کالس های اتبستاین به رصفه!
کـودکان بیشـتر زمـان خـود را در سـال تحصیلـی به تحصیـل و انجام امور
مربـوط بـه آن مـی گذراننـد مسـلما بعـد از فراغت از تحصیل بـا زمان های
زیـادی از روز مواجـه هسـتند کـه کاری بـرای انجـام دادن ندارنـد .همیـن
موضـوع باعـث مـی شـود کـه خانـواده هـا به فکـر پر کـردن هدفمنـد این
اوقـات بـر آینـد .تلویزیـون و تبلـت و انـواع بازی هـای رایانه ای شـاید از دم
دسـتی تریـن و کـم هزینـه ترین روش های سـرگرم کردن کودکان باشـد.
مشـروط بـه اینکـه قبلا از پـس هزینـه هـای خرید تبلـت و انواع کنسـول
بـازی بـر آمـده باشـید .ثبت نام در کالس های تابسـتانی نیـز از دیگر روش
هـای پـر کـردن وقت بچه هاسـت که هزینه های زیادی را بـر دوش خانواده

چگونهکوچولوهارابورس بازکنیم؟!
یکی از پرسـودترین و البته پرریسک ترین
فاطمهسوزنچیکاشانی
راه هـای سـرمایه گذاری ،سـرمایه گذاری
روزنامهنگار
در بـازار بـورس اسـت؛ بـازاری کـه سـن و
سـال نمی شناسـد و همه افراد حتی کودکان می توانند یک حسـاب بورسـی
داشـته باشـند و به سـرمایه گذاری بپردازند .کودکان نیز مانند بزرگ سـاالن
دوسـت دارنـد پـول زیادی داشـته باشـند و از رشـد پول های خـود لذت می
برنـد .برای موفقیت و رشـد روزافـزون در بورس باید دانش الزم جهت فعالیت
در آن را فراگیریـد و اگـر قصـد ورود فرزنـدان تـان بـه این بـازار را دارید ،باید
دانـش خـود را بـه صـورت خیلـی سـاده و به مـرور زمان به آن هـا بیاموزید.
در ایـن مقالـه بـه چگونگـی ورود کـودکان بـه بازار بـورس و آشـنایی آن ها با
این بازار اشـاره کـرده ام:

ابتدا مفاهیم اپیه را به کودک خود آموزش دهید
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تحمیـل مـی کنـد .ازهزینـه هایـی کـه صـرف پرداخـت شـهریه می شـود
بگیریـد تـا هزینـه ایـاب وذهـاب و همچنین خریـد مایحتـاج کالس ها .در
این بین بخش اعظم هزینه ها را شـهریه کالس تشـکیل می دهد .گفتنی
اسـت ثبـت نـام در یکـی از کالس های ورزشـی چیزی حـدود  100تا 250
هـزار تومـان بـرای یـک دوره (ترم) هزینـه برمی دارد .پیشـنهاد خوبی برای
اوقات فراغت کودکان داریم بهتر اسـت سـری به مسـجد محله تان بزنید.
در تابسـتان بیشـتر مسـاجد که خصوصا پایگاه بسیج هم باشند انواع کالس
هـای هنـری و علمـی را دایـر مـی کنند .قیمت این کالس ها در مقایسـه با
کالس های مشـابه اما خصوصی بسـیار پایین اسـت.

قبل از اینکه فرزند شـما وارد بازار بورس شـود ،باید با مفاهیمی مانند بودجه

بندی ،پس انداز و سـرمایه گذاری به خوبی آشـنا شـده و آن ها را درک کرده
باشـد .او بایـد بدانـد پـول خود را به چـه مواردی اختصاص دهـد و باید بتواند
آن را بـه خوبـی بودجـه بنـدی کنـد .کـودک شـما بایـد بدانـد یکـی از موارد
مهمـی کـه در بودجـه بنـدی وی قـرار می گیرد ،پـس انداز اسـت و بدون آن
زندگـی مـی لنگـد .بعـداز اینکه فرزندتان بـا مفهوم بودجه بنـدی و پس انداز
آشـنا شـد ،باید تا حدودی با سـرمایه گذاری و اهمیت آن نیز آشـنا شـود و
بـرای ورود به سـرمایه گذاری آماده باشـد.

