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مهمتنا

ورش العمل الصباحية لتعلم مهارات الحياة

نهدف إىل إعداد الطالب للحياة العملية سواء داخل الفصول الدراسية أو خارجها من
خالل احتضان فضولهم و تشجيعهم عىل االنفتاح عىل الثقافات املختلفة.

يقيض الطالب صباحهم يف تطوير مهارات حياتية مع معلمني
ذوي خربة و ضيوف متحدثني.

دوراتنا
من خالل الرتخيص الذي حصلنا عليه من قبل (British Accreditation Council
 (BACفإننا نقدم دورات قصرية تهدف إىل مساعدة الطالب عىل تطوير مهاراتهم
الحياتية املطلوبة يف القرن  ٢١بإالضافة إىل مساعدتهم عىل التفوق اكادمييا.

معتقداتنا
يف  ، Kindi Educationنؤمن بأن املدرسة أو الكلية أو الجامعة ليست سوى خطوات
أولية يف عملية التعلم املستمر .حيث يساعد التعليم النظامي يف بناء معارف الطالب
ومهاراتهم  ،لكن شخصيات الطالب وخياراتهم غالبا ما تحددها التجارب الحياتية خارج
الفصول الدراسية .لذلك فإننا نساعد الطالب عىل مواكبة تعقيدات الحياة الحديثة بشكل
أفضل عرب احتضان فضولهم و تشجيعهم عىل طرح األسئلة الحرجة واالنفتاح يف التفكري.

نهجنا
إننا نؤمن بأنه يجب عىل املعلمني أال يتوقفوا عن التعلم .بالتايل فإننا يف Kindi
 Educationنستمر يف التعلم من خالل تعاوننا مع مجموعة واسعة من الخرباء
امللهمني يف جميع أنحاء العامل ،حيث اننا نتبنى منهجية تدريسية مبتكرة تقودها
األبحاث العلمية .كام أننا نعمل مع مديري مدارس دولية وأخصائيني وأساتذة جامعات
ومستشارين تربويني لتطوير دوراتنا القصرية .رسالتنا واضحة وهي أن املهارات الحياتية
األساسية ال تحظى بأولوية كافية يف التعليم الرسمي .لذلك فإننا يف Kindi Education
نهدف لسد هذه الفجوة الهامة عن طريق دوراتنا القصرية.

ملاذا املهارات الحياتية؟

األكادميية الصيفية
الدولية

اكادمييتنا الصيفية الدولية هي عبارة عن برنامج مدته ثالثة
أسابيع موجه للمتحدثني باللغة اإلنجليزية ،ملن اعامرهم 15
إىل  18عا ًما من جميع أنحاء العامل .الدورة سكنية و تستضيفها
جامعة  Canterbury Christ Churchيف جنوب رشق انجلرتا.

يحتوي أسبوع منوذجي يف األكادميية عىل مجموعة من
ورش العمل التعليمية يتبعها أوقات ترفيهية .يقيض الطالب
صباح أيام األسبوع يف تعلم أحد مهارات حياة القرن الحادي
والعرشين من خالل أكرث من  50ساعة من ورش العمل
التعليمية الديناميكية .تكرس فرتة بعد الظهر واملساء وعطل
نهاية األسبوع الستكشاف إنجلرتا واملشاركة يف مجموعة واسعة
من األنشطة الرياضية واملغامرات و التحديات.

