باشگاه کارآفرینان نوجوان دورهایست متمایز برای تربیت «نسل آیندۀ کارآفرینان نوآور کشور»که با تالش جمعی «دفتر توسعۀ
کارآفرینی وزارت تعاون ،کار ،و رفاه اجتماعی»« ،سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور»« ،مرکز تربیت مربی و پژوهشهای
سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور» و «وزارت آموزش و پرورش» تاسیس گردیده است.

1

ماموریت اصلی باشگاه کارآفرینان نوجوان:

تربیت «نسل آیندۀ کارآفرینان نوآور کشور»

2

باشگاهکارآفرینان نوجوان به عنوان یک ضرورت ملّی:
جمعبندی مطالعات بسیار مهم در حوزۀ توسعه نشان میدهد که کارآفرینان نوآور و خطشکن ،تنها کسانی خواهند بود که میتوانند
موجب توسعه کشورهای توسعهنیافته شوند .این مطالعات ،کارآفرین را خالق بنگاه جدیدی میدانند که با خارج شدن از رویههای
روتین و عامهفهم و بهکارگیری الگوهای جدید و نوآورانه ،علیرغم مقاومت شدید محیط و خرد رایج ،به بازار ورود کرده و اقدام به
حذف «بنگاههای حافظ وضع موجود و کمتر نوآورانه» میکند و با این اقدام خود (که به «تخریب خالق» نیز مشهور است) منجر به
صرف یک بنگاه جدید دارد و از همینرو،
تاسیس
رشد اقتصادی میشود .با توجه به این موضوع ،کارآفرینی و نوآوری ،تفاوت زیادی با
ِ
ِ
آموزشهای بسترسا ِز آن نیز تفاوت زیادی با آموزشهای رایج در کشور ،چه در سطح آموزش و پرورش (که غالبا مبتنی بر حفظیات
صرف بنگاه جدید است) دارد .جمعبندی مطالعات مهم
تاسیس
و کسب نمره است) و چه در سطح دانشگاهها (که عمدتا متمرکز بر
ِ
ِ
نشان میدهد که یک فرد برای تبدیل شدن به یک کارآفرین نوآور ،نیاز به تقویت مهارتهایی نرم و بنیادین در خود دارد که این کار
اساسا میبایست از سنین کودکی و نوجوانی آغاز شود.
3

ویژگیهای متمایز کنندۀ باشگاه:
تمرکز بر آموزشهای مهم بینالمللی جهت تبدیل نمودن نوجوان به یک کارآفرین نوآور.
تمرکز بر مهارتهای نرم بنیادین ،در مقابل ابزارهای رایج در سایر دورهها ،جهت اثربخشتر نمودن آموزشها.
1/5ساله بودن باشگاه ( 27جلسۀ  4ساعته طی1/5سال) جهت اثربخشتر نمودن آموزشها.
تمرکز بر تمرینهای عملی و گروهی ،جهت اثربخشتر نمودن آموزشها.
دیدار چهره به چهره با کارآفرینان نوآور جهت الگوپذیری موثر.
توجه همزمان به درس نوجوانان بگونهای که طی دوره ،نوجوان به طور میانگین  15ساعت در ماه را صرف تمرینها
خواهد نمود.
نوجوانان دارای روحیۀ کارآفرینانه.
شبکهسازی سالم و موثر میان
ِ
4

مهارتهای نرم و بنیادینی که نوجوانان در باشگاه خواهند آموخت:
تفکر سنتتیک

قدرت تخیل و معناسازی

پرسشگری

زیبا شناسی

مشاهدهگری

اکتشاف مشتری

شبکهسازی

هوش احساسی

یادگیری و آزمایشگری

5

نفوذ و اقناع

پژوهشسراهای دانشآموزی
سراسر کشور
مراکز مشاوره وخدمات کارآفرینی
دارای مجوز از «دفتر توسعۀ
کارآفرینی وزارت تعاون ،کار ،و
رفاه اجتماعی»

آموزشگاههای آزاد سازمان
آموزشهای فنی حرفهای
کشور

1

2

اجرا کنندگان باشگاه

۳

افراد حقیقی عالقهمن ِد تایید
صالحیت شده توسط «دفتر
توسعۀ کارآفرینی وزارت
تعاون ،کار ،و رفاه اجتماعی»

4
6

فرآیند ورود نوجوانان به باشگاه:

ثبت نام توسط اجراکنندۀ
باشگاه (تایید صالحیت شده توسط
«دفتر توسعۀ کارآفرینی وزارت تعاون،

ارزیابی میزان «عالقه به یادگیری»

کار ،و رفاه اجتماعی»)

و میزان «توانایی شناختی» نوجوان

1
حضور در کمپ دو روزۀ آغازین

2
حضور مستمر به صورت هر سه هفته
یک بار با هدایت رهیاران باشگاه
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4
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5

ارتباط مستمر با رهیاران باشگاه طی
هر دو جلسه
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