
 

 شناسایی و شکوفایی استعدادها...

 

شناسایی شاید بتوان گفت یکی از اهداف مهم و اساسی مقطع تحصیلی متوسطه اول در آموزش و پرورش، 

 شکوفایی این استعدادها است.  در مسیر و هدایت ایشان استعداد دانش آموزان

 در ذهن نوجوان کنجکاو، همیشهههه این پرسهههش مطرک اسهههت که یادگیرا بسهههیارا از درو  رسهههمی 

 آموزش و پرورش چه کاربردا دارد! 

 این امر آموز از هدف و کاربرد دروسهههی که مج ور اسهههت با جدیت تمان ب واند، آگا، باشهههد، اگر دانش

  براا یادگیرا افزایش دهد.ا او را می تواند انگیز،

هاا م تلو علون و تا حد امکان کاربرد شهها ه هاا انت اب،ما سههعی نمود، ایم با تعریو و برگزارا ک  

ستفاد، شو و جهت انآموزرا براا دانش ا آنا ش ص نماییم و ع و، بر آن، در ک ستعدادهاا م دهی به ا

 ایشان نیز قدمی صحیح و اصولی برداریم.

 

 

 
 

 



 

 جزئیات برنامه :

  روزهاا پنج شن ه  از ساعت  97 - 98)دور، اول( در سال تحصیلی  2ک   هاا فوق برنامه دبیرستان دانش

 برگزار  واهد شد. 12:45لغایت  11:30

دانش آموزان در ابتداا هر نوبت تحصیلی می توانند چهار اولویت از ک   هاا پیشنهادا را با توجه به 

توانایی هاا  ود مش ص نمایند و مدرسه پس از آشنایی با ع قه مندا دانش آموزان، ع قه، استعداد و 

 ه ک   بندا ایشان اقدان می کند.نس ت ب

  !دانش آموزان پس از حضور در ک   ها متوجه  واهند شد که در ک   انت ابی موفق هستند یا  یر 

 هر حالت امکان ادامه دور، به صورت پیشرفته تر و یا تغییر ک   براا نوبت بعد وجود دارد.در 

  هر هفته پس از برگزارا ک   ها، گزارش مصورا از فعالیت انجان شد، جهت اط ع والدین بر روا نشریه

 الکترونیک مدرسه بارگذارا می شود.

 در ک   هاا انت ابنمونه اا از گزارشات هفتگی فعالیت هاا انجان شد ،: 

http://daneshschools.com/gs/?p=64761 

http://daneshschools.com/gs/?p=64846 

http://daneshschools.com/gs/?p=65792 

  دانش آموزان باید پروژ، ها، دست ساز، ها و نتایج فعالیت دور،  ود را به اساتید مربوطه  نوبت،هر در پایان

 ارائه دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://daneshschools.com/gs/?p=64761
http://daneshschools.com/gs/?p=64846
http://daneshschools.com/gs/?p=65792


 

 (97-98)نیمسال اول سال تحصیلی اطالعیه پیش ثبت انم کالس اهی انتخاب   
 در  های انتخاب()کالس 2هاا فوق برنامه دبیرستان دانش رساند ک  ولی محترن، با عرض س ن و آرزوا بهروزا براا شما و  انواد، محترن، به استحضار می

 برگزار  واهد شد. 45:12لغایت  30:11پنجشنبه  از ساعت روزهاا  97 – 98سال تحصیلی 

از ک   هاا پیشنهادا در لیست زیر را با توجه به ع قه، استعداد و توانایی هاا  ود مش ص نمایند تا مدرسه براا برنامه ریزا  «چهار اولویت»دانش آموزان عزیز می توانند 

 ایی هر چه بیشتر اسب براا آشنو هماهنگی هاا دقیق تر ک   ها از نظرات دانش آموزان نیز استفاد، کند. هدف از برگزارا ک   هاا انت اب، ایجاد فرصت و زمینه هاا من

استعدادهاا  ود را در نظر گرفته دانش آموزان با ع یق  ود و پرورش استعدادهاا ایشان با محوریت نظریه هوش هاا چندگانه می باشد. بنابراین توصیه می شود دانش آموزان 

 و با مشورت  انواد، مناسب ترین ک   ها را جزو اولویت هاا  ود قرار دهند.

