چرا تعلیم و تربیت اقتصادی مهم است؟
امـروزه شـاید بتـوان اصلیتریـن هـدف همـه جوامـع را پیشـرفت در همـه ابعـاد زندگـی فـردی و
اجتماعی دانسـت .جهان امروز دریافته اسـت که تعلیم و تربیت آشـکار و ضمنی افراد نوعی سـرمایه
گـذاری ملـی اسـت و هـر کشـوری که در این راه تالش بیشـتری کند ،بدون شـک از ثمـرات آن در
آینده برخوردار خواهد شـد .بررسـی عوامل مؤثر بر پیشـرفت و توسـعه در جوامع پیشرفته نیز نشان
میدهـد کـه همـه این کشـورها از نظام تربیتـی توانمند و کارآمدی برخوردار هسـتند .اما در جامعه
ما وضعیت دیگری حاکم اسـت .دانش آموختگان نظام آموزشـی کشـور که وارد زندگی خانوادگی
و عهـده دار مسـئولیتهای اجتماعـی مختلـف میشـوند ،به نحو نظاممند واجد اطالعـات مورد نیاز
از مفاهیـم و اصـول اولیـه اقتصـادی نیسـتند .بـه طـوری که نـه در زندگی فردی خـود و در مواجهه
بـا موقعیتهـا و شـرایطی کـه صبغـه اقتصـادی دارند ،آنگونه که باید و شـاید حضور دارنـد و نه در
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تفسـیر و تعبیـر جریانـات و تحـوالت و وقایـع اقتصادی کشـور ،توانایی کافی از خـود بروز میدهند.
توجـه بـه اهمیـت و ضـرورت دانش و شایسـتگیهای سـاحت اقتصـادی و حرفـهای تربیت تا جایی
اسـت کـه از ایـن حـوزه تعبیـر بـه سـواد مالـی و اقتصادی شـده اسـت .با توجـه به تأکیدات سـند
تحـول بنیادیـن در آمـوزش و پـرورش بر سـاحت اقتصـادی و حرفهای و نیز تعریف سـواد اقتصادی
و حرفـهای بـه عنـوان یکـی از انـواع سـواد الزم بـرای نسـل حـال و آینـده به نظر میرسـد توجه به
تدویـن چارچـوب محتوایـی این نوع سـواد ب ه ویژه در شـرایط اقتصاد مقاومتی باید مـورد توجه قرار
گیـرد .چـه اینکـه در اقتصـاد مقاومتی شـکلگیری تفکر و سـپس رفتارهای متناسـب از ضروریات
نیـل بـه اهداف عالی نظام اسلامی اسـت.
منبع :کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی ،نویسندگان :دکتر مهدی طغیانی و دکتر عادل پیغامی
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آموزش

و کنتـرل راحتتـری دارد .در خریـد مدادرنگـی بـرای کـودکان
دبسـتانی یـا کوچکتـر از آنهـا ،بـه اسـتقامت مدادهـا نیـز توجه
کنیـد .زیـرا کودکان ،مخصوصـاً آنهایی که پایههای اول دبسـتان
هسـتند ،هنـگام نقاشـی کشـیدن فشـار زیـادی بـه مـداد وارد
میکننـد .پـس مـداد آنها باید محکم باشـد تا نشـکند .همچنین
سـعی کنیـد مدادرنگیهایـی بخریـد که نـوک پررنگتری داشـته
باشـد و کیفیـت آن پاییـن نباشـد تـا فرزندتان بتواند نقاشـیهای
زیباتـری بکشـد و بـه آن بـی میـل نشـود .علاوه براینهـا توجـه
کنیـد کـه مدادرنگیهـای  3ضلعی برای کودکان مناسـب نیسـت
و معمـوالً از دسـت آنهـا سـر میخـورد؛ ا ّما مدادهـای  8ضلعی6 ،
ضلعـی و گـرد راحتتـر در بیـن انگشـتان کـودکان قـرار میگیرد.
قیمت چند نوع مداد رنگی (تومان)
نوع

قیمت

 24رنگ فکتیس

 180هزار

 24رنگ فابرکاستل

 74هزار

 24رنگ اونر

 52هزار

 24رنگ کیبورد

 37هزار

 24رنگ آرت الین

 35هزار

 24رنگ اویز

 25هزار

قیمت چند نوع رنگ روغن (تومان)

