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پیشنهادات معلم ورزش :
 - 1مراحل پیشنهادی تدریس در ساعت درس تربیت بدنی
 -2پیشنهادتی برای خالقیت در زنگ ورزش
 - 3راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش جاذبه درس تربیت بدنی
 – 4چهارده پیشنهاد برای بهبود وضعیت تربیت بدنی در مدارس و زنگ
ورزش
 – 5پیشنهاداتی برای موفقیت به عنوان معلم ورزش
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 - 1مراحل پیشنهادی تدریس در ساعت درس تربیت بدنی
معلمان تربیت بدنی قبل از ورود به کالس فعالیتهای الزم در ساعت آموزشی را سازماندهی کرده و بر مبنای اهداف تربیت بدنی ،
نیاز دانش آموزان  ،مدت کالس  ،وسایل و امکانات موجود  ،شرایط جوی و … بهترین و بیشتر بازده را نصیب دانش آموز می
.
نمایند
طرح سه مرحله ای تدری س یکی از طرح های سازماندهی و تنظیم ساعت آموزش تربیت بدنی است  .این سه مرحله شامل موارد
زیر است :
 -1مرحله آمادگی
 -2مرحله پیاده نمودن هدف آموزشی ( مرحله اصلی )
 -3مرحله بازگشت به حالت اولیه
بدیهی است که این مراحل و انتخاب فعالیتهای هر از آن به دیگری بستگی دارد  .در صورتی یک ساعت درس تربیت بدنی ( 54
دقیقه ) باشد و تقسیم بندی زمانی آن بشرح زیر خواهد بود .
-1

آمادگی

مرحله آمادگی از دو بخش آمادگی سازمانی و آمادگی بدنی تشکیل یافته است .
الف – آمادگی سازمانی
که عبارت است از تعویض لباس  ،تذکرات  ،حضور و غیاب  ،ایستادن در صف و ستون که در هر جلسه حدود  11دقیقه را به خود
اختصاص می دهد .
ب – آمادگی بدنی
این بخش خود به دو قسمت تقسیم می شود :
 -1ب ) آمادگی عمومی یا گرم کردن  :شامل انواع راه رفتنها  ،دویدن ها و پرشها است در پایه اول بهتر است از حرکات تقلیدی و
تشبیهی در این بخش استفاده شود  .زیرا دانش آموزان پایه اول به این حرکات عالقه دارند و کامالً آنها را انجام می دهند .
 -2ب) آمادگی اختصاصی  :در این بخش از نرمشهایی که مرتبط با هدف آموزشی کالس است استفاده می شود  .به عنوان مثال اگر
هدف آموزشی کالس پرتابها باشد از نرمشهایی که منجر به تقویت عضالت اندام فوقانی و مفاصل این قسمت می شود باید استفاده
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کرد  .در پایه اول این حرکات بیشتر تشبیهی بوده ولی در پایه های باالتر می توان از شیرین کاریها  ،حرکتهای مقاومتی ،
حرکات با طناب و نرمشهای با وسیله و بدون وسیله استفاده کرد  .این دو بخش نیز  21درصد را بخود اختصاص میدهد .
 -2مرحله پیاده کردن هدف یا مرحله ی اصلی
هدف اصلی درس تربیت بدنی در این مرحله انجام می شود  .پس از توضیحات و آموزش الزم  ،معلم از بازیهای مختلف استفاده می
کند  .در این مرحله برای تقویت حرکات پایه و مهارتهای ورزشی  ،از بازیهای مختلف استفاده می شود  .بازیها عالوه بر تقویت
حرکات و مهارتها دارای خصوص یاتی هستند که می توان از طریق آنها برای تقویت ابعاد عاطفی  ،اجتماعی و شناختی کودکان نیز
اقدام کرد  .به عنوان مثال مفاهیمی از قبیل صداقت  ،راستگویی  ،مسئولیت پذیری  ،مسئولیت  ،تعاون و همکاری شناخت اشکال
هندسی و غیره را می توان در قالب بازیهای مختلف آموزش داد  .این مرحله  41درصد برنامه را بخود اختصاص می دهد .
 -3مرحله بازگشت به حالت اولیه
در مرحله اصلی  ،ضربان قلب و سرعت دستگاه گردش خون و تنفس دانش آموزان به اوج خود می رسد از نقطه نظر عاطفی نیز
احتماالً تغییراتی به جهت برد و باخت و یا برخوردهای جسمانی به وجود آمده است  .یکی دیگر از نتایج فعالیتهای انجام شده
تعریق و نشستن گرد و غبار محیط بر بدن است به این ترتیب اقداماتی در هر یک از این مراحل باید انجام شود تا دانش آموز آماده
حضور در کالس بعدی شود .
راه رفتن آرام و نفس گیری  ،انجام حرکات کششی برای آرام کردن ضربان قلب به دستگاه گردش خون و تنفس  ،مروری بر
آموزش انجام شده و ارائه تذکرات مهم بهداشتی  ،اخالقی و اجتماعی و غیره در این بخش صورت می گیرد  .این مرحله فرصت
خوبی است برای ارائه نکات دانشی از قبیل رعایت نکات بهداشتی  ،ایمنی و … میباشد  .سپس دانش آموزان به امر نظافت و
شستشو می پردازند  .این مرحله نیز  21درصد برنامه را بخود اختصاص می دهد .
 -4مدیریت کالس
آن چه کودکان در خصوص کالس درس تربیت بدنی یاد می گیرند و آنچه در خارج از کالس  ،اتاق رخت کن به هنگام شست و
شو و نظافت پس از کالس درس می آموزند ممکن است در تقابل با یکدیگر و در واقع ترکیبی از برداشت های مثبت و منفی باشند
و لذا موارد زیر را باید به دقت در نظر گرفت :
قبل از آموزش
 -1معلم باید لباس به تن کند که امکان حرکت آزاد را برای او فراهم کند .
 -2معلم بهتر است با هر کسی از دانش آموزان با ذکر نام  ،سالم و احوالپرسی کند .
 -3کلیه وسایل ورزشی کالس باید آماده شده باشد و مواردیکه وی در نظر دارد تعلیم دهد مشخص باشد .
مقررات اتاق رخت کن  :در مدارس ما معموالً اتاق رخت کن  ،همان کالس درس دانش آموزان است  .دانش آموزان باید البسه خود
را در محل مشخصی در کنار هم قرار دهند و پی از خروج بهتر است معلم در کالس را قفل کند .
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البسه  :استفاده از البسه ورزشی از نظر بهداشتی ضروری است  .فعالیت با لباس معمولی به هیچ وجه توصیه نمی شود زیرا تعریق و
عدم آزادی عمل مضرات فراوانی را به همراه خواهد داشت  .استفاده از شلوار گرم و لباس نخی و کفش ورزشی در حیاط مدرسه
برای پسران مشکلی نخواهد داشت  .در مورد دختران نیز توصیه می شود فضای مناسبی که امکان استفاده از چنین لباسی را برای
آنان فراهم می آورد  ،مهیا شود .
