
عکاس: عابدين طاهركناره

28
ديمـاه
دورهیبیستوپنجم
شمارهی4|1400

ت|
ربی

وت
م
علی

تت
اح
 س

|

فاطمهدولتي
كارشناستعلیموتربیت

اين روزها دخل وخرج به يکی از اصلی ترين 
دغدغه های فکری انســان ها تبديل شده 
است. برخی موفق شده اند به امور مالی خود 
تسلط پيدا کنند و عده ای ديگر همچنان 
نگران اند که دخل وخرجشــان به هيچ وجه 
با هم هماهنگی نــدارد. معلم ها هم بايد 
اقتصادی شان  مسائل  به  ديگران  همچون 
بينديشند؛ مقدمات و لوازم پس اندازکردن، 
چگونه خرج کــردن، رعايت حق الناس و... 
را بياموزند و بــه آن عمل کنند. از آن جا 
که معلم ها الگو هستند، بايد با روش های 
خالقانه و غيرمســتقيم اين نکته ها را به 

دانش آموزان خود نيز بياموزانند.

بودجه بندی
هر فــرد بايــد به طــور جدی حســاب 
دخل وخــرج خــود را داشــته باشــد و 
بــر مبنــای درآمــد خــود بودجه بندی 
دقيقی طراحی کند. بــرای بودجه بندی 
درســت، مبلغ درآمد را يادداشت کنيد، 
بعــد خرج های ضــروری را بنويســيد و 
ســپس مقداری برای كارهــاي متفرقه 
مانند تفريــح و آموزش کنــار بگذاريد. 
برنامه ريزی کردن بــرای هر کاری خوب 
اســت، پس برای خريد هــم برنامه ريزی 
کنيد. بســياری از فروشگاه ها با کاالهای 

لوکس، تخفيف های طاليی و مسابقه 
و جايــزه در پی جذب مخاطب اند. 

فريب تبليغات را نخوريد. شــما 
چيزی را می خريد که به آن 

نياز داريد. در کالس درس 
گاهی دراين باره صحبت 
کنيد. بــه دانش آموزان 
برای  بگوييــد  خــود 
ن  جيبـی شـــا ل تو پو

برنامه ريزی کنند.

درآمدآموز باشيد 

منع مصرف گرايی
مصرف گرايی آسيب است. در هنگام خريد، 
شما بايد به اين نکته ها توجه کنيد: فايده ی 
هر کاال برايتان تا چه اندازه است؟ چقدر بايد 
برايش هزينه کنيد؟ تا چه اندازه از آن وسيله 
اســتفاده خواهيد کرد؟ انباشت لباس های 
غيرضــروری، کفش های بدون اســتفاده، 
لوازم تحريــر خوش رنگ و لعــاب اما بدون 
کاربرد، يعنی مصرف گرايی. می توانيد با زبان 
داستان مفاهيم »هزينه، فايده و مصرف« را 
در کالس مطرح کنيد. مثاْل شايد جعبه ی 
مدادرنگی سی و شش رنگ جذاب باشد، اما 
چقدر مصرف دارد؟ چقدر به دانش آموز نفع 
می رساند؟ و دانش آموز با همان هزينه چه 

چيزهای ديگری مي تواند بخرد؟ 

ايجاد درآمد
شــايد با وضعيت اقتصــادی موجود 
اين حرف خنده دار به نظر برســد، 
امــا در حال حاضر هــم می توان 
پس انداز کرد. اگــر برای خريد 

ســراغ توليدی هــا يــا مراکز 
عمــده ی فــروش برويد، در 
ماه مقداری از هزينه هايتان 
کالس  در  می شــود.  کم 
قلکي بگذاريد، با موافقت 
اوليای دانش آموزان، از 

توجه به ساحت تربیت اقتصادي
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دانش آموزان بخواهيد هر روز يا هر هفته 
سهم بسيار كمي از پول توجيبی شان را در 
آن بريزند. با ايــن کار مفهوم پس انداز را 
به صــورت عملی به آن ها ياد داده ايد. آخر 
هر ماه يا آخر هر فصل از ســال می توانيد 
قلک را باز کنيد و با آن وســيله ای بخريد 
که موردپسند بچه هاســت؛ بازی فکری، 

کتاب داستان يا وسيله ی بازی. 

يك كار كوچك
شما معلم هستيد، اما به اين معنا نيست 
کــه نبايد هيچ کار ديگــری انجام دهيد. 
گاهــی راه انــدازی کســب وکار کوچک 
خانگی می تواند در وضعيت اقتصادی 
در کســب و کار  کند.  ايجــاد  تحول 
خانگی، تــا زمانی که به ســوددهی 
نرسيده ايد، نيازی نيست مبلغ زيادی 
ســرمايه گذاری کنيــد و کار خود را 
گســترش دهيد. خياطی، پخت کيک، 
روبان دوزی، نوشــتن مقاله و يادداشت 
برای مطبوعات و سايت ها، پرورش گل 
و گياه و... کارهای جالبی هســتند که 
حتمًا از پس آن ها بر می آييد. ســعی 
کنيد روحيه ی کسب مهارت و درآمد 
را در دانش آموزانتان هم رشد دهيد. 
مثاًل اگر مدرســه حامی شما باشد، 
می توانيد با کمک بچه ها چند گلدان 
کوچک کاکتوس پــرورش دهيد يا 
ميوه ی خشــک درست کنيد. به اين 
ترتيب، دانش آموزان می آموزند برای 
به دســت آوردن پول بايد دســت به 
توليد بزنند و بــرای معرفی و توزيع 

کاالی خود بکوشند.

اخالق اقتصادی
کافی  به انــدازه ی  فرد  اوقات  خيلی 
ســرمايه دارد، اما دور اخالق را خط 
می کشــد. مثاًل برای به دست آوردن 

پول دست به هر کاری می زند.
يک نمايش کوتــاه می تواند مفهوم 
حق الناس يا زشتی اسراف کردن را 
منتقــل کند. با قرار دادن صندوق 
صدقــه ای در کالس و انداختــن 
مبلغ کمی در صندوق برای کمک 
به ديگران، می توانيد دانش آموزان 
را با مفاهيمی چــون نيکوکاری و 

احسان آشنا كنيد.