تشري مجموعة متزايدة من األدلة باالضافة اىل مشاوراتنا مع
العديد من الخرباء ،إىل أن نجاح الطالب يعتمد بشكل رئييس
عىل مهاراتهم املعرفية (األكادميية) وغري املعرفية (الحياتية).
وهذا صحيح وبشكل خاص يف وقتنا الحايل الذي يتطور فيه
سوق العمل برسعة بالغة .ينص تقرير  Nestaاألخري ”مستقبل
املهارات“ فيام يخص موضوع التوظيف يف عام : 2030
«ملساعدة الشباب عىل التوظيف يف املستقبل  ،فإنهم بحاجة إىل
مجموعة واسعة من املهارات  ،مبا يف ذلك املهارات االجتامعية
والعاطفية واإلبداع”.
إن الشاب الذي ميكنه التمييز بني املواقع املزيفة واملوثوقة
 ،ومراعاة آراء اآلخرين  ،والتعاون بفعالية  ،وتطوير األفكار
اإلبداعية  ،يعترب أفضل استعدادا للمستقبل من غريه .وجدت
الدراسة العاملية األخرية التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي والتي تضم أكرث من  10ماليني طالب يف عمر
 15عا ًما أن «أقل من واحد من بني كل  10طالب  ...كان قاد ًرا
عىل التمييز بني الحقيقة والرأي ».هذه املهارات نادرا ما يتم
تدريسها بفعالية يف املدارس التعليمية التقليدية ،بالتايل فإن
 Kindi Educationتهدف ملساعدة الطالب عىل تطوير هذه
املهارات األساسية.
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ما هي املهارات الحياتية للقرن الحادي والعرشين؟
يف  ، Kindi Educationنركز عىل أربعة مهارات أساسية:
• الذكاء االجتامعي والعاطفي :تطوير الوعي الذايت  ،وبناء عالقات بناءة  ،والتعاطف وإدارة
املشاعر.
• القيادة :اتخاذ القرارات املسؤولة  ،وحل مشاكل املجتمع  ،ودعم اآلخرين  ،واحرتام التنوع ،
وإدارة األموال ،و التخاطب مع الجمهور.
• التفكري الناقد :تحليل املعلومات واملشاركة يف مناقشات واعية ومدروسة  ،و احرتام آراء اآلخرين
والتعبري عن آرائك الخاصة.
• الوعي بالخيارات املستقبلية :تحديد األهداف  ،وتقييم انجازاتك وتحديد دوافعك.

كيف يتعلم الطالب هذه املهارات؟
منوذج التعلم الدوري هو« :التعلم  ،املامرسة  ،التفكري»  ،حيث تتوفر للطالب كل يوم الفرصة ل:
 .1تعلم وتطوير املهارات الحياتية األساسية من خالل األنشطة التفاعلية
 .2مامرسة هذه املهارات الحياتية من خالل العمل يف مجموعات املشاريع ( )PBLلتطوير «دليل
البقاء» للشباب الذين يواجهون تغيريات كبرية يف حياتهم
 .3التفكري يف املوضوعات املرتبطة باألنشطة اليومية وتحليلها بشكل نقدي

.2
تدرب

دعم الشباب

.3
تفكر

الدخول يف نقاشات
ملهمة

التعلم القائم عىل املشاريع ()PBL
مارس ھذه املھارات الحیاتیة من خالل
إنتاج «دلیل البقاء» الذي یقدم املشورة
للشباب الذین یواجھون تغییرات كبیرة
يف حیاتھم .من خالل التعلم القائم عىل
املشاریع ستتمكن من:

 االجتامع مع الشباب امللھم زیارة خرباء يف أماكن عملھم تطویر املھارات البحثیة املھمة تقدیم دليلك للشباب اآلخرينللحصول عىل ردود افعالهم

ما وراء املعرفة
خطط و راقب و قيم
مسرية التعلم الخاصة بك

فكر يف ما تعلمته من خالل املشاركة يف نقاشات
فلسفية شجاعة ومحرتمة .تشمل املوضوعات الصور
النمطیة واملال واألخبار املزیفة .قم بصیاغة أسئلة
قویة ،واستمع  ،وعرب عن أرائك امام اآلخرین

تعلم وساهم يف تطوير
الوعي االجتامعي والذكاء
العاطفي والقیادة .من
خالل األنشطة التفاعلیة
 ،سوف:
 تقوم بتشكيل العالقاتمع اآلخرين
 بناء التعاطف إعطاء وتلقي املالحظات اتخاذ قرارات مسؤولة دعم اآلخرين إدارة املال -احرتام التنوع

