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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προσωπικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Εφήβων
(15 - 18 ετών)

Στη ραγδαία µεταβαλλόµενη εποχή που ζούµε, η ενηλικίωση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η αυξηµένη ανεξαρτησία, που αποκτάται µε το πέρασµα
στην ενήλικη φάση της ζωής, εµπεριέχει προκλήσεις και ευθύνες, που οι νέοι άνθρωποι είναι συχνά ανέτοιµοι να αντιµετωπίσουν.
Παράλληλα, οι έφηβοι έχουν σήµερα και πολύ περισσότερες ευκαιρίες για δηµιουργικότητα και επιχειρηµατικότητα, για άσκηση ηγεσίας, για
κερδοφόρες δραστηριότητες και κυρίως για την απόκτηση εµπειριών, οι οποίες θα αποβούν πολύ χρήσιµες στην µετέπειτα σταδιοδροµία και
επαγγελµατική ανέλιξή τους. ∆υστυχώς, πολλές από αυτές τις ευκαιρίες µένουν ανεκµετάλλευτες λόγω άγνοιας ή και έλλειψης δεξιοτήτων.
Ανταποκρινόµενο στις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που αντιµετωπίζουν οι έφηβοι, το CIIM, έχει δηµιουργήσει ένα καλοκαιρινό
διασκεδαστικό και παράλληλα εκπαιδευτικό πρόγραµµα θεµάτων για νέους και έφηβους. Τα θέµατα αυτά είναι διάρκειας 1-2 βδοµάδες και
αποσκοπούν πάνω απ’ όλα στο µετασχηµατισµό του χαρακτήρα, της συµπεριφοράς και του τρόπου σκέψης των συµµετεχόντων. Οι έφηβοι µέσα
από µια σειρά µαθηµάτων υπό µορφή δραστηριοτήτων θα αποκτήσουν νέες προοπτικές για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική τους
εξέλιξη και θα προετοιµαστούν για να αντιµετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις του σχολείου και της ζωής.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Προσοµοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, επιχειρησιακά παιχνίδια, διασκεδαστικές δραστηριότητες, προκλήσεις, ευγενής άµιλλα, εµπειρικά
πειράµατα, οµαδική εργασία, παρουσιάσεις, κ.α.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ;
Το Καλοκαιρινό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα για νέους και εφήβους απευθύνεται στους µαθητές Μέσης Εκπαίδευσης (Γυµνασίων και Λυκείων), και
ιδιωτικών σχολείων, ηλικίας από 15 µέχρι 18 ετών.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ;
Με τη συµπλήρωση του προγράµµατος οι συµµετέχοντες αναµένεται ότι θα έχουν αποκτήσει νέες δεξιότητες, ενώ θα έχουν βελτιώσει και
δεξιότητες που ήδη έχουν, σε θέµατα αποτελεσµατικής επικοινωνίας και διαχείρισης σχέσεων, αύξηση αυτοπεποίθησης και αντιµετώπιση
αρνητικής κριτικής, διαχείριση χρόνου και χρηµάτων, άγχους και συγκρούσεων, κ.α.
Παράλληλα, αναµένεται ότι θα µπορούν να ολοκληρώνουν εργασίες πιο αποτελεσµατικά και πιο γρήγορα, αναβαθµίζοντας έτσι την ολική απόδοσή
τους στις σπουδές και τη µελλοντική καριέρα τους, καθώς και στα θέµατα επικοινωνίας. Οι συµµετέχοντες θα έχουν µια αξέχαστη και σπάνια για
τον τόπο µας εµπειρία, που θα τους διασκεδάσει και συνάµα θα τους ωφελήσει.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα µαθήµατα θα προσφερθούν από τη ∆ευτέρα 26 Ιουνίου
µέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν
µε µια µέρα ψυχαγωγικής δραστηριότητας το Σάββατο 8 Ιουλίου.
Τα µαθήµατα θα διαρκούν από τις 10:00 π.µ. µέχρι τις 3:00 µ.µ.

