Η επιλογή
που αξίζει

Non ministrari, sed ministrare
Nα μην υπηρετείσαι, αλλά να υπηρετείς

Dear Parent and Prospective Pierce Student,
One of the hallmarks of a Pierce education is the attention paid to the total
personal development of students. The Pierce environment is sustained by
caring educators, uncommonly skilled at detecting each student’s uniqueness,
envisioning the possibilities of what she or he can become.
In a word, Pierce encourages students to grow, not only in high school but
throughout their lifetimes.
We send our graduates on to higher studies and to diverse careers confident
that they are ready to distinguish themselves. In a very real sense, Pierce alumni
embody Pierce’s mission.
Thank you for considering Pierce. We are eager to get to know you and for you
to get to know our school. We wish you and your family a bright future.

David G. Horner, PhD
President
The American College of Greece
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Επιλέγω
εκπαιδευτική
παράδοση

• 1963 – Το Pierce αναγνωρίζεται ως ισότιμο με τα δημόσια σχολεία.
• 1965 – Το νέο campus: Ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Δοξιάδης
δημιουργεί ένα campus απαράμιλλης αισθητικής στην Αγία
Παρασκευή, όπου κτίρια και φύση εναρμονίζονται απόλυτα για να
δημιουργήσουν έναν ιδανικό χώρο εκπαίδευσης. Είναι το σημερινό,
διαχρονικά πρωτοποριακό, campus του Pierce.
• 1985 – Οι διακρίσεις: Το Pierce βραβεύεται για το πολύπλευρο
διδακτικό του έργο από την Ακαδημία Αθηνών, ενώ ακολουθούν κι
άλλες βραβεύσεις από κρατικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς
φορείς.
• 2016 – IB Diploma Program: Το Pierce αναγνωρίζεται ως IB World
School.
Σήμερα, η ιστορία συνεχίζεται με το ίδιο όραμα, το ίδιο πάθος για
εξέλιξη και την ίδια πίστη στο ρητό που εκφράζει τις αρχές του
Κολλεγίου από την ίδρυσή του: Non ministrari, sed ministrare – Να μην
υπηρετείσαι, αλλά να υπηρετείς.
Γιατί στο Pierce, η εκπαίδευση δεν έχει στόχο μόνο την ατομική
καλλιέργεια αλλά και τη διάπλαση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων
με συναίσθηση ευθύνης, ήθος και σεβασμό προς τους συνανθρώπους,
τους θεσμούς και την κοινωνία.
Ζωντανή κληρονομιά των αξιών αυτών, οι περισσότεροι από 9.900
απόφοιτοι του Pierce που διακρίνονται εντός και εκτός της χώρας,
όχι μόνο για τις επαγγελματικές τους ικανότητες, αλλά και για την
ευρύνοια, το προοδευτικό πνεύμα και την κοινωνική τους στάση.

Μαθήτριες στη Σμύρνη
Τελετή αποφοίτησης του Pierce, 1963

Ιστορία μας, η πρωτοπορία
Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος φέρει μια σημαντική κληρονομιά: την
ιστορία του. Μια μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση, που μετρά ήδη πάνω
από 140 χρόνια ζωής. Στη διάρκεια αυτής της εξελικτικής πορείας, το Κολλέγιο
πέρασε από διάφορους σταθμούς στην εξέλιξή του, παραμένοντας σταθερά στην
πρωτοπορία.
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία του Κολλεγίου
• 1875 – Η ιστορία ξεκινά στη Σμύρνη: Η Αμερικανίδα ιεραπόστολος Maria West,
εισάγει στην τοπική κοινωνία μια εκπαιδευτική καινοτομία, ιδρύοντας ένα σχολείο
θηλέων, την «Αμερικανική Σχολή για Κορίτσια».
• 1922 – Το Αμερικανικό Κολλέγιο στην Ελλάδα: Μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή, ο Ελευθέριος Βενιζέλος προσκαλεί το Σχολείο στην Ελλάδα,
αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτική του αξία. Το Κολλέγιο επαναλειτουργεί σε νέες
εγκαταστάσεις στο Παλαιό Φάληρο.
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• 1932 – Εγκαινιάζονται στο Ελληνικό οι καινούργιες εγκαταστάσεις του Κολλεγίου,
σε έκταση που παραχωρεί η Ελληνική κυβέρνηση, εκτιμώντας την ποιότητα του
εκπαιδευτικού του έργου.

