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پیشگفتار نویسنده
تربیت اقتصادی و حرفهای بعنوان يکی از ساحت تعلیم و تربیت در سند تحول بنیدادين آمدوزش
و پرورش در نظر گرفته شده است که توجه همگان اعم از متخصصدان برنامده درسدی ،معلمدان،
دانشجويان علوم تربیتی و والدين را به امر تربیدت اقتصدادی جلدی مدیکندد .تربیدت اقتصدادی
چنانچه از دوران کودکی در نظر گرفته شود سرآغاز تغییرات و تحوالت رفتاری در بزرگسدالی در
زندگی فردی و اجتماعی خواهد شد و اين تغییرات زمینه ساز تغییر در جامعه در حوزه اقتصادی
خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که به لحاظ اقتصادی در سطح خوبی به سر مدیبرندد.
تربیت اقتصادی از کودکی و نوجوانی در دستور کار آموزشی آنها قدرار گرفتده اسدت و معلمدان و
دانشآموزان از سنین بسیار پايین درگیر مفاهیم و مسائل اقتصادی میباشند تدا بدا رسدیدن بده
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
تجربیات و فرصتهای آموزشی آنها پرداخته است که مطالعه آن میتواند برای کسانی که در
حوزه تعلیم و تربیت و امر آموزش فعالیت میکنند پیشزمینه ذهنی از فعالیتها و اهداف در
نظرگرفته شده در نقاط مختلف دنیا فراهم کند تا با نگاه به دستاوردهای کشورهای مختلف دنیا
و در نظرگرفتن شرايط و آموزهها و ارزشهای وطنی در راستای تربیت اقتصادی کودکان گامی
استوار برداشته شود.

