المدربين مستوى عام
البرنامج التدريبي حول إعداد
ّ
معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي
المدربون :د .بيار فلفلي ود .داني ضو
اليوم األول :االثنين  26شباط 2018
جلسة اإلفتتاح :تعارف ،توقعات
10.30 - 9.00

التعريف بمعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي
أهداف ،محاور ،أساليب وبرنامج
الجلسة األولى :تعلّم الكبار ):(I

11.30 - 10.30

تعريف ومفاهيم ،قواعد تعلّم الكبار ،المسار التدريبي ومراحل التدريب ،التعرف على

12.00 - 11.30

استراحة

13.30 - 12.00

الجلسة الثانية :تعلّم الكبار ) -(IIتابع

المجموعة

13.45 – 13.30
15.00 - 13.45

استراحة

الجلسة الثالثة :األهداف التدريبية:
التعريف بالهدف ،أهمية األهداف التعليمية ،أنواعها ،صفاتها وكيفية تصميمها

اليوم الثاني :الثالثاء  27شباط 2018
9.15 - 9.00

إفتتاح النهار
الجلسة الرابعة :تخطيط التدريب والمواد التدريبية:

11.30 – 9.15

التعريف ببرنامج التدريب ،أهدافه ،مقوماته ومراحله ،خصائص البرنامج الجيد
بماذا يتعلق إنتاج المواد التدريبية وبماذا يتأثر؟
كيفة تحضير المضامين التدريبية ،المطبوعات وخصائصها

12.00 – 11.30

استراحة – الصورة الجماعية
الجلسة الخامسة :األساليب والمعدات التدريبية:

15.00 – 12.00

األساليب :ميزاتها وصعوباتها
المعدات :فوائدها وصعوباتها
مخطط الجلسة التدريبية
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اليوم الثالث :االربعاء  28شباط 2018
الجلسة السادسة :األساليب والمعدات التدريبية:
10.30-9.00

األساليب :ميزاتها وصعوباتها
المعدات :فوائدها وصعوباتها
مخطط الجلسة التدريبية

11.30 – 10.30

الجلسة السابعة :البيئة التدريبية وتحضير مخطط جلسة تدريبية

12.00 – 11.30

استراحة

13.30 – 12.00

الجلسة الثامنة :تحضير مخطط جلسة تدريبية

13.45 – 13.30

استراحة

15.00-13.45

الجلسة التاسعة :إدارة جماعات المتدربين:
بعض النصائح للتعامل مع أنماط المتدربين

اليوم الرابع :الخميس  1آذار 2018
10.30-9.00

الجلسة العاشرة :المدرب الفعال :صفات وخصائص المدرب الفعال ،دور المدرب قبل،
خالل وبعد التدريب

11.30 – 10.30

الجلسة الحادية عشر :أخالقيات مهنة التدريب

12.00 – 11.30

استراحة

13.30-12.00

الجلسة الثانية عشر :تقييم التدريب

13.45 – 13.30

استراحة

15.00-13.45

الجلسة الثالثة عشر :تقديم وعرض من قبل المشاركين

اليوم الخامس :الجمعة  2آذار 2018
11.30-9.00

الجلسة الرابعة عشر :تقديم وعرض من قبل المجموعات

12،00 – 11.30

استراحة

14.00 – 12.00

الجلسة الخامسة عشر :تقديم وعرض من قبل المجموعات
 تقييم
 توصيات

14.30-14.00

 اختتام البرنامج
 توزيع اإلفادات
ادارة الجلسة :فريق التدريب في المعهد
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