کالس های اتبستاین ارزان
تعطیلـی مـدارس همیشـه بـا دغدغـه والدین برای پر کـردن اوقات فراغـت فرزندان همراه
اسـت و از آنجا که هزینه کالس های آموزشـی مختلف در تابسـتان باالسـت و برای کسانی
کـه بیـش از یـک فرزنـد دارنـد سـرگرم شـدن آنها و اسـتفاده از ایام تابسـتان گـران تمام
مـی شـود ،بـه معرفـی مراکزی که خدمـات آموزشـی ارزان ارائه می دهند مـی پردازیم.
فرهنگسـراها کالس هـای مختلـف آموزشـی  ،هنـری ،ورزشـی و  ...را بـا کیفیت خوب و
هزینـه هـای ناچیـز یـا حتی به صـورت رایـگان برگزار می کننـد .فرهنگسـراها در مناطق
مختلف به همت شـهرداری احداث شـده و تقریبا در همه محله ها در دسـترس هسـتند.
خانـه کارگـر هـم مانند فرهنگسـراها کالس های مختلف را با هزینـه کم و گاهی رایگان
برگـزار مـی کنـد امـا برای عموم نیسـت و فقط خانواده بیمه شـدگان تامیـن اجتماعی که

سرمایهگذارانکوچک

روش هایی برای تأمین مالی آینده فرزندان
بـرای خیلـی از ما این اتفـاق پیش آمده
فاطمهسوزنچیکاشانی
کـه در مخـارج مان لنـگ ماندیم و با آن
روزنامهنگار
دسـت و پنجـه نرم کردیـم؛ در این زمان
اسـت کـه مـی فهمیـم دیگـر کار از کار گذشـته و باید از قبـل به فکر این
روز مبـادا مـی بودیـم .در واقـع پـس انـداز در زندگـی همه مـا نقش انکار
نشـدنی دارد و بایـد بـرای داشـتن زندگـی بهتـر بـه ایـن امر مهـم توجه
ویـژه ای داشـته باشـیم .یکـی از دالیلـی کـه نمـی توانیم پول هـای مان
را پـس انـداز کنیـم ایـن اسـت کـه از دوران کودکی با روش های درسـت
ایـن کار آشـنا نشـدیم و االن در ایـن سـن و سـال هـم نمـی توانیـم بـه
خوبـی از عهـده آن بربیاییـم؛ درنتیجـه آمـوزش روش هـای درسـت پس
انـداز از دوران کودکـی اهمیـت ویـژه ای دارد .یکـی از راه هـای پس انداز
کـه اغلـب مـا از ایـن راه پـول هـای مـان را پـس انـداز می کنیـم ،افتتاح
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عضو خانه کارگر هسـتند می توانند از خدمات مختلف آن اسـتفاده کنند .اگر بیمه شـده
تامیـن اجتماعـی هسـتید و عضـو خانه کارگر نیسـتید می توانید بـا پرداخت حق عضویت
خانـه کارگـر از امکانات متنـوع آن بهره ببرید.
مراکـز آموزشـی سـازمان فنـی و حرفـه ای نیـز انـواع کالس هـای آموزشـی را دراختیار
شـما قـرار مـی دهـد کـه می توانید با هزینه نسـبتا کمـی از آن ها برخوردار شـوید .هزینه
های آموزشـی این مراکز در مقایسـه با آموزشـگاه های فنی و حرفه ای ارزان تر هسـتند.
کالس هـای کانـون فکـری و پرورشـی کـودکان هـم از دسـت کالس هایـی اسـت کـه
آمـوزش هـای خوبـی در بیشـتر حوزه ها بـرای کودکان و نوجوانـان دارد .قیمت این کالس
هـا در مقایسـه بـا کالس هـای خصوصـی همچنان پایین تر اسـت.