Μάθημα Φυσικής Αγωγής στη Σμύρνη, 1900

Κεντρική πύλη στο campus του Ελληνικού
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Επιλέγω
περιβάλλον

ΤΟ PIERCE
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
260 στρέμματα άρτιων εγκαταστάσεων
Με το απολυτήριο του Pierce και τα
εφόδια που αποκτούν κατά τη διάρκεια
της μαθητικής τους ζωής, οι απόφοιτοι
του Pierce γίνονται δεκτοί σε
φημισμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης
και των Η.Π.Α.
Τριπλάσιο ποσοστό αριστούχων στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις σε σύγκριση
με τον εθνικό μέσο όρο.
Αύξηση των κονδυλίων για υποτροφίες
και προγράμματα οικονομικής
ενίσχυσης
Οι απόφοιτοι του Pierce ανήκουν
στο ισχυρό δίκτυο αποφοίτων του
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος,
που μετρά πάνω από 54.000 μέλη.

Ένα campus, απεριόριστες δυνατότητες
Το Pierce είναι ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα, ισότιμο με τα ελληνικά δημόσια
Γυμνάσια και Λύκεια.
Το campus του Κολλεγίου απλώνεται σε μία
κατάφυτη έκταση 260 στρεμμάτων στις πλαγιές του
Υμηττού, στην Αγία Παρασκευή της Αθήνας.
Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, οι αίθουσες
διδασκαλίας, οι χώροι άθλησης και τα εργαστήρια
σμίγουν με το φυσικό περιβάλλον με τον πιο
αρμονικό και λειτουργικό τρόπο.
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Οι άρτιες αθλητικές εγκαταστάσεις του Pierce
τιμούν τη μακρόχρονη παράδοση του Κολλεγίου
στον αθλητισμό. Στα γήπεδα του τένις και τον στίβο,
στην πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων και τα κλειστά
και ανοιχτά γήπεδα, καλλιεργούνται η ομαδικότητα,
η φυσική ικανότητα και η άμιλλα. Σώμα και πνεύμα
αναπτύσσονται αρμονικά.

Σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και άριστες υποδομές
ενισχύουν τη διαδικασία της μάθησης.
• Αίθουσες με άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό ψηφιακής
διδασκαλίας (Smart Classrooms)
• Εργαστήρια φυσικών επιστημών και πληροφορικής
• Αίθουσες καλλιτεχνικών, μουσικής και οικιακής
οικονομίας
• Βιβλιοθήκες με 169.000 τίτλους, 100.000 e-books και
πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές
• Θέατρο, αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων, Open Air
Theater, Black Box Theater
• Τραπεζαρία
• Ιατρείο
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Νέοι ορίζοντες εκπαίδευσης. Στο Pierce, η πολύπλευρη
εξέλιξη των μαθητών ενισχύεται με πολιτιστικές επισκέψεις,
περιβαλλοντικές εξορμήσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια στο
εξωτερικό, καθώς και με τη συμμετοχή τους σε διεθνή
προγράμματα, που αναδεικνύουν κάθε χάρισμα σε εξαιρετική
ικανότητα.
Η πολυδιάστατη εκπαίδευση, η ολοκληρωμένη προετοιμασία
για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά και η συνεργασία με το
Γραφείο Συμβουλευτικής για Σπουδές στο Εξωτερικό, παρέχουν
την πολύτιμη υποστήριξη που χρειάζονται οι μαθητές για να
επιτύχουν. Επιπλέον, βραβεία όπως το Harvard Prize Book
και το Smith Book Award που, στην Ελλάδα, μόνο το Pierce
απονέμει στους μαθητές του, αποτελούν έναν δυναμικό δίαυλο
επικοινωνίας με φημισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Επιλέγω
πρόοδο

Το αποτέλεσμα:
• Υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
• Εισαγωγή των αποφοίτων του Pierce σε κορυφαία
Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και της Ευρώπης (π.χ. Harvard,
Princeton, University of Pennsylvania, Cambridge,
King’s College)

