ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

در ﯾ ﻧﺎه

ورزش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ورزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﻤﻮن در ﻣﺘﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺘﺐ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟ ورزش ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﺴﻤ و رواﻧ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن از ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ورزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
ﻣﻀﻤﻮن درﺳ در ﻣﺎﺗﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در وﻻﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻠﺦ ،ﮐﺎﺑﻞ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ورزش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

وﺿﻌﯿﺖ

ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﻨﺪه :وزارت ﻫﻤﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن )(BMZ

در زﻣﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷ و
ﻓﺮﻫﻨ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﻋﻤﻮﻣ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺮوز ورزش در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾ از ﺳﺮﮔﺮﻣ

ادارۀ ﻫﻤﺎر :رﯾﺎﺳﺖ ورزش وزارت
ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،رﯾﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﻌﺎرف در وﻻﯾﺖ ﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ  GIZﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ و ﺛﺎﻧﻮی در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،داﻧﺸﺎه ورزﺷ آﻟﻤﺎن در
ﮐﻮﻟﻦ

ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﯾﺪ .ورزش ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺴﻢ و ﻫﻢ ﺑﺮای روان اﻧﺴﺎن ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .وﻟ ورزش در ﻣﺘﺐ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻓﺮض وﺟﻮد
آن ،ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻋﻤﻠ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﯾ ﻣﻀﻤﻮن درﺳ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻈﺮی ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ،ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آﻣﻮزش ﻋﻤﻠ ،ﺟﺪول زﻣﺎﻧ ،ﻣﺮﺑﯿﺎن ورزﯾﺪۀ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪهDeutsche :
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ﻣﺴﻠ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷ و ﻧﯿﺰ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻤﻠ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺘﺐ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺟﻮان ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷ در اﻧﻈﺎر ﻋﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﯾ ﻣﺎن اﻣﻦ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ورزﺷ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻫﺪف
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ورزش را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻣﻬﯿﺎ
ﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﮥ ﻣﻌﻠﻢ ﯾ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ورزش
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻣ ﺷﻮد.
اﻗﺪاﻣﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ

 :Provincesﺑﻠﺦ
,
 :Provincesﮐﺎﺑﻞ
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷ ورزﺷ در ﻣﺘﺐ ﻫﺎ ،ﺗﺪوﯾﻦ
ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺑﺮای ﻣﻀﻤﻮن ورزش
در ﺗﺮﺑﯿﮥ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ
– Overall term: March 2016
December 2018

ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻀﻤﻮن ورزش در ﻣﺘﺐ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﯾﺞ ﮔﺸﺖ :ده
ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧ وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃ دو دوره آﻣﻮزﺷ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ورزش را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ اﺑﺰار رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺤﻠ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺐ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ورزش ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮپ اﻧﺠﺎم ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﺒﺎل و واﻟﯿﺒﺎل ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
Fact sheet: Sport for
Development in
Afghanistan
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201

ﻣﺮﺑﯿﺎن ورزﺷ ﻣﺬﮐﻮر داﻧﺶ و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺎران ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﻃ ﻫﺸﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۷۸ﻣﺮﺑ از  ۳۸ﻣﺘﺐ ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ
آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ .داﻧﺸﺎه ورزﺷ آﻟﻤﺎن در ﮐﻮﻟﻦ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را

(7-S4D-d-7_Dari.pdf

ﺗﻤﺎس

ﻫﻤﺮاﻫ ﻧﻤﻮد .ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷ ورزﺷ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن

ﻣﺮﺗﻀ اﻣﺎﻣ GIZ GmbH ﻣﺪﯾﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣ ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ۲۰ ،ﺑﺎب ﻣﺘﺐ در ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ و ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻪ

ﭘﺮوژه ورزش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
morteza.emami@giz.de

ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻧﻬﺎ در ﻣﻀﻤﻮن ورزش آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺘ و ورزش ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺪود  ۵۷۰۰۰ﺷﺎﮔﺮد از
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ای آﻟﻤﺎن ‐ اﻓﻐﺎن در وﻻﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎری
از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﮥ ﻣﻌﻠﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﯾﻨﺪۀ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮﯾﺶ
را ﻓﺮا ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ورزش ﺟﺪﯾﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺼﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﻠﻤﺎن
اﺑﺘﺪاﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﺎه ﻣ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﯾ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺘﺐ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ورزﺷ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﻪ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻣﺎﻧﺎت ﻣﺎﻧ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺐ ﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای ورزش ﺗﺪوﯾﻦ ﻣ ﺷﻮد.

