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مركز ديبونو لتعليم التفكير
تفكيرنا ... مستقبلنا

إعداد المدرب المعتمد في:
- القيم والتربية األخالقية

- برنامج الكورت لتعليم التفكير
- استراتيجيات التعلم لرياض األطفال
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البرنامج التدريبي الـ23

فندق كراون بالزا
عّمان- المملكة األردنية الهاشمية



هذه  اطالق  إلى  التفكير  لتعليم  ديبونو  مركز  عمد   
الكوادر من معلمين ومدربين  بتطوير  المعنية  المبادرة 
من شتى انحاء الوطن العربي ليكونوا أحد شركاء المركز 
في  البشرية  الكوادر  بمستوى  باالرتقاء  رؤيته  بتحقيق 

وطننا العربي لتكون األفضل في العالم.
ويعتبر البرنامج التدريبي الـ٢٣ مبادرة عربية خالصة رائدة 
في مجالها، ذات ابعاد استراتيجية تتيح للمشاركين فيها 
الهادف  والعمل  النقاشات  خالل  من  الخبرات  تبادل 
واألمن  التفكير  مجاالت  في  المحترفة  العمل  وورش 
الفكري والتي يقدمها مدربين على أعلى مستوى من 
الوطن  مستوى  على  والمعروفين  والخبرة  الكفاءة 

العربي.
المستجدات  أحدث  عرض  على  التدريبي  البرنامج  يرتكز 
والتطورات والبرامج العالمية في مجال القيم والتربية 
في  العالمية  البرامج  أشهر  إلى  باإلضافة  األخالقية، 
تطوير االبتكار وصناعة االبداع. كما يعرض البرنامج أحدث 
من  الروضة  أطفال  تعليم  في  المتبعة  االستراتيجيات 
اجل تطوير خبرات معلمات رياض األطفال في التعامل 

مع أحدث المستجدات العالمية في تعليم األطفال.

البرنامج التدريبي الـ23



إعداد المدرب المعتمد في برنامج

القيم والتربية األخالقية
 

١٣ - ١٤ يناير ٢٠١٨م الموافق ٢٦ - ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ          ٩:٠٠ - ١:٠٠ ظهرًا

مقدمة
تعتبر تربية األسرة والمدرسة في تنشئة جيل واعد وأخالقي، في مجتمع متغير وسريع الخطى من 
ما  ينتقون  بحيث  تعليم،  أو  توجيه  بدون  األطفال  ترك  يمكن  فال  جدا،  والصعبة  المربكة،  األمور 
اآلباء  عاتق  على  يقع  وإنما  التربوية،  لبيئاتهم  مغايرة  ويكتسبون صفاتا  الحياة،  واقع  من  يريدونه 
والمعلمين غرس القيم األخالقية المهمة في أطفالهم منذ الصغر، حتى يترعروا على فهم هذه 

األخالق و أهميتها  في تحدي الصعوبات القادمة، والتعرف عل كيفية التعامل مع كل المواقف.

محتوى الورشة
• مثلث النجاح القيمي لدى المعلم نموذج فراير في تدريس القيم

• مستوى تدريس القيم لبلوم ونموذج كيلر لتعزيز القيم
• ٢٣ طريقة اليجاد القيم واالخالق لدى الطلبة

• تطبيق مقياس القيم لسبرانجر ومقياس األخالق لكولبرج
• حاالت تطبيقية في تقوية القيم واألخالق لدى الطلبة

الفئة المستهدفة
• المدربون 

• المشرفون التربويون
• المعلمين والمعلمات 

• اولياء االمور 

الرسوم
التسديد قبل ٣ يناير ٢٠١٨                      ٤٣٠$
التسديد بعد  ٣ يناير ٢٠١٨                      ٥١٠$



إعداد المدرب المعتمد في برنامج 

الكورت لتعليم التفكير 
 

١٣ - ١٦ يناير ٢٠١٨م  الموافق  ٢٦ - ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ      ٣:٠٠ - ٦:٠٠ مساء

مقدمة
أثبت برنامج الكورت نجاحًا وفاعلية من خالل التجريب الميداني  على مستوى العالم، 
مما أدى ذلك إلى وجود حاجة ملحة إلعداد المزيد من المدربين الذين يتمتعون بكفاءة 
هو  التفكير  لتعليم  ديبونو  مركز  أن  وحيث  البرنامج.  هذا  على  للتدريب  عالية  وقدرة 
المتخصصة  النوعية  الورشة  هذه  تأتي  المناسبين،  المدربين  وفرز  إيجاد  على  األقدر 
تقديم  على  والقادرين  المؤهلين  المدربين  من  صفوة   – الله  بإذن   - ستنتج  والتي 

البرنامج بصورته المالئمة.