حسـاب بانکـی اسـت .بسـیاری از بانـک هـا ،طـرح هـای ویژه پـس انداز
بـرای کـودکان و نوجوانـان را ایجـاد کـرده انـد تـا به راحتـی بتوانیم برای
فرزنـدان مـان پس انـداز کنیم.
در مقالـه امـروز یکـی از روش هـای مرسـوم پـس انـداز بـرای کـودکان
و همچنیـن ٣مـورد از طـرح هـای سـپرده گـذاری در بانـک هـا را کـه
مخصـوص آنـان مـی باشـد  ،معرفـی کـرده ام:

افتتاح حساب ابنیک ،ییک از راه های مرسوم پس انداز

بیشـتر بچـه هـا دوسـت دارنـد پول هایی را که به دسـت شـان می رسـد
خـرج کننـد و عالقـه ای بـه پـس انداز ندارنـد؛ ولی اگر با اهمیـت این امر
مهـم آشـنا شـوند و همچنیـن روش هـای پس انـداز نیز بـرای آنان لذت
بخـش باشـد ،کـم کـم یـاد مـی گیرند کـه لزوماً نبایـد همه پول شـان را

خـرج کننـد و بایـد بخشـی از آن را برای آینده نگه دارند .شـما می توانید
بـا تعریـف کردن داسـتان هـای جذابی درمـورد اهمیت پس انـداز ،دلیل
پـس انـداز کـردن را بـه آنـان بیاموزیـد و بـرای اینکه روش هـای این کار
مهـم را بـه او یـاد دهیـد ،ابتدا از روش قدیمی پس انـداز که همان ذخیره
پـول در قلـک اسـت اسـتفاده کنیـد و زمانـی که قلک پر شـد ،بـه همراه
فرزندتـان بـه بانـک برویـد و بـرای وی یک حسـاب پـس انداز بـاز کنید؛
بهتـر اسـت در مـورد اینکـه چـه مقـدار پول بـرای او پس انـداز می کنید
و همچنیـن دربـاره اینکـه اگـر بـه آن پول دسـت نزند به مقـدار آن اضافه
خواهـد شـد نیـز توضیح دهید تا انگیزه بیشـتری برای ایـن کار پیدا کند.

سرپده رسمایه گذاری أتمین آتیه کودکان و
نوجواانن(ابنک صادرات)

ایـن طـرح یکـی از سـپرده های مخصوص کـودکان و نوجوانان اسـت که
بـه منظـور ایجـاد سـرمایه مطمئن برای تهیـه نیازهای زندگـی آینده آن
هـا ایجـاد شـده اسـت .در ایـن طـرح نـرخ سـود سـرمایه گـذاری مطابق
نرخ سـود سـپرده های بلندمدت بانک مرکزی می باشـد و این سـود به
صورت ماهانه محاسـبه می شـود .در این سـپرده امکان پرداخت اقسـاط
بـه صـورت اینترنتـی وجـود دارد .درضمـن ایـن طرح از یک تا ٢۰سـال و
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حتی بیشـتر از  ٢۰سـال ادامه دارد.

حساب پس انداز کودکان و نوجواانن( ابنک کشاورزی)

هـدف ایـن طـرح تشـویق کـودکان و نوجوانـان به پـس انداز اسـت .افراد
زیر۱۵سـال بایـد بـا پـدر و مادر خود جهت افتتاح این حسـاب اقدام کنند
و افـراد بـاالی ۱۵سـال نیـز می توانند به تنهایی برای خود این حسـاب را
افتتـاح کننـد .همچنین این بانک به منظور آشـنایی کـودکان و نوجوانان
بـا پـس انـداز و رشـد مهـارت هـای مالـی آنـان ،کالس هـا و برنامه های
تفریحی-آموزشـی را برگـزار می کند.

طرح قلک طالیی( ابنک تجارت)

بانـک تجـارت مجموعـه طرح های سـپرده گـذاری به نام یاقـوت ماندگار
را ایجـاد کـرده کـه یکـی از طـرح های این سـپرده گذاری بـرای کودکان
و نوجوانـان ،طـرح قلـک طالیـی می باشـد .این طـرح برای تأمیـن آینده
کـودکان و نوجوانـان ایجـاد شـده و مـدت ایـن سـپرده گذاری یک سـاله
مـی باشـد ،اما امکان تداوم سـپرده گـذاری نیز وجـود دارد .در طرح قلک
طالیـی ایـن امـکان وجـود دارد کـه شـخص سـپرده گـذار بتوانـد اصل و
سـود سـپرده را بـه صـورت یکجـا و در پایـان دوره دریافت کند.

بررسی هزینه انواع کالس های تقویتی تابستانی برای دانش آموزان

دوپینگ دریس چند؟!

