مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

نام دوره:
شیوه هایی برای شکوفایی نبوغ

توضیح
آیا شما استعدادهای بیهمتای خود را میشناسید؟ آیا اصال باور دارید که استعدادهای منحصربهفردی دارید؟ آیا
میتوانید بپذیرید که دارای موهبتی درونی و نبوغی ذاتی هستید؟ آیا میدانید که برای شکوفایی نبوغ ذاتی خود باید
چگونه فکر و عمل کنید؟ بیشتر نوابغ بزرگ میان تواناییهای خود و دیگران تفاوت خاصی قائل نبودند .چیزی که آنها
را متمایز میکرد ،شیوهی استفاده از استعدادشان بود .خیلی از افرادِ دارای استعدادهای نبوغآمیز ،هرگز به دستاورد
مهمی نرسیدند .صرف وجود نبوغ کسی را نابغه نمیکند .نبوغ ،استعداد و پتانسیلی است که باید کشف و شکوفا شود.
شاید بهترین راهنما در این مسیر کسی باشد که علیرغم اینکه در کودکی کودن و عقبمانده شناخته میشد ،توانست
با شکوفایی نبوغ ذاتی خود به یکی از بزرگترین نوابغ تمام دوران بدل شود .پس بیایید با استفاده از یاد گرفتن روش
هایی نبوغ درونی خود را شکوفا کنیم یکی از روش های آموزش خالقیت ،نگاه به زندگی بزرگان ،مشاهیر و استفاده از
روش ها و سبک هایی است که آنها به کار می برند .نوابغ در طول تاریخ توانسته اند با روش های شگفتی آور خود
جهان را دچار تغییر و دگردیسی کنند.

مخاطبان
نواندیشان  12تا  18سال

هدف
 .1شناسایی و پرورش استعدادها
 .2خودباوری و انگیزه مندی برای تقویت نبوغ
 .3باال بردن شور و نشاط حاصل از بهره مندی از نبوغ
 .4ارتقای خالقیت

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

نبوغ چیست

2

روشهای شناسایی و پرورش نبوغ

3

انواع استعدادها و توانمندی های نابغه ها

02166054958 – 66046018 - 66164670

info@roshaac.ir

www.roshaac.ir
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4

نقش خالقیت در پرورش نبوغ

5

بررسی داستان زندگی نابغه ها

 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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