مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

شروع دوره 1397/05/26 :
نام رویداد:
روشا تاک(رویداد تقویت مهارت های سخنوری کودکان و نوجوانان)
توضیح دوره:

زبان پایه و اساس ارتباط است و توانایی درک و بیان اطالعات را به انسان ها می دهد .زبان از طریق حرکات ،نشانه
ها ،تصاویر و یا کلمات به ما توانایی برقراری ارتباط می دهد .فن بیان تاثیر زیادی در موثرتر کردن ارتباطات با دنیای
پیرامونمان دارد .هر چقدر زودتر با مهارت فن بیان آشنا شویم ،موفق تر خواهیم بود .به همین دلیل است که والدین
دلشان می خواهد که فرزندانشان با دایره لغاتی گسترده ،فن بیانی مناسب،دستور زبانی صحیح و مهمتر از همه با
اعتماد به نفس صحبت کنند .خوشبختانه آموزش فن بیان به کودکان و نوجوانان کار خیلی سختی نیست و تنها نیاز
به همکاری والدین و تمرین مداوم دارد.
روشا تاک محلی است که فرزندانمان ،مهارت هایی برای سخنرانی می آموزند وتمرین می کنند .در این
رویداد بچه ها می توانند از دنیای ایده ها و تغییرها سخن بگویند و درباره ی دنیا آینده صحبت کنند و
مشکالتی که امروز وجود دارد را شناسایی کرده و برای آن برنامه ریزی می کنند و می خواهند دنیای
باشکوهی بسازند .بنابراین مهارت های سخنرانی به کمک وی آمده و می تواند در ایجاد تغییر آن موثر
باشد.
مخاطبین
مخاطبین این دوره دانش اموزان  8تا  18ساله ای می باشند  .دانش آموزان بر اساس سن ،گروه بندی می شوند.
هدف:
انتظار می رود پس از این رویداد مخاطبین موارد زیر را آموخته باشند:







مهارتهای ایجاد ارتباط
زبان بدن
افزایش اعتماد بنفس 
آشنایی با ویژگی ها و توانمندی های خود 
کارگروهی 
غلبه براسترس و جراتمندی و غلبه بر کمرویی 
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به طور خالصه موارد زیر در این دوره بیان می شوند:

ردیف

عنوان

1

کار تیمی

2

اعتماد به نفس -غلبه براسترس  -جراتمندی و غلبه بر کمرویی

3

زبان بدن و به کارگیری درست از آن ها هنگام سخنرانی

4

ویژگی ها و توانمندی های یک سخنران موفق

5

دعوت از تیم های داوطلب برای ارائه در سالن

نکته:
 شروع رویداد ساعت  9صبح و خاتمه آن ساعت  12می باشد لطفا با تدبیر والدین گرامی در ساعت مقرر نواندیشان در
محل برگزاری حاضر باشند.
 رویداد در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.
 والدین گرامی راس ساعت  12جلوی درب اصلی دانشگاه حضور داشته باشند تا با فرزندان خود دانشگاه را ترک
نمایند.
 یک روز قبل از شروع دوره هماهنگی های الزم با شما انجام خواهد گرفت.
 جهت کسب اطالعات بیشتر شما می توانید با شماره تماس  66054958تماس حاصل فرمایید.
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