معلم باید از دانش آموزان بخواهد در فاصله های زمانی معیین البسه ورزشی خود را بشویند و با لباس تمیز در کالس درس حاضر
شوند  .اهمیت حفظ نظم  ،آراستگی و پاکیزگی باید مورد تاکید واقع شود  .البته تمیزی محل نیز تاثیر شگرفی بر انگیزش دانش
آموزان دارد .
حضور و غیاب  :گرچه در سالهای اولیه دبستان حضر و غیاب ضرورت چندانی ندارد و معموالً همه در کالس حضور دارند  ،ولی در
پایه های باالتر الزم است  .با یکی از روشهای زیر به راحتی و به سرعت می توان این کار را انجام داد :
 -1توسط سرگروه  :سرگروه موظف است افراد غایب را شناسایی کند .
محاسن  :نوعی تمرین رهبری است و حضور و غیاب با سرعت انجام می شود .
معایب  :امکان دارد به علل عاطفی سرگروه از ارائه برخی از اسامی خودداری کند یا اسامی و چهره ها را فراموش میکند .
 -2از طریق تعیین محل استقرار  :معلم نام و یا شماره اماکن خالی را یادداشت میکند .
محاسن  :روشی نسبتاً سریع برای حضور و غیاب است و امکان انطباق اسامی با

چهره ها برای معلم بیشتر است .

معایب  :امکان تمرین رهبری را از دانش آموز می گیرد  .در این روش در قیاس با روش سرگروه ها زمان بیشتری برای حضور و
غیاب صرف می شود .
 -3حضور و غیاب توسط معلم و خواندن اسامی
محاسن  :معلم با صرف کمترین تالش اسامی را می آموزد .
معلم از حضور و غیاب دانش آموزان اطمینان حاصل میکند .
معایب  :وقت گیر است .
امکان تمرین رهبری توسط دانش آموزان را سلب می کند .
حضور و غیاب باید در ابتدای ساعت کالس درس انجام شود  .اسامی افرادی که فاقد لباس مناسب هستند نیز یادداشت شود .
 -5استفاده بهینه از فضای ورزشی
می کنند ولی کمتر معلمی شانس آن را دارد
گرچه متخصصین حداکثر نفرات کالس تربیت بدنی در دبستان را  34نفر ذکر
که در چنین کالسی تدریس کند  .بنابراین باید راه هایی را اختیار کرد که از کل فضای آموزشی موجود به بهترین شکلی استفاده
شود  .این تدبیر به همراه است فاده از سرگروه برای گروه های انتخابی در هر کالس معلم را قادر می سازد که گروه ها را در فضای
4
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مشخص شده به گردش درآورد و به کار آنها به طور موثر نظارت کند  .بدین ترتیب در یک فضای ورزشی فعالیت های زیادی را می
توان به اجرا گذاشت .
 )5-1روش های گروه بندی کالس
در طی سال تحصیلی  ،باید از روش های گوناگونی برای گروه بندی دانش آموزان در کالس درس تربیت بدنی استفاده کرد زیرا
فراهم شدن فرصت های شغلی مناسب برای گروههای کاری  ،جهت سرگروه یا کاپیتان شدن  ،آنها را از نظر کسب مهارت های
رهبری  ،روحیه ورزشکاری و گسترش دایره ی دوستان رشد خواهد داد  .گروه هایی که ما می توانیم پیشنهاد کنیم عبارتند از :
 -1گروههای کالسی که برای دروس دیگر تعیین شده اند .
 -2گروههای همگن از دانش آموزان ماهر و یا گروههای ناهمگن متشکل از دانش آموز ماهر و کم مهارت  .مهارت افراد از طریق
تست یا مشاهده تعیین می شود .
 -3انتخاب شماره های دوم  ،سوم یا چهارم بر حسب تعداد نفرات کالس
 -5انتخاب سرگروهها و دادن فرصت به آنها برای انتخاب تیم خود
 -4جدا کردن بلند قدها از بین گروههای مختلف
-6

انتخاب تیم یا گروه توسط معلم

 -7انتخاب گروه بر حسب نوع تمرین خاص ( گروهی طناب بازی  ،گروهی دراز و نشست و … انجام دهند )
 -8انتخاب سر گروه و خواستن از بچه ها برای استقرار پشت سر گروهها
 -9تقسیم یک دایره به دو گروه
 -11تقسیم کالس برحسب تعداد  ،به عنوان مثال ده نفر اول به این گوشه سالن و ده نفر به این نقطه بروند .
 -11در این گروه بندی همانند مورد  11عمل می شود  .الکن دانش آموزان فعالیت و وسیله ای را که ترجیح می دهند انتخاب می
کنند .
در طی سال  ،معلم بر کیفیت رهبری آزاد منشانه و وظایف و مسئولیت های کاپیتان تیم و یا سرگروه تاکید می کند .
 )5-2کنترل و جابجایی وسایل
اگر مسئول مستقیمی برای این کار وجود نداشته باشد  ،راهی برای آن باید پیش بینی کرد  .در هر یک از جلسات درس باید یکی
از شاگردان این کار را برعهده بگیرد  .قبل از شروع درس ابزار الزم باید آماده شود تا از اتالف وقت آموزش جلوگیری به عمل آید .
عمل انتقال وسایل به کالس باید به راحتی و سرعت کافی انجام شود  .چرخهای دستی و جعبه های چرخ دار می تواند در سهولت
و سرعت حمل و نقل وسایل و نگهداری آنها موثر باشد .
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 )5-3ثبت وضعیت دانش آموزان
ثبت وضعیت دانش آموزان باید عملی و کاربردی باشد و به عنوان وسیله ارزیابی پیشرفت دانش آموزان و محتوای برنامه و یا برای
ثبت جزئیات اجرایی استفاده شود  .این کار باید برای معلم وقت گیر و انرژی بر نباشد  .این سوابق شامل  :اطالعات اساسی مربوط
به بهداشت و سالمتی دانش آموز  ،حضور در کالس  ،وضعیت فرد در کالس درس  ،گزارشات روزانه حوادث و ابزار و لوازم  ،اتاق
رخت کن و غیره باشد .
این سوابق می تواند در زمان حال یا آینده مورد استفاده قرار بگیرد و باید در فایل مخصوصی نگهداری شود  .فلسفه ثبت سوابق کار
تراشی نیست  .زیرا سوابق و گزارشهای دقیق و با هدف برای آموزش موثر و مدیریت کارآمد در کالس بسیار مفید است .
 )5-4سازماندهی کالس درس
کالسهای درس تربیت بدنی عموماً بسیار پر ازدحام هستند  .تعداد ایده آل دانش آموز برای یک کالس  21نفر است  .این تعداد
نباید از  34نفر فراتر رود  .کمبود وقت  ،وسایل ناچیز و ابزار ناکافی به همراه تعداد زیاد دانش آموز مشکالت بزرگی را برای معلم
فراهم می آورد  .دقت در اتخاذ بهترین روش سازماندهی کالس نتایج مفیدی را به همراه خواهد داشت .
دانش آموزان باید معلم را در طراحی  ،هدایت  ،ارزیابی برنامه در هر کالس یاری کنند  .دردوره های ابتدایی باید به دانش آموزان
در خصوص آنچه که باید یاد بگیرند  ،آنچه که باید انجام دهند و ارزیابی نتایج خودشان به تدریج مسئولیتهای بیشتری داد .
