
آمال
متوازن  اجتماعي و مالي كودكانآموزش

.BECG for Kids and Youth Depگروه كودك و نوجوان مشاوران تعالي سازان



فهرست مطالب

ضرورت برنامه هاي نوين آموزشي•

معرفي آمال•

برنامه هاي آمال•

اجراي آمال در ايران•

بررسي امكانات همكاري •



سال درس خوندن چي تو دست بچه هامونه؟ 20تا  12بعد از 
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:آيا در آموزش كودكان توجه كافي به موارد زير شده است

.بتوانند در جامعه با همكاري يكديگر، موثر باشند•
.مسئوليت اجتماعي بپذيرند ،با شناخت كافي از حقوق خودشان•
.سرمايه گذاري نمايندبه نحو مطلوبي از منابع استفاده كرده و براي آينده •

ضرورت آموزش اجتماعي و اقتصادي كودكان



آمال
آموزش اجتماعي و مالي كودكان 



آمال چيست؟
 18تا  3اجتماعي و مالي براي كودكان سنين برنامه  آموزش  آمال

.سال است

هدف توانمند سازي كودكان براي موثر بودن با توازن اجتماعي و 
:اقتصادي است، كه از روشهاي زير بهره مي گيرد

مشاركتي(Participatory)

يادگيري از طريق انجام دادن كار(Learning by doing)

بازي و فعاليت(Games and activities)



 و اجتماعي نمودن توانمند به كودكان ترغيب
  در تغيير عامل بتوانند تا خودشان، اقتصادي
.باشند تر عادالنه دنيايي براي و خود زندگي

صندوق بين المللي پس انداز كودكان  ماموريت 

Mission:
Inspiring children to socially and economically 
empower themselves to be agents of change in their 
own lives and for a more equitable world



مفهوم



آموزش متوازن اجتماعي و اقتصادي

اجتماعي مالي   

8

ال
آم

شناخت و 
كشف خود

حقوق و 
مسئوليت ها بنگاه اجتماعي

پس انداز و 
خرج كردن

برنامه ريزي و 
بودجه بندي بنگاه اقتصادي



پنج محور اصلي آموزش ها  
شناخت و كشف خود١)
شناخت حقوق و مسئوليت ها٢)
فهم پس انداز و هزينه٣)
برنامه ريزي و بودجه ريزي۴)
اقدام براي فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي۵)

توانمندي اجتماعي

+

توانمندي اقتصادي

=
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برنامه آموزشي
:محور اول

شناخت و کشف 
خود

:محور دوم
حقوق و 
مسئوليت ھا

:محور سوم
پس انداز و ھزینه

:محور چھارم
برنامه ریزی  و 
بودجه بندی 

:محور پنجم
اقدام برای 

فعاليت ھای اجتماعی 
و اقتصادی

انتظار برونداد هاي مورد 
 با اعتماد به نفس در من

فعاليت ھای مختلف 
جامعه خود مشارکت 

.می کنم

 من از حقوق خود و
.دیگران دفاع می کنم

 من در فعاليتھای
.حاضر ھستممشارکتی 

من بودجه بندی می کنم.
 من اھداف مالی برای

.خود تعيين می کنم

 من یک بنگاه اقتصادی
.دارم

 من پروژه ھای ھدایت
شده در امور اجتماعی و 

.محيط زیستی دارم

رفتاريپيامدهاي 

من از نظر
اجتماعي 

توانمند هستم 

من از نظر
اقتصادي 

توانمند هستم 

انتظارشايستگي مورد 
ھستم فرد به منحصر می دانم
کنم جو و جست دارم دوست
جامعهزا دلسوز عضوی من

.ھستم جھانی

آنرا و می دانم را حقوقم من 
می کنم مطالبه

تمراقب دیگران و خودم از من  
.می کنم

استفاده منابع از مسئوالنه من 
.می کنم

انداز پس مرتب شکل به من 
.می کنم

می کنم خرج مسئوالنه من.

برنامه ریزی اھداف تحقق برای من 
.می کنم

کنم بندی بودجه می توانم من.

را جدید پروژه ھای مسئوليت من 
.می پذیرم

می کنم اقدام تغيير برای من.
قائلم ارزش تيمی کار برای من.