قبل از ورود به ابزار بورس ،رسمایه گذاری مجازی را به
فرزنداتن آموزش دهید

بـرای اینکـه کـودک یـا نوجوان شـما بتوانـد بازار بـورس را تاحـدودی درک
کنـد ،بهتراسـت قبـل از اینکـه برای وی حسـاب بورسـی باز کنید ،سـرمایه
گـذاری مجـازی را بـه وی آمـوزش دهیـد .بـرای این کار می توانید از سـایت
«تـاالر مجـازی بـورس ایـران» اسـتفاده کنیـد .با اسـتفاده از این سـایت که

شـبیه سـازی شـده فضای واقعی بورس اسـت ،شـما و فرزندتان می توانید
بـدون نیـاز بـه پـول ،سـرمایه گـذاری را تجربـه کنیـد و اطالعات سـودمند
زیـادی را دربـاره بـورس کسـب کنیـد .علاوه برایـن هنگامی کـه فرزندتان
بـه سـرمایه گـذاری مجـازی می پـردازد ،دیگر ترس از دسـت دادن سـرمایه
واقعـی را نداریـد و ریسـکی متحمـل نمی شـوید .همچنین فعالیـت در این
سـایت مـی توانـد بـرای فرزند شـما جذاب و سـرگرم کننـده باشـد و او را به
سـرمایه گـذاری عالقـه مند کند .درضمـن اگر فکر می کنید دانـش الزم در
مـورد بـازار بـورس را نداریـد ،مـی توانیـد از توضیحات و فیلم های آموزشـی
کـه در تـاالر مجـازی بـورس وجـود دارد اسـتفاده کنیـد و دانـش و مهـارت
خـود را افزایـش دهید.

برای فرزنداتن کد بوریس بگیرید

همـه انسـان هـا مـی تواننـد از بـدو تولد کد بورسـی داشـته باشـند .پس این
فرصـت را از دسـت ندهیـد و بـرای کـودک خـود کـد بورسـی بگیرید تـا او را
بـا مهـارت سـرمایه گـذاری در بورس آشـنا کنیـد و همچنین با ایـن کار می
توانیـد بـا خیـال راحـت برای آینـده فرزندتان مبلغی را سـرمایه گذاری کنید
و شـاهد رشـد این سـرمایه باشـید .بـرای اینکه بتوانیـد برای فرزنـد خود کد
بورسـی بگیرید ،الزم اسـت ابتدا اطالعات او را در سـامانه سـجام وارد کنید و
سـپس در یـک کارگـزاری ثبـت نـام کنید .برای احـراز هویت هم الزم اسـت
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پـدر فرزنـد بـه همـراه شناسـنامه و مـدارک او به محـل کارگزاری و یـا دفاتر
پیشـخوان مراجعـه کنـد؛ درضمن حضور خـود فرزند برای احـراز هویت الزم
نیسـت و حضـور پـدر بـه تنهایـی کفایـت مـی کند .توجه داشـته باشـید که
کودک شـما حتماً باید یک حسـاب بانکی به نام خود داشـته باشـد و هنگام
ثبـت نام حتماً شـماره حسـاب خـود کودک وارد شـود.
الزم اسـت ایـن نکتـه را نیـز بدانیـد کـه بـرای افـراد زیر 18سـال کـد آنالین
صـادر نمـی شـود و کـد آن هـا به صـورت آفالین اسـت؛ در واقع افـراد زیر18
سـال از انجـام معاملات آنالیـن بورس محروم هسـتند و بایـد معامالت خود
را از طریـق معاملـه گـر کارگزاری انجـام دهند.

