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من کارآفرینم
در دوران کودکیِ همه ی ما یک سوال چالش برانگیز وجود داشت :دوست دارید در آین ده چ

ک رره ش یید

بسیاری از پدر و مادر هایمان آرزو دارند که ما دکتر ،مهندس ،خلبان و  ...شویم .اما تقریبا هیچ پدر و ماادری را پیادا
نمی کنید که بگوید دوست دارم فرزندم در آینده کارآفرین شود!
همه ی ما صاحب انرژی هایی هستیم که می خواهیم با آن دنیا را متحول کنیم .پیش بینی ها نشان مای دهاد کاه
در آینده شغل های امروز ،جای خودشان را ،به مشاغل خالق می دهد یعنی کارهایی که براساس ایده های ناو شا ل
گرفته اند و دیگر در آینده کسی به ش ل امروز کارمند نخواهد بود؛ چون آمدنِ ت نولاوژی هاا کماک مای کناد کاه
مشاغل خود به شیوه ای جدید اجرا شوند .به این ترتیب می توانیم دنیایی بهتر و زیباتر بساازیم و بارای رسایدن باه
آرزوهایمان همه چیز داشته باشیم .تنها چیزی که مای تواناد ماا را بارای رسایدن باه چناین روزهاایی آمااده کناد
"کارآفرینی" است که یاد گرفتن آن از سنین پایین باعث خالق شدن ،ش ار فرصت ها ،درگیار شادن باا تاک تاک
مهارت های الزم برای زندگی ،افزایش اعتماد به نفس و استعدادیابی و از همه بهتر ،پیدا کردن راه هایی برای پول در
آوردن و ایجاد در آمد بیشتراست با همه ی این ها ما همزمان با کارآفرینی می توانیم تبدیل به رهباران آیناده هام
شویم.
بعضی ها می گویند که کارآفرینی باید از همان روز اولی که کودک به کالس درس می رود به او آماوز
یک تفاوت عمده بین آموز

کارآفرینی به یک فرد  20ساله با یک کودک وجود دارد .آموز

داده شاود.

کارآفرینی به کودکاان

و نوجوانان باعث می شود این موضوع در وجود آن ها نهادینه شاود و کودکاان در سراسار عمار همیشاه مانناد یاک
کارآفرین به جهان بنگرند .نسل جدید کودکان به دنبال یک شغل مطمئن با درآمد ثابت نیستند ،آن ها می خواهناد
بخشی از یک کار بزرگ باشند که جهان را متحول می کند ...شما چطور ف ر می نید؟

مخاطبین
همه بچه های  12تا  18ساله که رویای ایجاد تغییرات بزرگی را در سر دارند

هدف:
انتظار میرود پس از این دوره مخاطبین سرفصل های آموزشی زیر را آموخته باشند:
ردیف

عنیان

1

 کارآفرینی چیست؟

2

 دنیای کارآفرینان چگونه است؟

3

 آیا من کارآفرینم؟

4

 داستان موفقیت کارآفرینان بزرگ
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ن ته:
 شروع کالس از ساعت  9صبح و پایان کالس ساعت  12می باشد .لطفا با تدبیر والدین گرامای در سااعت مقارر نواندیشاان در
محل برگزاری حاضر باشند.
 یک روز قبل از شروع دوره هماهنگی های الزم جهت م ان و تاریخ نهایی با شما انجام خواهد گرفت.
 جهت کسب اطالعات بیشتر شما می توانید با شماره تماس  66054958تماس حاصل فرمایید.

مدرس:
خرنم دکتر نسترن افشم
دکترای کارآفرینی از دانشگاه تهران
مدرس خالقیت و کارآفرینی در سازمان فنی حرفه ای
مدرس خالقیت و کارآفرینی در وزارت آموز

و پرور

مدرس دانشگاه تهران دانش ده مدیریت
مدیر خالقیت ده شریف
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