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شامل کتاب های:
1. راهنمای معلم
2. کار در کالس
3. کار در منزل

دوره دوم ابتدایی

نمونه کتاب کار در کالس
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مهارت های 

اجتماعی

هوش و خالقیت

لباس فرم 

مدارس

ذهن
افزا

شامل کتاب های:
1. راهنمای معلم
2. کار در کالس
3. کار در منزل

دوره اول متوسطه

نمونه کتاب کار در کالس
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شامل کتاب های:
1. راهنمای معلم
2. کار در کالس
3. کار در منزل

دوره دوم متوسطه

نمونه کتاب کار در کالس
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هوش و خالقیت

لباس فرم 

مدارس

ذهن
افزا

انواع مختلفی  انسان ها دارای  بر اساس تئوری هوش های چندگانه، همه 
از هوش هستند. برای به دست آوردن تمام قابلیت ها و استعدادهای یک 
انواع هوش های  فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت، بلکه 
دیگر او مثل هوش موسیقیایی، درون فردی، تصویری-فضایی و... نیز باید 

در نظر گرفته شود.

هوش و
خالقیت

ساعت 
درسی 
مصوب

کل مدت 
دوره 9ماه

24 هفته
آموزشی

هر هفته
 1 جلسه

اعطای 
گواهینامه

یک سال 
تحصیلی

ذهن
افزا

ذهن
افزا

1. هوش زبانی  شناختی 
2. هوش منطقی - ریاضی 

3. هوش بصری - فضایی
4. هوش بدنی - حرکتی 

5. هوش موسیقیایی
6. هوش درون فردی 
7. هوش میان فردی 
8. هوش طبیعت گرا 

9. هوش وجودی

تقویت خالقیت و 
هوش های چندگانه 

]یادگیری اعم از :

هوش و خالقیت
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میان فردیهوش هوش
بدنی حرکتی

ذهن
افزا

هوش و 
خالقیت

موسسه تتا با تولید بسته آموزشی هوش و خاقیت اقدام به شناخت، ارزیابی و تقویت هوش های چندگانه دانش آموزان 
در مقطع دبستان در 24 جلسه آموزشی )هر هفته یک جلسه( مبتنی بر یادگیری فعال و مشارکت یادگیرندگان نموده است. 

اجزای این بسته عبارتند از:
5 نظام ارزشیابی چند وجهی ۴ کتاب کار در منزل     3 کتاب کار در کاس     2 آموزش دبیران     1 طرح درس دبیران    

بسته آموزشی هوش و خالقیت
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هوش و خالقیت

لباس فرم 

مدارس

ذهن
افزا

در عصری زندگی می کنیم که تغییرات در ابعاد گوناگون و با سرعتی فزاینده صورت می گیرد. بدیهی است که این تحوالت و 
تغییرات مدیون تفکر خاق بشر است. به عبارت دیگر، تمام دستاورد ها از ابتدایی ترین تا پیچیده ترین آن ها حاصل ذهن پویا و 
آفریننده انسان است. آموزش و پرورش به عنوان نمودی از فرهنگ هر جامعه نقش بسیار زیادی در ایستایی و پویایی خاقیت 
پرورش یابندگان خود دارند. آموزش خاق باید بر آموزش فعال توأم با استفاده از تجربه مستقیم روش بحث و گفت وگوی 

آزاد و استفاده تلفیقی از تفکر واگرا و همگرا مبتنی باشد. 
درباره مفهوم خاقیت تعریف های متعدد و گاه متضادی ارائه شده ولی در مورد این تعریف یک اتفاق نظر کلی مشاهده شده 

است.خاقیت توانایی فرد برای تولید ایده ها، نظریه ها ، بینش ها یا بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه هاست.
پرسش مهم و قابل توجه این است که آیا آموزش در میزان خاقیت افراد اثری دارد؟ برای پاسخگویی به این سوال توجه به 

