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 أيام  TOT  – 6برنامج تدريب المدربين  

 WDIT “-ج اإلعاقة في مكان العملادمإ”الحزمة التدريبية/ دليل  حول

                                               2022 نوفمبر/تشرين الثاني  10إلى  5  – تونس 

 التوقيت  الموضوع اليوم

الول 
اليوم ا

 
 

 تعارف 

 و البرنامج     -"WDIT -ج اإلعاقة في مكان العمل ادمالحزمة التدريبية/ دليل"إمقدمة عن 

 عرض التوقعات ووضع النظام الداخلي للمجموعة
 التقييم القبلي للتدريب  

 : في تحضير وتنفيذ التدريب  دور المدربتعريف التدريب و

   "WDIT -ج اإلعاقة في مكان العملادممن هو مدرب دليل"إ -

 تحضير الحقيبة التدريبية - النشاط التدريبي /تصميم الدورة التدريبية -

8:30-10:30 

 

 

 10:50-10:30 دقيقة 20استراحة لمدة 

 : في تحضير وتنفيذ التدريب  دور المدرب

 تصميم الجلسات التدريبية -
   تقييم النشاط التدريبي  -
 تقنيات عرض المعلومات :ستخدام إالتنفيذ و -

 اللفظي وغير اللفظي التواصل  ▪
 االسلوب التشاركي التفاعلي  ▪
 تقنيات العرض ▪

 تقنيات التيسير وإدارة النقاش داخل الجلسات إستخدام  -
العتماد    تطوير استراتيجية / خطة شاملةجلسة تدريبية بعنوان    )حول  لكل بلد  صياغة مخطط أولي   -

 (.الترتيبات التيسيرية المعقولةاإلدماج في مكان العمل و

10:50- 1:30 

 2:30 -1:30 استراحة غداء 

 4:30 -2:30 *دمج الشاملمقدمة في التنوع وال - عرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة األولى -

 

 4:50 -4:30 دقيقة 20استراحة لمدة 

للوحدة  من قبل المتدربين حول أجزاء من المادة الفنية وتقديم عروض تمرين تطبيقي يشمل تحضير 

 تقييم اليوم االولو )عمل مجموعات( االولى باشراف المدرب.

 4:50 -5:30 

على  وعلى المادة الفنية للموضوع التي تتضمنها كل من الجلسات،    التعليمي للوحدة  مخططوتحليل ال  عرضيحتوي   مالحظة:*

الطرق التي يمكن أن تساهم في تفعيل و  مقترحات حول التمارينو  التعليمية  االهداف  توجيهات حول األساليب المستخدمة لتحقيق

 مضمون الوحدات التسعة. وين التفصيلية لامرفق ربطا بهذا البرنامج جدول مفصل بالعن – نالتعلم فيما بين المشاركي
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 م أيا TOT  – 6برنامج تدريب المدربين  

   WDIT -ج اإلعاقة في مكان العملادمالحزمة التدريبية/ دليل"إل حو

                                               2022 نوفمبر/تشرين الثاني  10إلى  5  – تونس 

 التوقيت  الموضوع اليوم

اليوم  
ي 

الثان
 

 

 8:40 - 8:30 تذكير بالمواضيع التي تم عرضها خالل اليوم االول -

من قبل المتدربين حول  العروض التي تم تحضيرها خالل اليوم االول تقديم  :تمرين تطبيقي -

  أجزاء من المادة الفنية للوحدة االولى باشراف المدرب. )عمل مجموعات(
 

8:40- 9:40 

االجتماعي   وضعاإلعاقة وال -الثانية عرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة  -

 * واالقتصادي
  * إلطار التشريعيا   -عرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة الثالثة  -

9:40 - 10:40 

 11:00– 10:40 دقيقة 20استراحة لمدة 

 *اللغة والتواصل   -عرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة الرابعة  -
 

تمرين تطبيقي يشمل تحضير وتقديم عروض من قبل المتدربين حول أجزاء من المادة الفنية  -

 )عمل مجموعات(. باشراف المدرب. الرابعةللوحدة 

11:00 -1:30 

 2:30-1:30 استراحة غداء 

لألشخاص مكان العمل الدامج  -الخامسة عرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة  -

 * والحواجز للمنافعفهم عميق  - اإلعاقةذوي 
 

تمرين تطبيقي يشمل تحضير وتقديم عروض من قبل المتدربين حول أجزاء من المادة الفنية  -

 )عمل مجموعات( باشراف المدرب. الخامسةللوحدة 

2:30-4:30 

 

