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التعلم السريع والتدريب

والسلوكياتوالمهاراتالمعارفبناءوسائلأهممنالتدريب

يجدروتطبيقية،نظريةأصولعلىقائمعلموهو،وتنميتهاواكتسابها

المنه،والمرجلتحقيقعليهاواالرتكازتوافرهامنالتحققبهبالمهتمين

واختراًصاوهمبالتكّسبًاصهوتهواعتلىلجتهخاضمنكثرةظلفيسيّما

.التدريبفيالحديثةاالتجاهاتأحدالسريعوالتعلّمبالقول،



التعلم السريع والتعليم الجامعي 

 1989غالوبدراسة معهد

 (التفكير االنعكاسي ومعرفة العمليات الذهنية)1989دراسة أميران

 إنكلترا / نوريتشدراسة جامعة

 (2*1200)المدخل في االقتصاد.((Lion gardiner.1994

 مخاوف الطلبة وعامة الناس

 الحاجة األساسية والتعلم المفيد.



قراءة سريعة ؟

 ؟مفاهيميةخرائط

خرائط ذهنية ؟

كتابة سريعة؟

ذاكرة سريعة؟

 ع، التعلّ ، التعلّم، تعجيل التعلّمتسريع ؟المتسارعم التعلّم الُمسرَّ

ما هو التعلّم السريع؟
:هل هو



المفهوم والبدايات

 التعلّم ية بإعادة اإلنسانية إلى عملفلسفة متكاملة عن الحياة والتعلم تهتم

المواد ليس و-ذاته ، وإعادة إيجابية المتعلم (المكننة)وتقليل األساليب اآللية 

-التوضيحيةالمساعدة أو العروض 

لتي يتم التعلّم السريع هو النتائج التي يتم تحقيقها وليس الوسائل ا

( ربط جوهري  .)استخدامها

ت إضافات عملية هيكلية تترك أثًرا بنيويًا في النظام التعليمي ،وليس

.  تجميلية



البدايات

جموعررة النصررا الثرراني مررن القرررن العقرررين مسررتقيًا بداياترره مررن مظهررر فرري 

يث فري تجارب حصلت خالل السنوات الخمسين السرابقة لبرروزك كاتجراك حرد

 Dr Georgiلوزانروفالبلغراري جرورجي التدريب، قام بها عالم الرنفس 

Lozanovمررن ،اسررتطاع فيهررا تسررهيل حرردوب تقرردم كبيررر فرري حالررة كثيررر

ال مرضرراك، وفّسررر ذلرر  بلنرره وصررل إلررى قرريء مررا فرري عمررق العقررل البقررري

، "احتيررا ي الرردمام المخفرري"يصررل إليرره اإلدراك والرروعي البسرريط، وسررماك 

حكومرة وأقار إلى إمكانية استخدام هذك األفكرار فري التعلريم فقرام بردعم مرن ال

الصروتية البلغارية بإجراء بحوب حرول ترلثير األفكرار االيجابيرة والمر ثرات

ر كبيرر فري المحببة واأللعاب على التعليم، انتهت إلى أن للعوامرل السرابقة أثر

دة منهررا وأثررار المهتمررين بررالتعليم إلررى االسررتفاحفّرر  ممررا عمليررة الررتعلم تسررريع 

يم السررريع الكثيررر مررن األفكررار لررديهم، فكانررت تلرر  هرري البرردايات األولررى للتعلرر

.وتطبيقاته 



مهمةاعتبارات واحترازات  

معرفةللفعّالخلقهوبلللمعلوماتسلبيًاتخ ينًاالتعلّمليس.

قوالطرائالحيلمنمجموعةالسريعالتعلّماعتبارالمقبولغيرمن

.والتقنيات

وأساليبةمعينتقنياتاستخدامكيفيةقرحعلىتقومودراساتكتبهناك

لتغفأنهاإال–كلهذل أهميةفيق ال-تكنولوجيةووسائلحديثة

الناتجميةوكنوعيةتحديدفياألهمالعاملهيالتيالتعلّممتعةعنالحديث

.التعليميةالعليةعن

تعنيبل،تجالمنوغيرالمفيدغيراللهوتعنيالالسريعالتعلّمفيالمتعة

أكثروهيللمضمونالجذابوالفهمالمتعلمقبلمنللمعنىالممتعالخلق

يصالإلتستخدمأنيمكنإيضاحوسيلةأوأسلوبأوتقنيةأيمنفاعلية

.الفكرةنفس



أساسية مبادئ

 البيئة اإليجابية

 من قبل المتعلمين الفاعلةالمقاركة

 التعاون بين المتعلمين

 التعلمأساليبالتنوع الذي يقارب كل

 السياق التعلم ضمن





الهدف منه
 إعادة اإلنسانية إلى العملية التعليمية.

 (.كامل القخص)جعل التعلّم تجربة تقمل كامل الجسد والفكر

التعليمية تغذية الذكاء البقري بلقكاله المتعددة الستعادة فعالية العملية.

 تحقيق تعلّم مفيد.



فلسفة متجددة

ي قيء يضم اآلالف من التقنيات والوسائل والرقم في ازدياد ولكنه قبل أ

.آخر نظرة إلى التعلم والحياة 



الفكريةاألسس 

 التعلم بكامل العقل ، التعلم بكامل الجسد.

  المتعلم المبدع مقابل المتعلم المستهل.

 عالم التحضير ل–مخرج محدد معياري .) أهداف جديدة للعملية التعليمية

(متغير 

 النظرة الكلية للمعرفة والحياة.



تطبيقاته الفردية

 يمية التدريب في الم سسات التعلومس وليأراء المدربين والمعلمين

.والتجارية



تطبيقاته الم سسية

 كلية المجتمع في فلوريدا.

دورات السالمة في القركات الكبرى.



روافد أخرى

حاب التطورات الكبيرة في أبحاب الدمام وأبحاب التعلم القائم على أب

.الدمام

(النموذج األوحد)أبحاب التعلم الحديثة

 (سلسلة خطية)تغير النظرة العملية ألحداب الكون

 وحيدة في التعلم والتعليم كسيكلوجيةتراجع السلوكية.

ظهور نظريات أخرى.

 (ور التقليديكاقفا عن قص)المستمر لبيئة العمل وثقافته الدينامكيالتحول



التحديات

 مقاومة التغيير

إساءة الفهم والدخالء



أمراض تعليمية



التعلّم المبني على النقا 

 المقاربة الجسدية السمعية البصرية الفكرية للتعلمSAVI

لقاعة ؟هل يتحسن التعلم تلقائيًا بمجرد أن يتجّول المتعلّمون في ا

 العودة لما هو سمعي

 ما هو التعلّم الفكري ؟ بناء الفهم السليم .

 مراحل التعلّم السريع





... تّم بحمد هللا 

قكًرا 

لحضوركم


