مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

نام دوره:
روشا گردی در اتاق فرار مرکز بازی های فکری
توضیح دوره:
امروزه به رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه زندگی ،بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد
توانایی های الزم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکالت و مسائل روزمره زندگی ناتوان و آسیب پذیر
ساخته است .برای اینکه در آینده فرزندانمان در برخورد با مشکالت راه حل های متفاوت داشته باشند و در نهایت بتوانند
بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند ،باید مهارت حل مسئله را بیاموزند .حل مسئله شامل تعریف و شناسایی مشکل ،پیدا کردن راه
حل های مختلف ،تصمیم گیری و بازنگری است .باتوجه به اینکه کودکان و نوجوانان بسیار عالقه مند به بازی هستند و از این
طریق آن ها می توانند آ موزه های مورد نیاز را به دست آورند به شما والدین گرامی پیشنهاد می کنیم برای یادگیری مهارت
حل مسئله فرند خود را به اتاق فرار بیاورید تا در جریان بازی مهارت های الزم را نیز کسب نماید .در اتاق فرار فرد فرصت دارد
تا معمای چالش برانگیز را حل کند و از اتاق فرار کند.
اهداف






توجه به خالقیت و کنجکاوی کودکان و نوجوانان
همکاری و همفکری در حل چالش های پیش رو
ارتقای ساختار حافظه و مهارت های شناختی
افزایش سرعت عمل ،دقت و انعطاف پذیری
و...

مخاطبین
مخاطبین این دوره کودکان 10تا  18سال می باشند.
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زمانبندی اتاق فرار مرکز بازی های فکری
روشا گردی در اتاق فرار مرکز بازی های فکری
ساعت

شرح

10الی 11

شروع کارگاه مهارت حل مسئله

 11الی 12

حضور در اتاق فرار

نکته:
 مبلغ ثبت نام در اتاق فرار  500هزار ریال می باشد .که شما تنها با پرداخت 370هزار ریال می توانید عالوه بر اتاق
فرار از کارگاه مهارت حل مسئله هم استفاده نمایید.
 شروع این روشا گردی از ساعت 10صبح و پایان کالس ساعت  12می باشد .لطفا با تدبیر والدین گرامی در ساعت
مقرر نواندیشان در محل برگزاری حاضر باشند.
 والدین می توانند در زمان آموزش و بازی در محل در صورت تمایل حضور داشته باشند .در غیر این صورت راس
ساعت  12در محل حضور داشته باشید تا با فرزند خود آنجا را ترک نمایید.
 یک روز قبل از شروع برنامه با شما تماس گرفته خواهد شد و هماهنگی های الزم صورت می پذیرد.
 جهت کسب اطالعات بیشتر شما می توانید با شماره تماس  66054958تماس حاصل فرمایید.
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