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از تیزفکری به تیزفکرک...  

رویای تیزفکری جامعه ای با توانایی حل ريشه ای مساله است. ما با «تیزفکرک» این رویا را در سرزمین 
ما  اجازه  «خانم  که  جایی  است؛  اندیشه ورزی  آزاد  مدرسه  یک  تیزفکرک،  می کنیم.  دنبال  کودکان 

نفهیمدیم!» کالمی در خور ستایش است و از همین نقطه یادگیری را با هم و از هم  آغاز  می کنیم!  
و   آموخت  «اندیشیدن»  کالسی،  هر  در  می توان  چگونه  که  پرسش  این  به  است  پاسخی  تیزفکرک 
کرد؟!   تجربه  تفريحی  اردوهای  بهترين  مثل  خاطره انگیز،  و  شادی بخش  فعالیتی  مانند  را  اندیشیدن 
تیزفکرک، دغدغه ای است برای کودکان؛ آنان که مهمترين توانایی آنان با درخشیدن در اندیشیدن است 

اما ما از آنان کارهای دیگری می خواهیم! 

با اندیشیدن می درخشیم!



دوره جامِع تیزفکرک 

دوره جامع، یک  باشگاه اندیشه ورزی مجازی ساالنه است؛ با طرحی نو،  در دل داستانی بلند، جذاب و 
خاطره انگیز. داستان سفری است با مسائل گوناگون که در آن مهارت اندیشیدن، گفت وگو، حل مسئله 
ما  دارند.  «نیاز»  اندیشیدن  به  می آموزند  دوره  این  در  کودکان  می کنیم.   تمرين  بچه ها  با  را  نگارش  و 
شکل  به  را  ساختن  و  دانستن  رابطه  مدرسه ای-  آموزش های  از  برخی  -برخالف  بچه ها  می کنیم  تالش 

طبیعی – نه تحمیلی- تجربه کنند، کاوشگر باشند و با گروه همساالن بر مسائل خود غلبه کنند. 

برای ثبت نام، وارد سایت تیزفکری شوید. (Tizfekri.com) و متناسب با پایه فرزند خود، گروه موردنظر را انتخاب و ثبت نام کنید.

ارائه مهارت نامه در پایان دوره
برگزاری جشنواره یادگیری

امکان جلسه والدین با تسهیلگران
پشتیبانی مستمر دوره 

ویژگی های دوره 
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پایۀ پيش دبستانی، اول و دوم 

دوره بلند فلسفه برای/با کودکان 
محور برنامه ما در این پایه سنی اجرای برنامۀ فلسفه برای کودکان (فبک) است. برنامه فبک متمرکز بر 
پرورش مهارت تفکر نقادانه، خالقانه و مراقبتی  از طريق گفت وگوی همساالن در حلقه کندوکاو فکری با 
آن  جای  به  ندارد.  وجود  آن  سنتی  معنای  به  معلم  فبک،  برنامه  در  است.   تسهیلگر   حضور 
«تسهیلگری» است که تشريفات یادگیری را با پرسش ها خود و به حرکت درآوردن گفت وگوی کودکان  
و  بلند  داستانی  دل  در  نو،  روشی  با  تیزفکرک  اندیشه ورزی  باشگاه  در  فبک  برنامه  می کند.  فراهم 

پيشرونده اجرا می شود.  

برای اطالعات بيشتر دفتر معرفی برنامه فلسفه برای کودکان را در سایت تیزفکری مطالعه فرمایيد. 
همچنین،برای معرفی این برنامه به کودکان، از دفتر معرفی فبک به کودکان استفاده کنید. 

محتوای دوره جامع تیزفکرک
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محتوای دوره جامع تیزفکرک

با بندبازان در جزيزۀ قاف گفت ونوشت داريم... 
به  سفرش  می شود.  سفر  راهی  «بندباز»  است:  سفر  یک  داستان  بخش  این  در  ما  برنامه  محور 
او باید مهارت بندبازی اش در اقامتگاه ها، خانۀ درختی، باغ گل  جزيره ای ست ناشناخته؛ جزيرۀ قاف. 
چالش هایی  سپری کردن  با  بگذارد.  نمایش  به  تاريخی  قلعۀ  و  نیمه فعال  آتش فشانی  کوه  جیدوین، 
هیجان انگیز و درنگ پذیر، پيرامون مسئولیت، درک حضور دیگری، حريم، عدالت، شهامت، قانون گذاری 
و اخالق، هم اندیشی و گفت ونوشت داريم تا در نهایت نتیجۀ ارزيابی مان را از این جزيرۀ را  با گردشگران 
دیگر به اشتراک گذاريم. ما باید این جزيره را، با استدالل ها و ایده های خود آباد کنیم و فردای بهتری 

برای خود بسازيم! 
تقویت  بر  طبیعی  صورت  به  تا  می گیرد  قرار  کودکان  نیازهای  مسیر  در  آموزش  چالش ها،  این  دل  در 
مهارت های خود در زمینه باهم اندیشیدن، با هم تصمیم گرفتن، دلیل آوردن، گفت وگو و نوشتن تمرکز 

کنند. 

پایۀ سوم تا ششم 

ما برای شروع این دوره بيش از شما هیجان داريم! 
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