اب استفاده از پول توجییب های کودک برای وی رسمایه
گذاریکنید

هنگامـی کـه کـودک را تشـویق مـی کنیـد تـا با پول هـای خودش سـرمایه
گـذاری کنـد ،بهتـر می تواند سـرمایه گذاری را درک کند و قـدر و ارزش پول
را بیشـتر مـی دانـد .علاوه برایـن برای درک بهتـر این امر مهـم ،حتماً فرزند
خـود را در ایـن فراینـد سـرمایه گـذاری درگیر کنیـد و رونـد آن را با یکدیگر
بررسی کنید.
البتـه مراقـب باشـید بـه گونـه ای عمـل نکنیـد که فرزندتـان گیج شـده و از
سـرمایه گذاری زده شـود!

و اسـترس هـای معمول را نـدارد.
/۲زمان کافی ندارید :ممکن اسـت شـرایط شـما به گونه ای باشـد که
ِ
نتوانیـد زمانـی مناسـب را ،در خارج از برنامه های خودتـان برای زبان
اختصاص دهید .یا اینکه برنامه شـما در قالب برنامه موسسـات قرار
نمیگیرد بنابراین بهترین راه حل یادگیری در منزل است.
 /۳هزینه شما کاهش می یابد:
آموختـن زبـان در منزل،از پرداخت بسـیاری از هزینـه های اضافی
بـا
ِ
ماننـد رفـت و آمـد ،و هزینـه کالس معاف می شـوید و تنها هزینه ای
کـه باید بکنید یک بسـته آموزشـی یا دانلود پادکسـت هـای آموزش
زبـان و خریـد چند کتـاب واژگان یا قواعد اسـت.
/۴تنهـا مشـکل یادگیـری در منزل،نبـود مـدرس آن هـم بـه صورت
فیزیکی اسـت ،که اگر مسـیر یادگیری زبان را درسـت انتخاب کنید
همان منابع مختصر در دسـترس شـما می تواند پاسـخگوی سـواالت
احتمالـی شـما باشـد ،و حتـی اگر نبود شـما می توانیـد مجموعه ای
از سـواالت و اشـکاالت خود را در برگه ای نوشـته و یک جا از کسـی
سـوال کرده و پاسـخ را بیاموزید.
 /۵برای یادگیری زبان در منزل باید با خودتان تعامل داشـته باشـید
.چون فرد دیگری با شـرایط مشـابه شـما برای پاسـخگو بودن ،وجود
نـدارد  ،در نتیجـه به جای صرف هیجانات علاوه ،انرژی خود را صرف
یادگیری کنید.

راه های یادگیری زابن درمزنل چگونه است؟

نگاهی به هزینه انواع روش های فراگیری زبان انگلیسی

زابن انگلییس ،چند؟!

