بزْاَج فيك  VAIKايتدرٜيب
َكدَ:١

مما الشؾ فيو أف عالـ التدريب عالـ ممئ باالسرار ..تُرى ما ىي أسرار المدربيف
والمحاضريف األكثر فاعمية ونجاح ؟ وكيؼ يمكف ليؤالء الراغبيف في أف يكونوا مدربيف

محترفيف ويصموا لغايتيـ ؟ ..وكيؼ يمكف لممدرب أف يذيب الجميد ويشعؿ الحماس؟..

وكيؼ يبدأ جمستو األولى؟ ..وكيؼ يتعامؿ مع النوعيات الصعبة مف المتدربيف؟ ..وكيؼ

يحافظ عمى استم اررية اىتماماتيـ؟ ..وكيؼ يستخدـ جميع األدوات والوسائؿ لتنشيط

المتدربيف؟ ..وكيؼ يحرؾ و يتحرؾ عمى مسرح الحدث ...وكيؼ ..وكيؼ ..وكيؼ..؟ إنيا

تساؤالت عديدة ..يختمط فييا الفضوؿ بالرغبة في المعرفة ..وأخر التساؤالت بؿ وأىميا عمى
االطالؽ كيؼ اكوف مدرب محترؼ  /المدرب فيَك ؟

ييدؼ برنامج فيَك  VAIKإلى إكساب المشاركيف أىـ المعارؼ األساسية المتعمقة
بأسرار التعمـ السريع وأدواتو  ،وتنمية مياراتيـ لممارسة أعماؿ المدرب المحترؼ بكفاءة

عالية واحداث تغيير ايجابي في اتجاىاتيـ وطريقة تفكيرىـ وافتراضاتيـ وسموكيـ وأساليبيـ
وكذلؾ معرفة ميارات التعمـ بكمية الذات .

وبما اننا بصدد صناعة (المدرب المحترؼ  /المعمـ الفعاؿ

) فالبد لنا اف نعرؼ ما

ىى انماط المدربيف والمتدربيف  ..وكاف البد لنا اف نعرؼ ماىى أىـ أدوات التدريب الناجحة
وكيفية تناوليا بشكؿ متمكف ومحترؼ  .وىذا االعداد المحترؼ حتى نضمف مدرب محترؼ

 /معمـ فيؾ لو سياده قصوى عمى ذاتو ولدية اتزاف كامؿ لكؿ طاقاتو  ..والننا ىنا بصدد

إعداد المدرب المحترؼ  /المعمـ الفعاؿ فكاف البد مف إطالع المدرب بكؿ ما ىو جديد فى
عالـ التدريب والتعمـ السريع  ،وما ىى التقنيات الحديثة المتعمقة بثقافة المدرب وما ىو

الجديد فى عالـ التدريب وأخي ار إكتشؼ نفسؾ ودرب مف خالؿ مناطؽ قوتؾ  ..والننا معًا

نريد أف نصنع المدرب المحترؼ  /المعمـ الفعاؿ فرأينا وانتـ معنا انو البد مف تعريؼ

المتدربيف ومعممي المستقبؿ بضرورة معرفة حدود المدرب مع المتدرب وما ىى مواصفات
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المدرب القدوة  ..ونحف عندما نقوـ بتقديـ كؿ ىذا الكـ مف ثقافة التعمـ السريع والتدريب
لمتدربينا حتى ينقموا معارفيـ ومياراتيـ إلى اآلخريف بأفضؿ الطرؽ العممية والعمميو .
وبصرؼ النظر عف كفاءة خبراء التدريب المسئوليف عف تنفيذ البرنامج  ،فإف

موضوع البرنامج نفسو يمثؿ تحديًا كبي ًار لممشاركيف فيو كونو ليس برنامجًا تقميديًا في شكؿ
محاضرات أكثر تقميدية ،بؿ ورشة عمؿ بمثابة خمية النحؿ ..يفتح فيو

البشرية عالمو اإلنساني التدريبي حتى ُيشعر المشارؾ بحيوية المدربيف .

