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مشخصات دوره

دیدگاه  برای  حتما  می کنید،  بحث  چالش برانگیزی  موضوع  در  وقتی 
اما  کنید.  قانع  را  مقابل  طرف  می کنید  تالش  و  داريد  دلیل هایی  خود 
معیار شما برای سنجش درستی یا نادرستی استدالل ها چیست؟ با چه 

ردی خود بکاهیم! 
ُ

روشی می توانیم منطقی تر بحث کنیم و از اعصاب خ
حاال تصور کنید پهبادی وجود دارد که می تواند فرآیند گفت و گوی شما را 
پهباد  این  طريق  از  شما  استدالل های  همۀ   پس  کند.  فیلم برداری 
اطالعاتی مخابره می شود و در اتاق عملیات مورد بررسی قرار می گیرد. 
به  داريد  دوست  است؟  چگونه  موقعیتی  چنین  در  گفت و گو  و  بحث 
منتشر  تصاویر  خود  مربی  با  یا  کنید؟  پيدا  دست  عملیات  اتاق  اسناد 

شده را مورد ارزيابی قرار دهید؟ 

اگر شما از این کار لذت می بريد و دوست داريد به بهترين روش دربارۀ 
باورهای خود استدالل کنید به دوره پهباد بيایيد. 

ماجرای این پهباد چیست؟ 
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سطح دوره: میانی                                   



٢

هرگاه  است.  نیازمند  اندیشیدن  به  آگاهانه   فعالیِت  هر 
را  فردی  می گیريم،  تصمیمی  می کنیم،  حل  را  مسئله ای 
قضاوت می کنیم، رویدادی را تبیين می کنیم، چیزهایی را 
پيش بينی  را  مسابقه  یک  نتایج  می کنیم،   مقایسه  هم  با 
تفسیر  را  هنری  آثار  کنیم،  می  کشف  را  چیزی  می کنیم، 
را تعمیر می کنیم، در  می کنیم یا حتی وقتی دوچرخه مان 
حال اندیشیدن هستیم. اما فرایند اندیشیدن ما همواره 
با  و  می کنیم  غلطی  استدالل های  گاهی  نیست؛  صحیح 
پافشاری بر آن انصاف و عقالنیت خود را کمرنگ می سازيم. 

به همین دلیل است که به ابزارهایی برای ارزيابی اندیشیدن 
بخش  استدالل  سنجش  و  فهم  توانایی  نیازمندیم.  خود 
مهمی از مهارت «تفکر نقادانه» است. یادگیری این مهارت ما 
را قادر می سازد تا اطالعات دريافتی را از ابتدا ارزيابی کنیم و 
حداقل  به  را،  اشتباه  فرض  یک  پایۀ  بر  عمل  ناگواری های 
رسانیم. یادگیری این مهارت در نوجوانی مزيت بزرگ دیگری 
اندیشیدن  درست  به  را  نوجوان  ذهن  اینکه  آن  و  دارد  نیز 

عادت می دهد.
 

       دورۀ «پهباد» با هدف ارتقاء مهارت تفکر نقادانه و پرورش 
تا  نهم  (پایۀ  نوجوانان  در  استداللی  گفت وگوی  مهارت 
دوازدهم) در موسسه تیزفکری تدوین و طراحی شده  است. 
مشارکتی  و  فعال  خالق،  تدريس  دوره،  این  آموزشی  رویکرد 
است. انجام فعالیت های گروهی، حل تمرين های متنوع در 

کالس و خانه، از ابزارهای آموزشی این دوره است. 

تفکر نقادانه چه کمکی به ما می کند؟   



٥

عملیات امداد و نجات 

خشم شب! 

هواپيمای سم پاش! 

نشست پایانی فرماندهان  

نقشه خوانِی حرفه ای ها

پرواز پهپادها 

سری در اتاق عملیات 

عنوان  جلسات
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توانایی درک و پاسخ گویی منسجم 

توانایی به چالش کشیدن ادعاهای مبهم 

توانایی گفتگوی منطقی و روشمند 

توانایی هدایت بحث و گفت وگو 

توانایی انتخاب روش درست ارزيابی استدالل ها 

توانایی رعایت اصول اخالقی نقد 

دستاوردهای آموزشی این دوره چیست؟ 



برای آمادگی بيشتر در این زمینه، دوره های مهارت های پایه مربیگری و 
را  استدالل ورزی  و  نقادانه  کودکان،تفکر  برای  تسهیلگری،فلسفه  اصول 

در موسسات معتبر آموزشی کشور گذرانده ام.
امیدوارم دوره ای سرشار از تعامل و هم آموزی داشته باشیم .

سالم، من فاطمه اشراقی هستم. در دانشگاه مهندسی 
کامپيوتر خواندم و کار تدريس را در همان زمینه شروع 
دغدغه ی  با  متناسب  و  اخیر  سالهای  طی  کردم.در 
شیوه  کردن  باکیفیت تر  چگونگی  ی  درباره  ام  همیشگی 
این  در  مختلفی  مستقیم،تجربیات  غیر  آموزشی  های 
زمینه کسب کرده ام. انگیزه اساسی من از ورود به حوزه ی 
دوستان  با  شدن  همراه  تفکر،  های  مهارت  آموزش 
نوجوانم برای رسیدن به استقالل فکری در جهانی است 

که تقلید همه ی ابعاد زندگی را احاطه کرده.
 