بررسی فواید وشهریه کالسهای نقاشی و ابزار آن برای کودکان

نوع

هزینه نقایش؛ از کالس ات ابزار

 12رنگ وستا

 115هزار

 12رنگ ماریس

 76هزار

 12رنگ آرت نیشن

 60هزار

قیمت چند نوع آبرنگ (تومان)
نوع

مدتی پیش با فواید کالس نقاشـی آشـنا شـدیم و برای پرکردن اوقات فراغت خواهر کوچکم ،پرورش اسـتعداد وی و عالقهای که خودش به نقاشـی داشـت ،دربهدر دنبال کالس نقاشـی
فاطمهکاشانی
مناسـب گشـتیم .در بیشـتر نقـاط شـهر مشـهد کالسهـای نقاشـی متنـوع با قیمتهـای مختلفی وجـود داشـت و او را در یکی از ایـن کالسها ثبتنام کردیـم؛ ا ّما هنگامی کـه نوبت خرید
روزنامه نگار
وسـایل نقاشـی رسـید ،قیمتهای سـر به فلک کشـیده این وسـایل برایمان قوز باالقوز شـده بود .خالصه برای رشـد خالقیت و شـکوفایی خواهر عزیزم باید دسـت در جیب مبارکمان
کـرده و هزینـه ناقابـل خریـد ابـزار الزم را نیـز پرداخـت میکردیـم .ا ّمـا قبـل از ایـن که این ابـزار را بخریم ،بنده به تحقیق و جسـت و جو درباره کیفیت این وسـایل پرداختـم تا با وجود پرداخـت هزینههای هنگفت،
سـرمان کاله نـرود و باتوجـه بـه جیب خود بتوانیم بهترین وسـایل را بخریم.
در گـزارش امـروز بـه معرفـی فوایـد کالس نقاشـی بـرای
کوچولوهـا ،راهنمـای خریـد بعضـی از وسـایل نقاشـی و قیمت
برخـی از کالسهـا و ابـزار نقاشـی پرداختـهام:

نقایش و تقویت خالقیت

کـودکان هنگامی که نقاشـی میکشـند ،میآموزنـد که چگونه
از خالقیتشـان اسـتفاده کنند .در واقع نقاشـی باعث میشـود
کـه فکرکـردن آنهـا پـرورش یابـد و مهـارت حـل مسـئله و
تصمیمگیـری در آنهـا افزایـش مییابـد .علاوه بـر اینهـا
زمانـی کـه کودکان نقاشـی میکشـند قـوه تخیلشـان تقویت
میشـود .همچنیـن نقاشـی راهـی بـرای شـناخت روح کودک
است.

افزایش اعمتاد به نفس

هنگامـی کـه کودکان در کالس نقاشـی اثرهنری خلق میکنند
و دیگـران او را تحسـین و تشـویق میکننـد ،در واقـع اعتماد به
نفسشـان افزایـش مییابـد و روابـط اجتماعـی آنهـا نیز بهتر
میشود.

کاهش اسرتس

وقتـی بچههـا دچار اسـترس و اضطـراب میشـوند ،میتوانند با
نقاشـی کشـیدن احساسـات خـود را تخلیه کنند و بعـداز پایان
نقاشـی احسـاس آرامـش به آنها دسـت میدهد.

تقویت حافظه

اگـر قصـد خریـد مدادرنگـی بـرای کوچولوهـای کمتـر از  5سـال
داریـد ،بهتـر اسـت مدادرنگیهـای کوتـاه را بخریـد چـون ایـن
مدادرنگیهـا راحتتـر بیـن انگشـتان کوچولوهـا قـرار میگیـرد

مظنه کالسهای نقایش کودکان

در بیشـتر نقـاط شـهر مشـهد کالسهـای نقاشـی مختلـف با قیمتهـای متفاوتی وجـود دارد .در این بیـن در برخی از مسـاجد نیز کالسهای
نقاشـی سـاده تـری بـا قیمـت ارزان یـا حتـی رایـگان برگزار میشـود .در جـدول زیر قیمت برخـی از کالسهـای نقاشـی را آوردهام ( .قیمتها
به تومان اسـت):
نام آموزشگاه
نوع نقاشی

