
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه آموزشی

 محور اول:
شناخت و کشف 

 خود

 :محور دوم
حقوق و 
 ھامسئولیت

 محور سوم:
 پس انداز و ھزینه

 محور چھارم:
و ریزی برنامه

 بندیبودجه

 محور پنجم:
اقدام برای 

ھای اجتماعی فعالیت
 و اقتصادی

 هاي مورد انتظار برونداد

  با اعتماد به نفس در من
ھای مختلف جامعه فعالیت

 کنم.میخود مشارکت 

  من از حقوق خود و دیگران
 کنم.دفاع می

  من در فعالیتھای
 حاضر ھستم.مشارکتی 

 کنم.من بودجه بندی می 
  من اھداف مالی برای

 کنم.خود تعیین می

  دارممن یک بنگاه اقتصادی. 
 شده ھای ھدایتمن پروژه

ی و محیط در امور اجتماع
 .زیستی دارم

 پیامدهاي رفتاري

 من از نظر

 اجتماعی 

 توانمند هستم 

 من از نظر

 اقتصادي 

 توانمند هستم 

 مورد انتظارشایستگی 

 دانم منحصر به فرد ھستم.می 
 .دوست دارم جست و جو کنم 
  جامعه دلسوز ازمن عضوی 

 .جھانی ھستم

 دانم و آنرا من حقوقم را می
 کنم.مطالبه می

  من از خودم و دیگران مراقبت
 .کنممی

  من مسئوالنه از منابع استفاده
 کنم.می

  من به شکل مرتب پس انداز
 کنم.می

 کنم.من مسئوالنه خرج می 

 ریزی من برای تحقق اھداف برنامه
 کنم.می

 بندی کنم.توانم بودجهمن می 

  ھای جدید را مسئولیت پروژهمن
 پذیرم.می

 کنم.من برای تغییر اقدام می 
 .من برای کار تیمی ارزش قائلم 

 پشتیبانی محیطی

ایجاد آگاھی جھانی برای برنامه آموزشی •
 اقتصادی اجتماعی به کودکان

 بانکداری دوستدار کودک•
 ایجاد نھضت جھانی کودکان•

 ھای آموزشی فراگیر و مشارکتیبرنامه•
 اصالحات ساختار سیستم بانکی•
 تعداد بیشتر حسابھای مالی کودکان•
 جھانی کودکانانجمن •

 م.من یک عامل تغییر ھست •
من مدت بیشتری تحصیل  •

 کنم.می
من منابع کافی در اختیار  •

 دارم.
ھایم را به کار من توانمندی •

 گیرم.می
 من انتخابھای خود را دارم. •
 من خوشحال ھستم. •

 انداز من به شکلی منظم پس
 کنم.می
 .من یک حساب بانکی دارم 
 اندازم را حفظ من پس

 کنم. می

 تئوري تغییر در برنامه افالتون