 تذکرات 

 ادامه  واهد داشت. پیش ث ت نان از طریق لینک   97شهریور  25 یکشنبهآغاز شد، و تا تاریخ  97شهریور  22 پنجشنبه ت نان ک   ها از تاریخ پیش ث  

 صورت می گیرد.« پیش ثبت نام کالس های انتخاب »

 .با توجه به محدودیت ظرفیت ک   ها، اولویت با دانش آموزانی است که زودتر پیش ث ت نان کرد، اند 

  هد شد.شهریور انجان  وا 31ث ت نان نهایی و اع ن ک س ندا در تاریخ شن ه 

  در غیر این صورت ممکن است مدرسه به دلیل به حدنصاب نرسیدن ک   موردنظر یا تکمیل را در نظر بگیرید مختلفحتما برای اولویت های خود چهار کالس ،

 شدن ظرفیت آن، با ص حدید  ود اقدان به انت اب ک   براا شما نماید.

 ه فرمایید.در انت اب ک   ها به پایة مربوط به آن ک   توج 

http://danesh.sch.ir/G2School/#/Frame/0/1/aHR0cDovL3d3dy53ZWJ0aGlua2VyLm5ldC9XQlV0aWxpdHkvc2hvd0Zvcm0uYXNweD9vcD1hZGQmZm9ybUlEPTYwNzY2MDY0NzcxMDYyNzI2MTEx/4000
http://danesh.sch.ir/G2School/#/Frame/0/1/aHR0cDovL3d3dy53ZWJ0aGlua2VyLm5ldC9XQlV0aWxpdHkvc2hvd0Zvcm0uYXNweD9vcD1hZGQmZm9ybUlEPTYwNzY2MDY0NzcxMDYyNzI2MTEx/4000


 توضیحات پایه عنوان ردیف

له ع قه مندان به حوز، تدریس و تحقیق و پژوهش می توانند با حضور در این ک   مهارت  ود را براا ارائه مطلب در همایش هاا م تلو از جم 7-8-9 ارائه مطلب 1

هاا مربوط به سا ت فایل ارائه، نرن افزارهاا م تلو براا سا ت ارائه سمینارهاا علمی افزایش دهند. در این ک   به مهارت هاا فن بیان، ریز، کارا 

 هاا جذاب و تاثیرگذار پردا ته می شود.

 بررسی و انجان آزمایش هاا فراتر از کتاب درسی به منظور تث یت و تفهیم عمیق تر م احث 8 آزمایشگاه علوم هشتم 2

 جشنوار، نوجوان  وارزمیشناسایی دانش آموزان مستعد و هدایت آنها براا 

 بررسی و انجان آزمایش هاا فراتر از کتاب درسی به منظور تث یت و تفهیم عمیق تر م احث 7 آزمایشگاه علوم هفتم 3

 شناسایی دانش آموزان مستعد و هدایت آنها براا جشنوار، نوجوان  وارزمی

و سادگی  ++C. این زبان توسط مایکروسافت ایجاد شد، و ادغامی از قدرت آشنا می شوند #Cدر این ک   دانش آموزان با اصول برنامه نویسی به زبان  7 )سی شارپ( #Cبرنامه نویسی با  4

Visual Basic .است و یکی از رایج ترین زبان هاا برنامه نویسی می باشد 

 پردا ته  واهد شد. #Cا، تابع ها، آرایه ها، آموزش کار با سا تارهاا شرطی و حلقه در در این ک   به آموزش مقدمات این زبان، نحوة تعریو متغیره

 شرکت کنندگان در این ک   حتما باید به روش هاا حل مساله ع قه مند بود، و با اصول و م انی کامپیوتر آشنا باشند.

 تمرینات ا تصاصی به منظور آماد، سازا تیم بسکت ال مدرسه جهت شرکت در مسابقات منطقه  7-8-9 بسکتبال 5

 افراد این ک   با تایید مربی بسکت ال مدرسه انت اب  واهند شد.