پشتيبانی محيطی

ایجاد آگاھی جھانی برای برنامه آموزشی •
اقتصادی اجتماعی به کودکان

بانکداری دوستدار کودک•
ایجاد نھضت جھانی کودکان•

و مشارکتیفراگير برنامه ھای آموزشی •
اصالحات ساختار سيستم بانکی•
تعداد بيشتر حسابھای مالی کودکان•
انجمن جھانی کودکان•

من یک عامل تغيير •
.ھستنم

من مدت بيشتری •
.تحصيل می کنم

من منابع کافی در •
.اختيار دارم

من توانمندی ھایم •
.را به کار می گيرم

من انتخابھای خود •
.را دارم

من خوشحال •
.ھستم

 من به شکلی منظم
.پس انداز می کنم

 من یک حساب بانکی
.دارم

 من پس اندازم را حفظ
.  می کنم

مه 
رنا

در ب
ير 

تغي
ي 
ور
تئ

مال
آ



تاريخچه شكل گيري آمال در جهان با نام افالتون
1991:

ايده اوليه با تحقيقات ميداني خانم جرو بيلوبوريال در دانشكده علوم اجتماعي تاتا، 
. شكل گرفتبمبئي افالتون در 

را، در تعامل  ثروتمند و همچنين هندو و مسلمان در اين پروژه، كودكان فقير و 
.بياموزندزندگي يكديگر بيشتر از سبك متفاوت بيشتري با هم قرار مي دادند تا 
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1993:
.توجه به تعادل اجتماعي و اقتصادي ضرورت يافت و پروژه ابعاد تازه اي پيدا كرد 1993با نا   آرامي هاي اجتماعي بمبئي در سال 

2005:
.برنامه جهاني افالتون، با تاسيس صندوق بين المللي پس انداز كودكان در آمستردام آغاز شد

2008:
  40كشور پايلوت در قاره هاي مختلف، براي توسعه گسترده تر در بيش از  10برنامه جهاني افالتون، بعد از اجراي موفق در 

.كشور برنامه ريزي شد



وقتي كودكان يك سكه پس انداز مي كنند، 

فقط يك سكه دارند،

اما وقتي سكه هاي بيشتري پس انداز مي كنند،   

:چيز بيشتري به دست مي آورند

حق انتخاب

When children save a single

coin, it does not represent more

than what they carry in their

pockets, but once they save a few more, 

it begins to represent

something very different 

A choice



شخصيت افالتون
شخصيت افالتون، يك شهاب سنگ آسماني است كه كودكان را ترغيب مي كند تا خود را 

.بشناسند و با جهان اطراف خود تعامل بيشتري داشته باشند
بچه ها اين كاراكتر را بعد از محبوبيت گسترده،  يك شخصيت خوش قلب و زيرك در يكي از  

.انتخاب كردند 1991فيلمهاي بالي وود اوايل دهه 
.كاراكتر افالتون بچه ها را به مستقالً فكر كردن ترغيب مي كند
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I’m an Aflatoun, 
I’m an empowered child!



شعار آمال
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I’m an Aflatoun, 
I’m an empowered child!

Separate fiction from fact,
explore,
think,
investigate 
and act”

جدا كن، از واقعيت خيال را 
جستجو كن،

،كنفكر  
بررسي كن، 
و عمل كن 



in their changeto create empoweredChildren 
worldequitableown lives and for a more 
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مي شوند توانمندكودكان 
عادالنه تر تا براي دنيايي  

.ايجاد كنندتغيير در زندگي  خود 



آمالمراحل اجراي برنامه 



گام ششمگام پنچمگام چهارمگام سومگام دومگام اول

گام هاي اجرايي
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برنامه ريزيآمادگي اوليه
توسعه  
محتوا

