از  مثال •

 "؟محلی را در نظر گرفته اید شغلمشارکت با یک صاحب تابحال آیا  "و  "پدر و مادر خود را به مشارکت با جوانان دعوت کنید

 نظرات خود را گروه یاعضا همزمان کهرا  دیجد یها دهیکنند و ا یم یبردار ادداشتیدهند. در عوض ،  ینم یپاسخ کالم یبازخورد چیبه ه انمجری •

 .، می نویسندگذارند یبه اشتراک م

 

 به اشتراک بگذارد.فعال    OVEPنظرات خود را درباره ارزیابی، برنامه ریزی و اجرای یک  از اعضا کیتا هر  دکنی تکرار را مراحلاین  •

 بازتاب و اتصال

در جامعه  ساز و کار اینعملکرد 

 ؟بودچگونه خواهد  شما

 تیفعال نیا لیگروه خود در تکم یشما و اعضا

 د؟یبه نمایش دراوردرا  OVEP نیچه مضام
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 دوم: فعالیت های پایانیروز 

 دقیقه 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت

 OVEPبینگو 

 
د دارد را وجو 07که در کارت ماموریت  OVEPهر شخص یک نسخه از بینگو  •

 دریافت می کند.

 سپس هر شرکت کننده سعی می کند مربع های واقع در یک ستون را پر کند. •

هر کسی توانست یک ستون از مربع ها را با اعدادی که خوانده می شود پر کند،  •

 ."بینگو"می گوید 

 سپس شریکی پیدا می کنند در مورد پاسخ هایشان به یکدیگر بحث می کنند. •

 

 هدف
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 روز سوم: خوشامد

 دقیقه 21

 سنجش فعالیت
 به این سواالت جواب می دهند:شرکت کنندگان 

 توسعه دهید؟آن را ، خودفعال  OVEPخواهید امروز با طراحی بکه  در ذهن خوداز دیروز  یایده یا الهامایا  •

 ایده و الهام خود را با او در میان بگذارید. و دیکه هنوز با آن کار نکرده ا دیکن دایرا پ یکشری •

 

 

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:

اقدامات ،  احتمالی عواقب در نظر گرفتن •

 میتصم یدر کمک به افراد برا یگام مهم

 دنیرس یموثرتر در هنگام تالش برا یریگ

 . هدف است. کیبه 

 OVEPپیوست منابع 

 راهنمای مبانی
 22صفحات 

 یتبرگه فعال

12 

 بازتاب و اتصال

 ؟بودچگونه خواهد  در جامعه شما ساز و کار اینعملکرد 

درک افراد از کار و  یابیتوانند در ارز یچگونه م لیقب نیاز ا یریگ میتصم نمودارهای •

 ؟ واقع شوند دیمف فیوظا

 نیرا اصالح کرده و درک افراد از مضام یریگ میتصم یابیارز تیفعال دیتوان می چگونه •

OVEP  ؟بسنجیدرا 
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روز سوم: قسمت میکرو 

آموزش:  اجرا کردن 

OVEP  فعال های 

 دقیقه 21

 

 

 هدف

 درک درستی از موارد زیر را اعمال کنید:

 آموزشی المپیک. مضمونترکیب تمرینهای خوب فعالیتهای بدنی با آموزش پنج 

 

 خود منتقل کنند. یزندگ یها نهیبه تمام زم کیالمپ ینها درک خود را از پنج موضوع آموزشتا آ میچگونه به جوانان آموزش ده

 
  نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:

ممکن را  فعالیت نیرکنند تا همه بتوانند بهت یاستفاده م گریکدیدر آن از تجربه و تخصص  است که شرکت کنندگان یارزشمند برا یابزارمتقابل بین دوستان  یبانپشتی •

 تجربه کنند.