زمینه هاا پیشرفت در این رشته را براا  ود فراهم ع قه مندان به عرصة نمایش و بازیگرا با حضور در این ک   می توانند تجارب فراوانی را کسب نمود، و  7-8-9 تئاتر 6

 آورند و ع و، بر ث ت تجربه اا  وب، با شرکت در مسابقات تئاتر منطقه، امتیازات ارزشمندا را دریافت نمایند.

و موشن  جلوه های ویژه سینمایی 7

 (After Effect)نرم افزار  گرافیک

، در زمینه کار با فیلم است. افتر افکت، یک برنامه جلو، هاا ویژ،، Adobeیکی از مشهورترین و قدرتمندترین نرن افزارهاا کمپانی  After Effectsنرن افزار  9-8

در فیلم سازا و صدا و سیما استفاد، می شود. امروز، این نرن افزار، قدرتمندترین  Post productionیند آموشن گرافیک و کامپوزیت می باشد که براا فر

 ین ابزار صنعت فیلم و انیمیشن سازا در جهان می باشد و بدون شک، این صنعت و کمپانی هاا فیلم سازا، ب ش زیادا از پیشرفت  ود را مدیون ا

 نرن افزار می باشند.



براا آموزش تفکر محاس اتی، رباتیک، مهندسی و تکنولوژا هاا دیجیتال ایجاد شد، است. زبان برنامه نویسی این ربات پیچیدگی زیادا  Thymioربات  Thymio 9-8حل مساله به کمک رباتِ  8

حوزة ریاضیات و  ندارد و سعی شد، تمرکز اصلی بر روا مهارت هاا حل مساله و تفکر محاس اتی باشد. انت اب این ک   به دانش آموزان ع قه مند به

 مهندسی کامپیوتر و برق توصیه می شود.

 پرورش هوش منطقی و ریاضی، بررسی راه ردهاا م تلو حل مساله، بازا و ریاضی، معماهاا منطقی و ... 7-8 خالقیت ریاضی 9

 آموزش مفاهیم قرآنی، تجوید و صوت و لحن، تواشیح، داستان هاا قرآنی و اردوهاا تفریحی، فرهنگی )کوهنوردا، زیارتی و ...(  7-8-9 قرآندرس هایی از  10

 دانش آموزان این ک   حتما باید دوربین عکاسی حرفه اا یا نیمه حرفه اا داشته باشند. 7-8-9 عکاسی 11

 عکس و طراحی پوستر و کاور و...حرفه اا آموزش کار با نرن افزار فتوشاپ براا اص ک و ویرایش  8-9 فتوشاپ پیشرفته 12

 پیشنهاد می شود دانش آموزانی که به ادبیات و نویسندگی، م صوصا حوز، ادبیات و شعر طنز ع قه دارند در این ک   شرکت کنند. 7-8-9 قندپهلو )شعر و طنز( 13

 اریکاتور را بیاموزند.ع قه مندان به این رشته باید با اصول طراحی آشنا باشند تا بتوانند در این ک   با راهنمایی استاد  ود، روش هاا ت دیل یک طرک به ک 7-8-9 کاریکاتور 14

کند. نقّال به استعداد قابل توجهی براا حفظ اشعار ها بازگو مینقاشیها و نقّال، شعر یا نثرها را با حرکات و اشارات و گاهی به همرا، موسیقی و توصیو کتی ه 7-8-9 نقّالی و مشاعره 15

 گویی و مهارت س نرانی نیاز دارد.چنین توانایی بداههو متن ها و هم

 نقد و بررسی انواع بازا ها از نظر گرافیکی، س ک بازا، محتوا و ویژگی هاا فنی و تجارا 7-8 نقد و بررسی بازی های رایانه ای 16

 تریلرهاا مربوط به بازاپ ش 

 آشنایی با موتورهاا سا ت بازا

 هاا فرد طرک م احث روانشناسی به صورت علمی و کاربردا با استفاد، از فیلم، پرسشنامه و بحث هاا گروهی در مورد شنا ت ش صیت و ع یق و توانایی 7-8 هوش درون فردی 17

 تمرینات ا تصاصی به منظور آماد، سازا تیم والی ال مدرسه جهت شرکت در مسابقات منطقه  7-8-9 والیبال 18

 افراد این ک   با تایید مربی والی ال مدرسه انت اب  واهند شد.

 

 

 


