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Φέτος είναι ο έβδομος χρόνος που προσφέρεται το Θερινό Πρόγραμμα του Phillips Exeter (PEA), στο New 
Hampshire των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέντε μαθητές του Pierce θα το παρακολουθήσουν, με πλήρη 
υποτροφία, χάρη στην προσφορά του χορηγού, κ. Σπύρου Μπούα. Η υποτροφία περιλαμβάνει την 
εγγραφή στα μαθήματα, τα δίδακτρα, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τη διαμονή, τα αεροπορικά 
εισιτήρια και τα βιβλία. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν κάθε καλοκαίρι περίπου 750 μαθητές από 40 πολιτείες των ΗΠΑ και άλλες 
50 χώρες. Οι μαθητές έχουν πλήρη πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη του Exeter, στις εξαιρετικές 
εγκαταστάσεις, τη Βιβλιοθήκη, τους χώρους Άθλησης και Τεχνών και έχουν την ευκαιρία να ζήσουν με 
τους συμμαθητές τους από όλο τον κόσμο στη φοιτητική εστία. Το θερινό πρόγραμμα του 2020 θα 
πραγματοποιηθεί από τις 6 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου. 

Η διαδικασία για την επιλογή των πέντε μαθητών είναι: 

 Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος στους μαθητές της Α΄, της Β΄ 
Λυκείου και του ΙΒ1 από τους μαθητές που συμμετείχαν πέρυσι στο πρόγραμμα. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, έως τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, ώρα 23:00, θα υποβάλουν σχετική 
αίτηση και Personal Statement στην ηλεκτρονική διεύθυνση pea@acg.edu και θα προσκομίσουν στην 
κυρία Ματίνα Αποστολοπούλου (γρ. 419) μία πρόσφατη φωτογραφία και ένα βαθμολογημένο γραπτό 
στο μάθημα των Αγγλικών. Το Personal Statement θα πρέπει να έχει γραφτεί από τον ίδιο τον υποψήφιο 
και να αντανακλά την προσωπικότητά του. 

 Η Αίτηση, το Personal Statement και το γραπτό των Αγγλικών θα αξιολογηθούν από επιτροπή και, 
την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που θα προχωρήσουν στην 
επόμενη φάση. 

 Οι μαθητές που θα επιλεγούν, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου 
(16:00 – 17:00), θα κληθούν να γράψουν κείμενο για ένα θέμα ευρύτερου ενδιαφέροντος. 

 Η επιτροπή θα αξιολογήσει τα κείμενα των μαθητών και, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, θα 
ανακοινώσει τα ονόματα των μαθητών που θα κληθούν για συνέντευξη.  

 Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης, η επιτροπή θα αξιολογήσει κάθε υποψήφιο με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

  

mailto:pea@acg.edu


 

 Ωριμότητα, αυτοπεποίθηση, καθώς και σχέσεις με τους συμμαθητές 

 Ακαδημαϊκή δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του προγράμματος 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 Εξαιρετική συμπεριφορά στο Σχολείο 

 Συμμετοχή και διακρίσεις σε ποικίλες σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες 

 Ανάληψη ηγετικών ρόλων και θέσεων ευθύνης 

 Ευχέρεια προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα και δεδομένα 

 Ανταπόκριση στις απαιτήσεις και τη φιλοσοφία του προγράμματος 

 Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων θα γίνει μετά το πέρας των συνεντεύξεων 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κυρία Μ. Πετροπούλου, τηλ. 210 
6009800, εσωτ. 1138, email: pea@acg.edu και στο σύνδεσμο http://www.exeter.edu/exeter-summer. 

Με εκτίμηση 
 

Ο Διευθυντής του Λυκείου 
Γ. Βακερλής 
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