تدريب المدربين
الهدف العام للبرنامج التدريبي:
الهدف األساسً لهذا البرنامج التدرٌبً هو إعداد المشاركٌن عملٌا ً لٌصبحوا مدربٌن ٌتمتعوا بكفاٌة عالٌة فً
تحلٌل الحاجات التدرٌبٌة  ،وتحدٌد األهداف التدرٌبٌة  ،وتصمٌم الدورات التدرٌبٌة  ،وتقدٌمها  ،وتقٌٌمها  ،على
أسس علمٌة وبمهارات عالٌة.
األهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي:
 مفهوم التدرٌب من خالل استعراض المفاهٌم العلمٌة المختلفة.
 أهمٌة التدرٌب فً رفع كفاءة العنصر البشري و تنمٌة قدراته و مهاراته.
 باألهداف العامة للبرامج التدرٌبٌة و دورها فً إكساب المعارف و تعدٌل السلوك و تطوٌر أسالٌب
األداء.
 أسس و مبادئ التدرٌب و شروط نجاح العلمٌة التدرٌبٌة.
 منظومة التدرٌب من وجهة نظر مدخل النظم و تحدٌد مدخالت ومخرجات العلمٌة التدرٌبٌة و عناصر
التحول المطلوبة.
 كٌفٌة تصمٌم نظام تدرٌبً بما ٌتضمن تحدٌد اإلحتٌاجات التدرٌبٌة وتطوٌر أهداف البرامج التدرٌبٌة و
إختٌار طرق التدرٌب ثم تقوٌم فعالٌة برامج التدرٌب.
محاور الدورة:
مهارات اإلتصال الفعال( :مفهوم اإلتصال ،مفهوم اإلتصال الفعال ،نظرٌات اإلتصال الفعال ،مقومات اإلتصال
الفعال  ،مهارات اإلتصال الفعال ،مفهوم االتصال اإلداري ،تطبٌقات على عملٌة اإلتصال الفعال فً المنظمات
اإلدارٌة).
الكاريزما( :مفهوم الكارٌزما  ،مهارات التوافق العقلً والجسدي  ،مهارات اللبس الهادف  ،مهارات الوقوف
المتزن  ،مهارات اللتنفس ودورها فً التوازن والطاقة  ،مهارات حركات الٌدٌن ،مهارات الحركة المتزنة ).
كيف تتغلب على "رهاب المسرح"؟ ( المقصود برهاب المسرح  ،أسباب حدوث رهاب المسرح ،وضعٌة
الجسد ودرها فً إحداث رهاب المسرح ،الصورة الذاتٌة ودورها فً الخوف على المسرح ،كٌف تكون
مسترخٌا ً ومستمتعا ً بتقدٌم عرضك ،عالج المواقف الصدمٌة والمشاعر السلبٌة من الحدٌث أمام الجمهور).
التخطيط للعرض التقديمى( :مفهوم العرض التقدٌمً ،أهمٌة العرض التقدٌمً ،أهداف العرض التقدٌمً ،األبعاد
الرئٌسٌة لمقدم العرض التقدٌمً ،اختٌار موضوع التقدٌم ،بحث الموضوع/جمع المعلومات  ،أشٌاء مهمة تؤخذ
فى األعتبار قبل العرض التقدٌمى ،أسالٌب االفتتاح الفعال للبرنامج التدرٌبً بما ٌساهم فً التعلم و تدعٌم األلفة،
وسائل وأسالٌب كسر الجلٌد ،كٌفٌة إدارة جلسات العرض والتقدٌم)
مهارات التقديم أثناء العرض( :كٌفٌة تصمٌم و تقدٌم الحقائب التدرٌبٌة بطرٌقة ،مهارات تجهٌز المسرح،
مهارات إفتتاح العرض التقدٌمً ،مهارات النظرة الشمولٌة ،مهارات الصوت والنبرة ،مهارات التسلسل
المنطقً)
كيف تتجنب عدم التركيز و مقاطعة الجمهور اثناء التقديم؟ (مهارات التواصل الفعال مع الحضور ،مهارات
القٌادة للمجموعات ،مهارات التوافق الجماعً ،الحواجز الثقافٌة وكٌفٌة تخطٌها ،كٌف تتعامل مع األسئلة ،فن
إدارة المواقف المحرجة)
