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 ."عيون وآذان إيضافية تساعد على تطوير مهارات معينة"

 

 ة و اإلرشاد: قالمراف:فلسفة 

 .ع مرور الوقترافق ممبين الالعب القائد و ال تغير العالقةتو و مختلففريد  مرافقكل  -

عب وتكملون واالتمتلكها أنت : والتي من المحتمل أن تتطور المتكاملة  القوةاالستفادة من نقاط  -

   بعضكما في حلقة التدريب 

  النجاح مفتاح مهالشخصية  الحدودالمساندة وإحترام الثقة، التناسق،  -

   والفعالة شراكة حقيقيةيمثالن أساس الالمرافق و الالعب القائد  دورتحديد يف وتعر -

 عند الحاجة مرن كن مركًزا ولكنه -

 

 :متطلبات المرافقة والتدريب

 ؟رافق لتوجيه وتدريب الالعب القائد في دور ممثل الصحةالم يفعل ذاما

  تدريب ال حضور ومساندة الالعب القائد ممثل الصحة خالل فترة  -

 المعلومات المكتسبةلتطبيق  ةفرصإتاحة ال -

 "العمل كقائد "مدرب -

   الضرورةمساندة الالعب عند مساعدة و -

 بناءةالمالحظات التقديم  -

 ةالمستمرفرص التعلم البحث وتأمين  -

 أو الدور المطلوب منه المهمةالتركيز على  علىة الالعب القائد ساعدم -

 كممثل الصحةل الالعب القائد مسؤولياته يحمت -

 إذا لزم األمر المواصالت توفير  -

 

 :كيفية عمل المرافق

 حسب الحاجةله وتوفير الدعم   القائدالعب الااللتزام بالعمل مع  -

 علىأو سوف يعمل التي يعمل ، األهداف هاحتياجات، معه الطريقة األمثل للتواصلو العب القائدال ةعرفم -

 تحقيقها في دوره الجديد

اللبناني: صحة الالعب، المجتمعات الصحية، ممثل الصحة لألولمبياد الخاص على برامج الصحية تعرف ال -

 في هذا المجال الممكنةوالفرص 

 لم يستطع ذلكفي حال تقديم المساعدة فقط . بالتعبير عن نفسه العب القائد لإعطاء الفرصة  -

 رافقالمأفكار على ، وليس تتعرف  على أفكار الالعب القائد أن تريد الناس  :األستماع -

 النشاطخاصًة قبل الخطاب أو  - دائًماالتشجيع  -

 و إختيارات الالعب القائد  راءآل ةقيم اءأعط -

 صبح أكثر كفاءة وقدرةيوالمساندة لالعب القائد عندما المساعدة  التقليل من -

 بطريقة مهنية اللبناني تمثيل األولمبياد الخاص -

 

 :المؤهالت األساسية

 ما فوقعاًما أو  12 هعمر -

 على معرفة تامة ببرنامج األولمبياد الخاص اللبناني   -

 بعد المشاركة في ورشة العمل المخصصة لالعب القائدفي أدوار قيادية على األقلااللتزام لمدة عام  -

لتدريب الالعب القائد بناءاً على األهداف المحددة و برنامج شهر ساعات/ 5عداد لاللتزام بحد أدنى االست -

 النشاطات الخاصة بالالعب القائد.  


