Kodi: 066

Trajnimi i trajnerëve për punë me të rritur

Qëllimet e Programi

Me përvetësimin e këtij Trajnimi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje:



Të njohin parimet themelore të mësuarit tek të rritur, elementet kryesore të
andragogjinë;



Të mësojnë rreth metodave të ndryshme për të mbajtur aktive sesionet e trajnimit;



Të përdorin mjete dhe teknika të cilat e bëjnë trajnerin të suksesshëm;



Të kuptojnë dallimin midis lehtësimit të të nxënit dhe formave të ligjërimit;



Të kuptojnë rëndësinë e punës ekipore si dhe të demonstrojnë aftësi ndër personale
dhe të përshtatshme për të punuar me të rriturit;



Të ushtrojnë shkathtësi të dëgjuarit dhe të pyeturit dhe reflektimi mbi rolin e tyre në
krijimin e një mjedisi të besueshëm dhe bashkëpunues;



Të tregojnë aftësi në planifikimin e përmbajtjes së trajnimit si dhe anës logjistike;



Të përgatisin Planin e Demonstrimit të aftësive dhe shkathtësive të trajnerit;



Të demonstojnë në grup aktivitete për një teme të caktuar në funksion të vlerësimit
të vet.



Të demonstrojnë se kanë kuptuar lidhjen midis parimeve të të nxënit dhe
praktikave të mësimdhënies, që përbëjnë thelbin e të nxënit aktiv.

Përmbajtja
Parimet themelore dhe të avancuara të nxënit tek të rriturit/andragogjia .

Çfarë i duhet një trajneri të bëhet i suksesshëm. Karakteristikat e trajnerit të mire. Strategjitë
bazike të trajnerit për t’iu përshtatur inteligjencave e shumëfishta. Akull–thyerjet dhe
aktivitetet e shkëmbimit të mendimeve. Parimet e të mësuarit tek të rriturit. Puna në grupe.
Zgjidhja e konfliktit.. Të dëgjuarit aktiv dhe të pyeturit. Barazia gjinore.

Grupi synuar
Ky Program iu dedikohet personave të cilët pritet të punojnë programe të ndryshme
trajnimi me të rriturit.

Forma e organizimit/ Kohëzgjatja
Programi organizohet në formë të një trajnimi 3-ditor.
Ditën e tretë të trajnimit pjesëmarrësit, në çifte apo grupe, përgatisin dhe demonstrojnë
aftësitë e tyre si trajnerë. Kjo shërben si vlerësim për shkallën e përgatitjes së tyre si trajner.

Programi për përgatitjen e trajnerëve ka gjithsej 24 orë.

Kusht për certifikimin për trajner është pjesëmarrja e rregullt në trajnim së paku 90% të
trajnimit si dhe vlerësimi pozitiv për demonstrimin e aftësive të trajnerit.