Επιλέγω
επιτυχία

Πολυδιάστατη
εκπαιδευτική εμπειρία
Στο Pierce, η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στα όρια της
τάξης, δεν κλείνεται σ’ ένα βιβλίο, δεν εξαντλείται σε
συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας. Από το ακαδημαϊκό
πρόγραμμα έως τις εξωσχολικές δραστηριότητες, κάθε
παράγοντας της σχολικής ζωής συντελεί στην εξέλιξη
του μαθητή, ως κοινωνικής οντότητας.
Καθηγητές και παιδαγωγοί. Το διδακτικό προσωπικό
του Pierce διακρίνεται για την ακαδημαϊκή υπεροχή του
και τη διάθεση για διαρκή επιμόρφωση.
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Οι καθηγητές κατέχουν σε μεγάλο ποσοστό
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους που
εγγυώνται εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ενώ
η στενή τους συνεργασία με τους γονείς και η
παρουσία Σχολικού Ψυχολόγου εξασφαλίζουν την
εξατομικευμένη παιδαγωγική φροντίδα.

Έμφαση στην αγγλική γλώσσα. Τα Αγγλικά στο Pierce
διδάσκονται ως βασικό μάθημα, περισσότερες ώρες
την εβδομάδα από οποιοδήποτε άλλο ελληνικό
σχολείο. Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, οι
δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη και η
διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων στα Αγγλικά,
διασφαλίζουν στους μαθητές την άριστη εκμάθηση και
χρήση της αγγλικής γλώσσας.
Το πρόγραμμα μαθημάτων. To Pierce υπερκαλύπτει
το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, καθώς
επενδύει σε περισσότερες ώρες διδασκαλίας των
βασικών μαθημάτων. Το πρόσθετο διδακτικό υλικό
και η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Blackboard,
αναδεικνύουν το μάθημα σε μία διαδραστική εμπειρία.
E-tutoring. Η απογευματινή υποστήριξη των μαθητών
του Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου από επιλεγμένο
διδακτικό προσωπικό του Κολλεγίου στα Αρχαία, τα

Μαθηματικά και τη Φυσική μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας Blackboard Learn αποτρέπει τους
μαθητές και τους γονείς τους από την αναζήτηση
λύσεων εκτός σχολείου.
Μαθητές που ενδιαφέρονται για σπουδές στο
εξωτερικό, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν
στο πρόγραμμα IB Diploma Program ή να
παρακολουθήσουν ενισχυτικά προγράμματα για
SATs και A levels, που τους προετοιμάζουν για την
εισαγωγή τους σε φημισμένα Πανεπιστήμια της
Ευρώπης και των Η.Π.Α.
Η κοινωνία του Pierce. Μέσω των οργανωμένων
Μαθητικών Κοινοτήτων, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να
λειτουργούν ως δημιουργικά μέλη ενός συνόλου, με
ομαδικές πολιτιστικές δραστηριότητες, εθελοντικές
δράσεις και συλλογικές εκδηλώσεις.
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Κάθε ταλέντο κι ένας Όμιλος
Ο στόχος του Pierce για μια εκπαίδευση που διαμορφώνει ολοκληρωμένες
προσωπικότητες, με πλήθος ικανοτήτων, γίνεται καθημερινά πράξη μέσω
δραστηριοτήτων παράλληλων με το σχολικό πρόγραμμα. Όμιλοι και Προγράμματα
αναδεικνύουν τα ταλέντα των μαθητών και τους προετοιμάζουν για τη μελλοντική
κοινωνική τους δράση.
Harvard Model Congress Europe, Global Young Leaders Conference, e-twinning,
International School Theater Association Festival, Model United Nations: Με τη
συμμετοχή τους σε διεθνή προγράμματα, οι μαθητές γίνονται ενεργά μέλη μιας
παγκόσμιας πνευματικής κοινότητας, ενώ αποκτούν από νωρίς τα πιο σημαντικά
εφόδια για να καταστούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και πολίτες του
κόσμου.
Όμιλοι τέχνης, μουσικής, επιστήμης, πολιτισμού και αθλητισμού εντάσσονται στο
ωρολόγιο πρόγραμμα, με σκοπό την αξιοποίηση των δεξιοτήτων των μαθητών, την
ανάπτυξη σχέσης συνεργασίας μεταξύ τους, την ψυχαγωγία και την ανακάλυψη
νέων ταλέντων.

