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 -1مقدمه
تربیت اقتصادی و مالی عبارتست از مجموعهای از عناصر بینشی ،گرایشی و رفتاری است که به
انتخابها و تصمیمات اقتصادی انسان جهت میدهد.
توجه به اهمیت تربیت اقتصادی و رفتارسازی مطلوب در حوزه اقتصاد مقولهای است که در طول
سالیان گذشته همواره مدنظر برنامهریزان اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرفته البته منطبق بر دیدگاه
آنها از الگوی مطلوب و مادی زندگی فردی و اجتماعی قرار داشته و برای اجرایی نمودن آن سیاستگذاری
هدفمندی را در عرصه نظام آموزشی و فرهنگی تدارك دیدهاند .بطوریکه امروزه هزاران مرکز آموزشی و
صدها انجمن و مرکز ملی و بین المللی ،با حجم ادبیاتی قریب به صدها کتاب و هزاران مقاله در سال،
مخصوصا در این زمینه فعالیت کرده و صدها میلیون مخاطب را چه به عنوان دانش آموز در مدرسه و چه در
قالب مخاطبان رسانههای جمعی از مقاطع کودکستان تا دبیرستان و باالتر تحت پوشش مستقیم و غیر
مستقیم تعلیم و تربیت و به عبارت دیگر رفتارسازی مطابق الگوی مطلوب خود قرار میدهند.
با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به تربیت اقتصادی و مالی از سنین کودکی ،مبتنی بر دستاوردهای
پژوهشی و اجرایی که در مؤسسه تربیت اقتصاد حکیم مستقر در مرکز کارآفرینی دانشگاه ،دوره تربیت
اقتصادی و مالی کودکان ویژه مربیان مهدکودك ،پیش دبستانی و سایر عالقمندان به این آموزشها تدارك
دیده شده است.

 -3برنامه پیشنهادی
این دوره بصورت سه روزه و در روزهای  21 ،19و  23شهریورماه  1396برگزار میشود و
شرکتکنندگان حداقل دوازده ساعت در دوره حضور مییابند تا با اصول و مقدمات مفاهیم مالی و اصول
اقتصادی کودکان آشنا شوند .افراد شرکت کننده در این دورهها شامل مربیان مهد کودك و معلمان
پیشدبستانی و سایر عالقه مندان به این حوزه میباشد.
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