این گفته پیاژه ضروری است. )هرگاه چیزی را به کودک یاد بدهیم مانع شده ایم تا خود آن را شخصا کشف یا اختراع کند(.
وقتی ما از دانش آموز فقط پاسخ درست را در دروس مختلف بخواهیم در واقع آن نوع از تفکر را پرورش داده ایم که همگرا 
نامیده می شود در حالی که در کاس درس باید پرورش تفکر واگرا و انتقادی و ایجاد روحیه جستجو گری و کنجکاوی اتفاق 
بیافتد. در سطح کان دانش آموزانی به دانشگاه راه می یابند یا در مدرسه موفق تر هستند که درس خوان باشند و سواالت را 
هرچه بیشتر و دقیق تر حفظ کنند و کلمه به کلمه جواب بدهند. در واقع ما از دانش آموزان خواسته ایم خاق نباشند و جواب 
دقیق خود را به معلم تحویل دهند. دانش آموزانی که با این شرایط وارد مراکز آموزشی و مدارس می شوند از معلم خود انتظار 

دارند تا در یک چارچوب معین و خشک تدریس کند و معلمین نیز مجبورند تسلیم جو زمانه و محیطی شوند . 
هوش یک پتانسیل و توان بالقوه از جنس زیست - روان شناختی 
)Biopsychologic( برای پردازش اطاعات است که در شرایط 
متفاوت و چیدمان های فرهنگی مختلف می تواند فعال شود 
را حل کنند و  افراد مشکات پیش روی خود  و کمک کند تا 
محصوالتی تولید کنند که در جامعه، ارزشمند محسوب  شوند. 
گاردنر معتقد است که نظریه های روان سنجی قبلی درباره 
هوش بسیار محدود هستند. وی اولین بار نظریه اش را در 
نظریه  هوش های  با  ذهن  »چارچوب  کتاب  در  سال 1983 
تمام  که  شد  بیان  کتاب  این  در  کرد.  معرفی  چندگانه« 
که  کرد  مطرح  او  دارند.  چندگانه ای  هوش های  انسان ها 
8 هوش مختلف وجود دارد و اخیرا نهمین نوع هوش با 
عنوان »هوش وجودی« نیز اضافه شده است. به منظور تمام 
توانایی ها و استعدادهایی که افراد با آن ها توصیف می شوند، 
گاردنر معتقد است که مردم فقط ظرفیت هوش ندارند، بلکه 

انواع مختلف هوش در آن ها وجود دارد.

ضرورت پرورش هوش و خالقیت
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هوش زبان شناختی

هوش منطقیـ  ریاضی

هوش موسیقیایی

هوش بصریـ  فضایی

هوش بدنیـ  حرکتی

هوش میان فردی

هوش درون فردی

هوش طبیعت گرا

هوش وجودی

Verbal / Linguistic

Logical/Mathematical

Musical / Rhythmic

Visual / Spatial

Bodily / Kinesthetic

Intrapersonal

Interpersonal

Naturalistic

Existential

این هوش، شامل مهارت های فرد در استفاده از کلمات است و باال بودن آن به معنی تسلط 
فرد به مهارت های گفتاری و نوشتاری است.

همان هوش اعداد و منطق است. این هوش بسیار مورد استفاده دانشمندان، ریاضیدانان 
و برنامه نویسان کامپیوتر قرار می گیرد و شامل توانایی استدالل، استنتاج و... می شود.

ظرفیت درک ساختار آثار موسیقی است. ویژگی های مهم این هوش، قابلیت درک، 
ارزیابی و ساختن ریتم و ملودی است. 

توانایی درک جنبه های متفاوت دنیای بصری _ فضایی است. افراد با استفاده از این 
هوش می توانند چیزی را که وجود ندارد یا هنوز ساخته نشده، تجسم کنند.

آنچه باعث می شود افراد از تفریحات فیزیکی چون پیاده روی، رقصیدن، دویدن، اردوزدن، شنا یا 
قایقرانی لذت ببرند، این هوش است. کنترل حرکات بدن با هوش بدنیـ  حرکتی است.

توانایی درک سایر مردم و کار با آن ها و این که دنیا را از چشم و نگاه دیگران ببینیم، 
به عهده این هوش است.

شناخت فرد از خودش با این هوش انجام می شود که باعث خودشناسی می شود و 
فرد را مستقل و هدفمند بار می آورد.

توجه به طبیعت از این هوش ناشی می شود. شناخت گیاهان، حیوانات، سنگ ها 
و تفاوت و تشابه شان وابسته به این هوش است.