سازماندهی ماهرانه کالس و طراحی خردمندانه درس  ،هدف دار بودن آموزش هر دوره را برای دانش آموز و صحت آموزش و مفید
بودن آن تضمین خواهد کرد  .کالس را می توان به شکل صمیمانه اما با کنترل شایسته هدایت کرد .
معلم می تواند شروع و خاتمه مشخصی برای کالس تعیین کند  .وی می تواند بچه ها را عادت دهد که وقتی او صحبت می کند
گوش کنند و با شنیدن عالمت شروع  ،در یک دایره یا گروه و دسته قرار بگیرند و به همین ترتیب در آخر هر کالس برای یک
بحث و ارزیابی کوتاه از گروههای معینی بنشینند  .این نکته نیز قابل تعمق است که چون کودکان با هر معلم محدودیتها و
آزادیهای معینی را تجربه می کنند .
باید از اولین کالس تا آخرین کالس در یک سال از ثبات رفتار  ،عدالت و روش بدون تغییری در کنترل گروه پیروی کنند .
سازماندهی مناسب کالس به دانش آموزان کمک میکند تا احساس امنیت کرده و برای روبرو شدن با تجربیات جدید آماده باشند .
 -6کاربرد گروهها
تشکیل گروهها را می توان از نیمه اول سال اول دبستان شروع کرد  .شکل ایده آل تشکیل گروه زمانی است که دانش آموزان به
مرحله ای از رشد اجتماعی رسیده اند که قادرند به راحتی در گروه حرکت کنند  .سرگروه را اولین بار معلم انتخاب میکند  ،اما به
دانش آموزان باید فرصت داد که سرگروه را تا هفته دوم و سوم هر ثلث انتخاب کنند طول دوره سرگروهی را باید معلم و دانش
آموزان با توافق هم تعیین کنند  .شرط سرگروه شدن برتری دانشی و مهارتی است  .این کارها نیاز به زمان  ،صبر و ثبات در
تصمیم گیری دارند تا رشد و توسعه یابند  .در عین حال هر کودک باید فرصت قرار گرفتن در وضعیت حساس را در کالس در چند
نوبت داشته باشد و به عنوان سرگروه و یا رهبر چند فعالیت خاص گزینش شود .
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وظایف رهبر گروه عبارتند از:
 -1کنترل حضور و غیاب اعضاء گروه
 -2کمک به معلم در برنامه ریزی روزانه  ،هفتگی و ساالنه
 -3کمک به معلم در نمایش حرکات و کمک به اعضاء گروه جهت یادگیری فعالیت ها
 -5کمک به معلم و گروه جهت ارزیابی برنامه
 -4ارائه الگوهای مناسب دوستی و جوانمردی ورزشی ( به عنوان مثال ) برای دیگران جهت پیروی از آنها .
 -6کنترل و انتقال ابزار ورزشی به داخل کالس و بالعکس توسط گروه و کمک در تعمیر آنها .
معلم واقعی به مرور وجودش برای کالس کم رنگ و غیر ضروری می شود  .پس از آن که دانش آموزان تعدادی از بازی ها را فرا
گرفتند باید فرصت پیدا کنند که بازی های دلخواه خود را انجام دهند و از طرف معلم نظارت شوند  .روش هاس پیشنهادی برای
این کار عبارتند از :
 -1مشخص کردن فضای بازی برای هر یک از گروه ها که در همان محل مستقر می شوند  .گروهها در اطراف سرگروه مستقر
می شوند و سرگروه بازی پیشنهادی از طرف معلم را که گروههای دیگر نیز انجام می دهند با گروه خود انجام دهد .
 -2مشخص کردن فضای بازی برای گروه  11تا  14نفره که می خواهند بازی خاصی را انجام دهند  .تمامی افراد گروه آن بازی را
در طول دوره انجام می دهند  .شکل دیگر این روش آن است که هر گروه که از سه نفر تشکیل شده  2 ،یا  3بازی از همان
بازی های خاص را در طول دوره انجام دهد .
 -3تعیین یک سرگروه برای منطقه ای خاص و دادن فرصتی به یک دانش آموز برای انتخاب بازی یا بازی های دلخواهی که تمایل
دارد آنها را انجام دهد  .دانش آموزان دیگر که تمایل دارند آن بازی ها را با آن سرگروه خاص انجام دهند می توانند به او
ملحق شوند .
 -5به هر یک از گروهها و سرگروه آنها یک وسیله ورزشی اختصاص داده می شود و تمام گروهها مجاب می شوند که هر یک از
وسایل را در طول دوره مورد استفاده قرار دهند .
 -7سرپرستی و اداره کردن فعالیتهای ورزشی
 -1اداره صحیح فعالیتهای ورزشی مستلزم طرح قبلی است به طوری که معلم قبل از اجرای فعالیتهای ورزشی باید بداند که چه
باید بکند تا با توجه به وقت موجود بتواند حداکثر استفاده را به دانش آموزان برساند .
 -2این مسئله از نظر فنی مهم است که معلم بتواند به موقع فعال یتهای ورزشی را تغییر دهد تا برای دانش آموزان متنوع باشد و
یک نوع فعالیت آنان را خسته نکند  .در ورزش باید از بازیها و شیرینکاری ها و مسابقه های مختلف به موقع استفاده کرد و از
یکنواختی فعالیت ورزشی خودداری کرد  .معلم باید برای تغییر دادن ورزشهای مختلف از نظرها و پیشنهادهای دانش آموزان
استفاده کند .
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 -3معلم تربیت بدنی باید تا می تواند در اجرای فعالیتهای ورزشی کمتر از سوت خود استفاده کند  .در مواردی الزم است سوت
بلند و سریع بزند که دانش آموزان را وادار به اطاعت از دستور کند و در واقع  ،احترام به دستور را از طریق صدای سوت حفظ
کند  .اگر دانش آموزان از سنین پایین به صدای سوت توجه کنند و احترام بگذارند  ،اول اینکه موجب ایجاد نظم در آنان
خواهد شد و ثانیاً احترام به صدای سوت در آینده از اتالف وقت جلوگیری خواهد کرد  .سوت فقط برای متوقف کردن فعالیت
ورزشی باید به صدا درآید  .سایر دستورات مربوط به بازی را می توان به طور شفاهی یا با عالمت  ،اعالم و اخطار نمود  .معنی
صدای سوت این است که « بایستند و به مربی چشم بدوزند و به فرمان او گوش کنند » .
 -5فعالیت های ورزشی را که جنبه مسابقه ای ندارد می توان با عالمتهای دست رهبری کرد  .مثالً بلند کردن یک دستی یعنی «
فعالیت را متوقف سازید » و بلند کردن هر دو دست یعنی « دور من جمع شوید » و عالمت دادن دست به طرف پایین یعنی
« بنشینید » و عالمت دادن دست رو به باال یعنی « بپا خیزید » .
