قـوة االخـتـيـار

معهد وليم غالسر  -تركيا

تهــدف المبــادرة لتمكيــن وبنــاء قــدرات العامليــن يف مجــال الدعــم النفــي واألنشــطة
المجتمعيــة مــن الممارســات المتقدمــة المرتكــزة عــى نظريــة االختيــار الــي انطلقــت مــن
أعمــال وليــم غالســر وتطــورت عــى مــدار مــا يقــارب الخمســين عامـ ًـا.
نســتهدف العامليــن يف مجــال الدعــم النفــي والرتبــوي مــن الجاليــات العربيــة المقيمــة
يف تركيــا والمواطنيــن األتــراك ،وبالتعــاون مــع العديــد مــن الجهــات العلميــة واألكاديميــة
وبالتواصــل مــع شــبكة الفــروع العالميــة لمعهــد وليــم غالســر والخــراء والممارســين حــول
أنحــاء العالــم ،وتبــادل تنــوع كبــر مــن الخــرات والثقافــات والممارســات يف البنــاء النفــي
والرتبــوي والتعليمــي والقيــادي .
نأمــل أن نقــوم بــدور فعــال يف المنطقــة الــي نمثلهــا مــع شــركائنا مــن الفــروع الممثلــة كفــرع
معهــد وليــم غالســر يف المملكــة المغربيــة وشــمال أفريقيــا للناطقيــن والعامليــن باللغــة
العربيــة ،وكفــرع كنــدا وبريطانيــا للناطقيــن باللغــة اإلنكلزييــة وباقــي الفــروع والخــرات الــي
شــكلها المعهــد منــذ تأسســيه إىل الوقــت الراهــن  ...وأن نكــون إضافــة قيّ مــة يف مــا نهــدف إليــه
مــن توفــر خــرات محرتفــة تســاهم يف عمــل مجتمعــي محــرف ومفيــد لعامــة النــاس.

حــــول مـــعـــهـــد
ولــــــيــم غــالســر

William Glasser
International

هــي المنظمــة الرســمية الــي تدعــم وتقــدم نظريــة االختيــار ،والعــاج الواقعــي ،وجــودة الحيــاة ،والقيــادة
الرتبويــة ،والفعاليــة الشــخصية ،تأسســت عــام  1984وهــي المنظمــة الرســمية العلميــة الــي تنشــر وتعــزز
مهنيـ ًـا وأكاديميـ ًـا تطبيقــات نظريــة االختيــار والعــاج الواقعي يف العالم من خالل شــراكات لمؤسســات
أكاديميــة ونفســية حــول العالــم ،حيــث تعمــل مــن خــال تأهيــل ممارســين محرتفيــن ،ونشــر األبحــاث
والمــوارد المحكمــة ،وأفضــل التطبيقــات والممارســات ،وذلــك عــر فــروع المعهــد المعتمــدة يف العالــم.

www.wglasserinternational.org

عن معهد وليم غالسر – تركيا
معهــد وليــم غالســر تركيــا مبــادرة غــر ربحيــة وهــي عضــو رســمي يف معهــد وليــام غالســر الــدويل ،تــم
تأسيســه عــام  2018ضمــن مبــادرة مجتمعيــة مــن مبــادرات منظمــة قــدرة للتطويــر المجتمعــي وشــركائها،
ويســتهدف بنــاء الخــرات االحرتافيــة يف مجــال نظريــة االختيــار والعــاج والواقعــي مــن خــال تنظيــم
برامــج االحــراف ،والمؤتمــرات والــورش الميدانيــة ،ونشــر األبحــاث التطبيقيــة ،والتشــارك والتشــبيك بيــن
المهتميــن يف التطويــر النفــي والرتبــوي واالجتماعــي.
يســتهدف المعهــد العامليــن يف مجــال الدعــم النفــي والرتبــوي ،والمرشــدين االجتماعييــن ،ومصممــي
المشــاريع والربامــج الرتبويــة واالجتماعيــة ،والقــادة المجتمعييــن الناطقيــن باللغــة العربيــة والرتكيــة
واإلنكلزييــة يف تركيــا.
يساهم يف تقديم برامج المعهد شبكة محلية وعالمية من خرباء المعهد وفروعه حول العالم.

أهـداف الــمــعــهــد
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تأهيــل ممارســين محرتفيــن

تمكيــن األفــراد مــن أدوات

يف مجــال العــاج الواقعــي

وممارســات الصحــة النفســية

ونظريــة االختيــار.

والتــوازن يف الحيــاة.
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تشارك المعرفة بين الخرباء
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تطبيــق األبحــاث الميدانيــة
يف مجــال نظريــة االختيــار
وتطيبقاتهــا.

والممارسين.

من يشاركنا برامجنا
قادة ومدراء المنظمات
التعليمية
الرتبويون المتخصصون

المدرسون
األخصائيون االجتماعيون
القائمون عىل تنفيذ
رامج التطوير الشخصي

األخصائيون النفسيون
المتخصصون يف المجال
الصحي

أنـشـــطـة الــمــعــهــد
التدريب االحرتايف لنيل شهادة الممارسة يف نظرية االختيار والعالج الواقعي.
التدريــب النفــي والرتبــوي واالجتماعــي يف مجــاالت الصحــة النفســية ،وجــودة الحيــاة يف
التعليــم ،والقيــادة واإلدارة ،واللياقــة النفســية والذهنيــة.
المؤتمرات واللقاءات التخصصية والجماهريية.
األبحاث الميدانية.

مجاالت وبرامج المعهد
يركز المعهد يف برامجه عيل السياقات التالية
نظرية العالج الواقعي

نظرية االختيار

القيادة اإلدارية المرتكزة
عىل الخيارات

جودة الحياة يف التعليم

الرضا والتوازن الشخصي

الربامج التأهيلية
برنامج احرتاف الممارسة يف نظرية االختيار
وهــو برنامــج مكــون مــن خمــس مســتويات يف إطــار زمــي ممتــد عــى مــدار ســنتين ،ويهــدف لتمكيــن
المشــاركين مــن ممارســة تطبيقــات نظريــة االختيــار والعــاج الواقعــي يف مجــاالت عــدة متنوعــة.

من يش ــارك
المختصــون يف اإلرشــاد النفــي ،والمرشــدون االجتماعييــون ،والرتبويــون  ،والمعلمون ،والكوتشــينغ،
ومختصــي التطويــر القيــادي ،والعامليــن يف مجــال الخدمــات االجتماعية.

ماهي مستويات التأهل يف الربنامج
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الـ ـت ــدري ـ ــب
األساسي
ال ـمـكـثـ ــف

الـ ـت ــدري ـ ــب
ال ـع ـم ـلـ ــي
األساسي
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الـ ـتـ ــدريـ ــب
الـ ـم ـتـقـدم
الـ ـم ـك ــثف

الـ ـت ــدري ـ ــب
ال ـع ـم ـلـ ــي
ال ـم ـت ـقــدم
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االعتمادية
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