مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

نام دوره:
تربیت ذهن کنجکاو
توضیح
کودکان نسبت به بزرگساالن از روحیه ی کنجکاوی باالتری برخوردارند ودر عین حال تجربیاتشان در زندگی بسیار
کمتر است .اما شاید این بی تجربگی زمینه مساعدی برای رشد خالقیت باشد .یکی از ویژگی های مدرسه ی نابغه
ها ،توجه به کنجکاوی و ذهن پر سوال کودکان است.در مدارس سنتی به بچه ها بطور مرتب یاد داده می شود که به
سوال ها پاسخ های مناسب دهند اما در مدرسه های جدید تالش بر این است که بچه ها بیشتر سوال کننده باشند و
با طرح سوال های متعدد و متنوع ذهنشان را به کار اندازند .یکی از بهترین شیوه های فعال سازی ذهن پرسشگر،تمرین
طرح سوال است .تقریبا همهی کودکان از یک سالگی شروع به یادگیری مطالب مختلف میکنند .کودکان قبل از اینکه
بتوانند کلمهای بهزبان بیاورند ،به روشهای مختلف و از طریق سؤالکردن با دنیا ارتباط برقرار میکنند .هنگامیکه
کودک رشد میکند ،تقریبا هر دو دقیقه ،سه سؤال میکنند .اگر در ازای کنجکاوی کودک به او لبخند بزنید ،صبورانه
به پرسشهایش پاسخ دهید و حتی با او گفتوگو کنید ،کودک میآموزد که چگونه از تجربه ،تالش و شکست به
موفقیت برسد .آلبرت اینشتین میگوید« :من هوش فوقالعادهای ندارم ،فقط زیادی کنجکاو هستم ».با ما باشید تا
دربارهی تقویت حس کنجکاوی بیشتر بدانید.

مخاطبان
والدین

هدف
 .1تربیت ذهن کنجکاو
 .2پرورش خالقیت
 .3خودباوری
 .4گسترش قدرت تخیل و ایده پردازی
 .5ارتقای قدرت تفکر حل مساله

سرفصل های آموزشی
به طور خالصه موارد زیر در این دوره بیان می شوند:
1

ذهن کنجکاو چیست

2

انواع کنجکاوی های ذهنی کدام اند

3

تقویت حس کنجکاوی

4

تکنیک های تربیت ذهن کنجکاو
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 شروع کالس ها از ساعت  9صبح و پایان کالس ساعت  12می باشد.
 محل برگزاری کالسها متعاقبا اعالم می شود.
 یک روز قبل از شروع دوره هماهنگی های الزم با شما انجام خواهد گرفت.
 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  02166054958تماس حاصل فرمایید.
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