فرهنگسرای ترافیک

دانشگاه فردوسی

فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن

فرهنگسرای جهاد دانشگاهی

تعداد جلسات

قیمت

تعداد جلسات

قیمت

تعداد جلسات

قیمت

تعداد جلسات

قیمت

12

 66هزار

12

 66هزار

8

 160هزار

10

 170هزار

طراحی چهره

12

 66هزار

12

 66هزار

8

 160هزار

10

 213هزار

نقاشی مدادرنگی

12

 66هزار

12

 66هزار

8

 160هزار

-

-

نقاشی آبرنگ

12

 66هزار

12

 66هزار

8

 160هزار

10

 213هزار

نقاشی رنگ روغن

12

 66هزار

12

 66هزار

8

 160هزار

10

 213هزار

نقاشی روی پارچه

-

-

-

-

6

 160هزار

10

 205هزار

نقاشی روی شیشه

-

-

-

-

8

 160هزار

10

 210هزار

طراحی

هنگامیکه
میخواهیدبوم
نقاشی بخرید ،برای
اینکه از کیفیت
پارچه آن مطمئن
شوید میتوانید با
ناخن خود پشت آن
بوم خطی بکشید؛
اگر آن بوم دارای
کیفیت خوبی باشد
نباید اثر ناخنتان به
شکل برجسته روی
بوم باقی بماند و
ایجاد ترک کند

آموزش اقتصاد به کودکان  7تا  9ساله

کودکان را پول شناس کنید

هنگامی کـه برادر کوچکم پول توجیبی
فاطمهسوزنچیکاشانی
میگیـرد ،نمیدانـد چگونه بایـد پولش
روزنامهنگار
را مدیریـت کنـد بنابرایـن تمـام پولـش
را صـرف چیزهـای بیهـوده میکنـد.
عالوهبرایـن خواسـتههای زیـادی دارد و انتظـار دارد کـه خیلـی سـریع
خواسـتههایش را بـرآورده کنیـم؛ همچنیـن نمیتوانـد خواسـتههایش را
اولویتبنـدی و از بیـن آنهـا مهمترینـش را انتخـاب کنـد.
مـن نیـز بـا مشـاهده ایـن رفتـار از برادرکوچکـم و کودکان دیگـر ،با خود
گفتـم اگـر از همیـن سـنین کودکـی نتوانیم برخـی از مفاهیـم اقتصادی
ماننـد مدیریـت پـول ،اولویتبنـدی خواسـتهها ،انتخـاب و تصمیمگیری
و ...را بـه بچههـا آمـوزش دهیـم ،ظلم بزرگی در حـق آنان کردیم و ممکن
اسـت در آینده با مشـکالت و شکسـتهای زیادی مواجه شـوند .بنابراین
بنـده بـرای ایـن کـه بـه بـرادر کوچکـم و حتی کـودکان دیگـر ،خدمتی
کـرده باشـم ،بـه تحقیق دربـاره چگونگی آمـوزش برخـی از مفاهیم مهم
اقتصـادی بـه کـودکان پرداختـم تـا بلکه بتـوان این مفاهیـم را در همین
سـنین پاییـن در آنهـا نهادینه کرد.
در مقاله امروز به چگونگی آموزش مدیریت پول به کودکان پرداختهام:

آشنایی کودکان اب مدیریت پول

 7تـا  9سـالگی ،بهتریـن زمـان بـرای یادگیـری مدیریـت پول اسـت؛
چـون کـودکان در ایـن سـن شـمردن را یـاد دارنـد و میتوانند برای
خرجکـردن حسـاب و کتـاب کننـد ،همچنیـن در ایـن سـن معمـوالً
والدیـن بـرای خریـدن خوراکـی مدرسـه بـه فرزندانشـان پـول
توجیبـی میدهنـد پـس تـا حـدی بـا پـول آشـنایی دارنـد.
بـرای ایـن کـه بـه دلبندتـان مدیریـت پـول را بیاموزیـد میتوانیـد
بعـداز ایـن کـه او را بـا مفاهیـم نیـاز و خواسـته آشـنا کردیـد ،بـه او
بگوییـد کـه همـه مـا خواسـتههای زیـادی داریـم امـا چـون پولمان
کـم (محـدود) اسـت نمیتوانیـم بـه همـه خواسـتههایمان برسـیم و
بایـد تصمیـم بگیریـم کـه از بیـن خواسـتههایمان کـدام مهمترنـد و
خواسـتههای مهمتـر را انتخـاب کنیـم.
سـپس میتوانیـد از دلبندتـان بخواهیـد کـه فهرسـتی از چیزهایـی
کـه دوسـت دارد را بنویسـد .بعـد بـا کمـک یکدیگر قیمـت چیزهایی
کـه دوسـت دارد را بـه فهرسـت اضافه کنیـد و به او بگوییـد برخی از
خواسـتههایش هزینـه کمـی دارنـد اما برخـی دیگر گرانتر هسـتند.
سـپس بـه او بگوییـد کـه میتوانـد بیـن خریـدن چنـد چیـز ارزان یا
یـک چیـز گـران ،یکـی را انتخـاب کنـد و دلیـل انتخابـش را توضیح

