کارگاه یا نمایشگاه علمی-پژوهشی99
دبیرستانفرزانگاندو(دورهاول)

خب گذشت و گذشت تا ما شدیم نهمی و یه عده شدن هشتمی که هفتمی نباشن و یک تعداد هم که
اومدن هفتمی باشن امسال و این چرخه ادامه داشته باشه !!
از اون اولی که وارد این مدرسه شدیم همیشه دربارهی کارگاه شنیدیم و دیدیم که نهمها چه تلاش و ذوقی
برای برگزار کردن اون داشتن و خلاصه کلی رویا و برنامه که فکر میکردیم وقتی نهمی بشیم قراره اجراشون
بکنیم ولی امسال اینطوری شد که بمونیم خونه و کنار هم نباشیم ولی دیدیم که مدرسه با وجود
محدودیتهایی که بود تمام تلاشش رو کرد که ما از فعالیتهای پژوهشی دور نمونیم و این تجربهرو امسال
از دست ندیم ،و خیلییی شنیدیم از بچههای فارغ التحصیل که همیشه از این کلاسها و کارگاهها به عنوان
بهترین خاطراتشون یادکردن!!
پس ما هم بیکار نمیشینیم و تلاش میکنیم که کارگاه امسال خیلی خوب برگزار بشه تمام کارها رو با
برنامهریزی پیش میبریم و در کنار هم میمونیم تا بهترین خاطرات رو درست کنیم.

خب اجازه بدید اول یک توضیح کوتاه درباره کارگاه بهتون بگیم و بعد کارهاییرو که باید انجام بشه :
این قسمت رو هفتمیها با دقت و تمرکز کامل بخونن ،هشتمیها با دقت بخونن ،نهمیها هم احتمال
زیاد بر حسب تجربه میدونن داستان از چه قراره!!
کارگاه یا نمایشگاه علمی-پژوهشی یک گردهمایی بزرگ برای بچههای فرزانگان محسوب میشه که بتونن
نتیجهی فعالیتهای پژوهشی خودشون رو در طول یک سال تحصیلی به بقیه ارائه کنن و دربارش حرف
بزنن و خلاصه هم کارهاشون دیده بشه و هم از کاری که انجام دادن در برابر بقیه دفاع کنن و هم متوجه
بشن که برای تکمیل کارهاشون چه فعالیتهایی رو میتونن انجام بدن!!
حالا هر چقدر که به نمایشگاه نزدیک بشیم حتماً دبیرهای کلاسهای پژوهشتون بیشتر در مورد پروژهها و
نحوهی ارائه پروژهها براتون توضیح میدن و کمکتون میکنن کارهاتونو انجام بدید و برای نمایشگاه آماده
باشید.
در کنار پروژههایی که نتیجه فعالیت شما در کلاسهای پژوهش هست هر سال تعدادی از بچهها دور هم
جمع میشن تا فعالیتهایی رو تحت عنوان تدارکات برای اجرای هر چه بهتر نمایشگاه انجام بدن این
فعالیتها طبیعتاً وقتی نمایشگاه حضوری بود خیلی پررنگتر بودن ولی ما تصمیم گرفتیم که نزاریم خیلی
هم کمرنگ بشن و برای همین به کمک همتون نیاز داریم.
در ادامه کارگروهها رو براتون توضیح دادیم و فعالیتهایی که هر کدوم از کارگروهها قراره انجام بدن لطفا
با دقت بخونید و به ما بگید مایل هستید در کدوم قسمت به ما کمک کنید؟
برای اعلام آمادگی و حضور در کارگروهها یک پیام که شامل :نام و نام خانوادگی و شماره
کلاس و کارگروه مدنظرتون هست رو به آیدی
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