مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

نام دوره:
روشاگردی مدرسه طبیعت دانشگاه سراسری تبریز (واقع در باغ گیاه شناسی داخل دانشگاه)

توضیح دوره:
تحقیقات نشان داده است که طبیعت بکر می تواند موجب ارتقاء  ۵۰درصدی خالقیت شود و طبیعت منبع
ایده پردازی برای ارزش آفرینی از جانب کودکان و نوجوانان است .ما بر این باوریم که کودکان ذاتا موجوداتی
خالق و مبتکرند و عاشق طبیعت و تجربه گرایی در طبیعت .اگر کودکان را با فکری آزاد در محیط طبیعی
مناسب ،فارغ از آموزش های مستقیم تکراری ،آزاردهنده و آسیب رسان به تفکر خالق قرار دهیم ،از طریق
عمل خویش و تعامل با یکدیگر می توانند موجوداتی توانا ،خالق ،پرانگیزه ،به عبارتی سالم از لحاظ جسم و
روح و متعامل و متحمل از لحاظ اجتماعی شوند .با این نگاه نه تنها پرورش استعدادهای فرد در بسیاری از
زمینه ها از جمله خالقیت ،استعداد حل مساله ،قدرت دست ورزی ،قدرت تخیل ،پرورش حواس پنجگانه،
تمرکز ،حس آرامش و  ...در تعامل با طبیعت ملموس ایجاد می شود ،بلکه با حسی قوی نسبت به طبیعت،
کودکی را پشت سر خواهند گذاشت و این حس نیرومند ،مشروط به اینکه در آینده با آموزش های مناسب
تکمیل شود ،می تواند پشتوانه محکمی برای صیانت از طبیعت ،ارزش آفرینی از طبیعت و پاسداشت محیط
زیست در بزرگسالی باشد ،همان چیزی که آرمان و انتظار ما در طبیعت از فرزندان خود است.
ازاین رو در راستای کاربرد عملی خالقیت برنامه روشاگردی در مدرسه طبیعت دانشگاه سراسری تبریز
اجرا خواهد شد.

مخاطبین
کودکان و نوجوانان  6تا  12سال و والد

هدف
 -1بهبود سالمت فیزیکی کودکان و نوجوانان
 -2کاهش استرس و افزایش آرامش
 -3افزایش قدرت تصمیم گیری ،اعتماد بنفس ،حل مسئله و مهارت مدیریت
 -4تقویت حواس پنجگانه
 -۵شکوفایی خالقیت
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جدول زمانبندی
صبحانه خانوادگی در فضای باغ واالچیق

8 -9

کارگاه نقاشی خالق

9 _ 1۰

آب بازی  +بازی های تعادلی  +نجاری و ...

11-1۰

باغ گردی  +بازی با حیوانات و ...

11 –12

نواندیش کالس خالقیت و والدین کارگاه فرزند پروری

12 –13

نکته:
 قیمت این تور روشا گردی  4۵هزارتومان می باشد که شما فقط به ازای هر نواندیش  29هزارتومان پرداخت
می نمایید.
 الزم به ذکر است که حضور یکنفر (پدر یا مادر) بدون هزینه است اما شرکت پدر و مادر بصورت همزمان
مستلزم پرداخت مبلغ 1۰هزار تومان عالوه بر مبلغ اصلی می باشد.
 شروع تور روشاگردی در مدرسه طبیعت دانشگاه تبریز ساعت  8صبح و خاتمه آن ساعت  13می باشد .لطفا
با تدبیر والدین گرامی در ساعت مقرر نواندیشان در محل برگزاری حاضر باشند.
 این تور در دو فاز تفریحی و علمی برنامه ریزی شده است که در  2فاز کالس ها تفکیک میشود.
 یک روز قبل از تور روشاگردی  ،با شما جهت هماهنگی های الزم تماس برقرار می شود.
 والدین گرامی اگر تمایل دارید تا پایان کالس حضور داشته باشید ،برای آسایش و راحتی خود حتما
زیرانداز ،کاله  ،و تنقالت همراه داشته باشید.
 در صورتی که برای کالس وسایلی مورد نیاز باشد حتما اطالع رسانی می شود.
 بهتر است لباس و کفش راحت برای طبیعت گردی بپوشد و کاله آفتابگیر و عینک آفتابی فراموش نشود و
لباس اضافی برای بچه ها بدلیل وجود آب بازی توصیه میشود.
 جهت کسب اطالعات بیشتر شما می توانید با شماره  ۰99۰9176369_۰41333721۰3تماس حاصل
فرمایید.
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