تأمل و تعمق درباره بزرگ ترین پرسش ها از این هوش نشأت می گیرد؛ که هستیم؟ چرا 
هستیم؟ چرا می میریم؟ با این هوش می توانیم به چنین پرسش هایی پاسخ دهیم.

نظریه هوش  گاردنر
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هوش و خالقیت

لباس فرم 

مدارس

ذهن
افزا

1  تقویت و پرورش هوش های نه گانه دانش آموز 
2  تقویت و کمک به پرورش خاقیت در سطوح مختلف

3  رشد اعتماد به نفس و امنیت عاطفی
۴  تحریک کنجکاوی ذهنی کودک و تحریک حواس پنج گانه

5  ارائه  مفاهیم اصلی زندگی به صورت غیر مستقیم
۶  بهبود بخشیدن به آگاهی کودک در مورد محیط اجتماعی

7  رشد بازی های تخیلی و خواندن شعر و داستان 
۸  رشد دادن ارزش های اساسی هم دردی، شکیبایی، یاری و مهربانی در دانش آموزان 

۹  اجرای متدهای افزایش تمرکز و دقت 
۱۰  آماده سازی دانش آموز برای زندگی اجتماعی 

۱۱  شناخت دانش آموز از توانایی بالقوه خود و کمک به  شکوفایی آن 
۱۲  کمک به حل مشکات روزمره و تحلیل مشکات 

موسسه تتا با کمک متخصصان هوش 
از  الگوبرداری  و  بررسی  و خاقیت و 
آموزش و پرورش کشورهای صاحب 
بنا  سبک در این حوزه مانند فناند، 
و  هدفمند  فعالیت های  ارائه  با  دارد 
به  را  دانش آموزان  شده،  طبقه بندی 
روحیه  و  هدایت  واگرا  تفکر  سمت 
کنجکاوی و ابتکار آن ها را ارتقا دهد. 
این  اثرات  که  است  ذکر  به  الزم 
فعالیت ها آنی و زود بازده نبوده و نیاز 
به گذشت زمان و انجام فرآیندهای 
می شود  توصیه  لذا  دارد.  دقیق تری 
دانش آموزان حداقل در یک دوره کامل 
بتوان  تا  کرده  مشارکت  )سه ساله( 
را  آن ها  و شناختی  رفتاری  تغییرات 

کرد. مشاهده  و  اندازه گیری 

اهداف آموزشی این بسته آموزشی
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برگزاری  تست
اولیه گاردنر

ارسال گزارش فعالیت ها
 توسط مدرسین

ارائه  فعالیت های
 کار در منزل

ارائه تمرین بیشتر 
برای منزل 

جلسه توجیهی  اولیا 
و نحوه مشارکت
آن ها در منزل

ثبت گزارش هنگام 
تمرین و فعالیت 
به صورت انفرادی 

برگزاری مجدد
تست گاردنر

ارائه گزارش تحلیلی از 
وضعیت دانش آموزان به 
اولیاء و مسئولین مدارس

ارائه فعالیت های
 کار در کالس و
 ثبت گزارش

1

7

4

6

2

5

89

3

اینفوگراف شیوه اجرای بسته آموزشی هوش و خالقیت
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هوش و خالقیت

لباس فرم 

مدارس

ذهن
افزا

محتوای بسته در هر پایه به صورت 24 
جلسه کاس همراه با طرح درس معلمان، 
کاس،  در  کار  کتاب  معلمان،  آموزش 
کتاب کار در منزل و نظام ارزشیابی چند 

وجهی می باشد.

نمونه کتاب ها

نمونه راهنمای معلمنمونه کار در کالس
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نمونه کار در منزل



www.tetaedu.net
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بــرای کســب اطالعــات بیشــتر  بــه 
 تارنمــای موسســه تتــا بــه آدرس
 www.tetaedu.net  مراجعه فرمایید
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شعار 
كسب مهارت ، تضمين موفقيت

ماموریت 
آينده پژوهی، نيازسنجی، توليد محصوالت وخدمات آموزشی به منظور پرورش انسان موفق و كار آمد

چشم انداز 
بزرگترين تامين كننده خدمات ومحصوالت آموزشی به صورت يكپارچه در خاورميانه

مجری طرح

ایران مهارت