در گذشـته ای نـه چنـدان دور ،پدربـزرگ هـا و اجـداد مـا زندگـی راحت تری داشـتند .اگر به حیطـه آموزش و یادگیـری نگاهی بیندازیم ،ایـن حوزه برای
حانیهزحمتکش
هم نسلان ما دسـت و پاگیرتر بوده اسـت تا مثال سـه نسـل پیش! ما فلک و تنبیهات سـخت بدنی نشـدیم اما همین فشـار درس های سـنگین و با حجم
کارشناس امور تربیتی
ِ
بـدون فایـده یـا کتـاب هایی با متون سـطح باال ،یـا حتی همین کتاب های درسـی مان خودش نوعی تنبیه محسـوب میشـد! و
بـاال ،امتحانـات پـی در پـی و
االن بـه ایـن نتیجـه رسـیده ایـم کـه کاش در کنـار ایـن حجـم از تئوری ها کمـی مهارت های زندگی نیـز ،می آموختیم! امـا تنها مهارت های زندگـی نبود!ما کالس های زبان مدرسـه
را مرتبـا شـرکت مـی کردیـم و بـه تدریـس هـا گـوش فرا می دادیـم اما چند درصـد از دانش آموزان مـی توانند دربـاره تاثی ِر مثبت آن بـر اسپیکینگ(سـخنرانی)خود قضاوت کنند؟
پرواضح بود که در سـاختا ِر آموزشـی کتاب های زبان مدرسـه باید تجدید نظر جدی شـود .نیاز ما به آموختن زبان انگلیسـی زمانی احسـاس شـد که فهمیدیم آنچه بدان سـروکار
داریـم بـا زبـان در ارتبـاط اسـت ،گوشـی هـای هوشـمند ،نـرم افزارهـای داخلی و خارجی ،اپلیکیشـن هـای پرکاربرد ،منابـع و کتاب های مـورد نیاز برای امور درسـی ،کار بـا لپ تاپ
و رایانـه ،و از همـه مهـم تـر حضـور مـا در یک دهکده جهانی که زبان مشـترک آن ها انگلیسـی اسـت!
اینگونـه شـد کـه اکنـون در سـطح شـهر ،شـاهد انـواع کالس های
آمـوزش زبـان هسـتیم کـه غالـب آن هـا تدریـس زبـان انگلیسـی را
بـه عهـده دارنـد .کالس هـای زبانـی که با تعیین سـطحی به سـبک
خودشـان شـما را بـه دوره آموزشـی متناسـب بـا آگاهی تـان ارجاع
مـی دهنـد و در قبال شـرکت شـما در این دوره هزینـه ای را دریافت
مـی کنند.
بـه صـورت کلی یادگیری زبـان دوم باعث بهبود عملکرد مغز ،افزایش
حافظـه و یادگیـری قـوی می شـود .شـما با آموختن زبـان دوم دیرتر
از دیگـران بـه سـن زوال عقـل خواهید رسـید! در نیاز بـه زبان آموزی
شـکی نیسـت ،امـا اکنـون این سـوال به ذهن می رسـد کـه آیا رفتن
بـه کالس زبـان فایـده ای دارد؟ هزینـه های کالس زبان با جیب چند
درصـد از افـراد جامعـه همخوانی دارد؟ جایگزین های کالس زبان چه
روش هایی هستند؟

رفنت به کالس زابن چه فایده هایی را در بر دارد؟

/۱هدفمند می شوید!
مثـل تمامـی موضوعـات دیگـر در زبانآمـوزی ،الزم اسـت کـه بـه
هدفتـان از یادگیـری زبـان نیـز توجـه کنیـد.
امـا اگـر هـدف نهایی شـما این اسـت که مثلا در آینده مـدرس زبان
بشـوید ،شـاید بد نباشـد که خودتان از همین ابتدا با فضای کالسـی
در ارتباط باشـید .ضمن اینکه برای آموزش کالسـی داشـتن مدرک
آکادمیک نیز الزم اسـت.
در نتیجـه ،بـرای اینکـه تشـخیص دهیـد زبـان آمـوزی در خانـه یـا
کالسـی برایتان مناسـب اسـت باید ابتدا روحیات خود را بشناسـید.
یادگیری کالسی برای این دسته از افراد مفیدتر است:
/۲
ِ
کسـانی کـه در زمینـه بـا انگیـزه نگـه داشـتن خـود ،چنـدان موفق

نیسـتند .افـرادی کـه دوسـت دارنـد همیشـه داخـل یـک فضـای
سـاختارمند قـرار داشـته باشـند و از ارتبـاط کالسـی،میان سـایر
زبانآمـوزان و مـدرس کالس لـذت میبرند.زبانآموزانـی کـه در امور
دشـوار بـه کمـک دیگـران نیـاز دارنـد و ترجیـح میدهنـد بـه جای
اینکـه بـه دنبـال پاسـخ سـؤالها باشـند از کسـانی کـه جوابهـا را
میداننـد مسـتقیما سـؤال کننـد ،این افـراد به طور کلی قصـد دارند
کـه در کنـار نتیجـه پایانـی ،از مسـیر یادگیـری هـم لـذت ببرند.
 /۳به راحتی اشکاالت خود را برطرف می کنید!
اگـر بـه کالس زبـان برویـد درحین برخورد به یک مشـکل یا مطلبی
کـه چیـزی از آن نمـی دانیـد بـه سـرعت مـی توانید با مـدرس خود
صحبـت و اشـکال ایجـاد شـده را برطـرف کنیـد ،در صورتـی که این
حالـت در سـایر حالـت هـای زبان آموزی ممکن نیسـت.