محتوى الورشة
• برنامج الكورت: أجزاؤه الستة وطرق تطبيقه

• التطبيقات العملية على برنامج الكورت في المجاالت المختلفة
• نماذج ودروس عملية في تعليم مهارات الكورت

الفئة المستهدفة
• اإلداريون وأصحاب القرار في المؤسسات المختلفة

• المعلمون والمشرفون التربويون والمرشدون الطالبيون
• العاملون في مجال  رعاية الموهوبين والمبدعين

الراغبين في تنمية مهارات  الخاص والحكومي  العاملون في القطاعين   •
اإلقناع واتخاذ القرارات

• الباحثون عن تطوير الذات وفي مجال تطوير الموارد البشرية

الرسوم
التسديد قبل ٣ يناير ٢٠١٨                      ٥٤٠$
التسديد بعد  ٣ يناير ٢٠١٨                      ٦٤٠$



إعداد المدرب المعتمد في 

استراتيجيات التعّلم لرياض األطفال
 

١٥ - ١٦ يناير ٢٠١٨م  الموافق  ٢٨ - ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ    ٩:٠٠ - ١:٠٠ ظهرا

مقدمة
تعرض هذه الورشة التدريبية أحدث المستجدات في تدريس رياض األطفال وعرض 
تعلم  ويجعل  متعة،  أكثر  المعلم  عمل  تجعل  التي  الحديثة  االستراتيجيات  مختلف 
الطلبة ممتعًا، فاالستراتيجيات المقدمة ستعكس مختلف المفاهيم الحديثة في 
بحوث الدماغ باإلضافة إلى أحدث االستراتيجيات المتبعة في تعليم أطفال الروضة، 
رياض  معلمات  وقدرات  مهارات  لتطوير  عملية  وبرامج  تطبيقات  على  ويشمل 

األطفال.
محتوى الورشة

• آلية التعامل مع الفروق الفردية لدى طفل الروضة 
• تشخيص مشكالت طفل الروضة 

• آلية اكتشاف ابداع اطفال الروضة اثناء التدريس
• استراتيجية التفكير السابر في تعليم طفل الروضة

• االسلوب القصصي مع اطفال الروضة 
• أسلوب النمذجة واأللعاب مع اطفال الروضة 

• أسلوب لعب االدوار والسيكودراما مع اطفال الروضة
الفئة المستهدفة

• معلمو ومعلمات رياض األطفال 
• أولياء أمور الطلبة

• مصممو مناهج رياض األطفال
• العاملون في البرامج التطويرية ألطفال الروضة

الرسوم
التسديد قبل ٣ يناير ٢٠١٨                      ٤٦٠$
التسديد بعد  ٣ يناير ٢٠١٨                      ٥٥٠$



تعليمات عامة
ال يعتبر الشخص مشاركًا في البرنامج التدريبي إال إذا قام بتسديد كامل رسوم المشاركة وذلك إما بحوالة بنكية أو    .١

شيك بنكي باسم مركز ديبونو لتعليم التفكير .
في حال قام المشارك بإرسال نموذج المشاركة، فيجب تسديد كامل الرسوم خالل فترة أقصاها ٧ أيام من تاريخ إرسال   .٢

النموذج، وبعكس ذلك يتم إلغاء تسجيله.
لن تعاد للمشارك أية رسوم في حال قام بإلغاء مشاركته مهما كانت األسباب.  .٣

آخر موعد للتسجيل هو  ١٠ يناير ٢٠١٨م  وسوف لن ينظر في أي طلب يصل بعد ذلك التاريخ.  .٤
ال يمنح المشارك الشهادة إال عند انتهاء فعاليات الورشة التدريبية.  .٥

ال يمنح المشارك الشهادة في حال غيابه عن الورشة التدريبية أكثر من ١٠٪ من عدد ساعات التدريب.  .٦
يحق للمركز رفض أي طلب مشاركة دون إبداء األسباب.  .٧

الخصومات 
المشارك في البرنامج كامًال              ٢٠٪ 
أعضاء مركز ديبونو لتعليم التفكير    ١٠٪
المجموعات (٣ فأكثر)                         ١٠٪

سّجل اآلن عبر موقعنا
www.debono.edu.jo

مركز ديبونو لتعليم التفكير
Debono Center for Teaching Thinking

ARAB BANK
Al Jubaiha Branch

IBAN: JO19 ARAB 1260 0000 0012 6048 7245 10
A\c: 126/48724/4/510 US Dollar

Jordaninfo@debono.edu.jo وإرسال  صورة إشعار الدفع على ايميل
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