.1
تعلم

تطویر مھارات حیاتیة

هيكلية املنهج

نعتقد أن هذا النموذج هو أفضل منوذج تعليمي يوفر تجارب
حقيقية و فعالة وطويلة األمد .يتيح منوذج  PBLالفرصة
للطالب للتعاون يف مرشوع حقيقي له نتائج ذات مغزى
ملموسة .خالل األسابيع الثالثة  ،سيعمل الطالب يف مجموعات
صغرية لتصميم دليل إبداعي موجه للشباب الذين يواجهون
التغيري .من خالل التعلم عن علم النفس  ،وإجراء مقابالت
مع الشباب امللهمني  ،والحصول عىل آراء الخرباء من املهنيني
وتحليل البحوث بشكل نقدي  ،سيقوم الطالب بإنتاج دليل يف
شكل يقوموا باختياره .تتوج هذه املشاريع بتقديم الطالب
نصائح لجمهور من الشباب بناء عىل ما توصلوا إليه من نتائج.

مستقبلهم
عند قرب نهاية األكادميية  ،يطبق الطالب ما تعلموه عن
طريق وضع خطة شخصية تساعدهم عىل اتخاذ خيارات يف
حياتهم الخاصة ،تعكس تجاربهم التي خاضوها يف ورش العمل
التعليمية واألنشطة الخارجية ،وما تأثري ذلك املحتمل عىل
مستقبلهم الوظيفي و حياتهم ورفاهيتهم.
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وقت الراحة
ستكون فرتات بعد الظهر واملساء باإلضافة إىل عطلة نهاية
األسبوع مليئة باألنشطة واملغامرات الشيقة ،التي تضم الرياضة
واأللعاب الرتفيهية باالضافة إىل زيارة املعامل السياحية والثقافية
 ،بحيث توجد أنشطة تناسب جميع األذواق.
من أبرز أنشطة األكادميية ستكون رحلة استكشافية ملدة ثالثة
أيام يف ريف مدينة ”كنت“ .يعمل الطالب يف فرق إلعداد
خيامهم وطهي طعامهم والتنقل يف الغابات وتعلم مهارات
البقاء يف األدغال ،كام سيكون هناك مفاجآت ترفيهية!
عىل مدار األسابيع الثالثة  ،يجرب الطالب  zip-wiringوكرة
الطالء ومغامرات الغابات وورش عمل الرقص ومسارات الفن
والتصوير .كام سيقومون بزيارة قلعة  Leeds Castleوشواطئ
 Margateواستكشاف ثقافة لندن  ،مبا يف ذلك عرض West
 Endالشهري!
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الستكشاف كانرتبريي بالقوارب أو سرياً عىل األقدام  ،سيقوم
الطالب بعبور نهر  Stourالتاريخي يف كانرتبريي واالنضامم
إىل جولة يف كاتدرائية كانرتبريي الرائعة التي يعود تاريخها إىل
 1400عام .و ال ننىس ابدا الذهاب للتسوق!
تكرس فرتة بعد الظهرية يف كل أسبوع ملامرسة الرياضة ،حيث
يشارك الطالب يف أنشطة االحامء الجامعي التي يقودها
مدربون لياقة بدنية مختصون ،مع اختيار الطلبة النشطة
متنوعة مثل كرة القدم أو التنس أو كرة الريشة أو كرة السلة
أو كرة الطائرة الشاطئية.
سيكون لدى الطالب أيضا فرصة ملامرسة مجموعة من األنشطة
االجتامعية ،حيث يوفر  Social Loungeالكتب اإلنجليزية
واملجالت وألعاب الطاولة واألجهزة اللوحية الستخدام اإلنرتنت
بشكل آمن .توفر مرافق الجامعة أيضً ا حدائق لالسرتخاء و
مساحات للعب يف الخارج.
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املوقع و املرافق

املوقع

تقع جامعة  Canterbury Christ Churchيف
مكان مذهل .توفر مرافق الجامعة الحديثة والحدائق
اإلنجليزية بيئة مثالية للتعلم.
كانرتبري هي واحدة من أكرث املدن التاريخية يف
إنجلرتا .محاطة بالجدران الرومانية ومركز العصور
الوسطى وكاتدرائية تعود لللقرن السادس مصنفة
ضمن مواقع الرتاث العاملي لليونسكو ،لتكون موق ًعا
رائ ًعا ملشاهدة معامل املدينة .تحتوي املدينة أيضً ا عىل
أماكن للتسوق ومطاعم ومرافق ترفيهية رائعة ،كام
تتيح سهولة للوصول إىل الريف والعاصمة.