همـه سـاله بـا نزدیـک شـدن بـه روزهای پایانـی ایام امتحانات،دغدغـه ای جدید برای والدین ایجاد می شـود! والدینـی که دائم به فکر رسـیدگی به اوقات
حانیهزحتمکش
فرزنـدان خـود هسـتند! باایـن حسـاب،فصل تابسـتان بـا دارا بودن حجم تعطیالت باالی سـه مـاه ،خود به تنهایـی تبدیل به یک دوره تحصیلـی و تقویتی می
کارشناس امور تربیتی
شـود .والدیـن بسـیاری در ایـن برهـه از سـال ترجیـح مـی دهند تا فرزندان خـود را به انـواع کالس های تفریحی و آموزشـی بفرسـتند ،و فرزندانی که قطعا
کالس هـای تفریحـی را بـه آموزشـی ترجیـح مـی دهنـد! مسـلما بعـد از گذراندن۹ماه تحصیلـی کمتر دانش آمـوزی را خواهید دیـد که دلش بخواهـد دوباره با کتـاب و درس مواجه
شـود! امـا نظـر برخـی والدیـن همچنـان مبنی بـر تقویت دروس پایه یـا حتی آموختن پیش از موعد دروس سـال بعد اسـت!
حال میخواهیم بدانیم تصمیم درسـت چیسـت؟آیا تابسـتان هم باید
با درس و کتاب ،آمیخته باشـد؟
کـدام دوره هـای آموزشـی نیاز بیشـتری به تقویـت آموخته های خود
دارند؟شـرایط برگزاری یک کالس تقویتی مناسـب چیست؟
کمترین تا بیشترین نرخ کالس های تقویتی چه میزان است؟
آیـا تحمیـل هزینـه هـای کالس هـای تقویتـی بـر دوش خانـوار،
آخریـن راه ممکـن اسـت؟ تعطیلات تابسـتانی در تمـام جهـان بـا
معانـی تفریـح و هیجـان گـره خـورده اسـت .کمتـر می بینید کسـی
بـا آغـاز تابسـتان،همچنان بـه درس فکر کنـد .مگر اینکـه دانش آموز
کنکـوری باشـد تـا تابسـتان را بـه چشـم یک فرصت بـی نظیر ببیند
وگرنـه سـایر دانـش آموزان تفریح را بیشـتر می پسـندند بنابراین اگر
در تصمیـم بـه شـرکت فرزندانتـان در کالس هـای تقویتـی ،مصمـم
هسـتید ،مـی بایسـت در کنـار آمـوزش ،تفریـح سـالم را نیـز در نظر
بگیریـد .درایـن صـورت مـی تـوان گفـت؛ تابسـتان می توانـد فرصت
خوبـی بـرای رفـع ایرادات درسـی ،در کنار نشـاط و سـرگرمی باشـد.
هرچـه فرزندان کوچکتر باشـند ،قطعا نیاز بیشـتری به بـازی خواهند
داشـت .تاثیـر بـازی بـر هـوش کودک بر کسـی پوشـیده نیسـت ،هر
کودکی در جریان بازی هایی که انجام می دهد بصورت غیرمسـتقیم
یـا مسـتقیم بـا هـوش های پنـج گانه خـود کار می کند و چه بسـیار
خالقیـت هایـی کـه در بـازی های آموزشـی یـا خود بازی بـه تنهایی
نهفتـه اسـت ،بنابرایـن آمـوزش صرف ،تنها ضـرر خواهد بـود و ازبین
رفتـن هزینـه هـای مالـی وانـرژی را در بر خواهد داشـت.

زمان نیاز به کالس تقوییت؟

بـه طـور معمـول ،نیاز بـه کالس هـای تقویتـی در دوره ابتدایی کمتر
احسـاس مـی شـود.چراکه حجـم دروس کمتر اسـت و دانـش آموزان
بیشـتر بـا مطالـب عمومـی مواجه هسـتند ،شـما بـا مراجعـه به چند
کتـاب دبسـتان خواهیـد فهمیـد که کتب این دوره آموزشـی بـا دوره
اول و دوم متوسـطه قابـل مقایسـه  ،و بـه آن صـورت تخصصـی هـم
نیسـتند که نیاز باشـد بـرای هر درس معلم خصوصـی جداگانه ای در
نظر گرفته شـود! بنابراین حجم برگزاری کالس های تقویتی در دوره
اول و دوم متوسـطه بیشـتر و فعال تر اسـت ،تخصصی شـدن دروس،
سـنگین تر شـدن مطالب درسـی و...باعث می شـود تا دانش آموز نیاز
بـه تقویـت آموختـه های پیشـین را در خود احسـاس کنـد و والدینی
کـه تابسـتان را بهتریـن فرصـت مـی داننـد! بـه صـورت کلـی دروس
ریاضی،فیزیک و شـیمی در صدر جدول کالس های تقویتی هسـتند
و بعـد از آن شـاهد برگـزاری کالس هایـی برای دروس زیسـت،عربی،
زبان انگلیسـی و ادبیات و ...هسـتیم.
امـا باتوجـه بـه برگـزاری کالس هـای تقویتـی به صـورت خصوصی و
نیمه خصوصی در فصل تابسـتان ،سـوال مهم این اسـت که شـرایط
برگـزاری مناسـبیک کالس تقویتی چیسـت؟