ديناميؾ لمتنمية

ٖدف ايربْاَج ايعاّ:

ُّ
التدرب األكثر
إف اليدؼ مف برنامج فيك  ، VAIKما ىو إال مساعدتكـ الستعادة التعمـ و ّ
صحية في المدارس والشركات وحتى في المنزؿ وفي كؿ مكاف.
إف التعمُّـ ىو صورة مف صور العالج  .لذلؾ  ،فإف تبنيؾ لمتعمـ السريع يعني تحولؾ إلى
طبيب بمعنى مف المعاني  ،واسيامؾ في استعادة النظرة الكمِّية في عممية التعميـ والتدريب ،

وفي أنفس المتعمميف والمتدربيف ذاتيـ.

األٖداف ايتفص ١ًٝٝيٌبزْاَج :
إٕ حضٛرى ايربْاَج ٖذا سُٝهّٓو َٔ:

 oتجربة المبادئ السبعة لمتعميـ السريع.

 oاكتشاؼ الكثير عف دماغؾ ،وكيؼ تستخدمو وتطوره بشكؿ أفضؿ.
 oاكتشاؼ كيؼ يمكنؾ جذب انتباه متدربيؾ مف خالؿ ألعاب وتماريف محفزة.
 oتعمـ طرؽ جيدة لتخفيض التوتر.

 oتعمـ أنماط التعمـ المختمفة ،وكيؼ يمكف تمبية كؿ األنماط التعميمية الموجودة في
الصؼ.

 oإمتالؾ األدوات التي تبقيؾ منافساً قوياً في القرف .21
 oتطوير أدوات مبتكرة لتخفيض زمف وكمفة التدريب.
 oتطبيؽ تقنيات التعميـ السريع في أية مادة.

2

 oخمؽ بيئة إيجابية تحفز وتشغؿ المتعمميف.

 oإشغاؿ المتعمميف مف خالؿ التناوب بيف النشط والساكف.
 oفيـ أىمية الجداريات في تحسيف اإلسترجاع.

 oتسريع وقت تصميـ الدورات التدريبية بشكؿ فعاؿ.

 oالحصوؿ عمى تدريب مباشر عمى موادؾ الخاصة.

 oتعمـ سبعيف تقنية عمى األقؿ لتحسيف ميارات التعميـ والتدريب.
 oوالحصوؿ عمى الكثير .....الكثير.

َتطًبات احلضٛر :

ال يوجد متطمب تخصصي لحضور ىذا البرنامج .

املظارن ٕٛاملشتٗدف:ٕٛ
إف مف أىـ أىداؼ ىذا البرنامج ىو تأىيؿ واعداد المشاركيف فييا بشكؿ عممي وعممي

( ميارى ) وانساني  ،حتى يصبحوا مدربيف قادريف عمى إدارة البرامج التدريبية بشكؿ فعمي
داخؿ القاعات التدريبية و خارجيا .

ملٔ ٖذا اٍبزْاَج :
يكد رٚع ٢ف ٢تصُٖ ِٝذا ايربْاَج إٔ ٜتْاسب َع املدربني  ٚ ،نٌ َٔ ي٘ اٖتُاّ بايتدرٜب :
 oأي شخص يريد تسريع تعممو.
 oالطالب وأولياء األمور.
 oالمرشحوف لمتدريب في المؤسسات والشركات.

 oالمدربوف الجدد الباحثوف عف تطوير أنفسيـ وأساليبيـ العممية والعممية .
 oالمدربيف المحترفيف الميتموف بإحداث نقمة نوعية فى حياتيـ المينية.
 oمدراء الموارد البشرية.

 oمديرو و إداريو المؤسسات التعميمية.
 oالمعمموف والمشرفوف.
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 oكؿ مف ييتـ بالتعميـ والتربية والتدريب.

 oالخطباء والدعاة والراغبيف في التأثير عمى اآلخريف.
 oأخصائيو الجودة في التدريب.

