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ﭼﺮا ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺘﺎب
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮب را ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮدﮐ آﻣﻮزش داد از ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﺎدتﻫﺎی
ﻏﺬاﯾ ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﻼﺗ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ،
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ؛ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﻮﺑ ﻧﺒﻮدن ،ﻫﻤﺪﻟ ﻧﺮدن ،ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺬﯾﺮش اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد،
زود ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺷﺪن ،آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺗﻔﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ،درﮔﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤ و ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾ در ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻪ و ﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﯾ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ روزﻣﺮه زﻧﺪﮔ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﺎﻧﺎﺗ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻣﻔﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﯾﺎد ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ :
در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾ در زﻣﯿﻨﻪ ﯾ ﻣﻬﺎرت آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ
درﺑﺎره ﺧﻮد ﻣﻬﺎرت ﻣ آﻣﻮزﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره روش ﮐﺎر ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ  .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮی را ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺼﻮص واﻟﺪﯾﻦ :
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی :
ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و دوﺳﺖﯾﺎﺑ، 
ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،
ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدآﮔﺎﻫ، 
ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ و اﺿﻄﺮاب،
ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﺮاﻧﺘﻘﺎدی
و ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﺮ ﺧﻼق

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻼس ﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾ در زﻣﻨﯿﻪ:
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧ، 
ﻓﺮﻫﻨ ﺻﻠﺢ ،
ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن،
ﻣﺮگ،
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ﺟﺪاﯾ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺪری،
ﮐﻮدک آزاری،
ﻟﺬت از ﻣﺪرﺳﻪ ،
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘ
و ﺑﺤﺚ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗ.

ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺮ ﮐﻼس ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ  10:ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺑﺮای ﺗﺸﯿﻞ ﻫﺮ ﮐﻼس  5 :ﻧﻔﺮ
آدرس ﮐﺎﻧﺎل https://t.me/ketabvakodak :
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