Επιλέγω
έμπνευση

έμπνευση

Ο Όμιλος Forensics (Debate, Duet Acting, Impromptu, Oral Interpretation) ενισχύει την
προσωπική έκφραση και την αυτοπεποίθηση, διδάσκοντας στους μαθητές να χειρίζονται με
δεξιοτεχνία τον προφορικό λόγο στην αγγλική γλώσσα.
Οι απογευματινοί Όμιλοι και τα απογευματινά Προγράμματα (Ρομποτική, Junior Achievement,
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες) προσφέρουν δημιουργική απασχόληση και
διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων, μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος. Οι Ακαδημίες
Μαθηματικών, Φυσικής και Βιολογίας βοηθούν όσους μαθητές έχουν ιδιαίτερη κλίση σε αυτά τα
αντικείμενα, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τους υποστηρίζουν ώστε να συμμετέχουν σε
Πανελλήνιους Διαγωνισμούς.
Η συνεργασία του Κολλεγίου με την UNESCO δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να ενημερωθούν
για κοινωνικά θέματα και να κινητοποιηθούν ως ενεργοί πολίτες, μέσω προγραμμάτων στα οποία
συμμετέχουν σχολεία από όλη τη χώρα.
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Θέατρο, χορωδία, Formula 1, yoga, παραδοσιακοί χοροί, κόμικς, ψυχολογία, φωτογραφία,
κηπουρική, λογοτεχνία, ξιφασκία... Περισσότεροι από 50 ξεχωριστοί Όμιλοι εξασφαλίζουν
ότι στο Pierce, κάθε ταλέντο βρίσκει το ιδανικό περιβάλλον για να ανθίσει!
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Επιλέγω
διάκριση

Στους χώρους αυτούς κάθε μαθητής αξιοποιεί τις ικανότητές του
στο επίπεδο που επιθυμεί, από την απλή ενασχόληση με τον
αθλητισμό έως και την εντατική προπόνηση υψηλού αγωνιστικού
επιπέδου. Όλοι τους όμως, διδάσκονται τις ίδιες, διαχρονικές αξίες:
επιμονή, υπομονή, εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, θάρρος,
πειθαρχία και fair play.
Έτσι, το Κολλέγιο πρωταγωνιστεί στα αθλητικά δρώμενα με
συμμετοχές και διακρίσεις σε πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες.
Παράλληλα, η προετοιμασία των μαθητών που έχουν επιλέξει τον
δρόμο του πρωταθλητισμού είναι αποδεδειγμένα ικανή να οδηγήσει
στην ένταξή τους στις Εθνικές Ομάδες της χώρας μας.
Γιατί στο Pierce, κάθε μαθητής που αξίζει την πρώτη θέση,
έχει όλη την υποστήριξη ώστε να την κατακτήσει!Επιλέγ

Βάζουμε τον πήχη
ακόμη πιο ψηλά
Στο Pierce, ο αθλητισμός είναι μια παράδοση που έχει ανεβάσει
το Κολλέγιο στην πρώτη θέση των προτιμήσεων για τους αθλητές.
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, το εξειδικευμένο προπονητικό
προσωπικό και, πάνω απ’ όλα, η πίστη στο αθλητικό ιδεώδες
θέτουν τις απαραίτητες βάσεις πάνω στις οποίες χτίζονται
το ήθος και η φιλοσοφία του νικητή.
Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών
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• Δύο κλειστά γυμναστήρια πολλαπλών χρήσεων
• Ανοιχτό/κλειστό θερμαινόμενο κολυμβητήριο ολυμπιακών 			
διαστάσεων
• Στίβος ολυμπιακών διαστάσεων (400μ.) ελαστικού τάπητα (ταρτάν)
• Γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 με συνθετικό χλοοτάπητα
2 αστέρων FIFA
• Ανοιχτά γήπεδα volleyball, basketball, tennis, handball
• Αίθουσα χορού, αίθουσα με όργανα γυμναστικής, αίθουσα ping-pong
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Μια υποτροφία,
σύμμαχος στην επιτυχία
Στο πλαίσιο υποστήριξης των μαθητών που είναι
αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, το
Pierce προσφέρει υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής
ενίσχυσης.

