آکادمی استعداد طالیی
کتابچه راهنمای والدین
استعدادیاب کلیفتون ابزاری است که نتیجه ی  04ساا داناو ت رجهباه اسات سااانان لاا وز رازاران
رحقیق به رتی استعدادرای افهاد انجام داده است که اا آن رحقیقات پهباار ایاا ابازار حهاشا ااد راا باه
نوجوانان سنیا  04را  00سا کمک کند استعدادرای ننحصه بفهداان را کشف کاهده ت آن راا را پاهتر
درند

ایا کتاب رارنما در رابطه با نوارد ایه به اما کمک ن کند:
0

اناخت ت آلار بیشته درنورد استعداد رای ننحصهبفهد فهاندران

 2رمهکز به استعداد را ت روانای رای فهاندران
 3کمک به فهاندران در اناخت ا گو رای حبیع فکهی اشساس ت رفتاری ا

در اندل رتاانه ت استفاده اا آنها

 0ایجاد یک راثیه نثبت به اندل فهاندران
ایا رارنما حهاش اده را به تا دیا کمک کند جزئ اا بهنانه ی کشف ت راد استعدادرای فهانداان باااند باه
عنوان تا دیا نا به دنبا درک فهاندنان ت اررباط با ات رستیم بعض اتقات رابطه ی خوب با رم داریم بعضا
اتقات یکدیگه را درک نکهده ت باید دتباره رال

کنیم بعض اتقات کلمات بهای نا یک نعن ت باهای فهانادنان

نعن دیگهی دارد یک ابان نشتهک ن رواند ایا نشکالت را شا کاهده ت ارربااط ت درک نتقابا را آساان کناد
بهنانه استعدادیاب نؤسسه استعداد حالی ایهانیان ابان نشتهک را نعهف ن کند که باا اساتفاده اا آن ت باا
رعییا استعداد رای فهاندران ننجه به اناخت بهته تیژل رای ننحصه به فهد فهاندران ن اود
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رمه ی نا نتفاتت رستیم -رمه ی نا اا انان که نتو د اده ایم عکس ا عم راای نتفااتر نسابت باه
جهان دااته ایم کودکان در سنیا  04را  00سا داننه ی تسیع اا پیشهفت رفتار رای نتفاتت بلوغ ت رفکه
را رجهبه ن کنند درک ت استنباط نوجوانان اا جهان احهاف حبیعتاا نتفااتت اا درک بزرلسااان اسات ااههت
فهاند اما قطعاً با استعداد رای ننحصه بفهد ات خوارد بود ت ایا رارنما به اما کمک خوارد کهد به فهانادران
کمک کنید جنبه رای جزئ نختلف استعداد رایو را کشف کند

اا اما درخواست خواریم کهد بعض اا رمهیا رای کتاب کار فهاندران را خودران رم انجام درید ت ساسس
انان را به نقایسه ی یادداات را ت لفتگو درباره ی ایا که ره رماهیا را گگوناه انجاام دادیاد اختصاا
درید انا به خاحه دااته بااید جواب رای فهاندران بهای ات نناسب رستند شت اله با جاواب راای ااما
نتفاتت بااند شتم ًا به ات لو

داده ت ات را رایید کنید راه لفتگاو را یاک فه ات باهای یاادلیهی بیشاته

درنورد خصو یات فهاندران بدانید.
نا اما را رشویق ن کنیم که بیشتهیا استفاده را اا ایا رارنما ببهیاد نا روانیاد ایاده راای خاود را در
لواه ت کنار ایا رارنما یادداات کهده ت باررا آن را نهتر کنید
ایا ابزار به ننظور ایجاد جهقه رای در ذرا اما بهای کمک به بهره باودن ت ااکوفای فهانادران در انیناه
رای استعدادیو حهاش اده است
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کشف استعدادهای برتر فرزندتان
بااهای رکمی ا ایااا بخااو اا کتاااب
رارنمااا اااما بااه لاازار

نتیجااه ی

رست استعدادیاب فهاندران اشتیاا
دارید
لزار

0

را نطا عه کاهده ت کلماات جماالت ت عباارار کاه باا

فهاندران رمخوان دارد را با ناژیک رای ایت کنید
2

نام استعداد
انان 0

انان 2

یک اا راه راای کماک باه فهانادران درافازایو ااناخت ات اا
استعدادرایو ایا است که نوقعیت رای را که فهانادران را
در شا استفاده اا استعداد

در خانه ندرسه یا ره جای دیگاه

انان 3

دیده اید در جمع یا با خانواده ت دتستان در نیان بگذارید گناد
نورد اا آن را را با ذکه انان آن در ایا کادررا بنویسید

نام استعداد

نام استعداد

انان 0

انان 0

انان 2

انان 3
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