األْظطٚ ١األسايٝب ايتدرٜب ١ٝاملشتخدَ ١يف ايربْاَج :
 oأْظط ١نشز اجلًٝد.
 oايعزض اإلٜضاح : ٞأسموب يتـ استخدامو لتقديـ طريقة أو ميارة معينة تحت ظروؼ
حقيقية مماثمة لمواقع.

 oأسايٝب املظارن : ١المناقشة  ،دراسة الحالة  ،لعب األدوار  ،العصؼ الذىني  ،التعّمـ
التعاوني.

 oايدراَا االجتُاع : ١ٝالدراما االجتماعية ىي أحد األساليب ذات األىمية الكبيرة في
التدريب في مجاؿ االتجاىات والسموؾ.

 oايكص ١غري ايهاًَ : ١نقوـ بسرد قصة غير مكتممة ونترؾ المتدربيف يتصوروف الحؿ ،
وىي مف األساليب المحببة في التدريب  ،وترسخ المفاىيـ واألفكار بشكؿ قوي في

أذىاف المتدرب وتقوي ممكة االبتكار والخياؿ لديو.

 oأيعاب ٚمتار : ٜٔاأللعاب واحدة مف األساليب ذات السمات الخاصة في التدريب حيث
أنيا تختمؼ عف كؿ األساليب األخرى مف حيث أنيا ال تتطمب الكثير مف الموارد،

إضافة إلى خمؽ أو إيداع فكرة مف خالؿ المعبة.
 oاملشابكات ايرتف ١ٝٗٝايتعً ١ُٝٝايتدرٜب١ٝ

 :المسابقات واحدة مف األساليب ذات البعد

التعميمي  /التدريبي  /الترفييي  ،التي تضفي البيجة والسرور والنشاط عمى المتدرب

خالؿ تطبيقيا بحنكة وبراعة.
 oتطبٝكات عًُ ١ٝحاسٛب.١ٝ

 oاألْظط ١خارج قاع ١ايتدرٜب  :التكميفات  /المشروعات  /الرحالت والزيارات الميدانية.

ايٛسائٌ ٚايتكٓٝات ايتدرٜب ١ٝاملشتخدَ ١يف ايربْاَج :
 oجياز عرض لمػ .( Data Show ) ppt.
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 oحواسيب آلية.

 oبوسترات جدارية.

 oأقالـ ممونة  /ورؽ  /ممصقات.

 oالسمات المبتكرة والمصممة بشكؿ احترافي خاصة بالبرنامج.

إرطادات يًُتدربني :
 oثمار المعرفة يجنييا فكرؾ البد وأف تقطفيا أنت بنفسؾ وتأكد َّأنو ال يمكف أف ينوب
أقرب قريب.
َ
عنؾ ٌ
أحد في ذلؾ بأي حاؿ مف األحواؿ واف كاف ُ
 oكف منتبياً لمتفريؽ بيف الحقائؽ و اآلراء.
 oكف مشاركًا في جميع األنشطة .

 oتقبؿ الدور الذي يسند إليؾ في المجموعة .

 oحفز أفراد مجموعتؾ في المشاركة في النشاطات .

 oاحرص عمى بناء عالقات طيبة مع المدرب والزمالء أثناء البرنامج التدريبي .

ٍ
أساليب وعتاد القتناص الفوائد بما فييا مف أو ار ٍ
ؽ وأقالـ
العدة بكؿ ما لديؾ مف
أعد ّ
ّ o
القتراحاتؾ
ووسائط تخزيف إليكترونية واف كانت لديؾ أفكا ارً أخرى ف ُكمُّنا إنصات
تفضؿ واطرح ماعندؾ.

 oبعد كؿ جزئية مف الدورة حاوؿ أف تشرح ما تعمّمتو لشخص معؾ فيذا يساعدؾ

كثي ارً في تثبيت المعمومات وفتح اتجاىات جديدة لمتفكير تكتسبيا مف ذلؾ الشخص
ىذا فضالً عف نشرؾ لمعمـ والفائدة.

الجيد واحرص عمى
 oالرغبة في المعرفة ىي أولى مفاتيح النجاح فاستغميا االستغالؿ ّ
تغذيتيا بحرصؾ المستمر وال تنسى أيضاً أنيا توَلد وتنمو مع االىتماـ.
 oحاوؿ تطبيؽ ما تعّممتو بجعمو جزء مف أحداثؾ اليومية

وأف تخمؽ أنت بنفسؾ

الفرصة لذلؾ  ،واحرص عمى ما تعممتو في البرنامج وطبقو في ميداف العمؿ.

 oساىـ في بناء البرنامج المطروحة وذلؾ بإضافة ما لديؾ مف معمومات سابقة عف
موضوعيا فيناؾ مف يحتاج لمعرفتيا ال تكتفي بالمتابعة وال تُط ِبؽ شفاه السكوت
عمى معموماتؾ وال تنتظر أف يطمبيا أحد منؾ بادر بإدراجيا مع سياؽ الحديث أو
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ٍ
ٍ
مناسب إلحضارىا ففي مشاركة المعمومات متعة فكرية وروحية ونفسية
مدخؿ
بإيجاد

تغمرؾ حتما ً .

