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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλέφωνο (κινητό):
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Όνοµα:

Όνοµα Σχολείου:

Επώνυµο:

Έτος αποφοίτησης
(από Μέση Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση)

Email:

Μόνιµη ∆ιεύθυνση Κατοικίας:

1

Μάθε τον εαυτό σου

2

Ψάξε επαγγέλµατα που σου ταιριάζουν

Ποια είναι η προσωπικότητά µου; Ποιες είναι οι αξίες, τα ενδιαφέροντα, οι δεξιότητες και τα
επαγγελµατικά χαρακτηριστικά µου;

Ποιο επάγγελµα µου ταιριάζει; Ποιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες απαιτούνται για να το
εξασκήσω; Ποιες είναι οι προοπτικές του επαγγέλµατος που επέλεξα;

Στοιχεία επικοινωνίας κηδεµόνα
(ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο επικοινωνίας για χρήση σε έκτακτη ανάγκη)

Από πού πληροφορήθηκες για την Καλοκαιρινή Εξερεύνηση Σταδιοδροµίας «Βρες τον δρόµο σου»:
□ Από συµµαθητές / καθηγητές σου
□ Από συγγενείς/φίλους
□ Από το διαδίκτυο (ιστοσελίδες, facebook κλπ)
□ Από σχετικό ενηµερωτικό έντυπο
□ Άλλο:
Στείλε την αίτηση συµµετοχής στο:
Γραφείο Εισδοχής:
Λευκωσία: Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα, 1036 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 394394, Φαξ: +357 22 438234
www.frederick.ac.cy, email: email: adminfo@frederick.ac.cy
www.facebook.com/frederickuniversity

3

Βρες το πρόγραµµα σπουδών της επιλογής σου
και διεκδίκησε υποτροφία
Ποιο είναι το ατοµικό πλάνο σταδιοδροµίας µου;
Πώς το παρουσιάζω µε αυτοπεποίθηση για να διεκδικήσω υποτροφία;

ΤΟΝ
ΒΡΕΣ ΣΟΥ !
Ο
∆ΡΟΜ

Τι είναι;
Είναι µια διασκεδαστική εξερεύνηση επαγγελµατικού προσανατολισµού διάρκειας 1 εβδοµάδας που θα σε βοηθήσει
µέσα από 3 βήµατα να αποκτήσεις όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να επιλέξεις την καριέρα που ονειρεύεσαι:
1. Θα µάθεις καλύτερα τον εαυτό σου.
2. Θα αναζητήσεις επαγγέλµατα µε προοπτική που σου ταιριάζουν.
3. Θα βρεις το πρόγραµµα σπουδών της επιλογής σου και θα διεκδικήσεις υποτροφία.
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Η εξερεύνηση σταδιοδροµίας θα προσφερθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα συνδυάζει σύντοµες παρουσιάσεις,
ασκήσεις και διαδραστικά εργαστήρια, καθώς και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Τι δεν είναι;

Συµµετείχα στο πρόγραµµα µετά από παρότρυνση µιας φίλης µου, παρόλο που τώρα θα πάω
Γ’ Λυκείου και έχω ακόµη χρόνο για να αποφασίσω για το µέλλον µου. Οι δύο αυτές

∆εν είναι ένα ανιαρό καλοκαιρινό µάθηµα!
∆εν έχει πολλή θεωρία, αλλά βασίζεται σε βιωµατικά εργαστήρια και δραστηριότητες.
∆εν έχει εξετάσεις ούτε βαθµολογία, το µόνο που απαιτείται είναι όρεξη για µάθηση και για διασκέδαση.

εβδοµάδες κύλησαν πολύ γρήγορα και µου απέδειξαν ότι η µάθηση και η διασκέδαση µπορούν
να συνδυαστούν µε τον καλύτερο τρόπο. Έχοντας αποφασίσει από τώρα τι είναι αυτό που
θέλω να ακολουθήσω, έχω άλλον ένα χρόνο στο σχολείο για να προετοιµαστώ κατάλληλα.
Νέδη: θα µας παρασύρει σ’ έναν πολύχρωµο κόσµο µέσα από τις ευφάνταστες

Πότε και τι θα γίνει;
Η εξερεύνηση θα αρχίσει στις 31 Αυγούστου 2015 και θα ολοκληρωθεί µε την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
υποτροφίας στις 7 Σεπτεµβρίου 2015. (Το Σαββατοκύριακο θα είναι ελεύθερο). Οι νικητές του διαγωνισµού θα είναι αυτοί που θα
παρουσιάσουν καλύτερα το πλάνο σταδιοδροµίας µε βάση την επιλογή τους.

Πώς θα δηλώσω συµµετοχή;
Η συµµετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων, γι’ αυτό πρέπει να
δηλώσεις τη συµµετοχή σου το αργότερο ως τις 21 Αυγούστου 2015:
Γραφείο Εισδοχής:
Λευκωσία: Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα, 1036 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 394394, Φαξ: +357 22 438234
www.frederick.ac.cy, email: email: adminfo@frederick.ac.cy
www.facebook.com/frederickuniversity

δηµιουργίες της

Όταν επισκέφτηκα την Σύµβουλό µου στο σχολείο και της είπα ότι είµαι αναποφάσιστος, µου ανέφερε το συγκεκριµένο
πρόγραµµα και µου πρότεινε να δηλώσω συµµετοχή. ∆εν είχα ποτέ προηγουµένως επιλεγεί να συµµετάσχω σε κανένα
πρόγραµµα! Ενώ αρχικά ήµουν διστακτικός, είπα να το δοκιµάσω. Οµολογώ ότι κάτι µαγικό συνέβη, καθώς για 1η
φορά στη ζωή µου ένιωσα ότι δε βαριέµαι να ξυπνώ νωρίς κάθε πρωί και ανυποµονούσα να έρθει η επόµενη ηµέρα.
Έµαθα πολλά πράγµατα για τον εαυτό µου και βρήκα τον δρόµο µου καταφέρνοντας να συνδυάσω µε τον καλύτερο
τρόπο όλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς µου. Σίγουρος πια για την επιλογή µου, διεκδίκησα και κέρδισα
πλήρη υποτροφία! Τώρα πια έχω πολλά όνειρα και όλη την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να τα πραγµατοποιήσω!
Αλέξανδρος: θα καινοτοµήσει στον κλάδο της Μηχανολογίας
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Όταν ενηµερώθηκα για το πρόγραµµα καλοκαιρινής εξερεύνησης σταδιοδροµίας διάρκειας 2 εβδοµάδων, σκέφτηκα ότι αν συµµετείχα θα
έχανα κάποιες από τις καλοκαιρινές µου διακοπές. Ήµουν όµως τόσο µπερδεµένος µέσα µου σχετικά µε το τι θέλω να ακολουθήσω, οπότε
είπα να το δοκιµάσω! Από την 1η κιόλας ηµέρα κατάλαβα πόσο πολύ θα µε βοηθήσει αλλά ότι και οι υπόλοιποι συµµετέχοντες ήταν επίσης
µπερδεµένοι. Η καθοδήγηση που λάβαµε βήµα προς βήµα, σε συνδυασµό µε τις καθηµερινές ψυχαγωγικές δραστηριότητες δηµιούργησε τις
κατάλληλες συνθήκες ώστε να αποφασίσω για το µέλλον µου, να κάνω νέους φίλους και να αποκοµίσω τις καλύτερες εντυπώσεις στην
µετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήµιο.
Ραφαήλ: θα αλλάξει τον κόσµο προς το καλύτερο, βοηθώντας ευάλωτες κοινωνικές οµάδες

