




؟های والهچه خبر از فعالیت های دپارتمان در دبستان



o مهارتخالقیت و کارگروه
اهداف اجرایی؛-

:  توانددر پایان این دوره میفراگیر 

 ها و اتفاقات داشته باشدخالق و منتقدانه نسبت به پدیدهنگاه.
قدرت تخیل خود را به کار گیرد  .
 را به شکل گروهی انجام دهدکار  .
و مدیریت زمان و منابع را درک کندریزی برنامه  .
را در تمامی مراحل فردی و گروهی اجرا نماید( اجرای دقیق و منظم و هماهنگ)پذیری نظم.
خوب و دقیق ببیند و گوش دهد  .
 گیردابزار کار را تشخیص دهد و آنها  را به کار  .

 را بشناسدعالقه ها و توانمندی های خود خود و  .
پذیر باشدمسؤولیت.
مهارت حل مسئله را به کار گیرد  .
ی خود را ساده و درست بیان کندنظر و عقیده  .
 برقراری ارتباط درست با دیگران را پیدا کندراه  .
جای خود غلبه کندهای نابهها و نگرانیبر ترس  .
های کنترل هیجانات خود را بشناسدراه  .



oکارگروه پژوهش
اهداف اجرایی؛-

:  توانددر پایان این دوره میفراگیر 

راگیران برتر از طریق فراهم ساختن بستری برای رشد تلفیقی دانش و تجربه در ف
؛یهای ملی و جهانها و جشنوارهاجرای کارگاه های موضوعی و حضور در همایش

 حرکت به )ت ها به فرص( کارگروه خالقیت و مهارتدستاوردهای )ظرفیت ها تبدیل
(!  سوی ذهن برتر





؟های والهچه خبر از فعالیت های دپارتمان در دبیرستان



 ؛(ی اولدوره: گروه هدف)اهداف اجرایی
:  ی اول متوسطهدر پایان دورهفراگیر 
داندمفهوم فکر کردن را می.
شودپردازی و تبدیل آن به طرح اجرایی آشنا میبا ایده و ایده.
ن را انتخاب کندهای ممکن را پیدا و ارزیابی کرده، بهتریحلتواند برای حل مسئله یا اجرایی کردن ایده، راهمی.
(.نوآوری و خالقیت)های موجود بر سر راه پژوهش غلبه کند بستتواند بر موانع و بنمی
تواند ذهن و فکر خود را مهندسی کندمی.
خوبی استفاده کندتواند از دست و ابزار کار خود بهمی.
گر باشدگر و تحلیلتواند نسبت به یک اتفاق یا موضوع، پرسشمی    .
(.شناسدکار گروهی را می)تواند یک گروه پژوهشی را سازماندهی کند می
کندمیتجربه پذیری را مسؤولیت.
قدرت بیان و انتقال مطلب یا مفاهیم را به نحو مؤثری خواهد داشت.
داندنظم و انضباط فردی و گروهی را می.



 ؛(ی دومدوره: گروه هدف)اهداف اجرایی
(:  ی دهمی اول و کاربست آن در پایهی دانش و مهارت به دست آورده در دورهبا پشتوانه)در پایان سال دهم فراگیر 
ه انجام رساندرا ب( متناسب با سطح مدارس متوسطه)ای از آن ی سادهتواند نمونهداند و مینویسی را میمفهوم پروپوزال.
ی خود را به مسئله و ایده تبدیل کندتواند عالقه یا دغدغهمی.
شناسدفرآنید ایده تا طرح را می.
های خود توانا خواهد بودیا متناسب با توانمندیهای مورد عالقهدر پیدا کردن سوژه در زمینه  .
تواند یک گروه پژوهشی را سازماندهی و راهبری نمایدمی.
داندروند و مراحل ثبت ایده و اختراع را می.
خوبی آشناستبا تفکر خالق و منتقدانه به.
داندنظم و انضباط فردی و گروهی را می.
 (.دفاع از پروژه)قدرت بیان و انتقال مطلب یا مفاهیم را به نحو مؤثری خواهد داشت