   4:30-4:45 دقيقة 15استراحة لمدة 

 5:30-4:45 الثاني تقييم اليوم إستكمال التمرين التطبيقي و

 

على المادة الفنية للموضوع التي تتضمنها كل من الجلسات، وعلى  المخطط التعليمي للوحدة    عرض وتحليل  يحتوي  مالحظة:  *

تفعيل الطرق التي يمكن أن تساهم في  و  مقترحات حول التمارينو  التعليمية  هدافاأل  توجيهات حول األساليب المستخدمة لتحقيق

 وين التفصيلية لمضمون الوحدات التسعة. امرفق ربطا بهذا البرنامج جدول مفصل بالعن –.ما بين المشاركين التعلم في
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 أيام  TOT  – 6برنامج تدريب المدربين  

 " WDIT -ج اإلعاقة في مكان العملادمالحزمة التدريبية/ دليل"إل حو

                                                                        2022 نوفمبر   / تشرين الثاني 10الى  5  – تونس 

 التوقيت  الموضوع اليوم

اليوم  
ث

الثال
 

 

 8:40 – 8:30 الثاني تذكير بالمواضيع التي تم عرضها خالل اليوم  -

 

مكان العمل الدامج  لألشخاص   -عرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة السادسة  -

 ، السياسة والتخطيط( )نموذج ماكنزي - ( *التقييمتطوير استراتيجية / ) ذوي اإلعاقة

8:40 – 10:30 

 10:50-10:30 دقيقة 20استراحة لمدة 

 

مكان العمل الدامج  لألشخاص   -عرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة السادسة  -

 عمل مجموعات(.التخطيط / -)نموذج ماكنزي -( * شاملةالخطة وضع ال) ذوي اإلعاقة
مكان العمل الدامج  لألشخاص   -عرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة السادسة  -

وباقي   Triple Aة ي االستراتيجية الثالث  )    -*(جية / خطة شاملةتطوير استراتي) ذوي اإلعاقة

 المستويات( 
 

10:50 – 1:30 

 2:30-1:30 استراحة غداء 

 

  -في مكان العمل  الدمجإدارة   -عرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة السابعة 

 *  التغلب على الصور النمطية وزيادة الوعي

2:30-4:30 

 4:30  -4:45 دقيقة 15استراحة لمدة 

 5:30-4:45 الثالث إستكمال التمرين التطبيقي وتقييم اليوم 

 

من الجلسات،  على المادة الفنية للموضوع التي تتضمنها كل  المخطط التعليمي للوحدة    عرض وتحليل  يحتوي  مالحظة:  *

المستخدمة لتحقيق التمارينو   التعليمية  هدافاأل  وعلى توجيهات حول األساليب  التي يمكن أن و  مقترحات حول  الطرق 

المشاركين بين  فيما  التعلم  تفعيل  في  لمضمون    –.  تساهم  التفصيلية  بالعناوين  مفصل  البرنامج جدول  بهذا  ربطا  مرفق 

 الوحدات التسعة. 
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 أيام  TOT  – 6برنامج تدريب المدربين  

 " WDIT -ج اإلعاقة في مكان العملادمالحزمة التدريبية/ دليل"إل حو

                                                                        2022 نوفمبر   / تشرين الثاني 10الى  5  – تونس 

 التوقيت  الموضوع اليوم

اليوم  
الرابع 

 

 

 8:40-8:30 الثالث تذكير بالمواضيع التي تم عرضها خالل اليوم  -

 

  -في مكان العمل  الدمجإدارة  - الثامنةعرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة  -

)المبادىء، التحضير، اإلعالن عن   *وإدارة األداء. بالموظفين عمليات التوظيف واالحتفاظ

 الوظائف(. 

8:40-10:40 

 11:00-10:40 دقيقة 20استراحة لمدة 

 

  -في مكان العمل  الدمجإدارة  - الثامنةعرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة  -

  إجراءات المقابلة تعديل طلبات التوظيف و ) *وإدارة األداء. بالموظفين عمليات التوظيف واالحتفاظ

 ( والتوظيف 

11:00-1:30 

 2:30-1:30 استراحة غداء 

 

  -في مكان العمل  الدمجإدارة  - الثامنةعرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة  -

  المقابلة، واجراءات ما ت ل اجراءاماإستك) *وإدارة األداء. بالموظفين عمليات التوظيف واالحتفاظ

 سياسات التوظيف األخرى(. بعد التوظيف، تعديالت على مستوى 

2:30-4:30 

 

 