وتعود أف تناقش الفكرة
 oضع انطباعاتؾ عف األشخاص وآراءؾ الشخصية فييـ جانباً ّ
والمعمومة بغض النظر عف صاحبيا فذلؾ أجدى منفع ًة وأرقى تعامال.
ؾ لمجميع "تحترـ كؿ اآلراء ووجيات
 oالمعرفة تقؼ دائما في صؼ الحياد " فيي ُمم ٌ
وتؤكد وتُبرىف الصواب"فيما َّ
تصوب الخطأ ِّ
يتعمؽ بيا مف معمومات
النظر غير َّأنيا" ِّ
الثقافية.
لنجسِّدىا في اجتماعاتنا الفكرّية ولقاءاتنا
ّ
 oاحترـ أفكار المدرب والزمالء .

 oأنقد أفكار المدرب والزمالء بأدب إف كانت ىناؾ حاجة .
 oاحرص عمى استثمار الوقت .

 oاحرص عمى تطبيؽ ميثاؽ الدورة فيو منؾ  ،واليؾ.

املدرب املكدّ يًربْاَج  :الدكتورة هناء الميث
اجلٗات املزتبط ١باٍبزْاَج :
 .1إيالؼ تريف البريطانية

 .2مركز التعمـ السريع  /أمريكا  /ديؼ ماير
 .3مركز دبي لمتعمـ السريع

ايكشِ األ / ٍٚايتعً ِٝايشزٜع :
ايتعًِّ ايشزٜع  ....ايطزٜك ١األحدث ٚاألنجز تطٛرًا يف عامل ايتدرٜب.
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فًشف ١ايتعً ِٝايشزٜع:
 المبادىء األساسية السبعة لمتعميـ السريع.

ُ معيقات وحدود الممارسات التربوية الحالية ،وكيفية عالجيا.
 قمب وتحويؿ المتعمـ مف مستيمؾ سمبي لممعرفة إلى مبدع نشط ليا.

إحٝاء ايتعًِ َٔ جدٜد:
 جعؿ التعمـ أكثر إنسانية وأكثر مالئمة لمكائف البشري.
 إعادة المرح والمتعة واإلبداع إلى التعمـ ،وبسرعة.

 إنشاء بيئة تعميمية فيزيائية وعاطفية واجتماعية تساىـ في فعالية وسرعة التعمـ.

المممة منيا) ممتعة وسيمة في التعمـ.
 طرؽ محفزة تجعؿ المواد التعميمية (وحتى ُ

يًعكٌ دٚر نبري:
 األبحاث األخيرة عف الدماغ وكيفية عممو وتعممو.

 التعمـ بكامؿ الجسـ ،مف خالؿ انغماس المتعمميف بكامميـ في العممية التعميمية.
 استخداـ المقاربة البصرية ،السمعية ،الحسية في تحسيف التعمـ البشري.
 الدماغ الصوري وقوة التخيؿ في التعمـ.

ايتٓٛع ٖ ٛتٛابٌ ايتعًِ:

 أنماط التعمـ الشخصية.
 معرفة نمطؾ المفضؿ.

 انتيى زمف الوجبة الواحدة ،وأصبحنا في زمف مائدة التعمـ متعددة الوجبات.
كمساعد ممتاز لمتعمـ داخؿ وخارج الصؼ.
 استخداـ التعاوف ُ
 استخداـ التخيؿ والقصص والموسيقا واأللعاب لتحسيف التعمـ.

ايتصُ ِٝايشزٜع ايفعاٍ:

 ما الذي يشجعنا عمى استخداـ التصميـ السريع.
 خطوات التصميـ السريع.
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 أدوات وتقنيات ووسائؿ وقوالب لمقياـ بالتصميـ السريع.
 ألعاب وأفكار التعمـ.