آموزش

مربيان 
اجرا در 
مدارس

بازنگري  
و بازخورد

بازبيني فرايندهاي  •
افالتون با ذينفعان  

مختلف
فراهم آوري ابزار  •

سنجش فاز پايلوت

انتخاب  •
تدوين كنندگان  
مواد آموزشي

تصميم گيري در •
مورد محصوالت  
نهايي آموزش

بومي سازي محتواي •
آموزشي

تعيين برنامه  •
آموزشي

آموزش مربيان•
آموزش معلمان•

بازديد از •
مدارس

بررسي فرايند  •
پس انداز

سازماندهي  •
رخدادهاي  

افالتون

تشكيل كميته •
مشورتي

طراحي مدل و  •
برنامه عملياتي

تامين منابع•
امضاي توافق نامه  •

با مراكز آموزشي

طرح ايده با  •
اعضاي تيم

بررسي مدل با  •
سازمانهاي  

همكار
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جلب مشاركتجلب مشاركت

اجرا در  
مدارس

اجرا در  
مدارس

آموزش 
مربيان و 
معلمين

آموزش 
مربيان و 
معلمين

شركت در  
رخدادهاي 
افالتون

شركت در  
رخدادهاي 
افالتون

تدوين و 
بومي سازي  
مواد آموزشي

تدوين و 
بومي سازي  
مواد آموزشي

ثبت 
پروژه هاي 
كودكان

ثبت 
پروژه هاي 
كودكان

پايش برنامهپايش برنامه

حمايت از 
پروژه كودكان

حمايت از 
پروژه كودكان



فعاليت ها و مواد آموزشي



آمالسطوح آموزشي 

Aflatout افالتات
سال 6تا    3گروه سني •

Aflatoun افالتون
سال 14تا  6گروه سني •

Aflateen افالتين
سال 18تا  14گروه سني •
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كتاب ها
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ابزارهاي يادگيري براي تسهيل گران

احترام به ديگران، مفهوم پس اندازمنحصر به فرد بودن و متفاوت بودن، كتاب كالس اول
سال 7-6گروه سني 

پول وسيله اي براي ارضاي نيازهاست نه . اتكاي متقابل كودك به خانواده، همسايگان و اجتماع
خواسته ها  

كتاب كالس دوم
سال 8-7گروه سني 

كشف خود از طريق ادراكات، احساسات، اخالق مالي و شفافيت   كتاب كالس سوم
سال 9-8گروه سني 

رفتار مسئوالنه و شهروندي، افتخارآفريني، فعاليت هاي مشاركتي، مهارت هاي سازماندهي   كتاب كالس چهارم
سال 10-9گروه سني 

نيازها، حقوق و مسئوليت ها، درآمد، هزينه و پس انداز، مردم ساالري و رهبري، برآوردن نيازها و 
تندرستي

كتاب كالس پنجم
سال 11-10گروه سني 

و تاثيرات آن، شناسايي  سرمايه گذاري كودكان، برنامه ريزي و بودجه بندي، حذف و اضافه در بودجه
فقر و محروميت

كتاب كالس ششم
سال 12-11گروه سني 

افسانه ها، قهرمانان و كليشه ها، تعيين اهداف مالي، سرمايه گذاري فعاالنه، بررسي ارتباط بين درآمد  
و هزينه، پس انداز و سرمايه گذاري

كتاب كالس هفتم
سال 13-12گروه سني 

تامل كردن، پيش فرض ها و متفاوت فكر كردن، كليشه هاي جنسيتي، توسعه توانمندي هاي مالي از  
طريق ايجاد بنگاه هاي خيلي كوچك

كتاب كالس هشتم
سال 14-13گروه سني 



.محور اصلي آموزش را تقويت مي كند 5فعاليتهاي مكملي كه  كتاب كار كودكان
فعاليت ها و موقعيت هاي عملي يادگيري ساختار يافته كه مربوط به دانش آموزان غير رسمي  

يا كودكان در ساختارهاي  ) از جمله كودكان خياباني، كودكان با معضالت قانوني(است 
)از جمله باشگاه هاي موسسات اقتصاد خرد(آموزش غير رسمي 

دستورالعمل براي 
موسسات آموزشي  

غير مدرسه اي

سال 18تا  15تطبيق فعاليت هاي آموزشي براي نوجوانان سنين 
دستورالعمل افالتين 

)نوجوانان(

ابزارهاي آموزشي



آمالبرخي از تجارب كودكان در برنامه 
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ايده ها و آرزوهاي شفيق از بنگالدش

 كارگر او مادر و دوره گرد او پدر .دارد سال يازده شفيق االسالم
  زيادي تغييرات متوجه افالتون برنامه اجراي از بعد .است خانه
 .است شده همكالسي هايش و خود در
.شود مكانيك مهندس دارد آرزو او
 دوچرخه يك توانست پس اندازهايش كمك با ابتدا در

