Pierce – The American College of Greece
Το IB Diploma Program στο Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ιδιωτικό,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό ίδρυμα,
αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων ως ισότιμο με τα δημόσια
σχολεία. To International Baccalaureate Diploma Program
(IBDP) είναι διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απευθύνεται
σε μαθητές που στοχεύουν σε σπουδές στο εξωτερικό. Είναι
ένα διετές, εντατικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα και προσφέρεται
σε μαθητές που αποφοιτούν από την Α΄ Λυκείου. Οι τελικές
εξετάσεις για την απόκτηση του Διπλώματος ΙΒ λαμβάνουν
χώρα τον Μάιο του δεύτερου έτους του προγράμματος,
δηλαδή της αντίστοιχης Γ΄ Λυκείου.

The Pierce IBDP Curriculum-Courses

Για την αποφοίτησή τους, οι μαθητές του Pierce IBDP θα
πρέπει να λάβουν και το Ελληνικό Απολυτήριο, για την
απόκτηση του οποίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η παρακολούθηση τριών μαθημάτων του ελληνικού
προγράμματος. Τα τρία μαθήματα – Νεοελληνική Λογοτεχνία,
Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία – εξασφαλίζουν την ισοτιμία
μεταξύ του Απολυτηρίου και του International Baccalaureate
Diploma. Τον Ιούλιο, μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου
ακαδημαϊκού έτους, οι μαθητές λαμβάνουν το Απολυτήριο
Δίπλωμά τους από τον ΙΒΟ και τον Ισότιμο Απολυτήριο Τίτλο
Σπουδών από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
Το IBDP είναι παράλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
απόλυτα ενσωματωμένο στη σχολική ζωή του Pierce και οι
μαθητές του προγράμματος είναι ενεργά μέλη της σχολικής
κοινότητας. Οι μαθητές που γίνονται δεκτοί στο Pierce IBDP
οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες και τις απαιτήσεις
τόσο του Pierce, όσο και του IBΟ (Οργανισμός Διεθνούς
Απολυτηρίου).
Για την απονομή του Διπλώματος, οι μαθητές θα πρέπει να
πληρούν όλα τα κριτήρια που τίθενται από τον ΙΒΟ. Σε αυτά
περιλαμβάνονται εξετάσεις από εξωτερικούς βαθμολογητές,
καθώς και εσωτερικές αξιολογήσεις σε όλα τα μαθήματα. Οι
μαθητές θα πρέπει, επίσης, να συμπληρώσουν το πρόγραμμά
τους με τρεις ενότητες Γενικής Παιδείας: Θεωρία της
Γνώσης (Theory of Knowledge – TοK), Δημιουργικότητα –
Δραστηριότητα – Προσφορά (Creativity, Activity, Service –
CAS) και Ερευνητικό Δοκίμιο (Extended Essay – EE).

Group One:

Studies in Language and Literature
• Modern Greek (Literature)
• English (Language and Literature)

Group Two:

Language Acquisition
• English

Group Three:

Individuals and Societies
• History
• Psychology
• Economics
• Business Management

Group Four:

Sciences
• Biology
• Chemistry
• Physics
• Computer Science

Group Five:

Mathematics
• Analysis and Approaches (HL/SL)
• Applications and
Interpretation (HL/SL)

Group Six:

The Arts
• Visual Arts
• Theatre

Γενική Παιδεία
Τρεις υποχρεωτικές ενότητες Γενικής Παιδείας συμπληρώνουν το πρόγραμμα και αποσκοπούν στη διεύρυνση της
εκπαιδευτικής εμπειρίας κάθε μαθητή. Δύο από τις τρεις ενότητες, η Θεωρία της Γνώσης (ΤοΚ) και το Ερευνητικό Δοκίμιο
(ΕΕ) βαθμολογούνται και μπορούν να προσθέσουν μέχρι και τρεις βαθμούς στη συνολική βαθμολογία του Διπλώματος. Οι
τρεις υποχρεωτικές ενότητες Γενικής Παιδείας είναι:
1. Θεωρία της Γνώσης (Theory of Knowledge – TοK): H Θεωρία της Γνώσης προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να
εξερευνήσουν τη φύση της γνώσης, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, καθώς και να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν
τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. Η ενότητα αξιολογείται με μία προφορική παρουσίαση και μία γραπτή
εργασία 1.600 λέξεων, σε συγκεκριμένα θέματα που αποστέλλονται απευθείας από τον ΙΒΟ.
2. Ερευνητικό Δοκίμιο (Extended Essay – EE): Το Ερευνητικό Δοκίμιο είναι μία συγκροτημένη ακαδημαϊκή εργασία 4.000
λέξεων, με βιβλιογραφία. Κατά τη συγγραφή της, οι μαθητές εργάζονται ατομικά, εκπαιδεύονται στη διεξαγωγή έρευνας,
στην τήρηση όλων των προθεσμιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που αφορούν την ενότητα και, τέλος, παρουσιάζουν
τα συμπεράσματά τους, με λογική επιχειρηματολογία.
3. Δημιουργικότητα, Δραστηριότητα, Προσφορά (Creativity, Activity, Service – CAS): Οι μαθητές συμμετέχουν σε
μια σειρά δραστηριοτήτων Δημιουργικότητας (πολιτιστικές δραστηριότητες, π.χ. θέατρο), Δραστηριότητας (υγιής,
ισορροπημένος και θετικός τρόπος ζωής) και Προσφοράς (προσφορά υπηρεσιών σε εθελοντική βάση ή ευαισθητοποίηση
του κοινωνικού συνόλου για σημαντικά ζητήματα). Στόχος του CAS είναι να αποκομίσει κάθε μαθητής γνώσεις σε
θέματα συνεργασίας, δέσμευσης και αφοσίωσης, να συνειδητοποιήσει τις ηθικές προεκτάσεις των πράξεων και να
ευαισθητοποιηθεί σε ζητήματα παγκόσμιας σημασίας.

