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با حضور آقاا  دترام مجااجم و اولیاا   ا اه       57الی  51ساعت  03/7/77اولین جلسه آموزش خانواده روز دوشنبه 

 هشرم و نجم دوره مروسطه اول بمگزار گمد د.

لام و  و باورهاا  للام من ام باه ساوا   ل      اولین نکره مجم ا ن است ته زندگی انسان ها را باورها شان می سازد

 ه ته انسان تالش تند، اتالف انمژ  است.ها  للم می گمدد و هم چ جواب

ا ن است ته با د تمک شود تا مجمرم ن انرخاب ان ام شود ز ما منابع مالی  مجمرم ن گام در سه سال مروسطه اول،

 است.و انمژ  انسان محدود می باشد و انسان محکوم به محدود ت 

آ نده او   ا اسرعداد بچه، IQ باعث نابود  بچه ها می گمدد ا ن است ته بزرگرم ن اشرباهی ته ممتکب می شو م و

 آ نده او را می سازد. در صورتی ته انرخاب بچه، را می سازد،

 خشت اول آموزش و  مورش و بسیار  م اهمیت است. دوره مروسطه اول،

 .ا ن است ته زندگی انسان را انرخاب ها شان می سازد نه اسرعدادها ش ز اهمیتحائ نکره:

 سپس مدل ها  انرخاب رشره را به شمح ذ م بیان نمودند:

 مدل تصمیم گیری6

تاه ا ان مادل     و بماساس نظما  د گمان تصمیم گیم  ان ام می شاود، همه می گو ند ا ن رشره بمو م  مدل اول:

 بسیار للم است.

دهد  وقری ته از دانش آموزان سوال می شود ته چما رشره تامپیوتم را انرخاب تمد  در جواب  اسخ می مدل دوم:

 ته بابا و مامانم می گو ند.

را انرخااب تامد  در جاواب  اساخ      وقری ته از دانش آموزان سوال می شود ته چما مجندسی شایمی  :سوممدل 

 دهد ته شیمی ام خوب بود. می

 راب صور  می گیمد.ت رشره بماساس دنیا انرخاب  در ا ن مدل،

 ته ا ن مدل هم للم است.

 دانش آموزان تیزهوش در معمض ا ن تجد د قمار می گیمد. ممراز را تجد د می تند.ا ن مدل بچه ها  

 کی از اشرباها  اساسی در دوره مروسطه  ک ا ن است ته بچه ها انرخاب رشره مای تنناد ناه انرخااب حم اه و      

 با دنیا  رشره مرفاو  است.دنیا  حم ه 

مای گو اد مای خاواهم      رشره سینما را انرخاب تامد ،  وقری ته از دانش آموزان سوال می شود چما مدل چهارم:

 باز گم شوم.

 دانش آموز قادر به تصمیم گیم  نیست ز ما شاخصی ندارد. مدل پنجم:

 است. ا ن  ک گام از مدل قبلی هم عقب تم ؟حا  ببینیم چی میشه مدل ششم:

 بچه ها را بمش بمش دور می ر ز م. در ا ن نوع انرخاب رشره، ا ن جمله خطمناترم ن جمله زندگی است.

 وجه مکعب است. 6 مدل  وق، 6مجمرم ن مدل تصمیم گیم  مدل مکعب روبیک است.

 )هم زمان( با هم تصمیم گم رن است بجرم ن مدل تصمیم گیم ،

 نمی توانیم عالقه، بحمان بیکار  و تحصیل دانش آموز را ناد ده بگیم م.با د همه ا ن عوامل را جور تنیم. 

 هنممند  بسیار می خواهد ته بروانیم همه چیز را جور تنیم.

 



مسئولیت را  مزناد و   %13نه  مزند نه والد ن نبا د به تنجا ی تصمیم بگیمد ز ما مسئولیت به عجده   شما می ا رد 

 نظم بگیمد. مسئولیت را والد ن با د در 13%

در نظمسن ی ته از والد ن به عمل آمده است از آنان سوال شده است ته بما   مزندتان تدام  اک از گز ناه هاا     

 ز م را انرخاب می تنید  یشم ت  ا  ولدار شدن؟

و سپس والد ن  اسخ دادند  ولدار شدن، زمانی ته تصاو م ا ماد  ته  ولدار ولی لمگین بودند را به آنان نشان دادند 

 سوال تمدند شما بما   مزندتان  ولدار بودن را انرخاب می تنید  ا شاد بودن را؟

  اسخ دادند شاد بودن،  س مسیم رسیدن به  ول مجم است.