 -4در فعالیتهای ورزشی  ،فرمانهای رسمی را فقط در م واقع لزوم و مسابقات مهم بکار ببرند  .بعضی از ورزشها نیز مانند
ژیمناستیک و حرکات ورزشی به فرمانهای رسمی و قطعی و سریع نیاز دارد .
 -6موسیقی آرام در بعضی از ورزشها  ،مانند شیرینکاریها و حرکات زمینی میتواند مورد استفاده قرار گیرد .
 -7ارزشیابی در هر برنام ه ورزشی الزم است و تنها از طریق ارزشیابی است که معلم و متخصصین متوجه میزان پیشرفت کار در
ورزش خواهد شد .
 -8معلم تربیت بدنی باید گهگاه به دانش آموزان فرصت دهد تا به هر نوع فعالیت ورزشی که عالقه دارند بپردازند .
 -9معلم تربیت بدنی می تواند در چند دقیقه ا ول ساعت ورزش توضیحات کافی درباره فعالیتهای ورزشی به دانش آموزان بدهد و
حتی چگونگی اجرای فعالیتهای ورزشی را به کمک تخته سیاه برای دانش آموزان روشن سازد .
 -11معلم تربیت بدنی باید فعالیتهای ورزشی را از نظر حرکات و مهارتهای الزم آن تجزیه و تحلیل کند تا دانش آموزان سریعتر
به مبانی آن ورزش و حرکات و مهارتهای مربوط به آن آشنا شوند .
 -11بهتر است معلم تربیت بدنی در ارائه اصول و مبانی ورزش و آموزش آن بیش از اندازه سخت گیر نباشد و به دانش آموزان
فرصت دهد که تجربه ها و نظرهای خود را در یادگیری اصول و مهارتهای ورزشی در نظر بگیرند .
 -12معلم تربیت بدنی باید در آموزش مقررات ورزشی  ،موضوعات را واضح و صریح بیان کند و اگر شیوه های مختلفی در اجرای
یک فعالیت ورزشی وجود دارد  ،اقسام مختلف آن را توضیح دهد و برتری یک روش را به یادگیری با ذکر دلیل بیان کند و به
گونه ای عمل کند که بیان درباره مقررات و مهارتهای ورزشی مورد تعلیم  ،رسا و موفقیت آمیز باشد .
 -13معلم تربیت بدنی برنامه کار خود را طوری تنظیم کند که دانش آموزان بالفاصله بعد از توضیح مقررات و فنون مربوط
فعالیتها را شروع کنند و بین تدریس و اقدام عملی دانش آموزان فاصله ای که موجب فراموشی آموزشهای ورزشی آنان شود
وجود نداشته باشد .
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 -15معلم تربیت بدنی همیشه نکات مهم و قهر فعالیت ورزشی را توضیح دهد و روی آن نکات باید تاکید کند  .در هر ورزشی
نکات ظریف و خاصی وجود دارد که از نظر پیشرفت در آن ورزش بسیار موثر و مهم است  .دانستن این نکات برای دانش
آموزان از نظر تبحر آنان در ورزش ضروری است .
 -14از بین بردن ترس دانش آموزان در استفاده از وسایل ورزشی باید مورد توجه معلم تربیت بدنی باشد  .ابتدا فعالیتهای آسان
و ساده ورزشی و بتدریج فعالیتهای پیچیده تر را به آنان بیاموزد  .در شروع یادگیری ورزش فرصت دهد که دانش آموزان بدون
جابجا شدن به ورزشهای ساده بپردازند و کم کم مهارتهای حرکتی را که مستلزم حرکت و تغییر محل دانش آموزان باشد
آموزش دهد .
 -16کالس ورزش باید با نشاط و شادی دانش آموزان همراه باشد  .سر و صدای طبیعی دانش آموزان از عالقه مندی آنان به
ورزش و لذت از فعالیتهای ورزشی سرچشمه می گیرد در حالی که شلوغ کردن آنها در اثر بی نظمی و بی عالقگی و بی
انضباطی آنان ایجاد می شود .
 -17معلمان باید موظف باشند که عالقه مندی آنان به یک یا چند فعالیت ورزشی  ،بر برنامه های ورزشی که با دانش آموزان
اجرا می کنند سایه نیفکند  ،زیرا ورزشکاران که شامل مربیان ورزش هم می شوند بیشتر مایلند به فعالیتهایی بپردازند که در
مورد آنها بیشتر می دانند و آنها را بهتر انجام می دهند .
 -18تربیت صحیح نتیجه محیط تربیتی خوب و سالم و طرح ریزی شده است و بیهوده و خود به خود حاصل نمی شود .
ورزشهای امدادی که به همکاری بیشتر احتیاج دارد بهتری ن مثال این موضوع است  .در این گونه ورزشها دانش آموزان باید
همکاران را به معنای واقعی فرا گیرد و به کار ببرد و به طور دقیق مقررات را اجرا کند و منطبق با ظرفیت و استعداد و مهارت
اعضایتیم خود قدم بردارد در حالی که اگر دانش آموزان آموزش واقعی ندیده باشد و درست تربیت نشده باشد به جای فعالیت
و همکاری صادقانه تقلب می کند و از عقب ماندگی تیم خود عصبانی می گردد و به طور کلی بردن به هر شکلی برای او
هدف اصلی میشود بدون اینکه جهات تربیتی رسیدن به پیروزی را رعایت کند و به آن اهمیت بدهد .

 -2پیشنهادتی برای خالقیت در زنگ ورزش
وقتی در جهان با مسائل نامتجانس و ناهمگون  ،منابع محدود و پایان یافتنی ،سرعت تغییرات و مسائل دیگری از این قبیل مواجه
می شویم ،نیاز به خالقیت و شعله های بینش درونی آشکارتر می شود .با این که هیچ یک از ما دقیقاً نمی دانیم در آینده چه
چیزی در انتظار ماست ،برخی حقایق و نیازهای آینده به نحو فزاینده ای برای ما روشن تر می شوند.
آموزش مهارت های سازگار ی و وفق دادن باید بخش عادی مواد درسی را در کالس های تربیت بدنی تشکیل دهند .نبوغ ،
ساختن آینده در مغز خالقی است که می تواند خود را با الگوهایی که در آینده در بر دارد وفق دهد .این مسئله نیاز به
خالقیت یا انفجارهای بینش درونی را آشکار می سازد .مهارت های تفکر خالق باید مهم ترین مهارت های سازگاری و
قابلیت انطباق به حساب آیند.
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برای خالقیت ماده درسی ویژه و جداگانه ای در برنامه درسی در نظر گرفته نشده و معلم می تواند با اتخاذ روش تدریس مطلوب و
طرح فعالیت های یاددهی – یادگیری مناسب فضایی را خلق کند که دمنده روح خالقیت در کالس باشد و دانش آموزان
بتوانند مرزهای تعیین شده معمول کالسی را بشکنند ،آزادانه و در عین حال هدفمند تخیل کنند  ،سیاالنه تفکر کنند و ایده
های نو خلق کنند.
تخیل خمیرمایه خالقیت است .یکی از مزایای کار با بچه ها در سنین پیش دبستانی و دبستانی همین داشتن هدیه خداوندی
تخیل است .انسان هر چه بزرگتر می شود این نعمت خدادادی را از دست می دهد و خود را مطابق با ساختارها و قواعد تعیین
شده می نماید .در حالیکه تخیل است که انسان را به ایده های بدیع و راه حل ها ی نو جهت حل مسائل پیرامون می کشاند.
