مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

آموزش خودباوری و تصمیم گیری
کودکان خودباور ،شناخت روشن و مثبتی از هویت خویش دارند .آنان می توانند به روش هاایی متفااو و باا دیادی
مطلوب ،خود را بررسی کنند .اگر والدین کودکان را باور کنند و این باور را به آنان نشان دهند ،آنهاا خوشاان را بااور
خواهند کرد .کودکانی که فاقد خودباوری باشند ،مملو از شک و تردید نسبت به خودشان هستند.
تصمیم گیری یکی از مهمترین مهار های انسانی است و فرزند شما برای تبدیل شدن به فردی سالم و بالغ ،نیازمناد
رشد و توسعهی این مهار ویژه است .تصمیم گیری از آن رو اهمیت زیادی دارد که مسیر درست زندگی را به فرزند
شما نشان میدهد؛ اما دلیلی برای نگرانی وجود نادارد ،درصاور آماوزش تصامیم گیاری صا یح باه فرزنادانتان،
میتوانید آسوده باشید که آنها در زندگیشان از مزایای با ارزشِ این مهار بهره خواهند برد.

مخاطبین
همه بچه های  8تا  18ساله که دوست دارند با یادگیری مهارتهای زندگی ،درون خود را بررسی کنند.

هدف:
 افزایش عز نفس و اعتماد به نفس
 از بین بردن باورهای منفی و غلط در سنین کودکی و نوجوانی
 افزایش قدر درونی ،خودباوری و مثبت اندیشی
 افزایش قدر تصمیم گیری ،یادگیری مدلهای تصمیم گیری ،اجتناب از تصمیما احساسی و نادرست

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

ردیف
1

 مهار خودباوری

2

 مهار تصمیم گیری

نکته:
 مبلغ ثبت نام در این کارگاه  45000تومان می باشد.
 شروع کالس از ساعت  9صبح و پایان کالس ساعت  12می باشد .لطفا با تدبیر والدین گرامای در سااعت مرارر نواندیشاان در
م ل برگزاری حاضر باشند.
 یک روز قبل از شروع دوره هماهنگی های الزم جهت مکان و تاریخ نهایی با شما انجام خواهد گرفت.
 جهت کسب اطالعا بیشتر شما می توانید با شماره تماس  66054958تماس حاصل فرمایید و یا به وب سایت روشا مراجعاه
کنید.

02166054958 – 66046018 - 66164670
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