إدارة الوقت أثناء العرض التقديمي ( :الوقت ودوره فً فعالٌة العرض التقدٌمً ،كٌف تدٌر الوقت اثناء
التقدٌم؟ فنون إدارة الوقت داخل العرض التقدٌمً ،إدارة األولٌات أثناء العرض التقدٌمً)
International Academy for Building Capacity IABC S.A.R.L
Lebanon | Libya | Turkey | Iraq | Tunis | Oman | UAE | KSA
Head Office: Chamber of Commerce Bldg, 4th Floor, Saida, Lebanon
Mob: 00961 70 308014 | Mob: 00961 70 533489 | Fax: 00961 7 725948 | P.O. Box: 41 Saida, Lebanon
Web: www.ia-bc.com | Email: info@ia-bc.com | Facebook: IABC Media

لغة الجسد و كيفية توظيفها في التدريب و التقديم( :لغة الجسد مفهومها ،كٌف تركز على "اللغة الحركٌة" اثناء
التقدٌم؟ ،الحركات الالإرادٌة وكٌفٌة التعامل معها ،فن التعامل مع اللزمات ،الثقافات المجتمعٌة حول لغة الجسد،
أسالٌب التواصل العٌنً مع المجوعة و طرق إنشاء و تدعٌم األلفة الجماعٌة داخل و خارج العروض التقدٌمٌة).
وسائل تحفيز المتدربين للتدريب( :كٌف تشعل حماس الجمهور لٌضاهى حماسك ،الفكاهة و كٌف تنشئها؟).
الطالقة اللفظية :النماذج اللغوٌة الفعالة التً تدعم القدرة البالغٌة و اإلنشائٌة للمدرب وكٌفٌة االستفادة منها فً
إدارة البرامج التدرٌبٌة.
التعامل مع األدوات والمعينات( :كٌفٌة االستفادة من األدوات و المساعدات التقدٌمٌة من األعداد و المواد و
األدوات و األجهزة والمواقف واألنشطة ،تصنٌف الوسائل التقدٌمٌة من وسائل سمعٌة و بصرٌة و سمع
بصرٌة ،مهارات برنامج الحاسب اآللً مثل برنامج العروض التقدٌمٌة “ ،”Power Pointطبع العرض
التقدٌمى و النشرات التى توزع مع العرض التقدٌمى).
التعامل مع المشاركين ( :تحلٌل الجمهور – كٌف تحلل متطلبات المتلقٌن؟ ،أنماط المشاركٌن و وسائل التعامل
معهم و كٌفٌة تحفٌزهم للمشاركة بفعالٌة  ،طرق إدارة األسئلة بطرٌقة تساهم فً تفعٌل التعلٌم التولٌدي و نقل
أثر التعلم وأسالٌب التعامل مع األسئلة المحرجة  ،طرق التعامل مع المواقف المحرجة أثناء إدارة البرنامج
التدرٌبً).
التقويم والتغذية والراجعة( :التغذٌة الراجعة و دورها فً تفعٌل عملٌة التعلم الذاتً النشط و سبل استخدامها
بشكل إٌجابً فً التحسٌن لمستوى األداء  ،طرق تقوٌم و قٌاس األثر التدرٌبً للعرض التقدٌمً و تصمٌم
استمارات وأسالٌب التقوٌم القبلً و اآلنً والبعدي لمنظومة العرض التقدٌمً و دورها فً رفع مستوى األداء و
الفعالٌة).
التسويق واإلنتشار ( :أهمٌة الممارسة فً تدعٌم المهارات التً تلقاها المتدرب ،طرق و أسالٌب تسوٌق
البرامج التدرٌبٌة و تدعٌم االنتشار للمقدمً العروض التدرٌبٌة اإلحترافٌة) .
النماذج (سٌتم تزوٌد المشاركٌن بنماذج تستخدم فً تقدٌم العروض التقدٌمٌة وتساعد فً رفع كفاءة العرض
التقدٌمً.
ورش تطبيقية ميدانيةٌ( :تم تقٌٌم المتدرب بعد تقدٌمه لدورة مصغرة)
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