باشگاه کار آفرینی نوجوانان در استان اصفهان
شبکه آموزش و پرورش نوجوان کارآفرین(شاپنک)
مقدمه:
نوجوان های ما توانایی های زیادی دارند که در بیشتر موارد از آنها آگاه نیستیم و اگر هم باشیم
احتماالً نمی دانیم چطور به بهترین نحو ممکن انها ها رو هدایت کنیم  .امروزه کسب مهارت و
فراگیری اون به ویژه در بین نوجوان ها نقش بسیار مهمی رو ایفا می کند و می تواند خود باوری،
تالش برای رسیدن به اهداف ،رشد و پویایی رو به ارمغان بیاورد.باشگاه کارآفرینی نوجوان برای
نوجوون هایی هست که دارای شور و هیجان برای یادگیری و آموزش ،رشد و توسعه توانمندی ها و
کسب مهارت های الزم برای ساختن آینده خودشان هستند ،نوجوان هایی که خواهان دیده شدن
و بودن در آینده دلخواه خودشون رو دارند و می خوان ارزش آفرین باشند.
نوجوانی دوره ای از زندگی است که با فاصله گیری از کودکی و رویای بزرگسالی ،می توان پرورش
را آمیخته روزهایش کرد اما به راستی برای نوجوانان مان چه برنامه ریزی هایی کرده ایم؟ آیا توانسته
ایم به صورت هدفمند در رشد خالقیت های آن ها گام برداریم و آینده آنها را با دستان خودشان
ساختارمند سازیم؟
موضوع اشتغال این روزها ذهن بسیاری از جوانان و البته والدین آن ها را به خود مشغول کرده،
جوانان تحصیلکرده ای که بدون شغل و یا شغلی درخور تحصیالتشان روزها را یکی پس از دیگری
می گذرانند؛ همه و همه نشان دهنده این است که نتوانسته ایم زمینه رشد آن ها را در بخش های
مختلف پرورش دهیم؛ آن هم در سنین مناسب!
نوجوانان ما این روزها یا با آرزوی داشتن شغل های خاصی چون دکتری و مهندسی پا در عرصه
انتخاب رشته می گذارند و یا در مسیر آرزوها و رویاهای والدینشان گام بر می دارند؛ موضوعی که
در پس آن خالقیت ها و استعدادهایشان شاید هرگز هم به فعلیت نرسد.

این در حالی است که باید پذیرفت بسیاری از افراد موفق در دنیای کسبوکار امروز کسانی هستند
که از همان نوجوانی بهدنبال فرصتهای کاری بودهاند؛ آنها از سنین نوجوانی درک استقالل و
پذیرش مسئولیتی تحت عنوان کار قابل درک را آموختهاند و همین برایشان فرصتی را ایجاد کرده
که ایدههاشان رشد کرده و پتانسیلهایشان را از دست ندهند و بهقولی فرصتسوزی نداشته باشند.

اهداف:
ایجاد نگرش و توسعه فرهنگ کارآفرینی در میان نوجوان ها -توسعه توانمندی ها و مهارت های
فردی و گروهی در نوجوان ها  -فرهنگ سازی و اهمیت مهارت آموزی از سنین نوجوانی  -ایجاد
زمینه برای رشد و پرورش استعدادها  -تشویق نوجوان ها جهت مشارکت درحل مشکالت
اجتماعی و فرهنگی  -ایجاد بستر مناسب جهت آشنایی با اصول کسب و کار  -افزایش بهره وری و
خلق تجربیات ارزنده  -حمایت از ایده های خالق و نوآور  -پذیرش مسئولیت و ایجاد تعامل و
همکاری با همساالن  -ایده پردازی  ،نوآوری و خلق ارزش در بین نوجوان ها  -توسعه فرهنگ
مشارکت و اهمیت کار تیمی

چشم انداز:
باشگاه کارآفرینی نوجوان درنظر دارد تا نوجوان های عزیز با بهره مندی از خدمات مورد اشاره به
افرادی تاثیرگذار و ارزش آفرین در جامعه تبدیل بشوند که توانسته اند عالیق و توانمندی های
خودشون رو بشناسند و بصورت کامال هدفمند راه رسیدن به هرکدام رو برای خودشان مشخص
کنند و بتوانند ضمن خلق ایده های جدید ،با عملی کردن آنها ها به سوی جامعه ای سعادتمند و
متعالی قدم بردارن و ایده هایشان را به مرحله اجرا در بیاورند.

نحوه ی برگزاری دوره:
این دوره به مدت  4ماه و نیم ( 18جلسه ی یک ساعت و ربع ) برگزار خواهد شد.در حال حاضر با
توجه به شرایط موجود به صورت مجازی و به منظور حفظ کیفیت کالس ها صورت کالسهای 5
نفره و در صورت رضایت نوجوانان و خانواده ها می تواند به صورت حضوری نیز برگزار گرد.

