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 عادات العقل
 

 عن البرنامج 
 شكل سلوكه النهائً دون وعً منه؟هل فكرت ٌوما بأن لكل منا طرٌقته و عاداته فً التفكٌر التً تحدد و ت

 للتصرف حٌال المواقف التً تتعرض لها ؟  -شبه ثابتة  -هل الحظت أنك تلجأ لطرائق معٌنة و أسالٌب 
 ؟ فً التعامل مع المواقف المختلفة أتعرف ما هذا الذي تعتمد علٌه

 
 عادات العقل

أي  –لإلنسان؛ و للعقل عاداته التً ٌتصرف بها مع المعطٌات التً تقدم له   العقل هو المحرك األساسً
ذا كان االهتمام و تتحرك بهذه العادات فً حٌاتك و تجابه بها كل المواقف. و ل  –المواقف التً ٌتعرض لها 

 ...تساعدك فً التجاوب األفضل مع المواقف عامة و تلك التً لم نألفها من قبل خاصة  بتشكٌل عادات عقلٌة
  ...؛ بل جوهر طرٌقة تفكٌرهمالعادات التً صنعت نجاح الناجحٌن؛ ما هو جوهر تفكٌرهمترى ما هً 

 .عن عادات العقل البرنامجهذا ما سنقدمه فً هذا 
 

  أهداف البرنامج التدريبي
 فٌما ٌقدم لهم من معرفة أو خبرةتحقٌق مهارة السعً من أجل الدقة والتفحص  .1
  ذهنً فً مواقف تتطلب قرارا صائباتحقٌق مهارة العصف ال .2
 الوصول إلى حلول جدٌدة للمشكالتتحقٌق عادة اإلبداع و .3
 دهم الذهنً والتواصل بٌن األفراتحقٌق عادة التفا .4
 تحقٌق عادة التعلم الذهنً المستمر فً كل المواقف التعلٌمٌة .5
 

 الوحدات المعرفية والمهارية للبرنامج التدريبي

  أسالٌب تعلٌم مهارات التفكٌر 

 رٌب األطفال على مهارات التفكٌر كٌفٌة تد 

  مهارات التفكٌر األساسٌة 

  ًالتفكٌر اإلبداع 

  التفكٌر الناقد 

 لى مهارات التفكٌر تطبٌقات عملٌة ع 

 ألنشطة التعلٌمٌة لرٌاض األطفال ربط مهارات التفكٌر با 

 سعة العقل أكبر بكثٌر مما نعرف 

 د سعة العقل إلى مستوى ال حد لهٌمكن م 

  وضع العقل فً الٌد والسٌطرة علٌه كٌفٌة 
 
 


