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 أهداف الجلسة

 الرتبية يف القرن الحادي و العرشين•

 الذكاء العاطفي و التفكري الناقد•

 التفكري االبداعي•
 

 

 

 







•It is wonderful! Everybody should try it. 
Beaches are the best places. 
Newspapers don’t work at all. Running is 
a must. It’s a great fun. Never miss it! 



Flying a Kite! 

•It is wonderful! Everybody should try it. 
Beaches are the best places. 
Newspapers don’t work at all. Running is 
a must. It’s a great fun. Never miss it! 
 



 أعمدة التربية في القرن الحادي و العشرين

 :أنا أتعلم كي•

 التعليم/الشق المعرفي من عملية التعلم: أعرف•

 الشق المهاري: أفعل•

 الكينونة و بناء الشخصية: أكون•

 معها/تقبل االخر و التواصل الفعال معه: أعيش مع األخرين•



 من هم طالبنا؟

 2019جاد في الصف الثاني في العام •

 1029من المتوقع أن يتخرج من الثانوية في العام •

 2034سنوات، من المتوقع أن يتخرج في العام  5اذا درس في الجامعة لمدة •

 2034سيدخل جاد الى سوق العمل في العام •

 2034نحن نعلم طالبا سيدخلون سوق العمل في العام •

 !تخيلوا معي مالمح الحياة حينها•



 الذكاء العاطفي
 



 

 فالشخص .للعواطف الذكي االستخدام هو العاطفي الذكاء" 
  باستخدامها لصالحه أو أجله من تعمل عواطفه يجعل أن يستطيع

  نجاحه فرص من تزيد ووسائل بطرق وتفكيره سلوكه ترشيد في
"عامة بصورة الحياة في أو المدرسة في أو العمل في كان إن  



 المهارات األساسية للذكاء العاطفي

:لخصها دانيال قولمان كما يلي   

 

   Self-awarenessالوعي الذاتي •

   Self-controlضبط الذات •

    Motivationالتحفيز •

    Empathyالتعاطف •

 Social Skillالمهارة االجتماعية •

 مهارات إدارة الذات

 مهارات إدارة العالقات



 ما الذي تنتجه هذه المهارات العاطفية؟ 

 :شخصية متزنة ومتفتحة ومتعاونة قادرة على•

 وتأكيد الذاتولية ؤالمستحمل  •

 فهم اآلخرين•

 حل المشكالت•

ضبط النفس في مواقف الصراع واالضطراب واتزان •
 المشاعر والسلوك والفكر 

 التواصل الفعَّال وتوقع النتائج المترتبة على السلوك•



 ما الذي تنتجه هذه المهارات العاطفية؟
 –سعيد  –تسميتها هل أنت فرحان ) االهتمام بتمييز االنفعاالت •

 ...(متوتر –غاضب  –خامل 
 (.عدم التسرع بإعطاء رد الفعل)  العفويةالتحكم بردود الفعل •
 .التعامل مع الضغوط الحياتية•
 .تفهم انفعاالت اآلخرين ووجهة نظرهم•
 .تفهم معايير السلوك المقبول وغير المقبول•
  .الذاتتطوير نظرة إيجابية واقعية تجاه •

 

 



تعريفه وأهميته في التعلم: التفكير الناقد  

ذلك أن . توجد العديد من التعريفات للتفكير الناقد، ولكن ال يوجد من بينها تعريف عالمي•
أشياء كالقدرة على التفكير بشكل منطقي، وتقييم المعلومات تتضمن  ماتلك التعريفات عادة 

تعريًفا معاصًرا يرى التفكير الناقد على أنه  سأستخدم .  سليمةواستخدام المنطق لتقديم حجج 
مدى الحياة، كما ويسمح لهم أن يقوموا للتعلم  يحتاجونهبما المتعلمين المهارات التي تزود 

 :ب

 .المعلوماتتقييم . 1

 .حل المشكالت. 2

 .إيصال األفكار والتفسيرات لآلخرين. 3

 التفكير بطريقة إبداعية. 4



 تمرين

• 8, 11, 15, 5, 14, 1, 7, 6, 10, 13, 3, 12, 2 

 

• “You can see all the numbers from 1 to 15 with the exception of 
4 and 9.  

 

• Your task is to decide why the numbers are arranged in this 
sequence, then put the missing numbers in their proper places.” 

 



• 8, 11, 15, 5, 14, 1, 7, 6, 10, 13, 3, 12, 2 

• Eight, Eleven, Fifteen, Five, etc.  

 

• Answer: The numbers are listed alphabetically. Therefore, 4 
goes after 5 and 9 follows 14. 