بهبود  یبرا دیگریکه بازخورد  به وجود می آید یزمان قضاوتبدون  طیمح کیارائه شود.  قضاوتبدون  طیمح کیاست اگر در  همراه جهینت نیبهتر پشتیبانی متقابل با •

 شود. اعمال محیطاین در  دینبا یو قضاوت نمره دهی چیشود. ه یپروژه به اشتراک گذاشته م شرفتیپ ای

در  دیتواند و با یروش م نی. ادیداشته باش یشتریب یتواند به شما کمک کند تا احساس راحت ی، م یادگیری در تنهایی یدر گروه ها ، به جا دیجد های مهارت یادگیری •

 اعمال شود. گرانیبه د دیجد یها دهیا یاجرا یهنگام درخواست از جوانان برا

 فعالیت

 ها  کرودرسیش مقسمت آموز

 
، شرکت کنندگان  OVEP کی سنجشو  یابی، اجرا ، ارز یطراح به اتمام رساندن مراحلپس از 

  .اجرا می کنندرا که روز گذشته توسعه و ارائه داده اند ،  خودفعال    OVEP تیفعال

  کند. یم جادینفره ا 01گروه  کیو  ونددیپ یم گریهر جفت از روز گذشته به چهار جفت د

  :داشته باشد درستی از موارد زیر درکبرنامه ریزی و  دیدرس ، هر جفت در گروه بامیکرودر هر 

 (. روی ریتم رقصیدن، صحیح)به عنوان مثال پرتاب ، حرکت  یبدن تیفعال یاستراتژ ای مهارت •
ارائه  آموزشی یاستراتژ کی)به عنوان مثال  یبدن های تیفعال فراهم گردن امکانات اجرای برای خوب روشی •

 (.OVEPیازی های کتاب  2شده در بخش 

( ی)به عنوان مثال نحوه آموزش موضوع )ها یبدن تیدر کنار فعال OVEP بر یک مضمون تمرکز داشتن •

OVEP  فعال(. طیمح کیدر 

آنها در خارج از  یو زندگ OVEP یبدن تیتجربه فعال نیجوانان ب یبرا یریادگیانتقال  لیتسه چگونگی •

 مه.برنا

 .OVEP 2.0 تیفعال برگه کی به ارجاع نحوه •

 

 دهند. یگروه ارائه م هیخود را به بق میکرودرس هایکنند و  یخود کار م کیشرکت کنندگان با شر

 

گروه ها که درک  یبرا یبه عنوان راه تیفعال نیا ذکر شده باشد. اریشامل هر پنج مع دیدرس با کرویهر م

نیاز  ایآ نکهیا نییتع ای سنجش یبرا یمجر نییو تع یابیارز یبرا نیو همچن نداز کل کارگاه را نشان ده خود
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 شود. یم نیی، تعبگیردقرار  ینیاز درک شرکت کنندگان مورد بازب نانیاطم یفوق برا یارهایمعاست 

 

 موجود ارائه دهند. زاتیخود را با استفاده از تجه میکرودرستا  داردفرصت  قهدقی 01 گروه دونفره هر •

 خود را ارایه خواهند داد.بازخورد  اندآنها شرکت کرده  تیکه در فعال انیکس •

 02کارت ماموریت را در  "بازتاب" یالگو دیاز افراد با کی، هر  گروهبازخورد از هر  افتدری و ارائه از پس •

 کنند. لیتکم

 

 وجه داشته باشید:ت

دنی مزایای بسیاری را به همراه دارد. داشتن جوانان بهای فعالیت  از طریق ایجاد پازل در زمینهروش آموزش 

 ، یکی از راه های نشان دادن درک آنها از مضامین است. OVEPدر طراحی بازی های خود بر اساس مضامین 
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 فعالهای  OVEPی پیشبرد اجرای برا یاتیبرنامه عمل کی روز سوم: ایجاد

 

 

 

 

 

  .دیاز شرکت کننده ها بعد از اتمام برنامه پرس توانیکه م یسواالت

 چطور؟خود بهره مند شوند؟  یو اهداف در زندگ یجدول زمان نییتوانند از تع یجوانان م دیکن می فکر •

 

 

 

 

 

 

 فعالیت

  OVEP یاتیبرنامه عمل
بر روی یک برنامه عملیاتی  با هم (از یک سازمان مشابه )مثال برای این فعالیت ، افراد

د ، از شرکت نمشابه وجود ندار یاز سازمان ها دو نفری چیاگر ه  کنند.می کار 

 .فعالیت را انجام دهندبه صورت جداگانه  دیکنندگان بخواه

 

 
،  یزیبرنامه ر یبرا شما که سازمان ی، مراحل بعد 01کارت ماموریت  از استفاده با •

کند ، مشخص  یدر جامعه دنبال م فعال  OVEP طرح کی یابیو ارز یساز ادهیپ

  .دیکن
 

درحال اجرا داشته باشند ، برنامه عملیاتی باید بر روی روشهایی  OVEPاگر افراد از قبل 

 برای بهبود و تقویت پایداری طوالنی مدت متمرکز باشد.

