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أيام تدريب مكثف
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برنامجين لالختيار  

 
 

2
 

          +965  66  38  80  19
 

        +965  99  34  34  18
 

          +352 621 58 27 86
 
 

نحو تعليم أفضل

البرنامج التدريبي األول (صباحي)
التعلم النشط و منهجية البناء

 

 اليوم الثالث:  التقييم التكويني لتحسين
األداء القائم على التدريس / المهام

                                                                                                              

البرنامج التدريبي الثاني (مسائي)
الذكاء العاطفي

داخل البيئة التعليمية
 

لالستفسار
 و التسجيل:

شهادة أمريكية
(إلينوي)

 

لغتين للتدريب
(عربي/انجليزي)

 
 

2
 

https://app.involve.me/gtl-training/sen-intl-training-event-ploxz

مركز تقويم وتعلم الطفل
السرة- قطعة 4 - شارع 14 

الكويت
 

events@ccetkuwait.org

بالشراكة مع

رابط التسجيل

اليوم األول: مبادئ التعلم النشط / العقل
المعرفي والتعليم القائم على العقل

 
اليوم الثاني: منهجيات التدريس ،

واالستراتيجيات ، والتقنيات / االستراتيجيات
البنائية

 105دك 
فقط!

 

اليوم األول: العقل اإلدراكي / تركيبة و
خصائص الدماغ العاطفي

اليوم الثاني: اإلطار النظري للذكاء    
العاطفي/ طرق التدريس وأساليب التعلم    

اليوم الثالث: استراتيجيات التقييم
التكويني: الذكاء العاطفي في الممارسة

الصفية 

 مركز تقويم  و تعليم الطفل ينظم 

شهادة أروبية
(لوكسمبورغ)

مع ترجمة فورية للغة العربية

مع ترجمة فورية للغة العربية

للبرنامج
التدريبي

الواحد

http://www.gtl-training.com/
http://www.ccetkuwait.org/
https://app.involve.me/gtl-training/sen-intl-training-event-ploxz


 

 

انضم إلينا للحصول
 على تدريب المعلمين المعترف به 

في أوروبا و الواليات المتحدة األمريكية

ا- احصل على معرفة متعمقة  لمفاهيم الذكاء العاطفي والتعلم

النشط من خالل الممارسة ؛ بما في ذلك الوعي النقدي للقضايا

والتطورات الحالية في المجال التربوي. نقدم لكم القدرة على

استخدام مجموعة من التقنيات وأساليب البحث المطبقة على

أنشطتها التعب والتي تشمل القدرة على :6

        

ا✓ إنشاء نهج "يركز على العالقات" (يركز على الطالب) في التعليم ؛ 

 

ا✓ توفير بيئة تعليمية تدفع الطالب لتحقيق أعلى تحصيل دراسي ؛

ممكن ؛

 

 ا✓ توجيه الطالب لتحسين التوجيه الوظيفي خالل رحلتهم نحو

المراحل التعليمية العليا ؛

 

✓ تعزيز التعلم القائم على البحث من خالل التحقيق والمحتوى

العلمي ؛

 

✓ زراعة بيئة ديناميكية من خالل التعلم متعدد التخصصات و األنشطة

التعليمية القيمة ؛

 

✓ تطبيق تحسين األداء القائم على المهام من خالل إعطاء الطالب

شعور عملي واقعي للموضوع الذي يتعلمه.

ا

+965 183 20 00
www.ccetkuwait.org
info@ccetkuwait.org

GTL Training Inc.
103, Rue de l'Alzette
L-4011 Esch-sur-Alzette - LUXEMBOURG
+352 621  58  27  86     
www.gtl-training.com
info@gtl-training.com 
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الكويت

 األماكن
 محدودة

 سجل
اآلن!

http://www.ccetkuwait.org/
http://www.gtl-training.com/
http://www.gtl-training.com/
http://www.ccetkuwait.org/
https://app.involve.me/gtl-training/sen-intl-training-event

