
1K1.1A1.1S1.111 ما منحصر به فرد و خاص هستیم

K1.2A1.2S1.2

K1.3A1.3S1.32.2من در فعالیتهاي مشارکتی حاضر هستم

3من خارج از چهارچوب فکر می کنم.3

4
K2.1A2.1S2.14

K2.2A2.2S2.2

من مدافع حقوق خود ودیگران هستم.5

K3.1A3.1S3.16.من مرتب سپرده گذاري و پس انداز می کنم

K3.2A3.2S3.2
من حساب پس انداز دارم.7

K3.3A3.3S3.3

من پس اندازم را حفظ می کنم.8

K4.1A4.1S4.19.من براي خود اهداف مالی تنظیم می کنم

K4.2A4.2S4.2
4من بودجه بندي می کنم.10

من یک موسسه کوچک را اداره می کنم.11

1K5.1A5.1S5.15 من یک بنگاه اقتصادي دارم

2K5.2A5.2S5.212 ما براي تغییر سرمایه گذاري می کنیم.

3K5.3A5.3S5.3 ما براي کار تیمی ارزش قائلیم.
6

روش شناسی
هسته رویکرد افالتون، روش شناسی آموزشی آن است که شامل موارد زیر می باشد:

فعالیت هاي محوري فعالیتهاي محوري افالتون 

شامل موارد زیر است:
_

اداره یک بنگاه اقتصادي_انتخاب سرگروه هاي کالس_آموزش مبتنی بر مشارکت کودکان_
اداره یک بنگاه اجتماعی_داشتن یک سیستم پس انداز (صندوق مدرسه یا حساب بانکی)_یادگیري مبتنی بر تجربه (یادگیري از طریق انجام کار)_
استفاده از آوازها، بازي ها و فعالیت ها_
استفاده از سیستم مالی ( دفتر حساب و ژتون)_8 کتاب آموزشی با حداقل 40 ساعت زمان  آموزش تعاملی براي هر کتاب_

پیامدهاي رفتاري بازتاب تغییرات مطلوب در 
رفتارهاي کنونی و آتی دانش آموزان در زندگی 
آنهاست. این تغییرات از طریق مطالعات طولی 

قابل مشاهده است.

مضامین

مضامین

مضامین

مهارت:نگرش:دانش:

من می توانم حساب پس اندازهایم را ثبت  کنیم و از ابزارهاي مناسب مالی 
بهره گیرم.

من می توانم میان نیازها و درخواست هایم تفاوت قائل شوم و آنها را 
اولویت بندي کنم.

مهارت:نگرش:دانش:

من متوجه هستم که برخی از منابع کمیاب هستند و باید براي آنها ارزش زیادي قایل 
شد.

من می دانم احتیاج ها و خواسته هایم ممکن است متفاوت باشند.

من مفهوم کلی پول را می فهمم و مکانیزم اساسی سیستم ها و ابزاري پایه مالی را درك 
می کنم.

مهارت:نگرش:دانش:

2 ما مرتبا پولمان را پس انداز می کنیم

رفتارها و شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه افالتون براي کودکان

پیامدبرونداد
رفتاريرفتاريمهارت:نگرش:دانش:

محور اول

مضامین

ادراك و جست و جو
براي هر کودکی که در برنامه ما شرکت می کند ، خروجی هاي اصلی شامل شایستگی هاي زیر است:

محور دوم

محور سوم

2 ما دوست داریم جست و جو کنیم

3 ما عضوي دلسوز از جامعه جهانی هستیم

مضامین

برنامه ریزي و برنامه اقتصادي 

سازمان مالی و اجتماعی

1 ما از منابع مسئوالنه بهره برداري می کنیم

3 ما مسئوالنه پولمان را خرج می کنیم.

1 ما برنامه ریزي می کنیم که اهدافمان را واقعیت 
ببخشیم.

2 ما می توانیم بودجه تنظیم کنیم.

محور چهارم

محور پنجم

1 ما حقوق خود را می دانیم و آنرا مطالبه می کنیم

2 ما مراقب خود و دیگران هستیم.

حقوق و مسئولیت ها

پس انداز و خرج کردن

بازدید از بانکها و سایر سفرهاي آموزشی

من می دانم شرایط و موقعیتهایی اطراف من هست که نیاز یا امکان تغییر آنها احساس 
می شود.

من مشتاق هستم براي رسیدن به یک دستاورد، کاري آغاز کنم.من ارکان اصلی هر موسسه اي را می شناسم.

ما می خواهم عامل تغییر باشم.

من می توانم براي فهمیدن اینکه می خواهم چه موسسه اي را راه بیندازم 
تحقیق و تصمیم گیري کنم و قادر هستم آنرا اداره کنم.

من می توانم به راهکارهاي معناداري دست یابم که بتوانند مسایل اجتماعی 
اطراف مرا سامان بخشند.

