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Διευθυντές/ντριες
Λυκείων Λευκωσίας

Θέμα: Επιχορήγηση συμμετοχής ενός/μίας μαθητή/τριας στο Καλοκαιρινό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για νέους 15-18 ετών του CIIM
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Baker Tilly Klitou
προτίθεται να επιχορηγήσει και φέτος τη συμμετοχή ενός/μίας μαθητή/τριας στο πιο
πάνω πρόγραμμα που προσφέρει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο CIIM.
Το πρόγραμμα, διάρκειας δύο εβδομάδων, καλύπτει θέματα τα οποία αποσκοπούν
στο να αποκτήσουν οι έφηβοι νέες προοπτικές για την προσωπική, κοινωνική και
επαγγελματική τους εξέλιξη και να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν καλύτερα
τις προκλήσεις του σχολείου και της ζωής. Φέτος, τα μαθήματα θα προσφερθούν από
τη Δευτέρα 1η Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και θα ολοκληρωθούν με
μια μέρα ψυχαγωγικής δραστηριότητας το Σάββατο 13 Ιουλίου. Τα μαθήματα θα
διαρκούν από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ.
Η επιχορήγηση θα καλύψει το κόστος συμμετοχής για ολόκληρο το πρόγραμμα, το
οποίο ανέρχεται στα €600, και περιλαμβάνει τα δίδακτρα, το υλικό για την
παρακολούθηση του προγράμματος, τα γεύματα και την ψυχαγωγική δραστηριότητα.
Ο/H μαθητής/τρια που θα επιλεγεί θα πρέπει να πληροί όλα τα πιο κάτω προσόντα:
α. να φοιτά στη Β΄ Λυκείου και να έχει επιλέξει την 4η Κατεύθυνση,
β. να έχει αριστεύσει στην Α΄ Λυκείου,
γ. να έχει εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 18 στα Μαθηματικά και τη
Λογιστική στο Α΄ και Β΄ τετράμηνο καθώς επίσης και στις προαγωγικές
εξετάσεις της τρέχουσας σχολικής χρονιάς
δ. η διαγωγή στην Α΄ Λυκείου να έχει χαρακτηριστεί ως κοσμιοτάτη.
Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους μαθητές που πληρούν τα
πιο πάνω κριτήρια ( κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ) και να αποστείλετε τα ονόματα,
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τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, τηλέφωνο επικοινωνίας, γενικό βαθμό Α΄ τάξης
Λυκείου, βαθμό τετραμήνων και εξετάσεων στα Μαθηματικά και τη Λογιστική όσων
μαθητών ενδιαφέρονται στο τηλεομοιότυπο 22428268 μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019
(υπόψη Στάλως Αυξεντίου).
Η επιλογή του/της μαθητή/τριας θα γίνει από το πανεπιστήμιο CIIM. Στην περίπτωση
όπου θα υπάρξουν πολλές αιτήσεις το πανεπιστήμιο θα προβεί σε κλήρωση ανάμεσα
στους μαθητές.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο
σύνδεσμο: https://www.ciim.ac.cy/ciim-summer-school/
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