مربی شما کیست؟

٤



باید مفهوم سازی، داوری و تمیز امور از همدیگر، پرسیدن سوال های به 
جا و استدالل کردن را به آن ها یاد داد.

برای همین دوره های تفکر نقادانه و مربی گری فلسفه برای کودکان و 
نوجوانان را در بهترين موسسات کشور گذراندم و حاال در خدمت شما 

هستم.
امیدوارم دوره جذاب و فکرانگیزی را با هم تجربه کنیم.

سالم، من فاطمه ابوترابيان هستم. در دانشگاه فلسفه 
خواندم و به عنوان مدرس فلسفه شروع به کار کردم. از 
ابتدا آموزگار سر به زيری نبودم که با برنامه های  همان 
را  کالس هایم  همیشه  شود.  دلخوش  موجود  آموزشی 
خودم طراحی کرده ام. تجربه سال ها برگزاری دوره های 
آموزش  که  داد  نشان  من  به  نوجوانان  با  گفتگومحور 
اندیشیدن و تامل چقدر ضروری است. برای نوجوانان 
ما کافی نیست که فقط آنچه را که به آن ها گفته می شود 
به حافظه بسپارند و سپس به یاد بياوردند، بلکه آن ها 
باید بتوانند موضوع مورد نظر را آزموده و تجزيه تحلیل 
می گیرند،  یاد  مدرسه  در  آنچه  درباره  باید  کنند. 

بيندیشند. 

معرفی مدرس

٥



هر تجربۀ آموزشی مانند زندگی است؛ نفعی که ما از یک تجربه 

می  اختصاص  آن  به  که  است  تالشی  میزان  به  بسته  بريم  می 

دهیم. آمادگی برای کالس (کامل خوانی و کامل نویسی) مبنای 

یادگیری موثر است. 

می آیيم،  کالس  به  پرسش  طرح  و  مشارکت  آمادگِی  با  ما  وقتی 

را  فعال  و  تعاملی  یادگیری  و  کنیم  می  متحول  را  کالس  محیط 

ممکن می سازيم. امروزه دیگر بر ما روشن است که «یادگیری» 

نتیجه یک تالش جمعی است نه یک تالش فردی، و هر کدام از 

ما در فرآیند یادگیری، یک منبع برای دیگر افراد هستیم. چنین 

 (constructivism) «نگرشی به یادگیری با عنوان «سازنده گرایی

در آموزش شناخته می شود.

در بحث های کالسی، موضوع اساسی این نیست که ما همه با 

هم موافق هستیم یا نه، بلکه این است که آیا در پی آن هستیم 

به  کردار  و  گفتار  افکار،  یکپارچگی  و  احترام  با  را  یک دیگر  که 

بهترين ها ترغیب کنیم؟

نشان را  خود  و  خواندن  درس  نیازمند  تنها  تعاملی  یادگیری 

است،  فعال  دادن  گوش  به  تعهد  نیازمند  بلکه  نیست،   دادن 

می ما  آن  در  که  است  ارتباطی  مهارت  یک  فعال  دادن  گوش 

 توانیم همواره ارتقاء یابيم؛ در این امر که تنها کلمات، نظرات و 

ایده ها را نشنویم، بلکه تجارب و آگاهی هاِی پشت این تجارب را 

ببینیم و آن ها را به تجارب زندگی خود پيوند زنیم. 
هنگامی که ما شنیدن فعال را تمرين می کنیم فهم عمیق تری از 
تا  شویم  می  شفافی  آیينه  ما  یابيم.  می  تقابل  در  های  دیدگاه 
آنچه را شنیده ایم و پرسش هایی را که به منظور یادگیری و نه به 
منظور کسب امتیاز بيشتر در لفاظی بحث لفظی مطرح کرده 
ایم، منعکس  کنیم. بدین ترتیب، ما ایده های خود و دیگران را 

می سنجیم، پاالیش می کنیم و به «تیزفکری» می رسیم. 

*این متن بازنویسی بخش هایی از یک طرح درس  در دانشگاه واترلو (کانادا) است

مرامنامه آموزشی تیزفکری 

٦



قوانین آموزشی 
زمان مجاز غیبت در هر دوره ،   دو جلسه   است.با غیبت بيشتر، 

گواهینامه پایان دوره صادر   نخواهد شد.
در  شما  اطالعات  اساس  بر  دوره»  پایان  «گواهی  صدور 

فرم ثبت نام اولیه است. 
 ٣٠ کسر  با  دوم،  جلسه  از  قبل  تا  فقط  دوره،  از  انصراف 

درصد شهريه دوره، مجاز خواهد بود. 
ثبت نام شما در یک دوره به فرد دیگری انتقال پذیر نیست. 
دوره های  آموزشی  محتوای  و  برنامه   از  استفاده  هرگونه 
و  است  ممنوع  موسسه  این  با  هماهنگی  بدون  تیزفکری 

پيگرد قانونی دارد.
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زندگی  آموزشی مانند  تجربۀ  هر 

تجربه  یک  از  ما  که  نفعی  است؛ 

تالشی  میزان  به  بسته  می بريم 

است که به آن اختصاص می دهیم
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