  خود، دوستان به آن دادن اجاره طريق از و كند خريداري
 بيشتري افراد اين كه براي .دارد دوچرخه چهار اكنون

  مجاني همكالسي هايش به كنند، كرايه را او دوچرخه هاي
.مي دهد ياد سواري دوچرخه
 و باشد داشته دوچرخه تعمير مغازه كه است اين او آرزوي
.كند اضافه خود دارايي هاي به هم ديگر دوچرخه دو بتواند
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ارتقاي ارتباطات همشهريان در تاجيكستان

 همراه تلفن براي ماهه دو اعتباري جواهر، و جمشيد
 واگذار افرادي به كوچكتر بسته هاي در آن را و مي خريدند
 را اعتبار خريد براي شهر، به رفتن امكان كه مي كردند
.مي دادند اجاره نداشتند تلفن گوشي كه افرادي به يا نداشتند

  دالر 11 به دالر 0.5 از نفر دو اين درآمد ماه يك طي
  .يافت افزايش
 از رايگان مكالمه  ايدقيقه 100 جايزه بسته يك همچنين
.كردند دريافت تلفن اپراتور

 جامعه ارتباطات افزايش براي نفر دو اين كه خدماتي دليل به
  آشنا افالتون برنامه با بيشتري والدين دادند، انجام محلي
 زيرا شد، بيشتري حمايت كودكان پروژه از ادامه در و شدند
 اوليه نيازهاي از بسياري تا مي كرد كمك اضافي درآمد

.شود برآورده خانواده بودجه تخصيص بدون كودكان
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فقط پول هايمان را پس انداز نمي كنيم، از زمين مان نيز محافظت مي كنيم

  عنوان به پول به نبايد فقط رسيدند نتيجه اين به كودكان مولداوي، در
  منابع ساير مراقب بايد بلكه كنند، ذخيره آن را و توجه ارزشمند منبعي

.باشند نيز دردسترس شان
  بچه ها دوست فقط افالتون برنامه، عضو كودكان از يكي سيمون، اعتقاد به

.هست هم طبيعت و حيوانات ابرها، دوست بلكه نيست
  پيدا براي آب، لوله هاي و شيرها كردن چك بچه ها، پروژه هاي از يكي

  به آن ها بعد مرحله در .بود آب رفتن هدر ميزان و نشتي ها كردن
  را آب رفتن هدر جلوي چگونه مي كردند توصيه خود همكالسي هاي

.بگيرند
 تميز و پاكسازي را خود مدرسه اطراف محيط آن ها ديگر، برنامه اي در

.باشد نيز ايمن تر بلكه شود زيباتر و بهتر اين كه براي فقط نه كردند
  حفاظت خود سياره از بهتر چگونه مي گرفتند ياد پروژه ها اين در عبارتي به

.كنند
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در ايران آمالكارگاه تربيت مربيان 



 دو تدارك 1393 سال برنامه در تعالي سازان نوجوان و كودك گروه     
.بود  كرده بيني پيش را مربي 60 براي آمال اوليه آموزشهاي كارگاه

 مربي 115 حضور با كارگاه چهار كنون تا مربيان، استقبال به توجه با     
:است شده برگزار

  
تعداد مربي محل برگزاري تاريخ دوره

35 مديريت صنعتي سازمان 1393شهريور   كارگاه اول 
20 مدرسه مشاركتي 1393آبان  كارگاه دوم
30 مدرسه نويد صالحين 1393دي  كارگاه سوم
30 نويد صالحين مدرسه 1393 بهمن كارگاه چهارم
20 موسسه مهرگيتي 1394بهمن  كارگاه پنجم



دوره اول
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دوره دوم
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دوره سوم

32



دوره چهارم
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دوره پنجم

34



تجارب اجرايي ساير كشورها
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كالسهاي دوستدار كودك



انتخابات سرگروه هاي كالس



داشتن سيستمهاي پس انداز



استقاده از يك سيستم مالي



بازديد از بانك و سفرهاي آموزشي



انجام اقدامات اجتماعي



انجام اقدامات اقتصادي



شبكه و توسعه



شبكه افالتون

كودكان

مدارس و 
موسسات 
آموزشي

وزارت 
آموزش و 
پرورش

موسسات 
مالي

  آمالنماينده 
در ايران

انجمن ها و  
والدين

ساير 
سازمانهاي  
ذيربط



فرايند پس انداز



فرايند رشد پس انداز كودكان در افالتون

پس  انداز گروهي در مدرسه

ايجاد بستر مناسب براي پس انداز گروهي•
راه اندازي دفتر حسابداري كالس و گروهي•
طراحي فرمهاي مناسب براي ثبت دريافت ها و •