:304-:454 دقيقة 15استراحة لمدة   

وتقييم   عرض اجراءات ما بعد التوظيف والتعديالت على مستوى سياسات التوظيف األخرىإستكمال 

 رابعاليوم ال

4:45-5:30 

 

على المادة الفنية للموضوع التي تتضمنها كل من الجلسات، وعلى  المخطط التعليمي للوحدة    عرض وتحليل  يحتوي  مالحظة:  *

الطرق التي يمكن أن تساهم في تفعيل و  مقترحات حول التمارينو  التعليمية  االهداف  توجيهات حول األساليب المستخدمة لتحقيق

 التفصيلية لمضمون الوحدات التسعة.  اوينمرفق ربطا بهذا البرنامج جدول مفصل بالعن –.التعلم فيما بين المشاركين
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 أيام  TOT  – 6برنامج تدريب المدربين  

 " WDIT -ج اإلعاقة في مكان العملادمالحزمة التدريبية/ دليل"إل حو

                                                                        2022 نوفمبر   / تشرين الثاني 10الى  5  – تونس 

 التوقيت  الموضوع  اليوم 

اليوم ال
س 

خام
 

 

 

  -في مكان العملالدمج إدارة    - تاسعةوتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة العرض  -

 )الوصف الوظيفي والترتيبات التيسيرية المعقولة(  -* والتجهيزات التعديالت
 

8:30-10:30 

 10:45-10:30 دقيقة   15استراحة لمدة 

 

  -في مكان العملالدمج إدارة    - تاسعةعرض وتحليل المخطط التعليمي لجلسات الوحدة ال -

 )التجهيز الهندسي والوصول الى المعلومات(  -*والتجهيزات التعديالت
 

15:12 - 45:10  

 

 صياغة خطة اولية لتدريب أصحاب العمل في كل بلد.  -

45:1-15:12  

 2:45-1:45 استراحة غداء 

 

تطوير   -1إعادة صياغة / تعديل مخطط الجلستين التدريبيتين لكل بلد حول )  تحضير العروض -

الوحدة   – خطوات عملية  / التوظيف آلية تعديالت   -2الوحدة السادسة و  –  استراتيجية / خطة شاملة

 (. الثامنة مع اإلشارة الى الترتيبات التيسيرية المعقولة 

30:4-  :452  

 

:304-:454 دقيقة 15استراحة لمدة   

45:4  -30:5 خامسوتقييم اليوم ال تحضير العروضإستكمال   

 

على المادة الفنية للموضوع التي تتضمنها كل من الجلسات، المخطط التعليمي للوحدة  عرض وتحليل يحتوي مالحظة:* 

الطرق التي يمكن أن تساهم  و مقترحات حول التمارينو التعليمية االهداف وعلى توجيهات حول األساليب المستخدمة لتحقيق

التفصيلية لمضمون الوحدات   اوينمرفق ربطا بهذا البرنامج جدول مفصل بالعن –.في تفعيل التعلم فيما بين المشاركين

 التسعة.
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 أيام  TOT  – 6برنامج تدريب المدربين  

 " WDIT -ج اإلعاقة في مكان العملادمالحزمة التدريبية/ دليل"إل حو

                                             2022 نوفمبر   / نيتشرين الثا 10الى  5  – تونس 

 التوقيت  الموضوع  اليوم 

اليوم ال
ساد

س
 

 

 دقيقة لكل مشارك(   (20عرض الفريق األول   -

   تعليقات المشاركين والمدرب -

8:30-9:30 

 دقيقة لكل مشارك(  (20عرض الفريق الثاني  -

   والمدربتعليقات المشاركين   -

9:30- 10:30 

3010:- 4510: دقيقة   15استراحة لمدة   

 دقيقة لكل مشارك( 20 عرض الفريق الثالث ) -

 تعليقات المشاركين والمدرب  -

4511: -4510:  

 دقيقة لكل مشارك( 20 )  الرابععرض الفريق  -

 تعليقات المشاركين والمدرب  -

11:45-13:15 

 14:15-13:15 غداء استراحة   -

 مشارك( دقيقة لكل 20 عرض الفريق الخامس )  -

 تعليقات المشاركين والمدرب  -

14:15-15:45 

   عرض ومناقشة آلية المتابعة بعد التدريب -

 التقييم البعدي للتدريب  -  النهائي تقييم  -

 إختتام الدورة وصورة جماعية   -

15:45- 16:15 

  16:30-16:15 دقيقة   15استراحة لمدة 

 17:15-16:30 التقييم البعدي للتدريب  - تقييم اليوم السادس  

 17:30-17:15 إختتام الدورة وصورة جماعية  