اإلقامة
يعترب سكن الطالب الداخيل الخاص بنا آمن وحديث ومريح
للغاية .يحصل كل طالب عىل غرفة نوم خاصة به مع رسير
ومكتب وحامم .تضم الغرف (من خمس إىل سبع غرف)
مطبخ مشرتك ومرافق عامة  ،مع أرائك مريحة وتلفزيون.

الوجبات
يتم توفري جميع الوجبات .القوائم لدينا لذيذة ومغذية
 ،وميكننا تلبية جميع املتطلبات الغذائية .غال ًبا ما يجتمع
الطلبة لتناول الطعام يف مجموعة مميزة من مطاعم
املأكوالت العاملية.
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الرفاهية
رفاهية الطالب هي أولويتنا .يتمتع جميع موظفي Kindi
 Educationبفحص  DBSويتم تدريبهم عىل حامية األطفال.
نريد أن يشعر طالبنا باألمان والسعادة والراحة .يتوفر موظف
الرفاهية لدينا عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع لدعم
الطالب يف أي يشء يحتاجونه.
نقدم مجموعة من األنشطة الصحية مثل اليوغا والغناء و
الحصص الرياضية .عالوة عىل ذلك  ،يتمتع طالبنا بوقت
اسرتخاء يف مناطق مخصصة لهم ويتم منحهم مساحة للبقاء
عىل اتصال بأحبائهم  ،والتأمل و التعرف عىل أصدقاء جدد!
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املتطلبات واملعلومات اإلضافية
متطلبات التسجيل

تأشريات دراسة قصرية األجل (غري تابعة لالتحاد األورويب)

نحن نفخر بكوننا بيئة شاملة للجميع .نرحب
بالطالب من جميع الجنسيات والخلفيات والقدرات.
:يجب عىل الطالب

 Kindi Educationهو مقدم دورات قصرية معتمدة من قبل
( British Accreditation Council (BACللتعليم االضايف
املستقل والتعليم العايل .لجميع الطالب من خارج االتحاد
األورويب املسجلني يف األكادميية  ،ستقدم Kindi Education
رسالة تأشرية دراسة قصرية األجل ( )STSVإذا لزم األمر.

أن يكون عمره  18-15عا ًما (أقل من  18عا ًما يف
)تاريخ بدء الدورة
الحصول عىل الحد األدىن من املستوى  B1متقدم يف
اللغة االنجليزية  ،كام هو محدد بواسطة CEFR

مزيد من املعلومات
ملزيد من املعلومات وللتسجيل ،يرجى زيارة موقعنا عىل االنرتنت
www.kindieducation.com

االعتامد العاملي
 Kindi Educationمعتمدة من (British Accreditation Council (BAC
للتعليم االضايف املستقل والتعليم العايل كمقدم معتمد للدورات القصرية.
خالل أكرث من  30عا ًما  ،كانت  BACمسؤولة عن وضع املعايري داخل قطاع
التعليم اإلضايف والعايل املستقل .يحمل هذا االعتامد املئات من الكليات
ومقدمي الدورات يف اململكة املتحدة وخارجها.
يعترب  BACالعالمة الرائدة للجودة التعليمية يف هذا القطاع  ،والتي يستخدمها
الطالب وأولياء األمور كضامن لجودة املعايري.

نتطلع إىل الرتحيب بكم!
 Kindi Educationمعتمدة من British
 Accreditation Councilللتعليم االضايف املستقل
والتعليم العايل كمقدم معتمد للدورات القصرية.
www.kindieducation.com