Ακαδημαϊκή Εντιμότητα
To Pierce καλλιεργεί και προάγει το ακαδημαϊκό ήθος μεταξύ των μαθητών, της Διοίκησης, των Καθηγητών και των
Γονέων και Κηδεμόνων, σε θέματα χρήσης, παραγωγής και διάδοσης του ακαδημαϊκού υλικού τόσο κατά τη διδασκαλία,
όσο και στη διαδικασία μάθησης και αξιολόγησης. Με σκοπό τη σωστή προετοιμασία των αποφοίτων του Pierce για τις
πανεπιστημιακές τους σπουδές, το Pierce έχει θεσπίσει την Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας η οποία ανταποκρίνεται στις
διεθνείς πανεπιστημιακές προδιαγραφές και στις καλύτερες πρακτικές, αναφορικά με τη λογοκλοπή, την αλληλοεπικάλυψη
εργασιών, την παραπλανητική παρουσίαση και κάθε είδους αθέμιτη ακαδημαϊκή σύμπραξη.

Απονομή του Διπλώματος
Η βαθμολογική κλίμακα του ΙΒDP εκτείνεται από το ένα έως το επτά (1-7). Το επτά είναι ο υψηλότερος δυνατός βαθμός
και επιβραβεύει την άριστη επίδοση. Οι μαθητές βαθμολογούνται σε κάθε ένα από τα έξι μαθήματα και τελικός βαθμός
είναι το άθροισμα των βαθμών των έξι μαθημάτων. Το υψηλότερο δυνατό άθροισμα είναι 42, μη συμπεριλαμβάνοντας
τους τρεις, κατ’ ανώτατο, επιπρόσθετους βαθμούς των μαθημάτων «Θεωρία της Γνώσης» και «Ερευνητική Εργασία».
Συνεπώς, η μεγαλύτερη τελική βαθμολογία που μπορεί να επιτευχθεί στο ΙΒDP είναι 45. Το Δίπλωμα του ΙBDP απονέμεται
στους μαθητές που έχουν επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 24, στα έξι μαθήματα, και, ταυτόχρονα, έχουν ολοκληρώσει
με επιτυχία τις τρεις ενότητες Γενικής Παιδείας. Για ορισμένα ακόμη προαπαιτούμενα του Διπλώματος, μπορείτε να
συμβουλευτείτε το Pierce – IBDP Handbook of Policies and Procedures στην ιστοσελίδα https://www.pierce.gr/ib-dp/
Το Pierce IBDP δεν απονέμει πιστοποιητικό παρακολούθησης και δεν επιτρέπει στους μαθητές να διδάσκονται λιγότερα
από τα έξι, υποχρεωτικά μαθήματα. Όλοι οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους τόσο ως προς
τον ΙΒΟ, όσο και προς το Pierce, ώστε να λάβουν το Δίπλωμα.

Συμβουλευτική Διεθνών Σπουδών
Το IBDP είναι διεθνώς αναγνωρισμένο από τα περισσότερα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και κολλέγια. Το
Δίπλωμα δεν αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Η αναγνώρισή του διαφέρει από ίδρυμα
σε ίδρυμα αλλά και από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τον ανταγωνισμό και τα κριτήρια επιλογής κάθε πανεπιστημιακού
ιδρύματος. Όλοι οι μαθητές και οι Γονείς τους θα πρέπει να συναντηθούν με τον Συντονιστή του προγράμματος,
καθώς και με τον Σύμβουλο Διεθνών Σπουδών για συζήτηση και συμβουλευτική στην επιλογή μαθημάτων, με στόχο
να εκπληρώσουν στο μέγιστο τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της επιλογής τους. Το Γραφείο Διεθνών
Σπουδών προσφέρει καθοδήγηση ως προς την επιλογή του πανεπιστημίου, των μαθημάτων και των επιστημονικών
πεδίων.