من پروژه هاي زیست محیطی و اجتماعی را 
سازماندهی و راهبري می کنم.

من براي کار کردن با دوستان و هم کالسی هایم ارزش قائلم. ما اهمیت شراکت را می فهمیم.

بروندادهاي رفتاري، بازتاب تغییرات مورد انتظار 
در رفتار کودکان طی برنامه هاست که به 

مجموعه اي از شایستگی هاي آنان اطالق می شود. با 
مشارکت طوالنی تر در این برنامه ها این 

شایستگی ها می توانند بروز پیدا کرده و کاملتر 
شوند.

من انتخاب هاي خود را دارم.

من به منابع دسترسی دارم.

من منابع را مدیریت می کنم.

ما شامل من و دوستان یا همکالسی هایم، می توانیم با هم تصمیم بگیریم و 
وظلیفی را بر عهده بگیریم تا به اهدافمان برسیم.

من ضمن درنظر گرفتن دیگران، انتخابهاي خود را 
دارم.

من می خواهم پیش از خرج کردن و انجام کارها برنامه ریزي کنم.
من اهمیت برنامه ریزي را درك می کنم و تفاوت اجزاي مختلف درگیر را تشخیص 

می دهم.

من قدر استفاده از بودجه در برنامه ریزي را می دانم.من متوجه فایده و اجزاي مختلف بودجه ریزي هستم.

من قادر به هدفگذاري و برنامه ریز گامها براي تحقق اهداف با استفاده از  
منابع در دسترس هستم.

من می توانم بودجه ریزي کنم و آنرا با هزینه ها تنظیم کنم.

من مراقب حال خود، دیگران و همه دنیا هستم.
من می توانم بفهمم کی و چگونه باید به دیگران کمک کنم و مطابق آن 

اقدام کنم.

من می توانم براي مطالبه حقوق همه کودکان به هرکسی که مسئول است، 
فعالیت کنم.

من براي استفاده مناسب از منابع مالی و طبیعی ارزش قائل هستم.
من قادر هستم به شکلی خالقانه از منابع استفاده، بازیابی، نگهداري و 

محافظت کنم.
من براي پس انداز به عنوان ابزاري براي برآورده کردن نیازها و دستیابی به 

اهداف زندگی ارزش قائلم.

من افتخار می کنم که براي خرج پول با دقت  تصمیماتی هوشمندانه می گیرم.

من می دانم که حقوقم با مسئولیت هاي همراه است.

مهارت:نگرش:دانش:

من می خواهم که حقوق همه کودکان جهان تحقق یابد.من به حقوق خود آگاهم.

ما منحصربه فرد بودن، ویژگی هاي فردي  و نیازهاي خاص خود ودیگران را درك کرده و به آن احترام می گذاریم.

ما اهمیت استفاده مناسب از منابع طبیعی، مالی و سایر امکانات را درك کرده و براي آن ارزش قائلیم و براي استفاده مسئوالنه از این منابع می توانیم اولویت بندي کنیم.

ما اهمیت برنامه ریزي و بودجه بندي را می فهمیم و می توانیم هدفگذاري کرده و فعالیت ها و منابع را هماهنگ کرده و برنامه ها را اجرا کنیم.

 ما و همکالسی هایمان بنگاه اقتصادي و اجتماعی یا اقداماتی را طراحی و راه اندازي می کنیم که در توسعه ما، مدرسه و اجتماعمان نقش دارد. ما پشتکار، مسئولیت پذیري و خالقیت خود را به نمایش می گذاریم.

من یک عامل تغییر هستم.

من مدت بیشتري تحصیل می کنم.

من با اعتماد به نفس در برنامه هاي مختلف جامعه 
خود شرکت می کنم.

می توانم با همه با احترام ارتباط برقرار کنم. من براي تنوع و عدالت ارزش قائلم.

من کنجکاو هستم که بیشتر بدانم.

من به خودم ایمان دارم: من می توانم چیزهاي زیادي به دست بیاورم.

 من اهمیت این موضوعات را درك می کنم: 
«جدا کردن واقعیت از خیال،  جست و جو کردن،  فکر کردن، بررسی کردن و عمل 

کردن»
من می توانم اطالعات مربوط را جست و جو و تجزیه و تحلیل کنم.

من می دانم در دنیایی زندگی می کنم که سرشار از تنوع جنسی، سنی، ملی، فرهنگی، 
قومی، سطح، مذهب و توانمندي است.

من می دانم که هر فردي همانند من استعدادها و مهارتها و توانمندي هاي خود را دارد
 من می توانم موارد مربوط به خود را با دیگران به اشتراك بگذارم و بیان

کنم چه احساسی دارم

ما حقوق خود و دیگران را درك کرده و از آن دفاع می کنیم و مسئولیتهایی که در قبال این حقوق متوجه ما می باشد را پاس داشته و براي آن اقدام می نماییم.

من آنچه را یاد گرفته ام به شکلی موثر به کار 
می برم.