Οι συµµετέχοντες θα πάρουν Πιστοποιητικό Συµµετοχής από το CIIM,
το οποίο θα αναφέρει τα θέµατα και τη διάρκεια του προγράµµατος.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συµµετοχής είναι €250 ανά βδοµάδα και καταβάλλονται
µε την εγγραφή στο πρόγραµµα. Το ποσό αυτό καλύπτει τα δίδακτρα,
το υλικό για την παρακολούθηση του προγράµµατος, τα γεύµατα
και τη ψυχαγωγική δραστηριότητα.

Θεµατικές ενότητες
• Ενίσχυση Αυτοπεποίθησης (απόκτηση αυτογνωσίας, αυτοεκτίµησης, τρόποι
αντιµετώπισης αρνητικών σχολίων και φοβίας, απόκτηση εσωτερικού
θάρρους)
• ∆ιαχείριση Χρόνου, Χρηµάτων και Φόρτου Εργασίας (αξία του χρόνου,
καθορισµός προτεραιοτήτων, προγραµµατισµός, τήρηση προθεσµιών,
διαχείριση έργου, προϋπολογισµός)
• ∆ιαχείριση του Στρες (κατανόηση ανησυχιών και φόβων, απόκτηση ελέγχου
του στρες, διαχείριση σκέψεων, τρόπος ζωής, δίκτυα υποστήριξης,
τεχνικές χαλάρωσης)
• Αποτελεσµατική Επικοινωνία (αποτελεσµατική οµιλία, ενεργητική ακρόαση,
δεξιότητες παρουσίασης, δηµόσια οµιλία, µη-λεκτική επικοινωνία,
συναισθηµατική επίγνωση)
• Κοινωνικές ∆εξιότητες (κοινωνικοποίηση, αντιµετώπιση των συνανθρώπων
µας, επίσηµες και ανεπίσηµες καταστάσεις, savoir vivre, χειρισµός δύσκολων
καταστάσεων, ποιότητα των σχέσεων, εµπιστοσύνη, αλληλοσεβασµός,
ανοιχτή επικοινωνία, ποιότητα σχέσεων, κοινωνική δικτύωση)
• ∆εξιότητες διαβάσµατος και µάθησης
Αύξηση συγκέντρωσης και κατανόησης, αύξηση της αναγνωστικής ταχύτητας
και εξοικονόµηση χρόνου, επικέντρωση στα ουσιαστικά σηµεία του κειµένου,
τρόπος ανάπτυξης σηµειώσεων για αποτελεσµατικότερη αφοµοίωση και
αποµνηµόνευση.

• Κριτική και ∆ηµιουργική Σκέψη (κριτική σκέψη, αµφισβήτηση εικασιών,
αναδιατύπωση προβληµάτων, αντίστροφη σκέψη, παίζοντας το παιχνίδι του
"αν ήµουν", λαµβάνοντας υπόψη την άποψη των άλλων, χαρτογράφηση
µυαλού, καταιγισµός ιδεών)
• Αναγνώριση και ∆ηµιουργία Ευκαιριών (µετατροπή ιδεών σε προϊόντα,
αναζήτηση εταίρων, εξεύρεση χρηµάτων, ξεκινώντας τη δική σας επιχείρηση
στο διαδίκτυο)
• Ηγετικές Ικανότητες (η αυτοπεποίθηση και ταπεινότητα ενός ηγέτη,
δηµιουργώντας και εµπνέοντας όραµα για το µέλλον, παροχή κινήτρων
και εµπνέοντας τους ανθρώπους, δηµιουργία οµάδας για υλοποίηση του
οράµατος, διήγηση ιστοριών που εµπνέουν, παράδειγµα προς µίµηση)
• Επιχειρησιακά παιχνίδια (οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
γίνουν αφεντικό του εαυτού τους! Θα διαλέξουν µια επιχείρηση για να
ξεκινήσουν. Από τις αποφάσεις τους θα φανεί πόσο καλά θα πάει η
επιχείρηση. Θα πρέπει να κάνουν τις σωστές κινήσεις και να λάβουν
αποφάσεις µε σύνεση για να επιτύχει η επιχείρηση)

ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Θα προσφερθούν δύο ξεχωριστά προγράµµατα µε τα ίδια θέµατα, ένα
στα Ελληνικά και ένα στα Αγγλικά για επιλογή από τους συµµετέχοντες.

