
Ηγέτες για μια μέρα: Παιδιά ηλικίας 13-16 ετών παρουσιάζουν
το όραμά τους για τη Θεσσαλονίκη
Τα παιδιά θα γίνουν… ηγέτες  για μια μέρα, παρουσιάζοντας το όραμά τους και τις προτάσεις τους για
τη Θεσσαλονίκη, μέσα από τα τρία νέα κόμματα που δημιούργησαν τα ίδια, με αφορμή τις επικείμενες
εκλογές
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Οι εκπρόσωποι τριών… νέων κομμάτων θα παρουσιάσουν τις προγραμματικές τους θέσεις για
τον τρόπο διοίκησης της Θεσσαλονίκης, σε μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα,
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Δείτε επίσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019, στις 7:30 το απόγευμα στην Αίθουσα Συνεδρίων, στον πρώτο όροφο
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Δεν πρόκειται, όμως, για συνηθισμένα κόμματα, αλλά για εικονικούς πολιτικούς φορείς που
δημιούργησαν παιδιά ηλικίας 13-16 ετών, τα οποία παρακολουθούν το πρόγραμμα «Diploma in
Leadership Skills: Παιδιά του Σήμερα, Ηγέτες του αύριο», στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τα παιδιά θα γίνουν… ηγέτες  για μια μέρα, παρουσιάζοντας το όραμά τους και τις προτάσεις
τους για τη Θεσσαλονίκη, μέσα από τα τρία νέα κόμματα που δημιούργησαν τα ίδια, με αφορμή
τις επικείμενες εκλογές.

Η παρουσίαση των νέων κομμάτων συμπίπτει με την τελετή αποφοίτησης του προγράμματος
«Diploma in Leadership Skills: Παιδιά του Σήμερα – Ηγέτες του Αύριο», το οποίο συνεχίζοντας
για έβδομη συνεχή χρονιά την προσπάθεια να αναδείξει και να στηρίξει εφήβους της πόλης μας
με σκοπό να γίνουν μοχλοί αλλαγών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, προκηρύσσει την
έναρξη του επόμενου κύκλου συναντήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι του προγράμματος, «όταν τα αποθέματα στερεύουν, οι ιδέες
μοιάζουν να επαναλαμβάνονται, και οι λύσεις ακούγονται ίδιες…, τα παιδιά έχουν κάτι να μας
πουν. Ελάτε να το ακούσετε. Γιατί αυτά θα είναι οι ηγέτες του αύριο».

Το πρόγραμμα «Diploma in Leadership Skills: Παιδιά του Σήμερα, Ηγέτες του Αύριο» του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνεται από το 2013, με στόχο αφενός να εντοπίσει παιδιά με
ηγετικές δυνατότητες, με προικισμένα και ανοιχτά μυαλά, και αφετέρου να καλλιεργήσει τις
δυνατότητες τους, έτσι ώστε να γίνουν μοχλοί αλλαγών στην επιστήμη, την πολιτική, τις
επιχειρήσεις, τη κοινωνική δράση, την οικογένεια.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εντοπίσει παιδιά με θέληση, πείσμα και όραμα, και όχι
απαραίτητα έμφυτα ταλέντα, και να τα βοηθήσει να ξεχωρίσουν σε τομείς που θα επιλέξουν.

Είναι η πρώτη φορά που Ελληνικό Πανεπιστήμιο προσφέρει πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων
σε μαθητές σχολείου, ακολουθώντας αντίστοιχα ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies Αποδέχομαι

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.in.gr/2019/05/13/greece/igetes-gia-mia-mera-paidia-ilikias-13-16-eton-parousiazoun-orama-tous-gia-ti-thessaloniki/&t=%CE%97%CE%B3%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1:%20%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC%20%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82%2013-16%20%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%20%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AC%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://twitter.com/intent/tweet?text=%CE%97%CE%B3%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1:%20%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC%20%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82%2013-16%20%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%20%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AC%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+https://www.in.gr/2019/05/13/greece/igetes-gia-mia-mera-paidia-ilikias-13-16-eton-parousiazoun-orama-tous-gia-ti-thessaloniki/
mailto:?subject=%CE%97%CE%B3%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1:%20%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC%20%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82%2013-16%20%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%20%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AC%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&body=https://www.in.gr/2019/05/13/greece/igetes-gia-mia-mera-paidia-ilikias-13-16-eton-parousiazoun-orama-tous-gia-ti-thessaloniki/
https://www.in.gr/tags/%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7/
https://www.in.gr/tags/%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://www.in.gr/tags/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac/
https://www.tanea.gr/2019/07/01/politics/parliament/ama-xasoun-xanontai-oi-syrizaioi-ypourgoi-kai-vouleytes-pou-vriskontai-sto-kokkino/
https://www.imommy.gr/2019/07/01/i-keit-mintleton-apokalyptei-se-ti-tis-moiazoun-ta-paidia-tis/
https://www.in.gr/politiki-prostasias-dedomenon-prosopikou-xaraktira/
https://www.in.gr/2019/05/13/greece/igetes-gia-mia-mera-paidia-ilikias-13-16-eton-parousiazoun-orama-tous-gia-ti-thessaloniki/

