الرياض بما يف ذلك تأهيل المواهب
فريق  DJKومفهوم تدريب المساعد
ي
من هو فريق الـ DJK؟
لدى فريق  DJK Sportverbandمهمة خاصة يف  DOSBللتعامل مع الموضوعات االجتماعية بالرياضة .تحت شعار "الرياضة
ً
ً
رياضيا ،بعدد يصل إىل حواىل ر
أكث من 25000
يعتن فريق  DJK Sportverband DV Köln e. V.بـ  75ناديا
من أجل الناس"
ي
ي
.
الن قام بها يف مجاالت
عضو داخل أبرشية كولن حصل فريقنا برعاية الكنيسة األبرشية عىل العديد من الجوائز للمشاري ــع الرياضية ي
االندماج والتكامل.

ر
المشوع
ً
ً
ف هذا ر
المشوع يتم تدريب المشاركي يف البداية برتم تدريب منخفض ليصبحوا مساعدا رياضيا ،حيث يتم تدريب الكفاءات
ي
األساسية بشكل خاص .أثناء التدريب يقوم المشاركون بتطوير أداة لدعم التوجه المهن تحت ر
اجتماع من مقاطعة
خصائ
أ
اف
إش
ي
ي
ي
ً
ً
االجتماع ،حيث يتم الثكث بشكل
األخصائ
ثمائ ساعات مع
ي
شمال الراين .يف نهاية الدورة يتلق كل مشارك تدريبا فرديا لمدة ي
ي
ق
خاص عىل المشاري ــع القيمة ي
الن تنفذها  .DJKخالل هذه الدورة يتم مناقشة وطرح العديد من القيم االجتماعية كـ  :الن ي
واالنفتاح والمساواة واالنصاف وتكافؤ الفرص.

الرياض DJK
تدريب المساعد
ي
هذا التدريب هو جزء من نظام تأهيل  DOSBيحصل المتدرب من خالله عىل الوحدة األساسية لثخيص المدربي من الفئة "،"C
َُ
الرياض مثل :المعرفة التقنية
الكالسيك
حيث تغ َط هذه الدورة من خالل  34وحدة تعليمية أساسية ،باإلضافة إىل المحتوى
ي
ي
الن ينصب الثكث فيها بشكل خاص عىل
للدرس وقواعد التحضث والتفكث ،والمواضيع ذات الصلة األخرى كـالسالمة العامة ،ي
الكفاءات األساسية ،مثل :التواصل والتعاطف واحثام الذات والمرونة وتحمل المسؤولية.
ً
الن تحتاج إىل فريق أو من خالل
سواء كانت من خالل تنفيذ األلعاب المشهورة
يمكن للمدربي االستجابة الحتياجات المتدربي
ً ي ً
ً
وبالتاىل يضمنون لكل فرد تدريبا ناجحا مليئا بالمرح والمتعة ،بحيث يمكن
األلعاب الصغثة مثل كرة المراوغة أو الرقص أو ما شابه،
ي
لكل مشارك المساهمة برغباته ومهاراته .بهذا نكون قد عززنا الدافع والرغبة لدى الفرد للمشاركة بهذه الدورة .بعد ذلك تتاح
للمشاركي الفرصة إلكمال شهادة  ÜL-Cوالعمل كمدرب.
ألكث عدد ممكن من األشخاص.
مالحظة :تمت كتابة مجلد الدورة التدريبية بلغة سهلة من أجل تمكي المشاركة ر

بوصلة المواهب der Talentkompass NRW
رياض ومرشد
باإلضافة إىل ذلك يقوم المشاركون بتطوير بوصلة المواهب  NRWمع فريق من المدربي الذي يتكون من مسؤول
ي
خثات وكفاءات كل
اجتماع .هؤالء األشخاص سيكونون مسؤولي عن دعم المتدربي وتحديد كفاءاتهم ،مع األخذ يف االعتبار ل ر
ي
منهم حسب سثته الذاتية.

يتم ذلك يف خمس خطوات:
 .1التعرف عىل قدراتك الخاصة
 .2تقييم اهتماماتك الخاصة
 .3وضع البوصلة الشخصية ً
معا

المهن
 .4إعادة توحيد إمكانياتك الخاصة وتطوير أفكار جديدة من أجل مستقبلك
ي
مهن واتخاذ الخطوات األوىل يف االتجاه الموصوف
 .5صياغة هدف ي

تم دمج الخطوات من  1إىل  4يف دورة التدريب وتم وضعها يف مناقشة جماعية أثناء التدريب.

التدريب الفردي
االجتماع .حيث يتلق كل مشارك
يف نهاية الدورة يتم العمل عىل الخطوة الخامسة يف إطار التدريب الفردي للمشاركي مع المرشد
ي
ً
العمىل يف
 8دروس فردية يتم من خاللها تقديم المشورة بشأن األسئلة المتعلقة بالتدريب والوظيفة .يمكن أيضا توفث الدعم
ي
التطبيقات ،أو الذهاب إىل مكاتب مختلفة ،أو تقديم الطلبات ،أو ما شابه ذلك.
من خالل هذا التحليل الموجه نحو الموارد يتعلم المشاركون تقييم مهاراتهم وكفاءاتهم ورغباتهم واهتماماتهم بشكل أفضل.

الت سوف تعود عىل المشاركي خالل هذه الدورة:
أهم الفوائد ي
• التأهيل المتدربي عىل خصائص مهن الثبية الرياضية (الخلفية النظرية الرياضية ،التخطيط ،التوجيه ،التفكث يف عروض الرياضة
والتمارين الرياضية)
• التخرج بشهادة صالحة مدى الحياة لتحسي فرص العمل
• فرصة لتكوين عالقات اجتماعية جديدة بي المشاركي من خالل هذه الدورة
• معرفة نقاط القوة والضعف والخطط المستقبلية لكل فرد
• ضمان الثقة بالنفس من خالل ما حققته المجموعة والحصول عىل الشهادة
• تدريب الكفاءات األساسية مثل التعاطف والثقة والتواصل وتحمل المسؤولية والمهارات التنظيمية
• المشورة الشخصية والمساعدة يف األسئلة الهامة وتمكي المشاركي من التواصل مع المؤسسات الهامة

العمىل للدورة:
نظرة عامة عىل الجدول
ي
•  52وحدة تعليمية مدة كل منها  45دقيقة
• فثة التنفيذ من  6إىل  7أيام:
ً
 oالخيار أ :نظام  Blockيوميا من اإلثني وحن يوم األحد
 oالخيار ب :نظام نهاية األسبوع  x3يوم السبت و  x 3يوم األحد
• المجموعة المستهدفة
ً
ابتداء من سن  16عام (الباحثون عن عمل  /المعرضون لخطر البطالة)
 oالشباب

فرص المشاركي بعد نهاية الدورة:
• المشاركة يف رخصة المدرب من الفئة C
• أن تكون ً
جزءا من فريق المدرب الشامل لدينا!
 oالعمل مع مساعدين رياضيي آخرين
 oمساعدة المدربي أو المعلمي اآلخرين عىل التدريب
الكثى
 oالعمل يف األحداث الرياضية ر
ِّ o
خثتك الجديدة وقدم مساهمة مهمة للمجتمع
طبق ر
 oسوف نساعدك يف البحث عن مكان عمل مناسب ولن نثكك بمفردك
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