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درباره تیزفکری

همکار گرامی، سالم 
نه  ريشه ای  حل  خاص؛  قشری  نه  جامعه،  است.  مسائل  ريشه ای  حل  توانایی  با  جامعه ای  ما  رویای 
فردا  به  رو  پنجره ای  صبح،  روز  هر  است؟!  دشوار  چه  می بينید  شبه مسائل.  نه  مسائل  سطحی؛ 
می گشایيم و جوانه ای در گلدان دغدغه ها می کاريم و دستی به همکاری و  قدمی  در راه می گذاريم. 
خوشحالیم که در این مسیر با شما آشنا شدیم و به خود می ببالیم که نگاه تیزبین و مشفقانه شما را 

به همراه داريم. 

سه تیر و یک نشان 

ایجاد تحول آموزشی در فضای مدارس بدون هم سویی معلمان، خانواده ها و دانش آموزان ممکن 
را  انتظار  مورد  دستاوردهای  دسته ها،  این  از  یک  از  هر  برای  منقطع  دوره های  برگزاری های  نیست. 

برآورده نمی کند و ما را به مرزهای تحول آموزشی نزدیک نمی سازد. 
دارد.  تاکید  دانش آموزان  و  والدین  معلمان،  توامان  آموزش  اهمیت  بر  نشان»  یک  و  تیر  «سه   
معلمانی آشنا به روش های آموزش تفکر-محور؛ خانواده های هوشیار به ایجاد فرصت های یادگیری و 
لذت  درک  در  خاطره انگیز  تجربه های  با  دانش آموزانی  و  زندگی؛  واقعی  موقعیت های  در  گفت وگو 

اندیشیدن. ما با چنین رویکردی در کنار شما ایستاده ایم. 



کودکان در تیزفکری

ما بر کمداشت های برنامه های درسی انگشت می گذاريم. مربیان تیزفکرک افرادی با تجربه،  آشنا با 
روش های تدريس اکتشافی و مساله محور  اند. در همه طرح درس های تیزفکرک عنصر جذابيت با 

استفاده از داستان ، بازی و شخصیت سازی وجود دارد. 

دوره جامع تیزفکرک 
 دوره ساالنه، اندیشیدن با گروه هم ساالن؛  همراه با جشنواره پایانی کار گروهی

کودک فیلسوف 
فلسفه برای/با کودکان؛ پرورش مهارت تفکر نقادانه، خالقانه و مراقبتی 

کودک مشکل گشا
پرورش مهارت تصمیم گیری و حل مساله 

کودک نویسا
پرورش اندیشیدن در نیاز به نوشتن 

کودک کار درست
 (executive skills) پرورش مهارت های اجرایی



نوجوان در تیزفکری 

با  آشنا  تجربه،   با  افرادی  ما  مربیان  می گذاريم.  انگشت  درسی  برنامه های  کمداشت های  بر  ما 
روش های تدريس اکتشافی و مساله محور  اند. در همه طرح درس ها عنصر جذابيت با استفاده از 

داستان ، بازی و شخصیت سازی وجود دارد. 

پرواز پهپادها 
مهارت تفکر نقادانه برای نوجوانان (٢)

پرواز بالگردها 

مهارت تفکر نقادانه برای نوجوانان (١) 

نوجوان ُمشکل گشا
پرورش مهارت تصمیم گیری و حل مساله 

سفر به یونان 
فلسفه ورزی برای نوجوانان 



تیزفکری برای معلمان و مربیان  

محور،  مساله  اکتشافی،  تدريس  توانایی  نیازمند  مشارکتی  و  فعال  کالسی  برپایی  برای  معلمی  هر 
در  خالقانه  تفکر  و  نقادانه  تفکر  مهارت  پرورش  با  را  توانایی  این  ما  است.  مناقشه ای  و  گفت وگویی 
مربیان دنبال می کنیم. این نقادی و خالقیت از مسیر اشنایی با مبانی و روش های نوین آموزش می

 گذرد.

دوره مهارت پرسشگری در کالس درس  
ترکیب آموزش ویدئویی و دوره حضوری  

دوره تربیت مربی فلسفه برای کودکان 
دوره جامع تربیت مربی فبک با تاکید بر مهارت فلسفه ورزی، تفکر نقادانه و روش آموزش مجازی 

پرورش نگارش کودکان در کالس درس 
ترکیب آموزش ویدئویی و دوره مجازی 

دوره پرورش نوجوان مشکل گشا   
ترکیب آموزش ویدئویی و دوره حضوری 



تیزفکری در خانواده 

آموزش  این  اهمیت  دربارۀ  این که  آن  و  دارد  خانواده  آموزش  به  متفاوتی  و  خاص  رویکرد  تیزفکری 
اغراق نمی کند! همه ما، چه پدر، چه مادر و چه هر فرد مستقلی، الزم است با خودآگاهی در مسیر رشد 
جامعه  و  خانواده  خود،  درباره  ما  مسئولیت های  از  بخشی  والدگری،  برداريم.  قدم  فردی  توسعه  و 
گرفته  قرار  بزرگساالن  آموزش  بخش  همان  در  تیزفکری  در  خانواده  آموزش  اصلی  بار  اینرو  از  است. 
با  آشنایی  برای  است.  بزرگساالن  آموزش  اهمیت  به  ارجاعی  بيشتر  خانواده  در  تیزفکری  است. 

برنامه های آموزش بزرگساالن به سایت تیزفکری مراجعه فرمایيد. 

تفکر نقادانه برای پدر مادرها 
با تدريس: دکتر حامدصفایی پور  

مهارت گفت وگو با کودک و نوجوان 
با تدريس: دکتر علیرضا دری 