Επιλέγω Pierce
Το παιδί σας αξίζει μόνο το καλύτερο: Ένα σχολείο με εκπαιδευτική
παράδοση που θα το βοηθήσει να γράψει τη δική του ιστορία.
Ένα περιβάλλον εξέλιξης μέσα στο οποίο θα αναπτύξει
μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση
που θα του εξασφαλίσει πρόοδο κι ένα μέλλον επιτυχιών.
Δραστηριότητες που θα του εμφυσήσουν έμπνευση,
θα αναπτύξουν τα ταλέντα του και θα το οδηγήσουν στη διάκριση.
Ευκαιρίες που θα στηρίξουν κάθε του όνειρο.

Αθλητικές υποτροφίες. Κάθε χρόνο, το Pierce προσφέρει σε
αθλητές που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους, αθλητικές
υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων, για το
τένις, την κολύμβηση, το μπάσκετ και τον στίβο.
Μουσικές υποτροφίες. Συνεχίζοντας τη μουσική παράδοσή
του, το Pierce προσφέρει υποτροφίες που καλύπτουν το 50%
των διδάκτρων σε μικρούς ταλαντούχους μουσικούς που
θα εμπλουτίσουν τη μουσική κοινότητα και τα σύνολα του
Κολλεγίου.

Όλα όσα χρειάζεται για να χτίσει τις πιο γερές βάσεις για το αύριο.

Υποτροφίες για το Θερινό Πρόγραμμα του Phillips Exeter
Academy. Μαθητές από το Pierce επιλέγονται να φοιτήσουν
στο Summer School του Phillips Exeter Academy ενός από
τα πλέον διακεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως,
απολαμβάνοντας πλήρη υποτροφία.
Υποτροφίες για το Global Young Leaders Conference (GYLC).
Το Pierce προσφέρει υποτροφίες σε επιλεγμένους μαθητές
προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα από τα καλοκαιρινά
προγράμματα του GYLC.
Υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών επιδόσεων προσφέρονται
κάθε χρόνο σε μαθητές που έχουν εισαχθεί στη Α’ Γυμνασίου
και πέτυχαν εξαιρετική επίδοση στις ειδικές εξετάσεις
υποτροφιών. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που καλείται
να αντιμετωπίσει σήμερα η ελληνική οικογένεια, το Pierce
προσφέρει υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής
διευκόλυνσης για οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσχέρειες.
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Στους αποφοίτους του Pierce που συνεχίζουν την εκπαιδευτική
τους πορεία στο Deree, προσφέρεται έκπτωση 50% επί των
διδάκτρων τους. Κάθε υπότροφος που κατακτά την επιτυχία
και κάθε μαθητής που πραγματοποιεί τα όνειρά του είναι για
το Pierce ένα κίνητρο για να συνεχίσει να προσφέρει ακόμη
περισσότερα. Pierce: Η επιλο

Για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου, η εισαγωγή γίνεται με γραπτές
εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα, ενώ ακολουθούν γραπτές εξετάσεις
στην Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά για τους υποψηφίους των
ακαδημαϊκών υποτροφιών.
Για τους υποψήφιους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων, η εισαγωγή γίνεται
βάσει της επίδοσης, της διαγωγής και των αποτελεσμάτων γραπτής
εξέτασης στην Αγγλική Γλώσσα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:
Γραφείο Εισαγωγής Νέων Μαθητών Pierce
Τηλ.: 210 600 9800 εσωτ. 1161
e-mail: eggrafes.pierce@acg.edu

AMEPIKANIKO KOΛΛEΓIO EΛΛAΔOΣ
Γραβιάς 6, 153 42 Αγία Παρασκευή, Aθήνα
t: 210 600 9800 εσωτ. 1161 . f: 210 608 3214
www.pierce.gr