شش نکته درابره کالس تقوییت موثر

تابسـتان فصل بازی،هیجان و تفریح اسـت و انجام کارهای آموزشـی
در ایـن فصـل باتوجـه بـه حـال و هـوای خـاص آن ،نیازمنـد دقت به
ظریـف کاری هایـی نیـز مـی باشـد.اولین اولویتـی که بـرای برگزاری
یـک کالس چـه بـه صورت خصوصی چه نیمه خصوصی ،می بایسـت
مدنظر گرفت وسـایل ایجاد سـرمایش اسـت .کمتر تابسـتانی را سراغ
داریـد کـه گرمـای هـوا را در آن تجربـه نکـرده باشـیم بنابرایـن برای
جلوگیری از ایجاد هر گونه کالفگی یا دلزدگی می بایسـت این عامل
مهـم را فراهـم کنیم.مـورد دوم ،بحـث تلفیـق آموزش و تفریح اسـت.
برکسـی پوشـیده نیسـت که افراط در هر امری باعث می شـود شـما
نتیجـه مثمـر ثمـری را دریافت نکنید ،معلمـان کالس های خصوصی
و والدیـن مـی بایسـت ایـن نکتـه مهـم را در نظـر داشـته باشـند ،هر
چـه معلـم بتوانـد مطلـب درسـی را با انواع بـازی ،سـرگرمی یا نکات

و مهـارت هـای مهـم زندگـی پیونـد بدهـد ،تدریس خـود را عمیق تر
کـرده اسـت و باعـث ایجـاد اشـتیاق در دانـش آموز نیز می شـود.
والدیـن نیـز بایـد شـرایط تفریـح در کنـار آمـوزش را فراهـم کننـد تا
خاطـره خوشـی از تابسـتان در ذهـن فرزنـد باقـی بماند.
اما مورد سوم ،حتما از ارائه محتوای ارزشمند مطلع شوید!
بـه صـورت مثـال اگـر معلمی کالس تقویتـی ریاضی برگـزار می کند
شـما بعنـوان والدیـن تا جاییکه می شـود می بایسـت از ارائه مطالب
مهم و ارزشـمند در کالس مطلع شـوید ،وقتی شـما برای رفع اشـکال
و ایـرادات درس ریاضـی ،خدمـات کالس خصوصـی را دریافـت مـی
کنیـد نبایـد آمـوزگار ان کالس مطالـب باالتـر از سـطح کتـاب را ارائه
کننـد .در همیـن نقطـه تفـاوت میـان کالس های تقویتی وپیشـرفته
ایجاد می شـود.
مـورد چهـارم ،اینکه دانـش آموز باید اهمیت کالس آموزشـی را درک
کنـد ،قبـل از آغـاز دوره کالس هـای آموزشـی تابسـتانه باید با فرزند
خـود صحبـت کنیـد و باهـم بـه یـک نتیجـه مشـترک بـرای حضور
او در ایـن کالس هـا برسـید! در ایـن صـورت مـی توانیـد بـه مثمـر
ثمـر بـودن کالس اعتمـاد بیشـتری کنید ،چـرا که دانـش آموز نقطه
عطـف آمـوزش اسـت و اگـر با عالقه در کالس حضور پیدا کند،سـطح
یادگیـری او باالتـر خواهـد رفت.
مـورد پنجـم ،دقـت در برگزاری کالس هاسـت .باتوجه به خصوصی یا
نیمه خصوصی بودن کالس ها،شرایط زمانی و مکانی برگزاری کالس
های تقویتی و پیشـرفته بر عهده بانیان آن اسـت و توجه به مناسـب
بودن شـرایط باعث ایجاد فضای مناسـب یادگیری خواهد شـد.
نکتـه بعـدی بـرای برگـزاری کالس هـای تقویتـی و شـرکت در آن،
هزینـه آن کالس اسـت ،باتوجه به شـرایط اقتصـادی کنونی ،گرانی بر
همـه چیز تاثیر گذاشـته اسـت و شـما بـا قیمت های قدیمـی مواجه
نیسـتید! هـر کسـی بایـد بـه نحوی خـودش را بـا قیمت هـای جدید
وفـق دهـد .هزینـه هایی ماننـد کالس های تقویتی جـزو هزینه های
اضافی بر سـبد خانوار هسـتند ،و چه بهتر اسـت که حداکثر یادگیری
در کالس درس و در طول ۹ماه تحصیلی انجام شـود تا فصل تابسـتان
تنهـا نیازمنـد مـروری بـر آموخته ها باشـد ،امـا بر همه دانـش آموزان
و خانـواده هایشـان ،چنین شـرایطی حاکم نیسـت و بایـد به پرداخت
هزینـه هـای کالس ،کتـاب ،جـزوات درسـی و رفـت و آمـد نیـز تـن
بدهند.