ایده های نو از افرادی بر می خیزد که قالب ها را در هم می شکنند و به دنیای جذاب تخیالت نگاه می اندازند.
بنابراین کالس پرورش دهنده خالقیت به دنبال چارچوب تعیین شده و همگرایی نقطه نظرات نیست چرا که انسانها هر کدام به
گونه ای تخیل می کنند.
همگرایی در تقابل با روح خالقیت است .اگر در کالس بر همگرایی تاکید شود به این معنی است که معلم می خواهد همه دانش
آموزان از طریق طی مسیر مشترک و یک راه به یک نقطه نظر واحد و یک ایده مشخص شده برسند.
معلم باید در انتخاب نوع فعالیت ورزشی این نکته را در نظر داشته باشد که چه میزان این فعالیت می تواند تخیل دانش آموزان را
برانگیزد و آیا باعث می شود تا هر کدام بر اساس تصورات ذهنی خود چیزی را بیافرینند و اجرا کنند.
راهکارهایی برای افزایش خالقیت دانش آموزان در ساعت ورزش:
- 1تغییر در شیوه ارزشیابی تربیت بدنی برای دانش آموزان.
- 2عالقه مند کردن دانش آموزان به ساعت ورزش.
- 3تغییر نام زنگ ورزش به نامی دیگر با ابتکار دانش آموزان مانند :زنگ سالمتی
- 5تغییر در نحوه آموزش درس تربیت بدنی.
- 4استفاده از خود دانش آموزان برای آموزش.
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-اجرای ساعت تربیت بدنی همراه با سرودهای ورزشی.

- 7پیشنهاد استفاده از دست ساخته های دانش آموزان در ساعت ورزش.
- 8استفاده از روش تلفیقی برای ساعت تربیت بدنی(به عنوان مثال هنر و ورزش) با همکاری معلم هنر.
البته برای رسیدن به یک کالس خالق
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·شخصا باید به عنوان معلم به خالقیت دانش آموزان عالقه نشان دهید.
·هر نوع خالقیت هر چند کوچک از جانب دانش آموز مورد تشویق از جتنب شما قرار گیرد.
·تا حد امکان به دانش آموزان آزادی عمل دهید و کالس ورزش را از حالت خشک و دستوری خاج کنید.
·دانش آموزان را به مطالعه و پی گیری اخبار و رویدادهای ورزشی ترغیب کنید.
·

سعی کنید کالس ورزش را به سوی پرسش از دیگران برای اصالح یک مهارت در دانش آموز سوق دهید.

 - 3راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش جاذبه درس تربیت بدنی
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تابلوی اعالنات ورزشی:یکی از روشهایی که موجب افزایش جاذبه درس تربیت بدنی در مدارس می شود نصب یک تابلوی اعالنات
ورزشی است که می توان از طریق آن اطالعات جدید ورزشی،اخبار و ....را به دانش آموزان ارائه کرد ▪.اعالم سایت های مختلف
ورزشی:
امروزه با گسترش اینترنت در سطح جهان ودست یابی راحت وآسان به آن می توان از این طریق دانش آموزان را به ورزش کردن
ترغیب کرد به این صورت که سایتهای ورزشی را به دانش آموزان معرفی نمائیم ▪.بر گزاری مسابقات ورزشی:مسابقات می تواند در
سطوح مختلف اجرا شود،از سطح یک کالس گرفته تا سطوح باالتر:آموزشگاه،ناحیه،استان و کشور که هم اکنون در مقاطع مختلف
اجرا می شود اما نکته ای که مورد توجه است این است که این مسابقات هنوز جایگاه واقعی خود را در بین دانش آموزان پیدا
نکرده واین نشانۀ ضعف ونقص در برنامه ریزی می باشد .چرا که برگزاری اینگونه مسابقات فقط دانش آموزان برتر شرکت کننده را
فرا می گیرد حال آنکه بد نیست اگر مسابقاتی جهت دانش آموزان دیگر ویا تماشا گران ومشوقّین که به مسابقات می آیند برگزار
گردد وبرای دیگر دانش آموزان نیز ایجاد انگیزه نماید ودر واقع یک فرهنگ سازی اصولی برای تماشا گران ودانش آموزان غیر فعّال
گردد.

▪ایجاد انگیزه برای مطالعات ورزشی:در حال حاضر بسیاری از کتب ورزشی مفید وجود دارند که به امر تربیت بدنی از دیدگاه خاص
و ویژه ای می نگرند وعالوه بر آنها می توان از مجالت وروزنامه ها وهفته نامه های معتبر ومعروف ورزشی نام برد،کارشناسان تربیت
بدنی آموزش وپرورش می توانند با در اختیار قرار دادن این منابع عظیم نقش مهمی در ترغیب دانش آموزان به ورزش ایفا کنند.از
جمله عوامل ایجاد کننده انگیزه:خبر رسانی واطالعات عمومی ورزشی وتربیت بدنی وبرگزاری مسابقات اطالعات عمومی ورزشی می
باشد ▪.ارائه مشاوره جهت جدول برنامه ریزی شده:
همان طور که امروزه مراکز مشاوره ای گوناگونی در ابعاد مختلف روانشناسی،جامعه شناسی و ....وجود دارند ارئه مشاوره به دانش
آموزان برای داشتن برنامه ای زمان بندی شده برای انجام فعالیت های ورزشی کمتر به چشم می آید ▪.چاپ نشریات ورزشی توسط
دانش آموزان:
ایجاد یک محیط رقابتی برای دانش آموزان یک آموزشگاه یا ناحیه ویا استان در مورد چاپ نشریات ورزشی دانش آموزی می تواند
در بسیاری از موارد موجب افزایش جاذبه درس تربیت بدنی گردد ▪.ایجاد یک سایت ورزشی برای آموزشگاه:با ایجاد یک سایت
ورزشی وبا کمک دانش آموزان مطالب مختلف ورزشی گردآوری می شود وبدین ترتیب موجب گسترش جاذبۀ درس تربیت بدنی
می گردد ▪.اهدای جوایز ورزشی:در بسیاری از مدارس رسم بر این است که از دانش آموزان برتر رشته های مختلف درسی
،هنری،فرهنگی و....تقدیر به عمل می آید وبه آنها جوایزی اهدا می گردد.چرا در این میان اهدای جوایز ورزشی بسیار نادر
است؟تربیت بدنی می تواند با مرسوم کردن این شیوه نقش مهمی را در ترغیب وتشویق دانش آموزان به سمت وسوی ورزش ایفا
کند ▪.آگاهی دادن نسبت به اهمیت تحرک و بازیها و فعالیتهای ورزشی نسبت به بازیهای رایانه ای:باید توجه داشت مادامیکه
بازیهای رایانه ای در بین دانش آموزان رونق واهمیت دارد،آنها کمتر به ورزش روی می آورند،اما با کم رنگ جلوه دادن نقش
اینگونه بازیها وهمزمان با ارائه گزینه ورزش به دانش آموزان می توان انگیزه قابل توجهی در جذب آنها به ورزش ایجاد کرد▪.