 

 



 عالقة التفكير الناقد بالذكاء العاطفي

يتطلب الذكاء العاطفي والتفكير الناقد القدرة على  •
تيسير التفكير وحل المشاكل واالبداع في وجود  

، والمعضالتالعواطف مع  والتعاملالحلول 
باالضافة إلى مهارات مشتركة يتطلبها الذكاء 
 :العاطفي والتفكير الناقد وخصوصا القدرة على



 .االصغاء• 

 .التعبير عن المشاعر واالراء• 

 .التحليل واخذ القرارات• 

 .ايجاد المعلومات والبحث عنها• 

 .قدرة فصل الشخص عن الفكرة• 

الوعي للفرضيات والثوابت والمسلمات الشخصية وتأثيرها على • 
 .صياغة افكار الشخص واالخر

 .االستعداد للمجازفة في طرح مواضيع حساسة وصعبة• 



 الرأس و القلب و اليد



 العقل والعاطفة
 إلى الناس من الكثير عند ملتبس والعاطفة (الفكر) العقل بين ما العالقة إن•

 .العاطفة بغياب إاّل يستقيم ال الجيد التفكير أن يعتقدون فهم كبير، حد

 .حياتنا بقيادة دقيق تناغم في معًا يقومان العقل و العاطفة•

 على العقل يعمل بينما بالمعلومات العقل عمليات تزود و تغذي العاطفة•
 .عليها يعترض أحيانًا و العاطفة مدخالت تنقية

  تجاوزت إذا لكن للمشاعر، مهم التفكير و للتفكير ضرورية المشاعر •
 .العاطفة الموقف يسود التوازن ذروة المشاعر



 العقل والعاطفة

ليس المطلوب هنا تنحية العاطفة جانًبا بقدر 

محاولة إيجاد أو خلق التوازن بين التفكير 

.العقالني والعاطفة  



4 straight lines without lifting your hand 

Connecting 9 Dots 



Out of the Box 

Connecting 9 Dots In 4 Straight Lines Without Lifting Your 
Hand  



  .خلقية سمة يسل اإلبداع

 ليس اإلبداع .ايمن او أعسر لكونك حّتى او ،قامتك قصر او لطول ،كعيني للون خالفا
 سلوك هو اإلبداع ... الناس بعض في تزداد أو قلت بطبيعتها متوارثة صفة

 .عنهالتعبير كيفّيةو نمّوه يعزز كإبداع لمستوى توقعك إن .ذاته قيحقت توقعي نم

 



 االبداع مقابل الذكاء

االنسان المبدع هو . هذا خطأ شائع. الكثير من الناس يعتقدون أن الذكي هوبالضرورة مبدع•
 .«عاديا»انسانا المشكلة بطريقة مختلفة حتى ولو كان الذي يستطيع حل االنسان 



 

 

                   Shapes 
     



What Are The Differences Among The 4 Shapes ? 
 

27 

3 
2 

4 

1 



What Are The Differences Among The 4 Shapes ? 
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 هذا الشكل هو الوحيد الذى ليس له 

.اضالع او حوافأى   

1 

فهذه هي …تهانينا…الشكل إذا اخرتت هذا 
.اإلجابة الصحيحة  



What Are The Differences Among The 4 Shapes ? 
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 هذا الشكل هو الوحيد الذى هو يمثل شكل بثالث اضالع مستقيمة

فهذه هي …تهانينا…الشكل إذا اخرتت هذا 
.اإلجابة الصحيحة  

2 



What Are The Differences Among The 4 Shapes ? 
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 هذا الشكل هو الوحيد الذى له جانب مستقيم 

 وجانب شبه دائرى

فهذه هي …تهانينا…الشكل إذا اخرتت هذا 
.اإلجابة الصحيحة  

3 



What Are The Differences Among The 4 
Shapes ? 
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 هذا الشكل هو الوحيد الذى هو عبارة عن شكل

.منحني األضالع  

فهذه هي …تهانينا…الشكل إذا اخرتت هذا 
.اإلجابة الصحيحة  

4 



ينظر لألمور من وجهة نظر اخرى المبدع الشخص 

 تختلف عن رؤية االخرين له

صاحب افق واسع ولديه المبدع الشخص  
 تصور لالشياء بطريقة غير مألوفة

 ………………………… المبدع 

 



Awareness Test 



 نشاط نهر التماسيح

 



` 

معا نحو انسنة الثورة الصناعية  ...في مقابل الة ذكية« انسان مبدع»فلنعمل معا لصنع •
 .الرابعة

 ألمس القلب ثم علم العقل•