 

 هدف

 تعلیم دهنده یزیبرنامه ر یزمانجدول 

 یبرا یجدول زمان کیشرکت کنندگان 

 کنند. یم ایجادفعال    OVEPاجرای

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:

مردم کمک و   خستهبه افراد  یجدول زمان •

به  دنیرس یکند تا درک کنند که برا یم

 کوچک الزم است. یقدم ها فقط چندقله 
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روز سوم: تشریفات پایانی المپیک: مراحل اقدام شخصی و گواهینامه های اتمام دوره 

 های کارگاه

 ساعت 2

 فعالیت 

 الژ پایانیک
 برگه کاغذی با تیتر های زیر را با چسب بچسبانید: 2بر روی دیوار 

 من این کارها را بیشتر انجام می دهم..... .0

 من این کارها را کمتر انجام می دهم..... .7

 این مسیله ذهن من را مشغول کرده..... .2

 
ه سپس هر شخص نظر خود را بر اساس تجربه خود در این کارگاه بر روی یک برگ

 یادداشت چسبی می نویسد.

 

 سپس افراد یادداشت های خود را در زیر عنوان مناسب قرار می دهند. •

بعد از اینکه همه یادداشت های خود را روی دیوار زیر عنوان مناسب قرار دادند ، از  •

داوطلبان بخواهید که به دیوار بیایند و سعی کنند پاسخ های مشترک را برای ایجاد 

 ه بندی کنند.مضامین گرو

را شروع پیرامون موضوعاتی را که در هر گروه ایجاد شده اند  یسپس مجری بحث •

 می کند.

 

 به هر شرکت کننده گواهی پایان دوره ارائه می شود.

 

  موارد مورد نیاز:

 برگه یادداشت چسبی
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 روز سوم: ارزیابی کارگاه  

 دقیقه 11الی  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف

 برای اعالم مراحل پس از کارگاه.

 نکات کلیدی برای بررسی با شرکت کنندگان:

 ایکه شرکت کنندگان کارگاه  هنگامی •

 فعال    یها OVEPدر  حاضر جوانان

 یاعالم م ی( خود را به طور علنیبرنامه )ها

به دیگران در قوی و مصمم شدن، به کنند ، 

اشتراک گذاشتن ایده ها و مسیولیت پذیری 

 در مورد برنامه های خود کمک می کنند.

 بازتاب و اتصال

در جامعه  ارساز و ک اینعملکرد 

 ؟بودچگونه خواهد  شما

 شما در چه مورد هیجان دارید؟

 هدف

این فرصت را برای شرکت کنندگان 

فراهم می کند تا به مجری بازخورد دهند 

 OVEPکه به بهبود کارگاه های آینده 

 کمک کند.

 کنندگان: نکات کلیدی برای بررسی با شرکت

مهم است که آموزشها در همه  اربسی •

 یداریو پا یشوند تا اثربخش یابیسطوح ارز

 .ابدی شیآنها در طول زمان افزا

 فعالیت

 ارزیابی
را تکمیل می  03 ماموریتشرکت کنندگان فرم ارزیابی کارگاه واقع در کارت 

 کنند.

 

 بازتاب و اتصال

در جامعه  ساز و کار اینعملکرد 

 ؟بودچگونه خواهد  شما

هنگام تجزیه و تحلیل داده های  •

ارزیابی برنامه ، چه مالحظات متنی 

باید داده شود )به عنوان مثال مدت 

زمان برنامه ، زبان صحبت شده توسط 

شرکت کنندگان در مقایسه با زبان 

 برنامه(؟ اجرای

 
 