برداشت ها

.روش اجرايي متناسب با شرايط  هر مدرسه و منطقه تنظيم مي شود•
تركيبي از روش ها متداول است•

بانك از طريق جمع مبالغ در مدارس، •
.پس اندازها را مديريت مي كند

ايجاد حساب پس انداز و ارتباطات بانكي•

پس انداز با موسسات مالي دوستدار كودك
سنين بزرگسالي

ريسك با صندوق مدرسه است• استريسك با كودك •

جا انداختن عادات پس انداز•

پس انداز فردي
سنين كودكي

)كودك و مدرسه ايمن هستند(ريسك با بانك است •



Asia (15)

India
Bangladesh
Nepal
Pakistan
Philippines
Thailand
China
Indonesia
Cambodia
Mongolia
Afghanistan
Sri Lanka
Laos
Malaysia
Vietnam

.ميليون كودك در مدارس در حال اجراست 4كشور براي  بيش از 113آمال در بيش از 

Europe & 
CEE/CIS (18)

Serbia
Netherlands
Moldova
Kosovo
Albania
Lithuania
Georgia
Kazakhstan
Macedonia
Portugal
Belarus
Kyrgyzstan
Azerbaijan
Tajikistan
Poland
Iceland
Armenia
Ukraine

Americas (19)

Argentina
Ecuador
Paraguay
Peru
Costa Rica
Nicaragua
El Salvador
Brazil
Chile
Honduras
Panama
Guatemala
Mexico
Colombia
Bolivia
Suriname
Puerto Rico 
Uruguay
Dominican Republic

Anglophone 
Africa (17)

Ghana
Kenya
Mozambique
Namibia
Nigeria
Tanzania
Uganda
Zimbabwe
Gambia
Lesotho
Ethiopia
Zambia
Sierra Leone
Botswana
Swaziland
Malawi
South Africa

MENA (12)

Jordan Syria
Egypt Algeria
Sudan Yemen
Palestine Lebanon
Morocco      Saudi Arabia
Bahrain Libya 

Francophone 
Africa (14)

Guinea Conakry
Guinea Bissau
Mauritius
Chad
Niger
Togo
Côte D’Ivoire
Mali 
Burkina Faso
Rwanda
Cameroon
DR Congo
Senegal
Central African Republic



2015برخي دستاوردهاي جهاني برنامه تا سال 

48

:موسسه اجتماعي تاسيس كرده اند 4593كودكان •
فعاليت هاي زيست محيطي و صلح آميز

:بنگاه اقتصادي راه اندازي كرده اند 4957كودكان •
...فروش مربا، دانه گياهان، تخم مرغ، سنگ هاي قيمتي و •

هزار كودك تحت پوشش افالتون، به طور منظم پس انداز  700بيش از •
.مي كنند

.معلم، تسهيلگر و مربي با برنامه همكاري مي كنند 28000بيش از •

دالر پس انداز  1,71بطور متوسط هر كودكي در برنامه افالتون ماهيانه •
ميليون دالر 1,25كرده است  و كل كودكان در مجموع 



در مدارس ايران آمالنمونه اجراي 
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مارچ روز جهاني افالتون 17
جشن هاي كودكان شبكه افالتون براي معرفي فعاليت هاي موسسه در سراسر دنيا
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تشكيالت افالتون
 در هلند 2005شروع به كار تشكيالت موسسه مردم نهاد در سال

يكي از نه شبكه منتخب با مشاركت باال در دنيا

 يكي از صدNGO  برتر دنيا به انتخاب مجلهGlobal

:اهداف تشكيل

حمايت فني از برنامه هاي شركا در ساير كشورها•

تسهيل و برگزاري برنامه هاي منطقه اي و جهاني براي تبادل دانش در شبكه•

تحقيق بر روي موضوعات جذاب مربوط به كودكان و نوجوانان•

ايجاد ارتباط با خيرين و حاميان محلي و بين المللي با پتانسيل مشاركت باال•
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