Τα περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα επιλέγουν φοιτητές βάσει 5 κριτηρίων:
1.		Βαθμολογία των 3 τελευταίων σχολικών ετών
2.		Εκθέσεις ή personal statement του μαθητή
3.		Βαθμολογικές προβλέψεις από τους διδάσκοντες
4. Συστατικές επιστολές από τους διδάσκοντες/συμβούλους
5.		Επίδοση σε δοκιμασίες που απαιτούνται για συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία ή πανεπιστήμια,
		όπως εξετάσεις, συνεντεύξεις, portfolios κ.ά.

Αποτελέσματα της Τάξης του ΙΒ 2018
Τον Ιούλιο του 2018, αποφοίτησαν οι πρώτοι μαθητές του IBDP του Pierce. Ο Οργανισμός του Διεθνούς Απολυτηρίου
ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων τον Ιούλιο, αλλά τα επίσημα, ετήσια στατιστικά από όλο τον κόσμο
δημοσιεύονται μετά την ολοκλήρωση των αναβαθμολογήσεων και τυχόν αναθεωρήσεων. Ακολουθεί σύγκριση των
αποτελεσμάτων του Pierce με τα παγκόσμια, ετήσια, στατιστικά του Μαϊου 2018:
•
•
•
•
•

Ποσοστό υποψηφίων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα: Pierce 95%, παγκόσμιο Μαϊου 2018 78,18%
Μέσος όρος βαθμολογίας αποφοίτων: Pierce 35, παγκόσμιο Μαϊου 2018 29,76%
Υψηλότερη βαθμολογία υποψηφίου του Pierce: 41
Ποσοστό υποψηφίων με βαθμολογία μεγαλυτερη του 36: Pierce 40%, παγκόσμιο Μαϊου 2018 27,16%
Ποσοστό υποψηφίων με βαθμολογία μεγαλύτερη του 40: Pierce 15%, παγκόσμιο Μαϊου 2018 9,78%

Επιτυχίες σε Πανεπιστήμια των Αποφοίτων του 2018
Ηνωμένο Βασίλειο: London School of Economics (Finance, Actuarial Science), Warwick (Finance), University College London
(Neuroscience), Bristol (Engineering, Psychology,    Economics), Sussex (Engineering), Manchester (Economics, Biology,
Engineering), Kent (Computer Science, Architecture), Architectural Association School of Architecture (Architecture),
Queen Mary (Economics), Goldsmiths University of London (Theatre).
Γαλλία: Campus de Reims, Sciences Po College (Political Science)
Ιταλία: Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Law)
Κύπρος: University of Nicosia (Medicine)

Διαδικασία Εισαγωγής Μαθητών στο Pierce IBDP
Όλοι οι μαθητές, είτε φοιτούν στην Α΄ Λυκείου του Pierce είτε προέρχονται από άλλα σχολεία, έχουν δικαίωμα να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Pierce IBDP. Η επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στο Pierce IBDP
δεν γίνεται μόνο βάσει της υψηλής βαθμολογίας σε γραπτές εξετάσεις. Οι αιτούντες μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν
ευρύτητα νου, κριτικό πνεύμα, διεθνή προοπτική σκέψης και δράσεων και να πληρούν τα χαρακτηριστικά του ΙΒ Learner
Profile. Αυτά τα δέκα χαρακτηριστικά αντικατοπτρίζουν το πνεύμα του ΙΒDP και αντανακλούν την ικανότητα του μαθητή να
σέβεται τον εαυτό του, τους γύρω του και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.
Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα αλλά και την επιτυχή συμμετοχή σε αυτό, οι αιτούντες θα πρέπει να κατέχουν την αγγλική
γλώσσα σε υψηλό επίπεδο. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις υποχρεωτικές ενότητες Γενικής Παιδείας, όπως και στη
συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων είναι η αγγλική. Οι αιτούντες μαθητές θα πρέπει, επίσης, να διαθέτουν ικανές
γνώσεις μαθηματικών, για να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στα ακόλουθα μαθήματα του προγράμματος: Mathematics –
Analysis and Approaches, Mathematics – Applications and Interpretation. Περισσότερα για την εισαγωγή μαθητών στο
Pierce IBDP μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.pierce.gr/ib-dp/

Ημερομηνίες Εξετάσεων – Υποτροφίες
Οι εισαγωγικές εξετάσεις για όσους φοιτούν στην Α΄ Λυκείου και ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το Pierce IBDP θα
πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στις 10:00. Το Pierce θα προσφέρει πέντε (5) υποτροφίες με κριτήριο την
ακαδημαϊκή επίδοση στις εξετάσεις και τη συνολική αξιολόγηση του υποψηφίου. Οι πέντε υποτροφίες είναι: μία πλήρης
υποτροφία (100% των διδάκτρων), μία μερική υποτροφία (75% έκπτωση στα δίδακτρα), καθώς και τρεις υποτροφίες με 50%
έκπτωση στα δίδακτρα. Όλοι οι υποφήφιοι μαθητές έχουν το δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για λήψη υποτροφίας
ή οικονομικής ενίσχυσης. Για τη χορήγησή τους λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο: https://www.pierce.gr/ib-dp/
Γραμματεία IBDP: τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1060 •  pierceibsecretariats@acg.edu