قیمت

 24رنگ مموری

 450هزار

 24رنگ سنپترزبورگ

 440هزار

 24رنگ پلیکان

 185هزار

 24رنگ کوه نور

 59هزار

 24رنگ آقامیری

 47هزار

راهمنای خرید بوم نقایش

راهمنای خرید مدادرنیگ مناسب برای فرزندان
کوچولو

کودکانـی کـه نقاشـی میکشـند ،به وسـیله تصویرسـازیهایی
کـه انجام میدهنـد ،مهارتهای یادآوری و حافظهشـان تقویت
میشـود .علاوه بـر این کسـانی که مدام نقاشـی میکشـند ،با
باالرفتن سـن دچار فراموشـی نمیشـوند.

قیمت

دهـد .بعـداز آن هـم همـان چیـزی را کـه دلبندتـان انتخـاب کرده و
برایـش مناسـب اسـت ،بخرید.
ایـن گونـه جگرگوشـه شـما یـاد میگیـرد کـه بـه دلیـل محدودیـت
نمیتوانـد بـه همـه خواسـتههایش برسـد و بـرای ایـن کـه بتوانـد
بهتریـن گزینـه را باتوجـه بـه شـرایط انتخـاب کنـد ،باید فکـر کند تا
تصمیـم خوبـی بگیـرد .بعـد از مدتی دوباره همیـن کار را انجام دهید
ولـی بـه کودکتـان بگوییـد کـه ایـن بـار باید خـودش با اسـتفاده از
پولتوجیبیهایـش پـول خواسـتهای کـه انتخـاب کـرده را بدهـد و
اگـر پولـش کـم اسـت نمیتوانـد آن چیزی کـه دوسـت دارد را بخرد
ولـی میتوانـد پولهایـش را پسانـداز کنـد تـا زودتر به خواسـتهاش
بر سد .
ایـن گونـه دلبندتـان بهتـر میتوانـد مفاهیـم محدودیـت ،انتخـاب و
تصمیمگیـری را درک کنـد ،یـاد میگیـرد پسانداز کنـد ،صبرکردن
بـرای رسـیدن بـه خواسـتههایش را میآمـوزد ،و میفهمـد هنگامـی
کـه چیـزی را میخواهـد بایـد از برخـی چیزهـای دیگـر بگـذرد و
در واقـع رسـیدن بـه بعضـی از خواسـتههای دیگـرش را از دسـت
میدهـد ،بنابرایـن مفهـوم هزینـه فرصـت را یـاد میگیـرد و از ایـن
بـه بعـد بهتـر میتوانـد پـول هایـش را مدیریـت کنـد.

هنگامـی کـه میخواهیـد بـوم نقاشـی بخریـد ،بـرای ایـن کـه
از کیفیـت پارچـه آن مطمئـن شـوید میتوانیـد بـا ناخـن خـود
پشـت آن بـوم خطـی بکشـید؛ اگـر آن بـوم دارای کیفیت خوبی
باشـد نبایـد اثـر ناخنتـان بـه شـکل برجسـته روی بـوم باقـی
بمانـد و ایجـاد تـرک کنـد .بـوم پارچههـای مختلفـی ماننـد
کربـاس ،کتانـی و الیـاف مصنوعـی دارد .رایجتریـن و ارزانترین
پارچـه بـوم ،کرباس اسـت و ضخامتهای مختلفـی دارد .هنگام
خریـد ایـن نـوع بـوم حواستـان باشـد پارچـهای که بافت شـل
دارد را انتخـاب نکنیـد چـون بـه راحتی پاره میشـود .همچنین
هنگامـی کـه میخواهیـد بـوم بخریـد به جنـس پارچـه و اندازه
پارچـهای کـه دور چـوب پیچیـده شـده نیـز توجـه کنیـد چون
اگـر انـدازه پارچه مناسـب نباشـد بـا زدن چندبار قلممـو به آن،
پارچـه بـوم از چهارچـوب جدا میشـود.
قیمت چند نوع بوم نقاشی سایز ( 50 × 70تومان)
نوع

قیمت

آرتویز

 94هزار

ره آورد

 48هزار

ممتاز

 45هزار