عوامل موثر بر هزینه کالس های تقوییت

بـه طـور کلـی هزینه برگـزاری کالس هـای تقویتی به عوامـل زیادی
بسـتگی دارد و نمـی تـوان عـددی را بـه صـورت ثابـت و قطعـی برای
آن ذکـر کرد.
تعدادی از آن عوامل،در ادامه ارائه شده است:
 شـهر محـل تدریس :هزینـه برگزاری کالسـهای خصوصـی درشـهرهای بزرگتـر معمـوال بیشـتر اسـت .معمـوال هزینه هـای رفت و
آمـد و مـکان در شـهرهای بزرگتـر افزایش بیشـتری دارد.
 سـابقه تدریس مدرس  :مدرسـینی که سـابقه تدریـس باالتریدارنـد ،بـه دلیل دارا بودن جزوات ارزشـمند تـر و تجارب باالتر،معموال
هزینـه باالتـری برای کالسـهای خصوصی درخواسـت می کنند.
 درس تدریسـی :بـرای مثـال ممکن اسـت هزینـه تدریس جبر واحتمـال در رشـته ریاضـی و فیزیـک دوره دوم دبیرسـتان ،به نسـبت
ریاضـی اول متوسـطه باالتـر باشـد .بـه صـورت کلـی هـر چـه درس
تخصصـی تـر باشـد هزینـه کالس آن نیـز افزایـش مـی یابد.
 مقطـع تحصیلـی :بـرای نمونه ،تدریـس ریاضی در مقاطـع باالترسـخت تـر بـوده و در نتیجـه قیمت باالتری هـم دارد.
 تعداد جلسـات تدریس :هر چه تعداد جلسـات تدریس بیشـترشـود ،هزینـه نیـز بیشـتر می شـود .معموال زمـان درنظر گرفته شـده
بـرای برگـزاری کالس ها یک سـاعت و نیم اسـت.

 کنکـوری بودن یا نبـودن کالسها :قیمت کالسهـای تدریسدروس کنکـور بـه نسـبت کالس هـای آمـوزش ابتدایـی ،متوسـطه یا
حتی دانشـگاه باالتر اسـت.
 تضمینـی بودن یا نبودن کالس :هزینـه کالسهای تضمینی بهنسـبت کالسهای معمولی بیشتر است.

