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فاي تيك تُحدث منصتها للتعليم أون الين التي تتيح الدخول بلغات متعددة.
تُحدث فاي تيك منصتها للتعليم أون الين التي تتيح الدخول بلغات متعددة .وقد أطلقت فاي تيك املنصة من جديد يف سبتمرب لدعم تطوير األبطال واملدربني
والحكام وللمساعدة يف بناء الوعي بهذه الرياضة رسيعة النمو عىل مستوى العامل .ومبا أن املستخدمني من جميع أنحاء العامل يزورون املنصة ،لذلك فمن
الواضح أن الحاجة للمواد املرتجمة سوف تتزايد.
وقد تُرجم املستوى  Cالرسمي للحكام أون الين الخاص بفاي تيك ودورات التعريف ملستوى التدريب من فاي تيك إىل اللغة الفرنسية واألسبانية واألملانية
يك يصبح تعلم التيك بول بسيطًا وسهال لكل الناس.
والعربية والصينية ،وذلك ّ

حتى تصبح مدرب تيك بول استكمل دورة التقديم ملستوى التدريب للعثور عىل نجوم تيك بول املستقبل البارزين وتدريبهم وإدارتهم! بإمكانك تغيري
حياة الالعبني الشباب وإرشادهم إىل طريق التحول لنجوم تيك بول بارزين عىل مستوى العامل!

حكم للتيك بول من خالل تعلم األساسيات الرسمية يف التيك بول .استكمل املستوى  Cالرسمي للحكام أون الين وتدرب جيدًا حتى تصبح
حتى تصبح ً
أنجح حكم يف تاريخ هذه الرياضة ويك متثل رياضة تيك بول حول العامل!

ويويص آدم بالزوفيتش الحائز ثالث مرات عىل بطولة العامل يف التيك بول باستخدام منصة التعليم أون الين بعد استكامل دورة التدريب أون الين بنجاح:
“ يف رأيي أنه من املهم فعال توفري جلسات تدريب مخططة جيدًا .إذا مل تتبع خططنا للتدريب ،سيكون من الصعب حقيق ًة املواكبة خطوة بخطوة بشكz
منهجي .أثناء جلسات التدريب ،نختار دامئًا التدريبات التي تستهدف تحقيق األهداف األساسية ( الهدف  1والهدف  )2ونحاول بعد ذلك أن ننفذهام بأكرب قدر
ممكن من املهارة .ال ميكننا أن نشدد أيضً ا بالقدر الكايف عىل أن اإلطاالت يف نهايات جلسات التدريب هو مفتاح الوصول إىل املرونة التي تتطلبها هذه الرياضة.
ويؤدي التوافق مع هذه املبادئ إىل الطريق لتحقيق يشء ما جديد ومثري ،مام يساعدنا عىل البقاء عىل القمة.
كام تويص أيضً ا رشيكته املزدوجة ،تشيزابا بانيك ،بااللتحاق بالدورة أون الين بعد اإلنتهاء من دورة التدريب أون الين:
“ يحتاج الالعبون يف مثل هذه الرياضة رسيعة النمو إىل التحسن برسعة ملواكبة أداء أفضل الالعبني .ولتحقيق ذلك ،يلزم بدون شك أن يكون لدينا مدربون
يرغبون يف التعلم .أمتنى فعل أن يلتحق املزيد من الالعبني يف هذه الدورة أون الين حتى يكتسبوا املعرفة القابلة لالنتقال بخصوص أنشطة التدريب املستقبلية
الخاصة بهم”.
أثناء جائحة كوفيد ،-19عملت فاي تيك بقوة إلمداد جميع األبطال والحكام واملدربني باملعرفة التفصيلية بخصوص التيك بول ،وهو أمر رضوري لضامن تطور
الرياضة أثناء هذه األوقات الصعبة.
منصة التعليم أون الين متوفرة يف
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