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 مقدمه....

ب آموزش و پرورش یکی از مهم ترین ارکان رشد و آموزش دانش آموزان و نوجوانان به حسا

 قه ید. خانه دوم دانش آموزان برای کسب مهارت های اجتماعی، دانش علمی و شناخت عالآمی 

 می حساب به مدارس ینده تحصیالت دانشگاهی، آمندی های کاری برای انتخاب مسیر 

 یند اقتصادیآدر انتخاب مسیر شغلی و بهبود بر مهمی قشصیلی نتح صحیح گیری جهت .یندآ

 .دانش پژوهان بعد از فراغت از تحصیل دارد

، کار ودانش میدانی از مفاهیم کسب یکی از موارد قابل تأمل در آموزش دانش آموزان انتقال 

ش اهمیت کارآفرینی و ایجاد کار گاه های آموزشی تخصصی برای ارزیابی عال قه مندی دان

 ینده میآآموزان به رشته های مختلف تحصیلی برای جهت گیری هر چه دقیق تر تحصیلی در 

 .باشد

تجربه نشان داده است که قدرت یادگیری برای نهادینه شدن مفاهیم مختلف آموزشی در میان 

ان بسیار باال تر از مقاطع دیگر تحصیلی می باشد. از طرف دیگر تفکر کارآفرینی که به دانش آموز

دانش بنیان نیاز به  معنی انتقال دانش کارآفرینی برای ایجاد بنگاه های اقتصادی نو پا و عموماً

نهادینه شدن در ساختار ذهنی جوانان برای پیاده سازی دارد. این جوانان متخصص و فارغ 

فرینی اجتماعی را در آجهت گیری آموزشی و نقش  ل رشته های مختلف دانشگاهی معموالًالتحصی



  
 
 
 

دوران تحصیل در مدارس آموخته اند لذا نهادینه کردن یک مفهوم آموزشی نیاز به سرمایه گذاری 

 .موزی را داردآزمانی و آموزشی در همان دوران نوجوانی و دانش 

کالن  وزشی این دانش آموزان میتواند با سیاست گذاریآموزش و پرورش به عنوان رکن اصلی آم

سنین  در بخش آموزش دانش کارآفرینی نقش بسزایی در ایجاد انگیزه در دانش آموزان در همان

 این ا کند .ینده بعد از فراغت از تحصیل ایفآپایین تحصیل برای ایجاد شغل و بنگاه اقتصادی در 

رای و کار در مدارس و شرکت در مجامع طراحی شده ب کسب اولیه مفاهیم باکسب آموزان دانش

صیلی فرینان موفق و جوان دارای نگرش کارآفرینی شده و جهت گیری تحآانتقال تجربیات کار 

د بع رایب خود را بر این اساس برنامه ریزی خواهند کرد. لذا داشتن هدف مشخص در این جوانان 

و پا ی کشور از طریق بنگاه ها ی اقتصادی ناز فراغت از تحصیل کمک شایانی به رشد اقتصاد

 .توسط همین متخصصان جوان می کند

موزان شنایی دانش آآدهی در جهت  در این راستا برنامه های تخصصی و همکاری با مراکز شتاب

د های با مفاهیم مدل های کسب و کار ، اقتصاد کارآفرینی ، کارگاه ها و همایش ها و رویدا

یجاد اموزی در راستای آآموزشی برای ایجاد بستر هم اندیشی و پیاده سازی پروژه های دانش 

 .بنگاه های نوپا در مدارس کمک شایانی به تحقق اهداف کارآفرینی میکند

 ای کارگاه آموزشی محور ه

 موفقیت، هدف و ضرورت تعیین هدف شغلی-1



  
 
 
 

 ثیر هدف شغلی در ادامه تحصیل أت-2

 ارآفرینی، ویژگی های کارافرینان  و انواع کارآفرینی ک-3

 نجیره کارآفرینی )انگیزه، ایده، راهکار، ابزار، سرمایه و بازار (ز-4

 خالقیت-5

 اثیر آن در کارآفرینی تکارتیمی و -6

 زی برج روزنامه ای با رویکرد کارتیمیبا-7

 



  
 
 
 

 

محوریت آموزش در کارگاه آموزشی آشنایی با کسب و کار و کار آفرینی در کالس پایه یازدهم رشته 

ی مکانیک خودرو این بود که در کنارداشتن تخصص باید مهارت پیشرفت در آن تخصص را نیز 

تکنیک های جالب و در  "حسینی رادجناب آقای حسین "داشت.برای رساندن این مفهوم مدرس 

سطح درک این رشته از دانش آموزان را که شامل بازی برج روزنامه و کشیدن نقاشی توسط دانش 

، در بازی در مورد فواید کار تیمی قبل از شروع بازی برای شرکت کنندگان ، را اجرا کردندموزان آ

روی موضوع مدرس به تیم ها یاد آور شدند که اول  و شدصحبت مشکالت و آفت های کار تیمی 



  
 
 
 

و در این بازی  فکر کنند بعد دست به کار شوند نه اول کار کنند بعد روی کار انجام شده فکر کنند

 تقلید از دیگر تیم ها مانعی ندارد.

 : نحوه بازی

 . بازی بسیار ساده است

 .م کردیمنفری تقسی ۵یا  ۴اعضا را به تیم های  

 .مه دو ورقی به هر تیم می دهیروزنام۱۰

 (ستاع مهم هر تیم باید بلند ترین برجی را که می تواند با این روزنامه ها بسازد. )فقط ارتفا

 : قوانین

 برج باید روی زمین ساخته شوند . 

 بدون تکیه دادن به جای باید این کار صورت پذیرد . 

 به هیج وجه حق استفاده از وسایل دیگر را ندارد . 

  دقیقه می باشد ۴۰مدت زمان مسابقه . 

 در زمان پایان مسابقه برج باید بدون هیچ کمکی ایستاده باشد . 

 تیم می تواند روزنامه های خود را پاره کند یا به هر شکلی در بیاورد . 



  
 
 
 

  نیای منابع در د تومان فروخته شود. )به دلیل اینکه شرکت کنندگان یاد بگیرند ۱۰۰۰ورقی اضافه  ۲هر

 .) قعی محدود است و منابع در اختیار خود را به راحتی از دست ندهندوا

 ردخود را از شرکت در بازی بیان ک و هر شرکت کننده تجربهشد عملکرد تیم ها بررسی بازی در پایان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

اشتن داشتن  تخصص بدون د آموزش داد که صرفاًنهایی این تکنیک ها به دانش آموزان  مفهوم

و  ر کشوریکار آفرینان برتایشان با معرفی . مهارت کسب و کار وکارآفرینی ارزشمند نخواهد بود

 برانگیختند. انگیزه نوجوانان را برای داشتن هدف و پشتکاراستانی 

 