هزینه انواع کالس های تقوییت

باتوجـه بـه مـوارد باال ،اگـر خانواده ای دارای دانش آموز ابتدایی باشـد
مسـیر سـاده تـری در پیـش دارد ،همـان گونه که در باال نیز ذکر شـد
دوره ابتدایـی بـا برگزاری حجم بسـیار کمتـری از کالس های تقویتی
مواجه است.
هزینـه برگـزاری کالس ریاضـی بـرای دوره ابتدایـی ،به صـورت کامال
خصوصی(یـک نفـره) از حـدود ۵۰تا۱۴۰تومـان در هـر جلسـه یـک
سـاعت و نیمـه متغیـر اسـت .ایـن هزینـه بـرای کالس هـای علوم و
بخوانیـم( برطرف کردن ایرادات نوشـتاری یـا خوانداری) کمتر خواهد
شد .
هزینـه برگـزاری کالس ریاضـی بـرای دوره ابتدایـی بـه صـورت نیمه
خصوصی(از۷تا۱۵نفـر) از حـدود قیمتـی ۲۰الـی ۷۵تومان برای سـه
الـی چهـار جلسـه یـک سـاعت و نیمه متغیر اسـت.
هزینـه برگـزاری کالس هـای کاملا خصوصـی ریاضـی بـرای دوره
متوسـطه از حدود قیمتی ۱۰۰تا۳۵۰تومان در هر جلسـه یک سـاعت
و نیمـه متغیر اسـت .همچنیـن هزینه برگـزاری کالس فیزیک نیز در
همیـن محدوده قیمتی می باشـد.هزینه برگـزاری کالس های ریاضی
و فیزیـک ،بـه صورت نیمه خصوصی (از ۷تا۱۵نفر) در محدوده قیمتی
۵۰تا۱۴۰تومان برای سـه الی چهار جلسـه یک سـاعت و نیمه متغیر
اسـت.هزینه برگزاری کالس های زیست،شـیمی،عربی ،زبان انگلیسی
و ادبیـات نیـز بـه همین ترتیـب در محدوده قیمتی پاییـن تری برقرار
اسـت.این دروس بـرای کالس های نیمـه خصوصی(۷تا۱۵نفر) هزینه
ای در محـدوده قیمتـی ۴۵تا۱۲۰تومان را برای سـه الی چهار جلسـه
دریافـت می کنند.
همچنیـن بـرای برگـزاری کالس هـای کامال خصوصی ایـن دروس از
محـدوده ۸۰الـی ۲۰۰تومـان بـرای هر جلسـه یک سـاعت و نیمه می
بایسـت پرداخـت کنید.همـان طـور که در باال نیز ذکر شـد این هزینه
هـا ممکـن اسـت باتوجـه بـه عوامل ذکـر شـده در باال متغیر باشـد و
حتـی از محـدوده قیمتـی نیـز ،مقـداری باالتر یا پایین تر شـود.
حـال بـا توجـه بـه قیمـت هـای ذکـر شـده در موضوعـات قبـل آیـا
برگـزاری و رفتـن بـه کالس هـای تقویتـی یـا پیشـرفته آخریـن راه
ممکـن اسـت؟
پاسـخ بـه ایـن سـوال خیـر اسـت ،اما این پاسـخ خیـر نیاز به بررسـی
دارد! خیـر ،آخریـن راه ممکـن تنها رفتن به انـواع کالس های تقویتی
نیسـت ،راه هـای دیگـری هـم بـرای یادگیـری و تثبیـت آموختـه ها
وجـود دارد ،امـا نمـی تـوان از نقش چشـم گیر معلم و کالسـی که در
آن بـه راحتـی مـی تـوان رفـع اشـکال کـرد نیز گذشـت! امـا راه های
دیگر چیسـت؟