برگزاری مسابقات فرهنگی ،هنری در محدودۀ ورزشی:
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به عنوان مثال می توان به مناسبت های مختلف مسابقاتی در سطح آموزشگاه ویا ناحیه ویا استان تحت عنوان عکاسی با موضوع
ورزشی برگزار کرد ویا عناوین دیگر از قبیل:طنز-کاریکاتور-نقاشی و ▪....برگزاری نمایشگاه های ثابت یا دوره ای:این نمایشگاه ها
شامل-1:عرضه محصوالت ورزشی با کیفیت وقیمت مناسب  -2آثار ابداعات ،اختراعات،تألیفات،ترجمه ها و....دانش آموزان ویا
مربیان تربیت بدنی است ▪.برگزاری مسابقات ورزشی همگانی:
برگزاری چنین مسابقاتی موجب افزایش شور ونشاط وروحیه ورزشی در بین دانش آموزان می گردد.در حال حاضر این مسابقات در
سطح بسیار محدودی اجرا می شود ▪.معرفی مکانها،باشگاه ها وکلوپ های معتبر ورزشی:
کارشناسان تربیت بدنی می توانند در یک تحقیق گسترده سالنها ومکانها وباشگاه های ورزشی معتبر ومفید همجوار وغیره را به
منظور استفاده دانش آموزان شناسایی ومعرفی نمایند ▪.اجرای ورزش صبحگاهی:یکی از عواملی که می تواند در ترغیب وتشویق
دانش آموزان به ورزش نقش مهمی ایفا کند ورزش صبحگاهی است که باید قسمتی از مراسم صبحگاهی مدارس را شامل
شود.البته باید توجه داشت که هیچ یک از موارد مطرح شده به تنهایی ویا در زمان کوتاه نتیجۀ قابل توجهی نخواهد داشت.باید
فعالیت های مد نظر را بطور گسترده ومتمادی طی چندین سال انجام داد تا نتیجۀ مطلوب حاصل شود.
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 – 4چهارده پیشنهاد برای بهبود وضعیت تربیت بدنی در مدارس و زنگ
ورزش
توسعه ورزش مدارس با وجودی که در برنامه چهارم به صورت تکلیف صریح بیان شده اما به دلیل ظرفیت های محدود در آموزش
و پرورش هنوز این مهم تحقق نیافته است .
تربیت بدنی و علوم زیرمجموعه آن یکی از جذاب ترین و آشناترین علوم معاصر است ،اهمیت تربیت بدنی و ورزش در تامین و
حفظ سالمت جسمی و روانی انسان (به ویژه جوانان و نوجوانان و نقش آن در شکوفایی استعدادها) سبب شده است تا این علم
جایگاه ویژه ای را در جوامع مختلف بشری به خود اختصاص دهد .
با توجه به تحوالت شگرف و همه جانبه ناشی از تحوالت علمی در آغاز هزاره سوم ،تامل در برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر و راهکارهای
علمی برای ترسیم آینده اجتناب ناپذیر است .
جاذبه های ورزش قهرمانی و اهمیت آن در جوامع امروزی به حدی است که در بسیاری از رویدادهای ورزشی مانند المپیک و
مسابقات جهانی ،کسب مقام قهرمانی پیروزی ملی تلقی می شود .
اهداف نوین تربیت بدنی و چگونگی حصول آن ،نیازهای حال و آینده و چگونگی پاسخ گویی به آن ها ،از جمله مواردی است که
چالش های فراوانی را در مجامع علمی مختلف از جمله آموزش و پرورش سبب شده است ،البته در این میان برخورداری از ساختار
سازمانی قوی و مستقل و نیروهای توانمند برای تحقق اهداف یاد شده ضروری است .
در واقع برای داشتن ایرانی توسعه یافته و سربلند به جوانان قدرتمند و با نشاط و پرتالش نیاز است و سالهاست که برای رفع این
نیاز ،مربیان و دبیران زحمتکش ورزش در سراسر کشور کوشیده اند تا فرزندان نسل فردای ایران زمین ،قوی ،سرزنده ،شاداب ،
تندرست باشند .
در این راستا یکی از مامن هایی که تالش های زیادی در توسعه ورزش قهرمانی و همگانی کشور نموده اندک بضاعت ورزشی ما نیز
بر پایه های مستحکم آن قرار گرفته آموزش و پرورش است .
توسعه بعد قهرمانی ورزش ،مستلزم گسترش ورزش حرفه ای در بین دانش آموزان است; چنانچه کشورهای صاحب نام در ورزش
جهان با برنامه ریزی  ،هماهنگی و گسترش ورزش دانش آموزی به نقطه ای از توسعه پایدار رسیده اند .
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بحث مهم تعامل اجتماعی نیز از اصول مهمی است که دانش آموز با کمک ورزش می تواند بیاموزد ،ضمن اینکه آینده سازان کشور
دربازیها یاد می گیرند که حد و حدود اجتماعی را بشناسند،به داور احترام بگذارند،قانون ومقررات را به درستی اجرا کنند و راه و
رسم تعامل با دیگران برای رسیدن به پیروزی را مورد توجه قرار دهند .
برد وباخت در ساختن شخصیت عاطفی نقش بسزایی دارد و این همان نکته است که کارشناسان و جامعه شناسان بر آن تاکید
داشته و از ورزش به عنوان "تربیت بدون کالم" نام می برند .
بنابراین هرچه میزان تعادل بین فعالیت های جسمانی وفکری بیشترشود ،رشد دانش آموز بهتر خواهد بود.چنانچه دانش آموزانی
که کمبود حرکات منظم بدنی دارند ،دچار خستگی فکری  ،دیرفراگیری  ،رخوت و درس گریزی می شوند .همه این موارد نشان از
اهمیت درس تربیت بدنی در مدارس دارد .
توجه به ورزش مدارس رعایت اصل سوم قانون اساسی است که براساس آن دولت مکلف به ارائه آموزش و پرورش  ،تربیت بدنی و
بهداشت و درمان رایگان برای کلیه اقشار جامعه است .
با تغییر ساختار تربیت بدنی مدارس از قالب معاوت تربیت بدنی و تندرستی به یک اداره کل زیرنظر معاونت پرورشی و تربیت بدنی
و کوچک شدن این تشکالت ،تاحدودی فعالیت های آن نیز محدود شده است بطوریکه به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای موجود
نیست .
درواقع مهم نیست ساختار به شکل معاونت یا اداره کل باشد ،مهم این است که باید درآموزش و پرورش واحدی ایجاد شود تا
ظرفیت تمامی اهداف وبرنامه ها را داشته باشد .
باید امکان و فرصت الزم برای رشد تربیت بدنی به آموزش و پرورش داده شود تا بتوان به وسیله آن دانش آموزان را به
مسیرخوشبختی ،سعادت ،تفریحات سالم  ،رشد عاطفی  ،عقلی  ،جسمانی و فکری سوق داد .در شرایط فعلی چنین وضعیت مهیا
وکافی نیست ودرس تربیت بدنی به جایگاه اصلی خود نرسیده است .
