


عنوان ادلراسة



(مفهوم الربانمج)
ىل فلسف ة هو حمتوى تربوي منظم يستند ا 

تربوية ونظرايت علمية ومعلومات عن حاجات

ها املتعمل ومتطلباته ،و أ هداف يمت حتقيق 

.ومالحظهتا



من يستند الربانمج عىل مهنج حمدد ميكن املعلمة

:ال جابة عىل التساؤلت التالية

مىت ...ملاذا تعمل؟... كيف تعمل؟.. ماذا تعمل؟

من تعمل؟... أ ين تعمل؟... تعمل؟



ونية؟امصم برانمج بيئة التعمل ال لكت كيف

طفل الروضة؟مايه حاجات ومتطلبات 

اختار عادات العقل؟كيف

تساؤلت يستند علهيا تصممي برانمج ادلراسة؟



تعريف ملصطلحات ادلراسة
التعمل ال لكتوين املدمج

كتوين، وفق استاتيجية جديدة متزج بني التعمل التقليدي والتعمل الال

.متطلبات املوقف التعلميي، هبدف حتسني خمرجات التعمل

عادات العقل

تؤسس يه منطٌ غري واعٍ من السلوك املكتسب تتشلك ابلتكرار، و 
ن يف العقل لتصبح عادة الفرد يف حل مشالكته، كام أ هنا منط م

نتاجيةالاداءات ىل أ فعال ا  .اذلكية للفرد تقود ا 

طفل الروضة

س نوات، دلهيم 6-3مه ال طفال اذلي تتاوح اعامرمه بني 

.خصائص وحاجات منائية جيب ان يش بعها املهنج





من هام أ رثر كوس تا وبينا اكليك؟
، مركزماساتش يوسسعضو هيئة تدريس يف جامعة :اكليك بينا -

داراالتفكري ال بداعي والنقدي،  ت مستشاره  وخبرية تعلميية لال 

لايت واملنظامت املهنية، والهيئات العامة يف مجيع أ حناء الوالتعلمية، 

. املتحدة، مديرة معهد عادات العقل

اذليك السلوكمؤسس ملعهد يف جامعة اكليفورنيا، أ س تاذ :أ رثر كوس تا -

تعلمي، مستشار املناجه ادلراس ية، واملرشف املساعد لل . يف اكليفورنيا

دارة ومدير الربامج التعلميية  . الوطنية للمالحة اجلوية والفضاءلال 



الاطالع عىل مقياس 
(متمج)لعادات العقل 

ل خربة يف تطبيق عادات العق
يف الصفوف املبكرة

ابلتعاون مع احدى املدارس 
اخلاصة

دورة تدريبية يف 
.عادات العقل



الاساليب اليت توسع من معرفيت ما يه 

بعادات العقل؟

.الاطالع عىل املراجع ذات العالقة

ة البحث يف حمراكت البحث عن املنظامت ذات العالق
.بعادات العقل

ىل نرش مفهوم عادات العقل .التواصل مع منظمة هتدف ا 



«معهد عادات العقل»

بية تر : رساةل املعهد•
جيل مفكر يعمل

عىل حل 
مشالكت اجملمتع

يئية الاجامتعية والب 

.  والاقتصادية

ر أ رث»اسس املعهد •
و بينا « كوس تا

اكليك

مؤلفني عادات •
.العقل الس تة عرش

يل حتو : رؤية املعهد•
ىل  املدارس ا 
، جممتعات  مفكرة

ات تدرس فهيا  عاد
.  العقل



مت الانضامم ملعهد عادات العقل لالس تفادة من خدماته

:ومهنا

.رساهل اس بوعية عن اجلديد يف جمال عادات العقل-1



:هنا يف ماكليك ومت الاس تفادة الالتحاق بدورة تدريبية يقدهما كوس تا و -2

.المتكن من فهم نظرية عادات العقل-

.نظام ادلورة واستاتيجية التقدمي -

.ال ضافية وكيفية معاجلة املعلومات القراءات -

س ئةل، وطرح ال  .العاملاجملال من مجيع احناء نفس من الاقران املهمتني ب التواصل -

. ال فاكروتبادل 

.متعددةمواضيع لعادات العقل يف عىل جتارب تطبيقية الاطالع -

صني متخصالراجعة ملا مقت بعمةل من قبل اشخاص دلهيم خربة امعق و التغذية -

.متنوعةيف جمالت 



الانضامم ملعهد عادات العقل يتيح الوصول -3

م يف مفهو للمدوانت والكتب واملراجع املتخصصة 

.عادات العقل 



ماذا أ ضاف التواصل مع مؤسس نظرية عادات العقل 

لدلراسة؟

.ادلراسةحتكمي أ داة -1

.حتديد اللغة املس تخدمة يف تعلمي عادات العقل لطفل الروضة-2

.العقلتقومي مس توى الطفل يف عادات كيفية -3

(.ال صغاء )ملكة العادات عقلية لدلراسة، يعتربها كوس تا اضاف عادة -4

.دمع ادلراسة بأ حدث البحوث -5

 فيمل بناء برانمج ادلراسة يف ضوء برانمج حديث يقدم عادات العقل لل طفال بشلك-6
عداده و ارشف رسوم متحركة  ،ويصاحبه مجموعة من اخراجه كوس تا واكليك عىل ا 

. ال نشطة 



ماذا تعلمت ؟

لبد من التأ كد من حصة املعلومة، حيث ان -1
. التمجة والنقل تؤثر عىل املعىن ال صيل

ذ تت-2 دخل القراءة ل تكفي لستيعاب النظرايت، ا 
 الفهم، تفكريه يفوطريقة العلمية وميوهل القارئ خلفية 

.وابلتايل يتغري املعىن احلقيقي لها



...غفرحةل تبدأ  ابلفضول املصحوب ابلش...التعمل 

...  ومشاركة ال خرين ... مث الانفتاح عىل العامل 

بداع .للوصول لال 



للتواصل مع الباحثة

غادة عبدالرمحن املوىس

: امييل

gada-5@hotmail.com


