ال تعطني �سمكة ،وال تعلمني كيف �أ�صطاد (فقد يهيج البحر �أ�سبوع ًا
و�أظل جائع ًا) ،و�إمنا علمني كيف �أتعلم ،عندها �ستفتح يل كل الأبواب
د .طارق ال�سويدان
التعلم ليس هو التعليم
يتحدث النا�س كثري ًا عن التعلم ،وعندما تقر�أ �أو ت�سمع التفا�صيل يت�ضح �أنهم يتحدثون عن التعليم ولي�س التعلم ،وهما خمتلفان جد ًا.
ومعرفة الفرق بني التعلم والتعليم �ستجعلنا �أقدر على التعلم مدى احلياة.
التعليم هو �أحد طرق التعلم ،وعادة يتم التعليم مبنهجيات و�أ�ساليب طورها امل�س�ؤولون يف وزارات التعليم� ،أو املدر�سون يف املدار�س واجلامعات ،ومل يكن لنا نحن دور فيها.
التعليم يتم يف ف�صول درا�سية ،ويتمحور حول �إي�صال «املنهج» للطالب واختباره فيه ،وهذا �أمر مفيد ،ولكنه بالت�أكيد غري كايف.
بينما التعلم هو �أمر �آخر ،فهو �أو ًال �أمر م�ستمر يف احلياة ،وال يتوقف عند (�إنهاء الدرا�سة) ،والتعلم يتطور با�ستمرار كلما ن�ضج الإن�سان يف احلياة ،والتعلم اجلديد هو الذي يغري
مناهج التعليم.
كما �أن التعلم ال يتوقف عند �أ�ساليب التعليم ومناهجه وطرقه ،بل يتعدى ذلك لأ�ساليب كثرية (ن�شرح جزء ًا منها يف املحاور املرفقة).
التعلم ال يتوقف عند احل�صول على (الإجابات) ،بل يتعدى ذلك �إلى (�إثارة الأ�سئلة) ،وحتريك (الف�ضول) للو�صول �إلى (الإبداع).
والتعليم يركز على (العلم) و(العقل) ،بينما التعلم يهتم بهما ،لكنه ي�ضيف لذلك (امل�شاعر) و(ال�سلوك) و(البيئة املحيطة) و(الوعي) و(املجتمع).
التعليم م�س�ؤولية املعلم ،بينما التعلم م�س�ؤولية املتعلم ،والتعليم له م�ستويات و�شهادات ،بينما التعلم يتجاوز ذلك بالرتكيز على (الإن�سان) و�آثاره ،فالتعليم مهم ،لكن التعلم �أهم.
تكتف ب�أن يعلمك الآخرون ،بل تعلم بنف�سك مدى احلياة لتتمكن من تغيري احلياة.
فال
ِ

لمن هذه الدورة؟
لكل �إن�سان طموح يريد �أن يكون دوره �أكرب يف احلياة			.
لكل مربي و�أم و�أب يريد �أن يعلم ولده (كيف يتعلم)			.
لكل دولة تريد �أن تدخل يف م�ضمار التناف�س يف تطوير العلم والإبداع.

لكل معلم م�س�ؤول تربوي يريد �أن يطور التعليم.
لكل قائد ومدير يريد �أن يجعل مر�ؤو�سيه فاعلني ومبدعني.

محتويات الدورة
ً
أوال :مفاهيم أساسية
1

2
4
6

مقدمات:
			
كيف تركز
			
قواعد التعلم
						
تعاريف و�شروط و�أنواع
						
متى يحدث التعلم؟
قيا�س التعلم

كيف يتعلم الكبار
 3ع�شارية التعلم مدى احلياة
� 5أ�سباب التعلم الذاتي

ً
ثانيا :مصادر التعلم
1

			
امل�صادر الأولى

2

اللعب ودوره يف التعلم

3

�أقوى م�صادر التعلم

ً
ثالثا :فاعلية التعلم
1

		
العوامل ال�سبعة للتعلم

2

القوانني الثمانية للتعلم

ً
رابعا :نماذج التعلم
PACT 1
				

			
Gangne 2

3

�أمناط التعلم وتقييمها

ً
خامسا :المهارات العامة للتعلم 4C’s
1
3

				
التفكري التحليلي Critical Thinking
					
التوا�صل Communicating

2
4

التفكري الإبداعي Creative Thinking
التعاون Cooperation

المهارات والتمارين المساندة
ً
أوال :التمارين الرئيسية
1
2
3
4
5

مهارات وتطوير القراءة ال�سريعة
حتليل الذات ومعرفة منطك
�أكرث من  10قيا�سات الفهم واختبارات للمعلومات
�أكرث من  20فيلم ًا
متارين وتطبيقات �إبداعية

ً
ثانيا :المهارات التفصيلية

			
 1قيا�سات للفهم بدل الفهم  2الربط
			
 6ال�شرح
			
 5التداخل
			
 10القراءة
			
 9النمو
			
 14احل�شد
			
 13اال�ستمتاع
 18الكتاب املهارات		
		
 17مهارات الدرا�سة
 22التفكري الناقد		
 21التفكري ال�سريع		
� 26أثر املدح والتحفيز
 25قانون اخلم�س �ساعات
� 30أكرب عائق للتعلم
		
 29مهارات م�ساعدة

 3اال�سرتجاع		
			
 7املمار�سة
 11التلخي�ص			
			
 15التجميع
		
 19طريقة فيمن
 23ا�ستعمال البطاقات
� 27أثر االنطباع		

4
8
12
16
20
24
28

التوقع
الإلهام
التذكر
Promedoro

التعلم الإيجابي
قانون الع�شرين �ساعة
طريقة بديعة يف التدوين

تفا�صيل امل�شاركة:

م�ساء
وقت انعقاد الربنامج 9:00 - 5:00 :
ً
لغة الربنامج  :اللغة العربية
مكان انعقاد الربنامج � :أونالين بنظام البث املبا�شر (وم�سجلة للم�شاهدة الحق ًا)
تاريخ انعقاد الربنامج  23 - 20 :فرباير 2021

التكلفة والت�سجيل :

�سعر الربنامج �( $ 550شاملة املادة و�شهادة ح�ضور الربنامج ،والتمارين )

�سعر خ�صم الت�سجيل املبكر 450

( $حتى  12فرباير)

الدفع :

�إ�صدار �شيك �أوحتويل بنكي با�سمGulf Innovation Company :

طريقة الدفع بالدينار الكويتي
طريقة الدفع بالدوالر الأمريكي

Swift Code: KFHOKWKW
Swift Code: KFHOKWKW

)IBAN (KW56KFHO0000000000011010195808
Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait

)IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait

الدفع الإلكرتوين:

�أكادميية الإبداع اخلليجي للتدريب الإلكرتوين
Hotline: (965) 98853311