تمام دروس در مدارس بحث های متفاوتی همچون حفظ کردنی ها و استدالل ها را بیان می کنند و تنها درس تربیت بدنی است
که خالقیت یعنی همان وجه تمایز انسان با ماشین های رایانه ای را آموزش می دهد .
گروه ورزشی ایرنا ،در یک بررسی کارشناسی با صاحب نظران موارد زیر را برای هرچه بهتر شدن وضعیت تربیت بدنی در
آموزشگاهها و زنگ ورزش مدارس پیشنهاد می کند .
***تعامل و همکاری با سایر ارگانهای دولتی ،غیردولتی و مرتبط با ورزش به خصوص سازمان تربیت بدنی بیشتر شود البته این
همکاری باید بگونه ای باشد که آموزش وپرورش از امکانات سازمان و سازمان از پتانسیل های موجود در این وزارتخانه استفاده
کنند .
***از آنجایی که وظایف عمده ای درامر پرورش دانش آموزان و تضمین سالمتی روحی و جسمی آنان برعهده تربیت بدنی
آموزش وپرورش است ،یقینا  2ساعت درس تربیت بدنی تحت عنوان زنگ ورزش در مدارس پاسخگوی این نیاز نیست .
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***مسائل کلیدی مثل میانگین طول قد و وزن دانش آموزان ومقایسه آن با کشورهایی دیگر بخش مهمی است که می بایست
کارشناسان امر آن را دنبال کرده و این عدد علمی را به دست آوردند که این وظیفه نیز در کشورهای پیشرفته برعهده آموزش
وپرورش است .ضمن اینکه بحث ناهنجاریهای قامتی دانش آموزان نیز که از قدیم مطرح بوده هنوز به عنوان یک مشکل مطرح
است .خوش بینانه ترین آماری که از قبل بوده است  11درصد دانش آموزان دارای ناهنجاریهای قامتی از قبیل پشت گرد ،پشت
گود ،پای پرانتزی  ،پای ایکس  ،پای صاف و مسائل دیگر هستند .
***رساندن دانش آموزان به آمادگی جسمانی الزم یکی دیگر از مهمترین وظایف تربیت بدنی مدارس است که اساس کار
دربرنامه ریزیهای آموزش وپرورش شکل می گیرد .
***برگزاری مسابقات نوجوانان توسط آموزش وپرورش به منظور کیفیت افزایی وباالرفتن بهره وری یکی دیگر از عوامل مهم است
که باید با تعامل سازمان تربیت بدنی تحقق یابد .
***ارتقا» بخش های کمکی شامل فدراسیون ورزش مدارس ،باشگاههای دانش آموزی  ،کانون های ورزشی و مراکز تندرستی
ورزشی نیز باید جزو برنامه قرار گیرد .
***رساندن سرانه فضاهای ورزش دانش آموزی به سرانه یک متر و سرانه  8هزار ریالی ورزش دانش اموزی به  51هزار ریال و
دادن اولویت استفاده از فضاهای ورزشی سرپوشیده موجود به دختران دانش آموز.
***به درس تربیت بدنی به عنوان درس اخالق نگاه شود و تعامل بین دانش آموز و معلم ایجاد شود تا معلم نقش مربی و راهنما
را ایفا کند .معلم خودش ملبس به لباس ورزشی باشد،از لحاظ بدنی ورزیده بوده و آماده برسرکالس برود .اصول تمرینات  ،آمادگی
جسمانی را آموزش بدهد ،روحیه  ،نشاط و شادابی در بین دانش آموزان ایجاد کند و از کار دانش آموزان ارزشیابی عددی داشته
باشد .دانش آموزانی که ناهنجاریهای جمسانی دارند را شناسایی کرده و آنان را به مرکز تندرستی راهنمایی کند .سابقه بیماری
دانش آموزان را شناخته و در نهایت رشد دانش آموزان در تمام ابعاد وجودی را با کمک درس تربیت بدنی انجام دهد .
***کتاب راهنمای معلم در هر سه مقطع تحصیلی سالهای پیش تدوین و دراختیار معلمین قرار گیرد .
***ورزش آغازین و صبحگاهی به صورت جدی در مدارس دنبال شود واین برنامه به گونه ای تنظیم شود که تحت هر شرایط آب
و هوایی و باحداقل امکانات حتی در سرکالس درس قابل اجرا باشد .
***درخصوص معلمین ورزش درکالسهای اول تاسوم ابتدایی نیز اقدامات الزم صورت گیرد چرا که اعتقاد داریم دراین سالها
دانش آموز بیشتر از سایر مواقع نیاز به مربی ورزش برای شناساسی و تربیت استعدادها دارد .
***افزایش ساعت درس تربیت بدنی از 2به 3ساعت در تمامی مدارس اجرا شود .
***بحث باشگاهداری که به صورت آزمایشی در رشته های والیبال و تنیس روی میز در چند استان انجام شده ،به صورت رسمی
به سایر رشته ها و استانها تعمیم یابد .
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***احیای فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور با تصویب اساسنامه و انتخاب رییس آن به منظور تقویت برنامه های برون مرزی
دانش آموزان صورت گیرد .
درپایان امید است که با توجه بیش از پیش مسووالن ورزش کشور به تربیت بدنی مدارس ،آینده ورزش کشور بهتر از امروز باشد و
آینده سازان این مرز وبوم از سالمتی روحی و جسمی بیشتری برخودار باشند.

 – 5پیشنهاداتی برای موفقیت به عنوان معلم ورزش
طرح درس ساالنه کاربردی داشته باشید
منظورازطرح درس کاربردی طرح درسی است که شماواقعابتوانیم باتوجه به امکان وتجهیزات مدرسه ،شرایط ووضعیت زمین های
ورزشی مدرسه وتوانایی های جسمانی ومالی دانش آموزان محل خدمت خوداجراکنید.دراین طرح درس شمامشخص می
کنیددریک سال تحصیلی درهرماه وهرجلسه چه مهارت هاومطالبی (حیطه دانشی)رابه دانش آموزان آموزش خواهیدداد .بایدبرنامه
وطرح شماانعطاف پذیری الزم راداشته باشدیعنی پیش بینی کرده باشید اگرشرایط جوی نامناسب بودوشمامجبوربودیددرکالس
بمانیدآنروزرابه چه کاری می پردازید.
طرح درس روزانه داشته باشید
زمانیکه نقشه کلی تهیه شددومشخص کردیددرهرجلسه ازماه چه مهارتی رامی خواهید آموزش دهیداکنون نوبت آن است که
تعیین کنید این مهارت راچگونه با چه تمریناتی می خواهیدآموزش دهید.برای هرجلسه وآموزش هرمهارت تمریناتی راکه می
خواهید اجرا کنید وبازیهای متناسب با آن راطرح ریزی کنیدانجام اینکارشایددرنگاه اول وقت گیرباشد ولی باشروع تعطیالت
تابستان شماباصرف نیم ساعت درروزمیتوانیدتاپایان تابستان این کاررابه پایان برسانید.انجام اینکارچندمزیت دارد:
اگرشمایکباروقت خودراصرف انجام اینکارکنیدباقی سالهای خدمت ،دارای طرح درسی هستیدکه تمامی جزییات درآن لحاظ
شده،اگرتمرین یابازی جدیدی درهرسال به ذهنتان آمدمی توانیدآن رابه برنامه یتان اضافه کنیددرواقع برنامه شمابه مرورزمان به
روزخواهدشد ،قدم اول تهیه این برنامه است.