 چه عاملی وجود دارد ته بین شاد  و لذ  زندگی تعادل بمقمار می تند: عشق به تار

 است. (passion ا گنج  نجان )مجمرم ن هد ه والد ن به  مزندان تشف اشریاق  مزند 

 اگم می خواهی مثل  ک بالن اوج بگیم  با د اجازه بدهی ته چیز  در درونت شعله ور گمدد.

 سپس شاخص ها  انرخاب رشره را به شمح ز م بیان تمدند:

 نیم؟تاز ت ا عالئق  مزندمان را شناسا ی  شاخص اول:

 جواب سوال،  کم اب ناب است.

 خیال  مزند می باشد ا ن همان عالقه اوست. عنی آنچه ته  کم و 

  ادگیم  شاخص دوم:

بین اشریاق و عالقمند  به نام آ نده ساز وجود دارد ته  ادگیم  است،  کم  من م به آ نده ساز  می شود  ممز 

 ته  ادگیم  باشد.

 تالش شاخص سوم:

 سه دسره است. دسره اول  عالیرجا  خنثی؛  عنی انسان عاد  وار آن ها را ان ام می دهد.  عالیرجا  انسان

 عالیرجا ی هسرند ته از حد عاد  بیش تم انمژ  مصمف می تنند و دسره سوم  عالیرجا ی هسارند تاه   دسره دوم 

 خودشان انمژ  تولید می تنند.

می تنند بیش از حد تار بما ش تعم ف می تنناد و باه هماین    بسیار  از  عالیرجا ی ته اولیا بما   مزندان تعم ف 

 ججت اسرمس زا می باشد.

 اسرمس  عنی  شار بیش از حد مرعارف و از انسان انمژ  می گیمد.

واناد دوام بیااورد، ا ان ا اماد     در ا ن موارد حری اگم  مزند به طور توتاه مد  نری اه بگیامد، در دراز ماد  نمای ت    

 ند.توانند  یشگام باش نمی

 در انرخاب  عالیت ها بما   مزندان با د دقت تنیم ته ا ن  عالیت تولید انمژ  می تند  ا انمژ  را می خشکاند.

 اسرعداد :چجارمشاخص 

 بگیمد. بیشرم  مزندان در  عالیری  یشم ت می تنند ته در آن اسرعداد داشره باشند  عنی با انمژ  تمرم نری ه 

 و  ا ان تار خودش را نشان می دهد. اسرعداد چیز  است ته در شموع

   ه دوم انرخاب رشره نظم ه میدان و نقش است.

والد ن و  مزندان در انرخاب رشره نقطه ا  بمخورد می تنند ته ا ن انرخاب اسال ی  ا بمشای مای باشاد و    معمو  

 بما  انرخاب رشره با د میدانی بمخورد تمد.

در صورتی ته رشره ت مبی شااخه هاا     ، اسخ می دهد  زشکی ؟ عنی چهاز دانش آموزان سوال می تنیم ت مبی 

 د گم  هم دارد.

 گام اول در انرخاب رشره،  یدا تمدن میدان اشریاق  مزندتان است تا با آن زندگی تند و راه خود را  یدا تند.



   ه سوم:  یشه  ابی 

هند. در صورتی تاه  ااترور  باه ناام زماان      دانش آموزان  قم صحنه جلو  خود را میدان قضاو  خود قمار می د

 بسیار مجم است.

 در ا ن میدان نقشی آ نده ساز می شود ته ممدم بما  آن  ول  مداخت می تنند.

 چگونه  یشه  ابی می تنیم؟ :بحث جلسه آ نده
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 4سمتار خانم  شمینه مد م دبیمسران  مزانگان

 هدا ت تحصیلی سخنمانی دترم مجاجم در مورد

 4سمتار خانم رحیمی مسئول المپیاد دبیمسران  مزانگان