ْكٌ ايتعًِ إىل أرض ايٛاقع:

 تطبيؽ طرؽ التعميـ السريع عمى موادؾ الخاصة.

 تطوير خطة عمؿ خاصة بؾ لتطبيؽ التعميـ السريع في منظمتؾ.
 أدوات وتقنيات ووسائؿ وقوالب لمقياـ بالتصميـ السريع.
حيز التطبيؽ.
 طرؽ لمتأكد مف ثبات التعمـ وانتقالو إلى ّ

ايكشِ ايجاْ: ٞ
املاد ٠ايعًُ ١ٝاخلاص ١بايدٚر ٠اييت سٝطبل فٗٝا بزْاَج فٝو ايتدرٜيب
َجٌ :
 تدرٜب املدربني. دٚر ٠اجتاٖات فاعً ١يف ايتدرٜص املعاصز. اقتصادٜات ايتعً.ِٝ -فبعات ايتفهرب ايشت.

تك ِٝٝايربْاَج :
قبــٌ ايربْاَج  :ايكٝاض ايكبً ( ٞماذا تعرف ؟ ..وماذا تتوقع ؟) ..
أثٓاء ايربْاَج  :ايكٝاض ايًخظ ( ٞمن يوافق معي ؟) ..
ْٗا ١ٜايربْاَج  :ايكٝاض ايبعد ( ٟاستبيانات المشاركين )
عكب ايربْاَج  :دٜٓاَٝو يًتُٓ ١ٝايبظزَ ١ٜعهِ عً ٢تٛاصٌ ( ٚملد ٠طٗز َٔ ْٗا ١ٜايربْاَج )  ،بتقديـ
خدمة دعـ ما بعد البرنامج عف طريؽ خدمة البريد االلكتروني.
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اختبار ايفعاي : ١ٝتفع ٌٝجاْب ايتدرٜب ايعًُٞ
في نياية البرنامج يعقد اختبار لمتأكد مف فعالية البرنامج لدى المشاركيف ،وتعمف نتيجة

االختبار لكؿ مشارؾ عمى حدة (مع مراعاة البعد اإلنساني واألخالقي ) ،وتكوف درجات
االختبار كما عمى النحو التالي :
 احلضٛر =  20درج.١
 االيـتزاّ =  20درج.١
 ايتفاعٌ َع فزم ايعٌُ =  20درج.١
 االختبار ايٓٗائ( ٞايتطبٝل ايعًُ 40 = )ٞدرج.١
ىذا  ،وتجدر اإلشارة إلى أف شيادة ديناميؾ لمتنمية البشرية لف تُمنح إال لممشاركيف الذيف
اؿرار نيائيا في الدرجات.
يتجاوزوف  75درجة عمى األقؿ  ،ويعتبر ق
رس ّٛاالطرتاى  1000 :دوالر امريكى فقط ال غير لممشارك الواحد.

حاي ١اإليػاء :

في حالة ما إذا قرر أحد المشاركين االنسحاب من البرنامج :

 قبٌ بدء ايربْاَج  :تخصـ  300دوالر فقط مف التكمفة ويرد لممشارؾ باقي المبمغ
المدفوع.

 بعد بدء ايربْاَج  :تخصـ كافة تكاليؼ البرنامج  ،وال يحؽ لممشارؾ أف يطالب بيا.

َد ٙايدٚرٙ

:

ثالثة أيام  /سبع سااات يومياًا

ايتٓفٝذ تارٜخ ............................. :
َٛقع ايتٓفٝذ ..............................:
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املزاٜا املُٓٛح:١
- 1يحصؿ المشارؾ عمى شيادة ممارس لمتعّمـ السريع مف مركز دبي لمتعمـ السريع.
- 2يحصؿ المشارؾ عمى شياد ة " إعداد الممارس المحترؼ في التعمـ السريع

" مف

ديناميؾ لمتنمية البشرية بشرط أال تقؿ نسبة حضور المتدرب عف  %75مف وقت
البرنامج.
- 3يحصؿ المشارؾ عمى نسخة مف المادة العممية المطروحة في البرنامج .
- 4البرنامج معتمد مف إيالؼ تريف البريطانية ومركز دبي لمتعمـ السريع .
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