
Σου αρέσει να παίζεις ομαδικά; Έχεις αντοχή όταν συναντάς 
δυσκολίες; Πόσο εύκολα ξεπερνάς τα εμπόδια;

Για να γίνεις λeader, θέλει προπόνηση. Κι εμείς θα σε 
βοηθήσουμε να αποκτήσεις τις απαραίτητες δεξιότητες για να 
επιτύχεις σε ό,τι και αν επιλέξεις να ασχοληθείς στο μέλλον! 

Αν είσαι 15-17 ετών, έχεις όρεξη να διευρύνεις τους ορίζοντές 
σου, να αποκτήσεις νέες γνώσεις και εμπειρίες, το Future 
λeaders Summer Series είναι για σένα! 

Για να γίνεις λeader,
θέλει προπόνηση!
Μπες στην Ομάδα λ και απόκτησε τα skills 
για να ξεχωρίσεις!



Οι λeaders του αύριο έχουν πρόγραμμα!
Το Future λeaders Summer Series είναι ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα-camp που έχει στόχο να προσφέρει 
στους σημερινούς μαθητές και αυριανούς leaders τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες στην εποχή του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και των συνεχών οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών αλλαγών, ώστε 
να γίνουν οι αυριανοί ηγέτες όποιο δρόμο κι αν ακολουθήσουν!  

Το πρόγραμμα, χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το 
τμήμα Executive Development του Αlba Graduate Business School, του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης. 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν από καταξιωμένους εισηγητές του Alba Graduate Business 
School και των ΤΕΦΑΑ. Τα μαθήματα είναι συνδυασμός θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής 
ενώ οι δραστηριότητες είναι ομαδικές και περιλαμβάνουν ερεθίσματα από τους χώρους της άθλησης, των 
επιχειρήσεων και του εθελοντισμού. 

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια μεταξύ 21-29 Ιουνίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 
ΤΕΦΑΑ στο ΔΠΘ στην Κομοτηνή. 

Μάθε τα skills, κάνε το μέλλον 
σου πραγματικότητα.
Το μέλλον δεν αρκεί να το οραματίζεσαι. 
Χρειάζεται να το σχεδιάσεις. Το πρόγραμμα 
αποτελείται από 3 ενότητες που θα σου δώσουν 
τα εργαλεία να ονειρευτείς, να οργανώσεις και 
να υλοποιήσεις το μέλλον σου: 

Ηγεσία και Αυτo-ηγεσία 

Το Μέλλον της Εργασίας στην Ψηφιακή Εποχή

Κτίζω (για) το Μέλλον μου 

Μπες στην Ομάδα λ και 
απόκτησε πολύτιμες δεξιότητες!
Η θετικότητα, η ανθεκτικότητα, η 
ενσυναίσθηση, η ομαδικότητα, η κριτική σκέψη, 
η δημιουργικότητα, το καινοτόμο πνεύμα, 
η αυτογνωσία, το fair play, είναι όλα skills 
που μπορείς να καλλιεργήσεις από σήμερα! 
Mπαίνοντας στην Ομάδα λ, θα αποκομίσεις όλα 
τα απαραίτητα εφόδια για να κατακτήσεις τα 
όνειρά σου!

Πιο συγκεκριμένα:

Θα αναπτύξεις τις δεξιότητες και τον τρόπο 
σκέψης με στόχο τη συνδημιουργία και τη 
σύνθεση αξίας 

Θα κατανοήσεις τις προκλήσεις και 
τις δυνατότητες του μέλλοντος και θα 
καλλιεργήσεις νέα πλαίσια κι εργαλεία σκέψης 
για το μέλλον 

Θα μάθεις να συνδέεις τη γνώση, τις εμπειρίες 
και τα ερεθίσματα που αποκόμισες από το 
πρόγραμμα, ώστε να επανακαθορίσεις τον 
εαυτό σου και να σχεδιάσεις το μέλλον σου. 

Είσαι λeader; Είσαι νικητής!
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα 
λάβεις βεβαίωση  παρακολούθησης και θα μπεις 
σε κλήρωση για να κερδίσεις δωροεπιταγή αξίας 
€700 για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού!

Προφίλ Μαθητών. 
▶ Μαθητές δημόσιων σχολείων Κομοτηνής, 15-17 ετών. 
▶ Oι μαθητές θα γίνουν δεκτοί έπειτα από αξιολόγηση 
της αίτησης συμμετοχής.  
▶ Το πρόγραμμα θα δεχθεί το μέγιστο 50 μαθητές. 
 

Δήλωσε συμμετοχή εδώ 
και ξεκίνα προπόνηση!


