دورة تدريبية حول
" التواصل االرشادي واإلنتاج المتكامل للتبغ "
المد ّرب :المهندس أنطونيو يوسف
الشمال  19و 20آب 2019
اليوم األول
9:00-8:30

-

إفتتاح ،مقدمة وتعارف

-

تحديد األهداف والتوقعات

10:00-9:00

-

التواصل :مفهومه ،اهدافه وتقنياته

10:20- 10:00

-

تقييم ذاتي لمهارات التواصل (تمرين)

-

القدرة على التواصل ونقل المعلومات:تمرين خريطة القرية (تمرين،تصوير و بطاقة مراقبة وتقييم )

-

التواصل بين المرشدين الزراعيين حول موضوع زراعي (لعب ادوار).

*العوائق التي تواجه التواصل الناجح
*مهارت التواصل
*مواصفات و مقومات التواصل الناجح

10:40-10:20
11:00-10:40
11.30-11.00
-11.30
13:00

استراحة
-

تقنيات التواصل االرشادي:
تعريف وفلسفة واهداف االرشاد الزراعي
من هو المرشد الزراعي الناجح؟ ماهي مهماته؟
دور تقنيات التواصل لنجاح االرشاد الزراعي

-

منهجيات االرشاد

-

الشروط والمقومات الضر ورية للحصول على ثقة المزارع (امتالك المعلومات ،امتالك القرة على
عرضها)....

-

طرق مسح المزرعة او الزراعات ،تحديد المشاكل و إقتراح الحلول (اعمال زراعية وصف
مبيدات ،تحضير تقرير)

-

منهجية اقناع المزارعين بخطط االدارة وااللتزام بها ،وتطبيق التقنيات الحديثة

-

كيفية حث المزارعين لتغيير بعض التصرفات كعمالة االطفال

13:15-13:00

-

استراحة

13:45-13:15

-

تمرين  :1زيارة ارشادية الى مزارع تبغ  :مسح المزرعة ،تحديد افات ،اعطاء االرشادات

-

تمرين  :2قررت اإلدارة استبدال نوع من التبغ بنوع آخر .يقوم المرشد بزيارة مجموعة من
المزارعين لشرح مميزات النوع الجديد ووضع خطة عمل إلقامة التجربة الحقليّة

16:00-14:00

-

مفهوم اإلدارة المتكاملة لمزارع التبغ

-

اهمية اإلنتاج المتكامل في تحسين نوعيّة المنتوج وزيادة الدخل

-

الممارسات الزراعية الجيّدة ودورها في تطوّ ر قطاع التبغ

-

التعرّف على اهم آفات التبغ (دورتها الحياتية ،الظروف المناخيّة المالئمة لظهورها ،التعرّف على
اضرارها)
التعرّف على ُنظم المكافحة المتكاملة لآلفات (طرق الرصد وتحديد ظروف التدخل ،تحديد المبيدات
التي يمكن استخدامها ،المعامالت الحقلية للحد من االضرار)

-

شرح شروط وظروف المكافحة الوقائية والمكافحة العالجيّة

-

طرق نشر منظومة المكافحة المتكاملة وإقناع مزارعي التبغ بتطبيقها

-

اليوم الثاني
9:30-9:00

11:30-9:30

13:00-12.00

-

شرح العمل و اهداف النهار الحقلي

-

زيارة حقلية الى اربعة مزارع تبغ:

-

تشكل  4مجموعات ( اربعة مرشدين بكل مجموعة)

-

يقوم مرشدين ( )2من كل مجموعة باالعمال التالية:
مسح المزرعةُ ،تحدد االعمال الزراعية (زراعة ،ري ،تسميد ،مكافحة ،تحضيرات للموسم المقبل
 ، ) ....اآلفات و المشاكل و يقترحان الحلول

-

تسجيل المعلومات على االستمارات

-

يقوم المرشدين اآلخرين بمراقبة وتقييم آداء زمليهما .تدوّ ن كل المعلومات على إستمارات خاصة

-

تقييم الزيارة

-

