المجلس الثقافي البريطاني

سينيدا ديرتا
مدرب معتمد من االتحاد الدولي للتدريب
ّ

المؤهالت
ماجستير في القيادة التعليمية ()2016
لمتحدثي اللغات األخرى
دبلوم في تعليم اإلنجليزية
ّ
إجازة في اللغة اإلنجليزية والتعليم
شهادة في تعليم اللغة اإلنجليزية للراشدين – الطالب الشباب

شهادة في نظرية وتطبيق االختبار
نبذة

سينيدا هي متخصصة كفوءة ومخضرمة في التدريب على التواصل بين الثقافات ،والتدريب على التعليم،

وتدريس اإلنجليزية .تتميز بطالقتها وبقدرتها على التواصل على مستوى عال بلغات أربع هي اإلنجليزية
والرومانية واإلسبانية والفرنسية .تتمتع بخبرة واسعة في التعليم المتعدد الثقافات ،وتشمل خبرتها تعليم اللغة

اإلنجليزية العامة ولغة األعمال اإلنجليزية ،فضالً عن تعليم اللغة اإلنجليزية ألغراض خاصة .أما دراساتها
في اختصاص اللغة اإلنجليزية والتعليم في جامعة روهامبتون وشهادات الدبلوم التي تحملها في تعليم

تعد سينيدا في الوقت الحاضر شهادة الماجستير في
اإلنجليزية كلغة أجنبية فدعمت منهجها الدراسي الواسعّ .
القيادة التعليمية .تشمل خبرتها المهنية ستة بلدان :المملكة المتحدة ،واسبانيا ،وفرنسا ،وايطاليا ،ورومانيا،
وقطر .عملت في قطر على مجموعة من المهام والمشاريع التعليمية مع و ازرة الخارجية وجهاز قطر

لالستثمار وبورصة قطر وشركة حماية لخدمات األمن وأوريدو ،من بين كيانات أخرى.

جد إيجابي مع المتدربين لديها كما تتميز ببراعتها ودبلوماسيتها في التعامل معهم.
تحافظ سينيدا على رابط ّ
تميل إلى اختيار موارد من شأنها تسهيل استقاللية المتعلّم .وذلك يزيد من اهتمام المشاركين ويحفزهم أكثر
يطوروا مهاراتهم الصغيرة .من خالل أشكال التواصل
عبر رفع مستوى التحدي وتقديم فرصة لهم كي ّ
المتنوعة التي تلجأ إليها في قاعة التدريب ،تستطيع سينيدا أن تحافظ على مكان مفعم بالحياة خالل دوراتها.

ويكمل ذلك طريقتها الواضحة في إعطاء التعليمات ،ما يسمح للمشاركين في الدورة بالعمل فردياً أو ضمن
ّ
أزواج أو مجموعات ،واالرتقاء بعملية التعلّم إلى أقصى حد ممكن .بمقدورها أن تتنبأ لمشاكل المتعلّمين

تطبق االستراتيجيات المناسبة للتعامل مع هذه المشاكل في حال نشوئها .وهي
المحتملة بكل فعالية ،كما ّ
التكيف وموثوقيتها
تضع خططاً ّ
تلبي حاجات المشاركين .اشتهرت بمرونتها وقدرتها على ّ
وتقدم دورات ممتعة ّ
وطاقتها الفريدة.

تأخذ سينيدا وقتها في إجراء التقييمات التشخيصية األولية للمشاركين في دوراتها كي تتأكد من كفاءتهم

وحاجاتهم التعليمية وأفضلياتهم في أسلوب التعلّم .وهي تستعين بالنتائج كي تحدد أهداف دورتها وتحرص
على توافق غايات الدورة مع حاجات المشاركين فيها .وخالل التدريب ،تستند إلى معلوماتها حول المشاركين

وتقدم الحلول الفعالة .تؤمن سينيدا إلى حد كبير بدور التواصل بين الثقافات كعامل
كي تستبق وقوع المشاكل ّ
التقدم االجتماعي.
للتفاهم المتبادل وتسوية المشاكل و ّ

