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مهارت ابراز عقیده شفاف و فعاالنه گوش کردن

برقراری ارتباط مناسب بر اساس مخاطب خاص

بکارگیری منابع مناسب برای پشتیبانی ( پوستر،

نمودار، …)

ارتباطات:

 

با کمک و همکاری دیگران مشکالت را حل کنید، به

اهدافتان دست یابید، کارها را تکمیل کنید

برای نظرات مختلف احترام بگذارید.

برای شنیدن ایده های جدید آماده باشید و یاد بگیرید که

گذشت کنید.

همکاری:

 

ایده های جدید داشته باشید یا از ایده های قبلی ایده

جدیدی بگیرید

سوال بپرسید، در گوش کردن انعطاف پذیر باشید و از

یکدیگر بیاموزید

از راههای جدید برای حل مسائل و مشکالت واقعی چاره
اندیشی کنید.

خالقیت:

 

به جامعه خود کمک کنید ( همسایه ها، محله،
اجتماع، جهان)

اخبار مهم را به اطالع دیگران برسانید

از منابع استفاده کنید
مشکالت واقعی دنیا را حل کنید

سهیم شدن و بخشیدن

 

تجزیه تحلیل کنید، بپرسید و عقیده هایتان را کنار هم

بگذارید.

اطالعات را ارزیابی کنید

استدالل کنید و به نتیجه دست یابید.

الگو سازی کنید و موضوعات را به یکدیگر ارتباط
دهید.

مشکالت را حل کنید

تفکر انتقادی

 

از دانش آموز خود در مورد روز مدرسه بپرسید:
چه چیزی باعث خوشحالی تو شد؟

به چه چیزی افتخار می کنی؟
چه مشکلی امروز داشتی؟

با خانواده نوشتن خاطرات روزانه را شروع کنید:
با خانواده یا بصورت تکی در مورد خاطرات و اتفاقات روز خود

بنویسید و با یکدیگر به اشتراک بگذارید.

مثال:

 

توضیح بدهید که گذشت یعنی چه؟

در خانواده نوبت بگذارید که چه کسی تصمیم بگیرد که چه غذایی
بخورید، چه بازی انجام دهید،…

به یکدیگر نشان دهید که موافقت کردن و مخالفت کردن با
احترام یعنی چه

مثال:

 

یک بازی جدید فکری درست کنید

یک اختراع جدید برای خانواده تان ایجاد کنید. آن را نقاشی و

طراحی کنید.

ازفرزندتان بپرسید که اگر راههای دیگری برای حل یک مشکل

وجود دارد. 

مثال:

 

از اتفاقات و مراسمی که در اطراف شما برگزار می شود به
فرزندتان بگویید و راههای را که میتوانید در کمک کردن به

آن مراسم سهیم باشید با فرزندتان در میان بگذارید. 

از فرزندتان بخواهید که در کارهای خانه کمک کند و به
اعضای خانواده یاری برساند.

مثال

 

نحوه فکر کردنتان راجع به یک موضوع را به فرزندتان توضیح

دهید.

در مورد دنیای اطرافتان سوال بپرسید (چرا درختان برگهایشان
را از دست می دهند؟ چه چیزی باعث تشکیل رنگین کمان می

شود؟)
قبل از اینکه به فرزندتان کمک کنید اجازه بدهید که فکر کند و راه

حل مشکل را پیدا کند. 

مثال
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