مشکالت رفنت به کالس زابن چیست؟

 /۱روش ها به روز نیستند!
رویکردها و روش های به کار گرفته شـده در آموزش زبان انگلیسـی
در ایـران بـه انـدازه کافـی نظام مند و علمی نیسـتند .به عبارت دیگر،
بـرای بهبـود ایـن روشها نقد و ارزیابی صورت نمـی گیرد .در نتیجه،
بـه مـرور زمـان ،رونـد کلی تدریـس زبان انگلیسـی ،به قـدر کافی به
روز نیست.
/۲کالس رفتـن بیشـتر از حالـت یادگیری ،حالـت رقابتی را ایجاد می
کنـد و یادگیری به حاشـیه رانده می شـود.
/۳رویکـرد فضـای آموزشـی جامعـه مـا ،در زمینـه آمـوزش زبـان
انگلیسـی ،هنـوز بیـش از آن کـه تعاملـی و ارتباطـی باشـد ،گرامری
اسـت .فرمهـای زبانـی بـر معانی آنها ارجحیت دارنـد و فرصت تعامل
از یادگیرنـده گرفتـه می شـود.

 /۴امـا یکـی از مهـم تریـن موضوعات درباره کالس هـای زبان ،هزینه
آن هاسـت .شـما بسـته بـه سـطح یادگیـری زبـان خـود بـه یکـی از
موسسـه هـا مراجعـه کـرده و آزمـون تعییـن سـطح می دهیـد تا در
درجـه اول سـطح شـما معلـوم شـود ،سـپس به سـراغ انتخـاب دوره
زمانـی آن مـی رویـد.دوره هـای فشـرده زبان آموزی نسـبت به سـایر
دوره هـا گـران تـر هسـتند ،چـون در مـدت زمان کمتـری انجام می
شو ند
بـه صـورت حـدودی در کشـو ِر ما ،برای شـرکت در یـک دوره کالس
زبـان بایـد مبلغـی از حـدود ۲۵۰تا۴۵۰هزار تومـان را پرداخت کنید.
هزینه کتاب و سـی دی آموزش هم ممکن اسـت جداگانه محاسـبه
شـود .هزینـه هـای رفـت و آمـد را هـم در صورتـی که منزل شـما از
موسسـه زبان دور اسـت مد نظر داشـته باشـید.
هـم چنیـن هزینه شـرکت در دوره های آموزشـی آیلتـس و تافل نیز
در محـدوده ۶۰۰هزار تا۷۵۰هزار تومان اسـت.
بنابراین اگر قرار باشـد شـما در طول سـال به یادگیری زبان مشـغول
باشـید هزینـه تقریبـا باالیـی را بایـد پرداخـت کنید به خصـوص اگر
عجله داشـته باشید!
باتوجـه بـه اینکـه آموختـن زبـان چـه در کالس و چـه در خانه مفید
و کاربـردی اسـت  ،ایـن سـوال ایجـاد می شـود که چاره چیسـت؟ و
آیـا روش هـای جایگزینـی بـرای یادگیـری زبـان در خـارج از کالس
وجـود دارد؟

یادگیری زابن در مزنل چه مزایایی دارد؟

/۱راحتـی و آرامـش  :قطعـا هـر شـخصی در خانـه خـود راحـت تـر
از فضاهـای عمومـی ماننـد کالس اسـت و چـون در قاعـده و چهـار
چـوب هـای اجتماعی نیسـت یـا به زبـان خودمانی تر ،راحت اسـت

به صورت حدودی
در کشو ِر ما ،برای
شرکت در یک
دوره کالس زبان
باید مبلغی از حدود
۲۵۰تا۴۵۰هزار
تومان را پرداخت
کنید .هزینه کتاب و
سی دی آموزش هم
ممکن است جداگانه
محاسبه شود .هزینه
های رفت و آمد را
هم در صورتی که
منزل شما از موسسه
زبان دور است مد
نظر داشته باشید