چهار روش جایگزین کالس های تقوییت

راه اول ،بهتریـن و ایـده آل تریـن راه اسـت که دانش آموز در طی ۹ماه
سـال تحصیلـی ،بـا بـه کارگیری تمـام قوا و تلاش خود بـه یادگیری
دروس بپـردازد و در همـان مدرسـه و فضـای آموزشـی ایجـاد شـده
ایـرادات خـود را بـه کمـک دوسـتان و معلم خود برطرف کنـد .در این
صـورت در فصـل تابسـتان تنهـا به مروری کوتاه نیازمند اسـت تا برای
ادامـه تحصیـل و موفقیت های بیشـتر آماده شـود.
راه حـل دوم؛ اگـر والدیـن دانش آموز به دروس مورد نیاز تسـلط دارند
یـا حتـی خواهـر یـا بـرادر او مـی تواند در جهـت یادگیری بیشـتر به
دانـش آمـوز کمـک کند دیگر نیـازی به برگزاری یا شـرکت در کالس
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خصوصـی نیسـت ،همـان هزینـه کالس مـی توانـد به راحتـی صرف
رفاه خانوار شـود.
راه حـل سـوم؛ کمـک گرفتـن از همسـاالن و کتـب کمـک درسـی،
عـده ای از دانـش آمـوزان مـی تواننـد بـا برقـراری ارتبـاط مناسـب با
هـم سـاالن خـود مطالـب درسـی را بیشـتر و بهتر یاد بگیرنـد ،در این
صـورت نـه تنها ملزم به پرداخت هزینه نیسـتید بلکه علاوه بر درس،
مهـارت هـای زندگـی و روابط اجتماعی فرزند شـما نیز تقویت خواهد
شـد .الزمه این راه حل کسـب اطمینان از دوسـت فرزندتان و خانواده
اوسـت تـا در جریـان درس خواندن به مشـکل خاصـی برنخورید .و در
فضایـی امـن و مناسـب،این اتفـاق رخ دهـد .و اما کتب کمک درسـی؛
بـا پیشـرفت هـای اخیـر ،تبدیل به یکـی از منابع مهم یادگیری شـده
انـد .درسـنامه ها،پیـش آزمـون هـا ،خالصـه نویسـی و جمـع آوری
نـکات مهـم ،تصاویـر شـاد و آموزنده موجود در کتـاب ها ،طبقه بندی
هـای کاملا روانشناسـانه ،مولفین معتمـد و مجرب ،تلفیق مطالب با
مفاهیـم جذاب و....همه و همه باعث شـده اسـت تـا خواندن این کتب
باعـث بهبـود یادگیـری شـود .البتـه نیاز اسـت کتب به صـورت دقیق
و بـا عالقـه مطالعـه شـوند و در صـورت نیاز در کنـار مطالعه توضیحی
هـم بـه دانـش آموز ارائه شـود.
راه حـل چهـارم ،اسـتفاده از انـواع بسـته هـای آموزشـی اسـت.
اسـتفاده از ایـن بسـته هـا نیز شـرایط مربوط به خـود را می طلبد.
اینکـه چـه بسـته ای را انتخـاب کنید و چه میزان درباره آن بسـته
و موثر بودنش تحقیق کرده باشـید نیز دارای اهمیت اسـت .برای
تحقیـق کـردن مـی توانید از اینترنـت ،تجارب واقعـی و صحبت با
معلمیـن ،والدیـن و کسـانی کـه دسـتی در ایـن حـوزه دارنـد نیـز
کمـک بگیریـد .حتـی دانـش آموزانـی که بااین بسـته ها سـروکار
دارندهـم،از منابـع مهم برای تحقیق پیرامون بسـته های آموزشـی
هستند.بسـته هـای آموزشـی به دلیـل جلوه های بصـری که برای
بیننـده ایجـاد مـی کننـد ،مسـیر آمـوزش را سـریع تـر طـی مـی
کننـد .اسـتفاده از انـواع رسـانه هـا ماننـد فیلـم هـای اختصاصی،
موسـیقی ،نقاشـی ،طراحـی کارت یا بازی هـای مهارتی،طرح های
گرافیکـی و اینفوگرافیکی،نمـودار هـا و جـدول هـا و ...باعث شـده
اسـت تـا بسـته هـای آموزشـی تجربه هـای خوبی بـرای یادگیری
مطالب باشـند .هرکسـی متناسب با نحوه اسـتفاده اش ازاین بسته
هـا بهـره میبـرد و سـطح یادگیـری خـود را افزایـش مـی دهـد.
یادداشـت برداری و نوشـتن نکات مهم حین اسـتفاده بسـیار مهم
اسـت .تنها ایرا ِد بسـتههای آموزشـی ،رفع اشـکال برای یادگیرنده
اسـت ،چون نمی تواند در لحظه سـوال خود را مطرح کند و پاسـخ
مناسـب را دریافـت کنـد .امـا خوبی هایی نیز دارد ،مثال شـما با در
اختیار داشـتن بسـته های آموزشـی نیاز به رفت و آمد و پرداخت
هزینـه هـای آن را ندارید.هزینـه بسـته هـای آموزشـی بـه فراخور
موضوع،مـدرس ،پایـه درسی،شـرکت مربوطـه و ضمائـم آن بـا
یکدیگر متفاوت اسـت .قیمت انواع بسـته های آموزشـی مخصوص
دوره هـای مختلـف تحصیلی از محدوده قیمتی ۸۰تایک میلیون و
پانصد هزار تومان متغیر اسـت .هزینه های باالی بسـته ها بیشـتر
مربـوط بـه آموزش های کنکوری اسـت و اکثرا شـامل تمام دروس
مـی شـود.حال انتخاب با شماسـت تـا بتوانید برای تابسـتانی گرم
برنامه ریـزی کنید.

