مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

پرورش هوش کودکان
در سال  ۱۹۸۳یک روانشناس آمریکایی به نام هاوارد گاردنر نظریه ای را مطرح کرد که در آن توضیح می داد که اگر
کسی برای مثال در ریاضی قوی نیست این بدان معنی نیست که هوش او پایین است بلکه شاید او در جنبه های
دیگری از زندگی ،هوش به مراتب باالتری دارد .او اعتقاد داشت که هوش انسان به دسته های متفاوتی تقسیم می
شود که به آن هوش های چندگانه می گویند .چیزی را که بقیه روانشناسان به مهارت می شناختند مانند توانایی
های موسیقیایی ،گاردنر آن را یک نوع هوش معرفی می کرد .این قضیه کامال درست است .زیرا شخصی که هوش
ریاضی باالیی دارد به اندازه فردی که هوش اجتماعی باال دارد جهان را درک می کند و تنها نوع نگاه آن ها متفاوت
است .اینکه آن فرد با هوش اجتماعی ،ریاضیدان خوبی نباشد .درست است که شاید نتواند نرخ گسترش جهان را
محاسبه کند ،اما می تواند کسی را پیدا کند که این توانایی را دارد! شناسایی و پرورش تمام هوش های بشری و
کلیۀ ترکیبات آن ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .ما انسان ها همگی با یکدیگر تفاوت داریم .به این علت که
همگی از ترکیب های هوشی متفاو تی برخورداریم .این تشخیص  ،موجب می شود تا با مشکالت زندگی ،برخورد
مناسب تری داشته باشیم.

مخاطبان
والدین

هدف
 شناسایی هوش های چند گانه
 پرورش استعدادهای فردی
 رشد و توسعه ی توانایی های فردی

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

هوش چیست

2

انواع هوش کدامند

3

روش های شناسایی هوش های چند گانه

4

روش های پرورش هوش و استعداد

5

معرفی افراد باهوش در دسته بندی هوش های چندگانه

02166054958 – 66046018 - 66164670

info@roshaac.ir

www.roshaac.ir
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زمانبندی کارگاه
 شروع کالس از ساعت  ۹صبح و پایان کالس ساعت  ۱2می باشد.
 محل برگزاری کالسها متعاقبا اعالم میگردد.
 یک روز قبل از شروع دوره هماهنگی های الزم با شما انجام خواهد گرفت.
 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  02۱66054۹5۸تماس حاصل فرمایید.
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