
مشق اجتماعي و مالي
مرور تجربه ها



چه خبر از بچه ها؟



انواع جعبه هاي جادويي



محله ها قديم و جديد



رشد فردگرايي در بچه ها



اخبار و اطالعات  
همه جا، همه وقت و 

...



!براي خوب و مورد قبول بودن چقدر كالس بايد بريم



زمانه ما از زمان شما خيلي سخت تره

بحران هاي اقتصادي، پيچيده تر شدن روابط اقتصادي و لزوم  
آمادگي براي آنها



ترس از آينده و پيدا كردن 
شغل مناسب

خواندن درس هايي كه بعدا 
مي فهميم به چه دردمان 

مي خورند



جابجا شدن مراحل زندگي
اولين پول توجيبي•
اولين حساب پس انداز•
اولين درآمد شخصي•
اولين گشت و گذار در محله•
اولين سفر •
اولين سوار شدن به وسيله نقليه عمومي•
....اولين •



با مشخصات كنوني اجتماع و تغييرات شديد
بچه ها سريعتر از انتظار ما بزرگ مي شوند 

دنيا و اجتماع ما هم سريعتر از آنچه مي پنداريم در حال تغيير است
چه آموزشي الزم است؟ 
و چگونه؟ 



انتخاب رويكرد و انديشه مجدد در مورد اينكه چه مي خواهيم آموزش دهيم ؟ و چگونه؟
هر كودكي منحصر بفرد است•
كنندالزم است كه توانايي هاي خود را كشف كودكان در بستر زندگي خود و جامعه شان رشد مي يابند و  •
كنندكودكان الزم است رشد يابند تا يادگيري را كشف •
زندگي خود را كشف كنندكودكان الزم است تا توانمند شوند تا بتوانند با استقالل •
تالش مي كنيم تا كودكان بتوانند تعادل و صلح ) مربيان(ما •

صلح آميز در آنان شكل گيردبا تمام پيرامون در حال تغيير را كشف كنند و فرآيند زندگي  
.مي كندبپذيرند تغييراتي كه روش هاي زندگي ما را با آنها متفاوت  كودكان الزم است رشد بيابند تا مسئوليت تغييرات آينده را  •

بچه ها الزم است تا با سواد شوند•
كودكاني بايد تربيت شوند كه علم دارند•
ما كودكاني نخبه مي خواهيم  •
بر روي توانايي هاي علمي كودكان براي ) مربيان(ما •

آماده شدن براي گذراندن آزمون هاي متنوع تمركز داريم
كودكان درس مي خوانند و توانايي و قابليت آن ها از •

طريق آزمون مشخص مي شود
فرصت كودكان الزم است براي يادگيري علوم و هنر  •

مختلف بدرستي استفاده شود 



آموزش متوازن اجتماعي و مالي
ساختار

تجربيات



آموزش متوازن اجتماعي و مالي
كودكان

مي شوند ترغيب ͠
  اجتماعيو  ماليتا از لحاظ  ͠
سازند  توانمندرا  خود ͠
باشند جامعه خودشاندر  عامالن تغيير و بهبودو ͠



محور هاي آموزش متوازن اجتماعي و مالي
كشف و جستجوي خود 

كشف توانمندي  ها، فهم منحصر بودن ، كسب اعتماد به نفس ، جستجوي هويت اجتماعي  •

حقوق و مسئوليت ها
درك حقوق فردي ، فهم حق براي همه افراد ، كنار هم قراردادن حق و مسئوليت•

منابع و پس انداز
شناخت منابع ، فهم اهميت حفاظت از منابع ، پس انداز و خرج ، انتخاب الگوي پس انداز ، عادت پس انداز ، شناخت موسسات مالي •

برنامه ريزي و بودجه بندي
هدف گذاري ، تنظيم منابع ، زمان و تيم•

)اجتماعي يا مالي(اقدامي ابتكاري 
سازماندهي اقدامي اجتماعي يا مالي ، طرح ريزي و اقدام•
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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
جامعه امزا دلسوز عضوی من 

.ھستم

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

برنامه آموزشی برای ایجاد آگاھی •
کودکاناجتماعی و مالی به 

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
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تشكيل باشگاه هاي كودكان و انتخاب خزانه دار 



پس اندازتمرين الگوهاي 



آشنايي با فرآيندهاي ثبت مالي



آشنايي با فرآيندهاي ثبت مالي



بازديد از بانك و سفرهاي آموزشي



اداره بنگاه اجتماعي



اداره بنگاه اقتصادي



تالش كودكان ملجول در هند 
براي مقابله با مصرف توتون بزرگتر ها و 

تميز نگه داشتن محله



سنگال براي ايجاد حياط و استفاده دانش آموزان بعدي از درآمد آن كاشت نهال انبه در 



به سراغ من اگر مي آييد
نرم و آهسته بيايد

مبادا كه ترك بردارد
…چيني نازك روياهاي من


