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Pelajari lebih lanjut

nxplorers.com

  
 

Jadilah bagian dari gerakan 
perubahan global! Mari bergabung 
dengan Program Shell NXplorers!

A NEW WAY 
OF THINKING.

Kontak dan informasi
    0813 2208 5088
    shell.nxplorers@trainingzen.net

Pangan Air Energi

http://bit.ly/GoNXplorers2021

Silakan mengunduh dan mengisi 
formulir pendaftaran secara 
lengkap melalui tautan ini. klik link



Mengupayakan 
terwujudnya kehidupan 

yang berkelanjutan 
di dunia tempat 

kita berada

Tiga sumber daya utama yang membantu kita untuk 
bertahan hidup dan tumbuh adalah makanan, air 
dan energi yang ketiganya saling terhubung. Air 
dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Energi dibutuh-
kan untuk mengolah dan memasok air. Sementara air 
dan energi dibutuhkan untuk menghasilkan makanan.

https://nxplorers.com/en/nexus

Seiring bertambahnya populasi, kebutuhan akan ketiga 
sumber daya ini turut berkontribusi kepada meningkatnya 
tekanan yang dialami oleh lingkungan sekitar kita, 
termasuk perubahan iklim dan polusi yang menyebabkan 
menurunnya kualitas air dan udara.

Dengan demikian, mengupayakan kehidupan yang 
layak bagi masyarakat di berbagai belahan dunia 
menjadi semakin penting. Kita perlu menerapkan 
cara berpikir yang baru dan kreatif untuk 
menciptakan visi masa depan yang lebih 
baik dan membuat perubahan positif 
yang nyata. 
Pelajari https://nxplorers.com/en/nexus

Pangan

AirEnergi



http://bit.ly/GoNXplorers2021

About Shell NXplorers Program

Shell NXplorers dirancang untuk membekali anak muda 
dengan berbagai alat (tools) dan strategi yang mereka 
perlukan untuk memahami berbagai kerumitan dan 
menyadari bagaimana mereka dapat membentuk, 
menciptakan dan menjadi agen perubahan.

Shell NXplorers merupakan program yang difasilitasi 
oleh Shell Indonesia. Program ini diterapkan di sekolah 
dan universitas dimana guru dan murid atau dosen dan 
mahasiswa bekerjasama untuk memikirkan/mencari solusi 
terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitar mereka.

Daftarkan tim sekolah kalian sekarang! 
klik Formulir Pendaftaran 



EXPLORE CREATE CHANGE

https://nxplorers.com

Ada tiga tahapan dalam Program Shell NXplorers

 – Eksplorasi, Cipta and Ubah – 
dengan alat dan sumberdaya untuk tiap tahapan tersebut.

Alat dan sumber daya tersebut mencakup:
7 pertanyaan untuk menuntun anak muda melewati 
3 tahapan dan memungkinkan mereka untuk menyelidiki 
tantangan yang dihadapi masyarakat dan menemukan 
solusi yang nyata dan konsisten.

Program Shell NXplorers berfokus mengajarkan dan 
melatih siswa untuk menyelesaikan topik-topik sosial yang 
secara khusus terkait dan berhubungan dengan makanan, 
air dan energi. Oleh karena itu, sekolah maupun siswa 
yang tertarik bergabung dengan Shell NXplorers diharapkan 
memiliki ketertarikan masalah yang berhubungan dengan 
ketiga elemen penting ini. Pelajari nxplorers.com



Perjalanan Program
Dalam memberikan pembelajarannya, program Shell NXplorers 
akan mengajarkan kerangka ber�kir yang komprehensif, 
dilengkapi dengan metodologi yang sederhana dan mudah 
diimplementasikan. Oleh karenanya, program Shell NXplorers 
mempunyai 2 tahap komponen wajib dan 1 komponen pilihan : 

1. Pelatihan. Siswa akan dikenalkan dengan cara berpikir 
baru yang komprehensif dan mempelajari tahapan-tahapan 
dalam mencari solusi dengan menggunakan alat bantu 
yang sederhana. 



https://nxplorers.com

2. Kompetisi. Sekolah yang mengirimkan tim siswanya 
mengikuti program Shell NXplorers diharapkan untuk mengikuti 
kompetisi Shell NXplorers, sebagai kelanjutan kegiatan pelatihan. 
Selain itu, dengan mengikuti kompetisi ini, sekolah menjadi 
bagian dari program Shell NXplorers yang diselenggarakan 
di sekolah-sekolah di 18 negara.

3. Mentoring & Coaching. Kegiatan pendukung ini 
merupakan kegiatan lanjutan pilihan bagi peserta setelah  
mengikuti pelatihan Shell NXplorers.

NXthinking mengajak peserta untuk mendalami 
permasalahan yang nyata di sekitar kita dan 

mengembangkan solusi atas masalah tersebut.

Informasi lebih lanjut :  
0813 2208 5088
shell.nxplorers@trainingzen.net
www.nxplorers.com

http://bit.ly/GoNXplorers2021

Tunggu apa lagi!! 
Segara daftarkan 
tim sekolah kalian.
klik Pendaftaran

https://nxplorers.comnxplorers.com