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باتهیه این طرح درس شمامیدانیددقیقاهرسال به چه تجهیزاتی نیازداریدبنابراین سرانه مدرسه رادقیقادرآن بخش صرف می کنید.
دفتری جهت ثبت فعالیت های خوداشته باشد
این دفتربه شمادرجهت نظم بخشیدن به کارهایتان کمک خواهد.مواردی که دراین دفترمی تواندلحاظ شود:
مشخصات آموزشگاه،دبیرتربیت بدنی وبرنامه هفتگی
لیست ثبت حضوروغیاب دانش آموزان
لیست وضعیت وسایل ورزشی وزمین های ورزشی موجوددرآموزشگاه
لیست ثبت هزینه های انجام شده برای فعالیت های تربیت بدنی آموزشگاه
لیست ثبت بخشنامه های ارسالی به مدرسه
لیست ثبت مشخصات دانش آموزان معاف ازفعالیت های ورزشی به دلیل مشکالت جسمانی یابیمای
لیست ثبت صدمات و آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعت تربیت بدنی
لیست ثبت مشخصات سرگروه های ورزشی آموزشگاه
لیست مشخصات و نتایج تیم های ورزشی آموزشگاه که در مسابقات سطح شهرستان  /منطقه شرکت نموده اند
ثبت صورت جلسه کمیته ورزش
ثبت مالقات صورت گرفته بااولیا
ثبت طرح و ابتکار و خالقیت معلم تربیت بدنی
شعارهای ورزشی هرهفته
لیست ارزشیابی نیمسال اول ودوم تحصیلی
تابلوتربیت بدنی
تابلویی برای نصب مطالب خودداشته باشیداین تابلومی تواند2قسم باشدیک قسمت برای نصب مطالب برای دانش آموزان یک
قسمت برای نصب مطالب برای اولیاء وهمکاران.
کمدورزش
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کمدورزش خودراهمیشه مرتب نگه داریددرهرکالسی مسئولی برای کمدانتخاب کنیدتاوسایل موردنیازراازکمدخارج کرده وپس
ازپایان کالس به داخل کمدانتقال دهد.لیستی ازوسایل موجوددرکمدتهیه کرده وبرروی درب کمدنصب کنید.
توجه به ظاهرتان
مارابعنوان معلم ورزش می شناسندپس باید نحوه لباس پوشیدنمان نشان دهنده این امرباشد،نمی توان دانش آموزان راتشویق به
پوشیدن لباس ورزشی کرددرحالی که خودمان باشلوارغیرورزشی یاکفش رسمی درحیاط مدرسه قدم می گذاریم،همیشه بایدبه
آراستگی ومرتب بودن لباس هایمان اهمیت دهیم پوشیدن لباس ورزشی کثیف ،نامرتب وچروک بی اهمیتی مارابه حرفه یمان
نشان میدهدوزمینه رابرای سوء استفاده دیگران فراهم می آورد .اگر دوست داریدکالسی منظم بادانش آموزانی مرتب ومودب
وقانونمندداشته باشیدبایدخودتان قاتونمند،مودب ،آراسته ومرتب باشید.
نگرش مثبت داشته باشید
بیش از84درصدموفقیت کاریتان صرفنظرازاستعدادومهارت،به نگرش وشخصیت شمابستگی دارد.موفقیت،میزان درآمدوسرعت
پیشرفت تان وابسته به این است که مردم چقدرشمارادوست دارندوبرای کمک به شماتمایل دارند.هوش احساسی درموفقیت کاری
بسیارتاثیرگذارترازضریب هوشی شماست.برای تحقق این امرخوب است که درمحل کاردربرخوردباهمکاران،اولیاوحتی دانش آموزان
برخوردگرم،مثبت،شادوتاثیرگذارداشته باشیم تادیگران ازمصاحبت کوتاه بامالذت ببرندوسرشارازانرژی شوند.
سخت کارکنید
سخت کارکردن به معنی این نیست که شماهمه وقت روزانه خودراصرف کارکرده واززندگی شخصی خودغافل شوید.افرادموفق
زمانیکه درمحل کارخودحاضرمی شوندتمام ساعات کاری خودراصرف کارمفیدمی کنند.یک فردمعمولی باکمترازپنجاه درصدظرفیت
خودکارمی کند.پنجاه درصدباقی مانده ،با صحبت های بی ارزش،تماس های تلفنی شخصی،کارهای شخصی،دیرآمدن،زودرفتن
وبیشترکردن زمان چای واستراحت تلف می شود.فقط پنج درصدازمردم جهان تمام وقت کاری خودراکارمفیدمی کنند.سخت
کارکردن به معنی این است که شمابه موقع درمحل کارخودحاضرشوید،پس ازاتمام زنگ تفریح به موقع به کالس بازگردیدازصحبت
ووقت تلف کردن درراهروهای مدرسه اجتناب کنید،کارروزمره خودرابه موقع شروع کنیدوبه موقع به پایان برسانیدساعاتی راکه
درمدرسه هستیدواقعاصرف کارهای مدرسه ورسیدگی به امورورزشی مدرسه ودانش آموزان بکنیدوحداقل روزی نیم ساعت درمنزل
راصرف رسیدگی به برنامه مدرسه ومطالعه درزمینه کاریتان کنید.
خودتان رارتقادهید
ابتداالزم است بدانیدبعنوان معلم ورزش چه وظایفی به دوش شماگذاشته شده است،درقدم اول وظایفه محوله رابه نحواحسنت انجام
دهید.اگر درخودتان توانمندی های بیشتری می بینیدازمدیرمدرسه ،سرگروه آموزشی،کارشناس منطقه ویاحتی ازکارشناسی
سازمان تقاضای مسئولیت بیشتری بکنید .وظیفه محوله رابه نحواحسنت ودراصرع وقت انجام دهید.همیشه برای کارخودبرنامه
وطرح قبلی داشته باشیدبدانیدکه روزکاری راچطورمیخواهیدشروع کنیدچه کارهایی رابایدانجام دهیدوچطوربه پایان برسانیدبرای
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تمام ساعات وکالسهایتان برنامه داشته باشید.مطالعه وباالبردن آگاهی ،استفاده ازفکروایده های دیگران وتجارب
آنهاشمارادربهبودوارتقاء شغلی کمک می کند.
ازمشارکت دانش آموزان استفاده کنید
کارهای روزمره رابه دانش آموزان محول کنید،سرگروه های ورزشی می تواندشما رادربرگزاری جشن ها،مرتب کردن کمد
ورزش،تهیه ونصب مطالب برروی تابلوی ورزش ،رسم زمینی که درهرروزبرای بازی های مختلف نیازداریدوبسیاری ازکارهای
دیگرکمک کنند.
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