مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

نام کارگاه :آموزش فلسفه و تفکر
عصری که ما در آن زندگی میکنیم عصر اطالعات و دانایی است .در این عصرر یکری از مهمتررین اهردافی کره اایرد
دنبال شود؛ پرورش قدرت تفکر افراد جامعه است و ارای رسیدن اه این مقصود ااید از دوران کودکی آغاز کرد و ذهن
کودکان را اا شیوههای مناسب پرورش داد .طراحان ارنامه آموزش فلسفه اه کودکان ار این عقیدهاند که فلسفه اررای
کودکان ارنامهای ارای افزایش مهارت تفکر نقاد و خالق در درک مسائل فلسفی نزد کودکان است .این ارنامه در پر ِ
ی
جریانی است که پرسیدن را اه کودکان آموزش دهد .فلسفه ارای کودکران و نوجوانران بفبر

یرا فکرپرروری اررای

کودکان و نوجوانان ارنامهای ارای آموزش تفکر عمیق فلسفی است که اه پرورشِ قدرتِ اسرتدلل داوری و تمیرز در
اذهان کودکان و نوجوانان میپردازد و دستِ کم سه گونه تفکر نقادانه تفکرر خالقانره و تفکرر مراقبتری را در ایشران
پیشرفت میدهد.

مخاطبین
همه اچه های  8تا  18ساله که دوست دارند اا یادگیری مهارتهای زندگی آینده خود را آگاهانه اسازند.

هدف:
 آموزش مهارت پرسشگری و حل مسئله
 آموزش انجام کارها اا فکر و منطق
 آموزش مهارت اندیشیدن اا تکنی

شش کاله تفکر

 درک لزوم مشورت اا والدین و متخصصان
 پرورش عاقبت اندیشی و دوراندیشی
 االاردن قدرت داوری انتخاب و تصمیم گیری درست

سرفصل های آموزشی:
انتظار میرود پس از این دوره مخاطبین سرفصل های آموزشی زیر را آموخته ااشند:
عنوان

ردیف

 مهارت فلسفه و تفکر

1

نکته:
 مبلغ ثبت نام در این کارگاه  45000تومان می ااشد.
 شروع کالس از ساعت  9صبح و پایان کالس ساعت  12می ااشد .لطفا اا تدایر والدین گرامری در سراعت مقررر نواندیشران در
محل ارگزاری حاضر ااشند.
 ی

روز قبل از شروع دوره هماهنگی های لزم جهت مکان و تاریخ نهایی اا شما انجام خواهد گرفت.
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 جهت کسب اطالعات ایشتر شما می توانید اا شماره تماس  66054958تماس حاصل فرمایید و یا اه وب سایت روشا مراجعره
کنید.
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