ﻧﻘـﺶ ورزش در ﺳﻼﻣـﺖ روح و روان
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺟﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ورزش اﺳﺎس و زﯾﺮﺑﻨﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻧﺸﺎط اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺶ ورزش در ﺳﻼﻣﺖ روح و روان داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻫﺮﻣﺰ از ﺟﺎﺳﮏ ،ﮐﻼﻣﯽ ﭘﻮر در آﯾﯿﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ از
 70داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮﺗﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش در ﺳﻼﻣﺖ روح و روان اﻧﺴﺎن ﻫﺎ،
اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ در اﻧﺴﺎن ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﯽ وی
را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ورزش اﺳﺎس و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻧﺸﺎط اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺮاد
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ از ﻫﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺟﺎﺳﮏ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ورزش داﻧﺶآﻣﻮزی را ﻣﻬﻢ
داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﺮدن
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ورزش اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮای داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﺮﮔﺰار و زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ را در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ و
ﮐﺸﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﮐﻼﻣﯽ ور ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼش دﺑﯿﺮان ورزش ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮب داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
اﻓﺘﺨﺎر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ  ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
در ﻋﺮﺻﻪ ورزش دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی
اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد.
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ازﻫﻔﺘﺎد داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﮏ در رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﻃﻨﺎب ﮐﺸﯽ ،دوﻣﯿﺪاﻧﯽ و واﻟﯿﺒﺎل در ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
دوره اول و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻦ اﻣﻮرﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﺎﺳﮏ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ/.اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

