Σηις 4 Μαρηίοσ ηα δοκιμαζηικά ηοσ
Αθληηικού Προγράμμαηος ηοσ
Grammar School
Μία πλήρης σποηροθία θα προζθέρει η Arsenal Soccer
School Cyprus ως ο αποκλειζηικός ζσνεργάηης ηοσ ιδιωηικού
ζτολείοσ με έδρα ηη Δεσηερά
Η πεξίνδνο ησλ δνθηκαζηηθψλ γηα έληαμε ζην αζιεηηθφ πξφγξακκα ηνπ
Grammar School Λεπθσζία γηα ηελ αθαδεκατθή πεξίνδν 2017-2018
πιεζηάδεη. Οη ελδηαθεξφκελνη καζεηέο (γελλεκέλνη ην 2005) ζα ιάβνπλ κέξνο
ζηα εηήζηα δνθηκαζηηθά ηνπ Grammar School, πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην
Σάββαην 4 Μαξηίνπ 2017 ζηηο 15:00, ζηηο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ζρνιείνπ πνπ εδξεχεη ζηε Δεπηεξά.
Οη λεαξνί πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα ζειήζνπλ λα θνηηήζνπλ ζην Αζιεηηθφ
Πξφγξακκα ηνπ Grammar School, πέξα απφ ηα αζιεηηθά δνθηκαζηηθά ηεο 4εο
Μαξηίνπ, ζα πξέπεη λα παξαθαζήζνπλ ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηνπ
Grammar School πνπ θέηνο ζα δηεμαρζνχλ ηε Δεπηέξα 13 Μαξηίνπ. Απηφ
ιφγσ ηνπ φηη ην ζρνιείν έρεη ζέζεη ςειά ηνλ πήρε ζε φηη αθνξά ηηο εηζδνρέο
καζεηψλ, αθνχ νη πνιχ θαιέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο απνηεινχλ βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα θνίηεζε.
Δεύηερη τρονιά
Τνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2016 μεθίλεζε ε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ λενζχζηαηνπ
αζιεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Grammar School Λεπθσζίαο, ην νπνίν
ζπλεξγάδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ Arsenal Soccer School Cyprus. Τν
πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ηαιαληνχρνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ πιένλ
ηελ επθαηξία παξάιιεια κε ηε θνίηεζή ηνπο θαζψο θαη ηελ παξνπζία ηνπο
ζηηο νκάδεο ηνπο ηα απνγεχκαηα, λα πξνζζέζνπλ ζηελ πνδνζθαηξηθή ηνπο
εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο.
Η πξψηε ρξνληά ηνπ αζιεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη ηδηαίηεξα πεηπρεκέλε,
αθνχ επηηεχρζεθε ν αξηζκεηηθφο ζηφρνο εγγξαθψλ, ελψ παξάιιεια νη
αθαδεκατθέο θαη πνδνζθαηξηθέο επηδφζεηο βξίζθνληαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν. Οη καζεηέο δηθαηνχληαη λα θνηηήζνπλ ζην αζιεηηθφ πξφγξακκα κέρξη
θαη ηελ απνθνίηεζή ηνπο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο πξνπνλήζεηο θάζε
εβδνκάδα, κε έκθαζε ζην ηερληθφ θνκκάηη θαη κε αηνκηθή εμεηδίθεπζε, ελψ
επηπιένλ νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα θαη δηαιέμεηο, πεξλνχλ απφ
εξγνκεηξηθέο εμεηάζεηο θαη ππνζηεξίδνληαη απφ αζιεηηθνχο ςπρνιφγνπο.
Επηθεθαιήο ηνπ πνδνζθαηξηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Grammar School
Λεπθσζία ζα παξακείλεη θαη γηα ηελ εξρφκελε αθαδεκατθή ρξνληά ν ηερληθφο
δηεπζπληήο ηεο Arsenal Soccer School Cyprus, θ. Άξα Πεηξνζηάλ.

Πλήρης σποηροθία
Σεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Grammar School κε ηελ Arsenal
Κχπξνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη γηα ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018 ε επίζεκε
αθαδεκία ησλ «θαλνληέξεδσλ» ζηελ Κχπξν ζα πξνζθέξεη κία πιήξεο
ππνηξνθία, κε ηνλ παξαιήπηε ηεο ππνηξνθίαο λα απνθαζίδεηαη κε βάζε ηηο
πνδνζθαηξηθέο αιιά θαη ηηο αθαδεκατθέο ηνπ επηδφζεηο.
«Περιοριζμένες θέζεις»
Ο επηθεθαιήο ηεο Arsenal Soccer School Cyprus, θ. Χαξάιακπνο Σπχξνπ,
κίιεζε γηα ηα επεξρφκελα δνθηκαζηηθά γηα ηηο εγγξαθέο ζην Αζιεηηθφ
Πξφγξακκα: «Κξίλεηαη σο κεγάιε επηηπρία ε θεηηλή πξψηε καο ρξνληά
ζπλεξγαζίαο κε ην Grammar School, έηζη πεξηκέλνπκε αθφκε κεγαιχηεξε
αληαπφθξηζε γηα ηε λέα πεξίνδν. Αλ θαη αλακέλνπκε απμεκέλν ελδηαθέξνλ,
θξαηάκε πεξηνξηζκέλεο ηηο ζέζεηο, αθνχ ζέινπκε λα δηαηεξήζνπκε ην πςειφ
επίπεδν ζηηο αζιεηηθέο θαη αθαδεκατθέο επηδφζεηο. Εηδηθά ην ηειεπηαίν
απνηειεί θάηη πνιχ ζεκαληηθφ γηα φινπο φζνη εξγαδφκαζηε γηα ην αζιεηηθφ
πξφγξακκα ηνπ Grammar School».
Αμίδεη επηπιένλ λα ζεκεησζεί φηη κε ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά (2017-2018) ζην
Αζιεηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Grammar School ζα πξνζηεζνχλ θαη ηκήκαηα
θνιχκβεζεο θαη θαιαζφζθαηξαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Αζιεηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Grammar
School Λεπθσζία, ζην ηειέθσλν 22-695695 θαη ζην email
info@grammarschool.ac.cy

