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 ، گردآورنده - 1366 قندهاری، آزاده،  : سرشناسه 
آموزان در ملل مختلف : همراه با برخی از فرصت  تربیت اقتصادی دانش : نام پديدآور عنوان و 

آموزان ابتدايی/ گردآوری  های آموزشی در زمینه اقتصادی برای دانش
 آزاده قندهاری.

 .1396 تهران : آوای نور،  : مشخصات نشر 
 م. س ۲1/۵×  1۴/۵ ؛ ص. 1۴۰  : مشخصات ظاهری 
 978-6۰۰-3۰9-3۲۰-1 : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 
 سواد مالی : موضوع 
 Financial literacy : موضوع 
 امور مالی شخصی --کودکان  : موضوع 
 Children -- Finance, Personal : موضوع 
 1396 ۴ت9ق/ HG179 : رده بندی کنگره 
 33۲/۰۲۴ : رده بندی ديويی 
 ۴8۴8693  : شماره کتابشناسی ملی 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1۲انقدب،، خیابدان   تهران، میددان  نظری،   وحید شهید فروردين، خیابان

 و 6: تلفدن  دوم ، طبقه99پبك 66۴8۰88۲: نمابر/  669673۵۵

در  هدای آموزشدی  همراه با برخدی از فرصدت   در ملل مختلف آموزانتربیت اقتصادی دانش

 آموزان ابتدايیزمینه اقتصادی برای دانش

 آزاده قندهاری گردآوری:

 آوای نور انتشارات :ناشر

 1396 اول :چاپ

 نسخه ۵۰۰: شمارگان

 978-6۰۰-3۰9-3۲۰-1 :شابك

 تومان 11000 قیمت               است محفوظ ناشر برای حقوق كلیه 

  



 فهرست مطالب
 

 9 .............. كشورهای مختلف آموزان دربخش اول: تربیت اقتصادی دانش

 11 ........................................................................................................................... کشور چین

 ۲۲ ...................................................................................................... روهای پیشچالش -

 ۲3 ...................................................................................................................... کشور اندونزی

 ۲۴ ..................... چگونه کارآفرينی و اقتصاد خبق در برنامه درسی تلفیق شدند -

 ۲7 ..................................................................................................... رو های پیشچالش -

 ۲9 ........................................................................................................... پیامدهای برنامه -

 3۲ ...................................................................................................................... کشور استرالیا

 3۴ ......................................................................... کننده و قابلیت مالیتعريف مصرف -

 3۴ .............................................................................................................. دانش و درك  -

 3۵ ........................................................................................................................ صبحیت -

 3۵ ....................................................................................اقتصادیمسئولیت و فعالیت  -

 36 ................................................... هاهايی برای کبس درس و ارائه کارگاهفعالیت -

 37 ................................................................................................. مدارس پول هوشمند -

 38 ............................................. دهندمدارس پول هوشمند چه کارهايی انجام می -

 38 ............................................................................ های مدرسه پول هوشمند مزيت -

 39 ................................................................................. بررسی واحدهای اصلی درس  -

 ۴۲ ................................................................................... واحد رياضیات مربوط به کار  -

 ۴۴ .................................................................................................................... کشور اسکاتلند

 ۴9 .............................................................................................................. های اولیهسال -

 ۵1 ................................................................................................................میانیابتدايی  -

 ۵۵ ........................................................................................................ هفته پول چیست -

 69 ..................................................................................................................... کشور نیوزيلند

 76 .......................................................................................................................... هاارزش -

 8۰ ................................................................................ رويکردهای تدريس و يادگیری -

 87 ............................................................................... اهمیت تربیت اقتصادی در کودکان

 87 ............................................... بخشداصولی که اقتصاد را نزد کودك تحکیم می -

 88 ............................................................ هايی برای ساختن شخصیت اقتصادیگام -

 9۰ ............................................................................ های پرورش فرهنگ اقتصادیراه -



 93 .............................................................................................................................. ايالت يوتا

 105 ............................................... های آموزشیتجارب و فرصتبخش دوم: 

 1۰7 .................................................. شودهای ابتدايی تدريس میچگونه اقتصاد در پايه

 1۰9 ....................................................................................... ايکان و من در تدريس اقتصاد

 111 ................................................................................. رشد اقتصاد و يک راهبرد تدريس

 113 ................................ تدريس اقتصاد با يک بسته شکبت، تجربه يک کبس درس

 117 .... ابتدايیهای ديجیتال برای تدريس سواد مالی در مدارس استفاده از فناوری

 1۲1 ..................................................................................................................................روز کار

 1۲۵ ...................................................................................... تدريس اقتصاد از طريق ادبیات

 1۲8 .......................................................................................................... محوريادگیری پروژه

 133 ................................................................................................... منابع انگلیسی

  



 گفتار نویسندهپیش
ای بعنوان يکی از ساحت تعلیم و تربیت در سند تحول بنیدادين آمدوزش   تربیت اقتصادی و حرفه

متخصصدان برنامده درسدی، معلمدان،     و پرورش در نظر گرفته شده است که توجه همگان اعم از 

کندد. تربیدت اقتصدادی    دانشجويان علوم تربیتی و والدين را به امر تربیدت اقتصدادی جلدی مدی    

چنانچه از دوران کودکی در نظر گرفته شود سرآغاز تغییرات و تحوالت رفتاری در بزرگسدالی در  

ر جامعه در حوزه اقتصادی زندگی فردی و اجتماعی خواهد شد و اين تغییرات زمینه ساز تغییر د

 خواهد بود.

برندد.  در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که به لحاظ اقتصادی در سطح خوبی به سر مدی 

تربیت اقتصادی از کودکی و نوجوانی در دستور کار آموزشی آنها قدرار گرفتده اسدت و معلمدان و     

باشند تدا بدا رسدیدن بده     ادی میآموزان از سنین بسیار پايین درگیر مفاهیم و مسائل اقتصدانش

 سن نوجوانی و پس از فراغت از تحصیل بهتر بتوانند زندگی اقتصادی خود را مديريت کنند.

اين کتا، به بیان تجربیات اقتصادی کشورهای مختلف دنیا در زمینه تربیت اقتصادی همراه با 

د برای کسانی که در توانهای آموزشی آنها پرداخته است که مطالعه آن میتجربیات و فرصت

ها و اهداف در زمینه ذهنی از فعالیتکنند پیشحوزه تعلیم و تربیت و امر آموزش فعالیت می

نظرگرفته شده در نقاط مختلف دنیا فراهم کند تا با نگاه به دستاوردهای کشورهای مختلف دنیا 

صادی کودکان گامی های وطنی در راستای تربیت اقتها و ارزشو در نظرگرفتن شرايط و آموزه

 استوار برداشته شود.


