Diploma in Leadership Skills:
"Παιδιά του Σήμερα, Ηγέτες του Αύριο"

Σήμερα, σήμερα βασικό προσόν για εισαγωγή στα διεθνή τριτοβάθμια εκπαιδευτικά
ιδρύματα ή επιτυχία σε ανταγωνιστικούς χώρους εργασίας είναι οι αποδεδειγμένες
ηγετικές ικανότητες (leadership skills). Για το λόγο αυτό τα προγράμματα
εκπαίδευσης σε δεξιότητες ηγεσίας, έχουν ενσωματωθεί σε πολλά προγράμματα
της Ευρώπης και της Αμερικής.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διοργανώνει το πρωτοποριακό πρόγραμμα
"Diploma in Leadership Skills: “Παιδιά του Σήμερα, Ηγέτες του Αύριο", το οποίο
διεξάγεται για τρίτη συνεχή χρονιά, με στόχο αφενός να εντοπίσει παιδιά με
ηγετικές δυνατότητες, με ανοιχτά μυαλά, και αφετέρου να καλλιεργήσει τις
δυνατότητες τους, έτσι ώστε να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και να γίνουν μοχλοί
αλλαγών στην επιστήμη, την πολιτική, τις επιχειρήσεις, ή την οικογένεια.

Κριτήρια επιλογής

Τα παιδιά επιλέγονται για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μέσα από μία
διαδικασία προφορικής & ομαδικής συνέντευξης. Καθώς μας ενδιαφέρουν οι
ικανότητες, η θέληση και το δυναμικό των παιδιών και όχι τα έμφυτα ταλέντα, ή οι
γνώσεις τους, στο πρόγραμμα, θα επιλεγούν παιδιά με:
Aνεπτυγμένη συναισθηματική κατανόηση
Φαντασία - Δημιουργικότητα
Ανάγκη να πετύχουν στόχους
Γνώση αγγλικών
Για το έτος 2015-2016 θα επιλεγούν από
όλη τη Θεσσαλονίκη:
10 παιδιά Α Γυμνασίου
10 παιδιά Β Γυμνασίου
10 παιδιά Γ Γυμνασίου
10 παιδιά Α Λυκείου

Μέθοδοι
Το πρόγραμμα είναι δίγλωσσο και διεξάγεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Είναι ετήσιο και διενεργείται σε δύο φάσεις:
Φάση Α: Aπό Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο, 2,5 ώρες την εβδομάδα
Φάση B: Μετά το πέρας το σχολικών εξετάσεων καθημερινή παρακολούθηση του
Summer Leadership Camp για μία εβδομάδα.
Οι συναντήσεις γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων στο χώρο του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.

Αναγόρευση- Απονομή διπλωμάτων

Η αναγόρευση των ηγετών και απονομή διπλωμάτων γίνεται στο
τέλος της δεύτερης φάσης του προγράμματος, στην αίθουσα
τελετών του Πανεπιστημίου, από τις πρυτανικές αρχές του
Πανεπιστημίου, με συμμετοχή γονέων και σχολείων.

Περιεχόμενο
Η εκπαίδευση στο πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:
 Ατομικές δεξιότητες: Αυτο-επίτευξη –Ενσυναίσθηση - Αυτοκριτική
 Διαπροσωπικές δεξιότητες: Διαχείριση Ομάδας - Διαχείριση Κρίσεων
 Γνωστικοί χάρτες: Μετατροπή οράματος σε πλάνο δράσης.

Δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
Ανάληψη ηγετικών ρόλων σε τέσσερις τομείς: Οικογένεια – Επιχειρήσεις Κοινωνία - Πολιτική
Διδασκαλία μαθημάτων σε φοιτητές του Πανεπιστημίου (πχ Ιατρικής)
Ασκήσεις προσομοίωσης εντός και εκτός Θεσσαλονίκης
Αλληλεπίδραση με ηγέτες από διαφορετικούς τομείς (πολιτικής,
επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς)

Και ο ρόλος του σχολείου και των γονιών ποιος είναι;

Αναγνωρίζοντας την απαραίτητη συμβολή του σχολικού πλαισίου, κατά τη διάρκεια
του προγράμματος ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο για τον κάθε
μαθητή/μαθήτρια ξεχωριστά, προκειμένου από κοινού να στηρίξουμε το
πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Επίσης διενεργούνται ατομικές συναντήσεις με τους γονείς κάθε παιδιού με τους
Επιστημονικά Υπεύθυνους του προγράμματος.

Δίδακτρα προγράμματος: 1600. Λόγω αυξημένης ζήτησης και περιορισμένων θέσεων
τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τις συνεντεύξεις επιλογής.
Έναρξη προγράμματος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016: Οκτώβριος 2015
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Anthony Montgomery, PhD, Aναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Επικοινωνία πληροφορίες: 2310891308, childrenleaders@gmail.com
www.childleaders.weebly.com
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