روش اول :کارتون،فیلـم و انیمیشـن هـا را بـا زبان اصلی خود تماشـا
کنید.
بهتریـن روش یادگیـری زبـان انگلیسـی در منـزل ایـن اسـت کـه
تلویزیون تماشـا کنید یا ویدئو ببینید تا قوه شـنیداری و تکلم شـما
بـه فضـای آن زبـان عـادت کند .بنابرایـن هزینه دانلود یـا خرید چند
کارتـون آنقدر باال نیسـت.
روش دوم:
یک محتوای جذاب پیدا کنید.
محتواهای بسـیاری به زبان انگلیسـی وجود دارد از فیلمهای آموزشی
گرفتـه تـا مصاحبههـا و ویدئوهای متعدد در دنیـای آنالین .هر کدام
از ایـن مـوارد مخصوصـا اگـر در زمینه عالقه شـما باشـد  .بزرگترین
حسـن ایـن روش ایـن اسـت کـه شـما به حـوزه ویدئو عالقـه دارید و
آشـنایی خوبـی بـا آن داریـد ،به همیـن دلیل هم از دیدن آن خسـته
نمیشـوید و هـم اینکـه آشـنایی اولیه شـما با مبحث به شـما کمک
خواهد کرد که زودتر کلمات و ترکیبات را به خاطر بسـپارید و زودتر
کل موضـوع را درک کنید.
روش سوم:
یکـی از بهتریـن روش هـای یادگیـری زبـان انگلیسـی در منـزل این
اسـت کـه بـه انگلیسـی یادداشـت نویسـی کنید .داشـتن یـک دفتر
خاطرات یا وبالگ به زبان انگلیسـی بهترین راه برای تمرین مسـتمر
زبـان اسـت.هم اوضـاع گرامرتـان بهتر میشـود ،هـم کاربـرد زبان در
زندگـی روزانـه را بهتـر می فهمید.حتی اگر هـر هفته یک مطلب هم
بنویسـید برایتـان خوشـایند خواهـد بـود .امـا باید هر هفته بیشـتر
تلاش کنید.
روش چهارم:
بسـته های یادگیری زبان و اپلیکیشـن های آموزش رایگان را جدی
بگیرید!
روش پنجم:
انجـام بازیهـای رایانـهای انگلیسـی ،یکـی از بهتریـن روش هـای
یادگیـری زبـان انگلیسـی در منـزل اسـت .بازیهـای تکنفـره یـا
گروهـی آنالیـن یـک راه خیلـی خوب بـرای تقویت خواندن ،شـنیدار
و گفتار انگلیسـی هسـتند.
روش ششم:
مجموعـه کتابهـای هـری پاتر را بخوانید .چرا که هم نسـخه ترجمه
شـده آن موجـود اسـت و هـم بـه خاطـر زیبایـی متـن شـما خسـته
نمی شـوید.
روش هفتم:
مجموعـه ای از منابـع انگلیسـی را گـردآوری کنیـد و بـا یـک برنامـه
ریـزی مـدون شـروع بـه مطالعـه آن هـا کنیـد ،مهـم تریـن نکته در
یادگیـری زبـان ایـن اسـت کـه دایم در معـرض آن باشـید .هزینه هر
کتـاب کمـک آموزشـی زبـان از ۲۰تومان تـا ۱۶۰هزارتومـان در بازار
متغیـر اسـت .هزینـه بسـته هـای آموزشـی را کـه همراه با سـی دی
اسـت نیـز میتـوان ،از ۶۰تومـان تا۲۵۰تومـان در بـازار پیـدا کرد.
روش هشتم:
مـی توانیـد هـر روز ۲۰کلمـه انگلیسـی را یـاد بگیریـد و از آن هـا در
مکالمـات روزانـه خـود اسـتفاده کنید یـا با آن ها یک متن بنویسـید.
روش نهـم :یـک کتاب داسـتان صوتی را دانلود کنید هـر روز مقداری
از آن را گـوش کنید.

