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چرا فرزندان خود را به مدرسه می فرستیم؟
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استفاده از تجارب موفق کتاب هاي درسی مدارس فنالند



فنالندنمونه فعالیت از کتاب درسی پایه اول مدارس 









نمونه فعالیت کتاب کار در کالس



منزلکار در فعالیت کتاب نمونه 



13



هاي آیا تا به حال به افزایش اعتیاد،افسردگی، خودکشی،پرخاشگري و سایر آسیب•
؟اجتماعی در میان دانش آموزان توجه کرده اید

؟ندچرا اکثر دانش آموزان مشکالت خود را به جاي خانواده با دوستانشان مطرح میکن•

می دانید پدیده هاي نوظهوري مثل خون بازي و آسیب هاي ناشی از فضاي آیا •
؟مجازي، آینده فرزندان ما را به خطر انداخته است

؟چرا اکثر دانش آموزان انگیزه اي براي تحصیل ندارند•

...و صدها پرسش دیگر•
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طالق1ازدواج 

طبق اعالم وزارت کشور

ایرانهاي اجتماعی آسیب مهمترین 



2017کشوردر سال 138از بین » گالوپ«نتایج تحقیقات مؤسسه مطالعاتی 

را در دنیا دارندعصبانیتایرانی ها رتبه اول  را در دنیا دارندغمگینیایرانی ها رتبه دوم 

هستیمخشمگینو غمگینما مردمانی 



هاي مهارت معاشرت و آداب موسسه بین المللی اتیکت به عنوان توسعه دهنده، مشاور و آموزش دهنده مهارت هاي زندگی در زمینه 

استبه اجرا درآورده کشور 42ارتباطی و کالمی و مهارت هاي عاطفی را در بیش از 

استکشور نموده در محتواهاي آموزشی این موسسه بومی سازي موسسه تتا اقدام به 



بومی سازي و هم راستا نمودن بسته با سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش 
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در دوره دبستاننمونه فعالیت 



متوسطه اولنمونه فعالیت در دوره 



در دوره متوسطه دومنمونه فعالیت 



هدف تغییر ماندگار در رفتار دانش آموز









SS تعداد کشورها جایگاه ایران

ریاضی چهارم دبستان

1995

1999

2003

2007

2011

2015

26

---

36

55

52

25

26

---

28

43

22

42



تعداد کشورها جایگاه ایران

ریاضی هشتم

1995

1999

2003

2007

2011

2015

41

38

49

39

45

46

26

---

28

43

22

29



چهارمریاضی 

حیطه شناختیحیطه محتوایی

435دانستن440اعداد

427به کارگیري435اشکال هندسی و اندازه گیري

423استدالل397 هادادهبررسی



ریاضی هشتم

حیطه شناختیحیطه محتوایی

410دانستن402اعداد

422جبر
411به کارگیري

437هندسه

428استدالل393داده ها واحتمال







مهارت زیاد در حل مسئله-
مهارت در کشف ارتباطات -
مهارت در انجام محاسبات پیچیده-
مهارت در استدالل علمی-
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مجوز ریاضیات آسان از آموزش و پرورشمجوز نمایندگی انحصاري ریاضیات آسان در ایران



















طرح درس ریاضیات آسان



افزایش خالقیت و تمرکز ذهنی-1•
مسالهافزایش توان حل -2•
افزایش اعتماد به نفس-3•
افزایش مهارت کار تیمی-4•
افزایش سرعت محاسبات-5•
افزایش سرعت تست زنی-6•
دریافت گواهینامه بین المللی-7•
در مسابقات کشوري و جهانیشرکت -8•
کنکورمدارسه اي، المپیاد و موفقیت در آزمون هاي -9•





ریاضیات آسان در ایران و جهان



2017اعزام نفرات برتر مسابقات کشوري به مسابقات جهانی 



2017مدال جهانی در مسابقات جهانی 5کسب 



به تشخیص بهتر مسئله و حل کردن آن به روش مناسب کمک کند، اگر هر توانمندي 
.است؛درغیر این صورت هزینه ي اضافیستستعدادا
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