Πολιτική Εισαγωγής στο Πρόγραμμα IB DP
για Μαθητές που Φοιτούν σε Άλλα Σχολεία
Υποψήφιοι για εισαγωγή στο Pierce IB DP μπορούν να είναι οι μαθητές που έχουν
ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην Α΄ Λυκείου και είναι μαθητές του Pierce ή
φοιτούν σε άλλα σχολεία. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το κατάλληλο επίπεδο
γνώσης της αγγλικής γλώσσας, καθώς οι τρεις υποχρεωτικές ενότητες (Theory of
Knowledge, Extended Essay, CAS) και η πλειοψηφία των μαθημάτων που
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του IB DP, διδάσκονται στην αγγλική
γλώσσα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο
γνώσεων στα Μαθηματικά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία
σε ένα από τα παρακάτω μαθήματα του IB DP: Mathematics: Analysis and
Approaches (Higher or Standard Level) ή Mathematics: Applications and
Interpretation (Higher or Standard Level).

Διαδικασία Εισαγωγής:
1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση
Εισαγωγής Υποψηφίου, μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.
2. Οι υποψήφιοι μαθητές πρέπει να πληρούν τα παρακάτω ακαδημαϊκά
κριτήρια:


Αγγλικά: ελάχιστη βαθμολογία 16/20, τόσο στον τελικό βαθμό
απόλυσης της Γ΄ Γυμνασίου όσο και στο Α΄ Τετράμηνο της Α΄ Λυκείου.



Μαθηματικά: ελάχιστη βαθμολογία 15/20, τόσο στις τελικές γραπτές
εξετάσεις της Γ΄ Γυμνασίου όσο και στο Α΄ Τετράμηνο της Α΄ Λυκείου.



Βαθμός Απολυτηρίου Γ΄ Γυμνασίου: ελάχιστη βαθμολογία 17/20.



Μέσος Όρος Α΄ Τετραμήνου Α΄ Λυκείου: ελάχιστη βαθμολογία 17/20.

3. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές πρέπει να προσκομίσουν τους σχετικούς
ελέγχους προόδου και τον απολυτήριο τίτλο.
4. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια θα
κληθούν να συμμετάσχουν σε συνέντευξη με Επιτροπή Αξιολόγησης
Υποψηφίων του IB DP. Επισημαίνουμε ότι η πρόσκληση στη συνέντευξη
αποτελεί το επόμενο βήμα στη διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου και
δεν αποτελεί αποδοχή του μαθητή στο IB DP.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ακαδημαϊκά κριτήρια της παραγράφου 2, τη συνέντευξη
και, με την προϋπόθεση διατήρησης των παραπάνω βαθμολογικών κριτηρίων
έως το τέλος της Α΄ Λυκείου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων IB DP θα
καταλήξει στους μαθητές που θα επιλεγούν για το Pierce IB DP.

Οι μαθητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Pierce IB DP και επιθυμούν να
διεκδικήσουν μία ακαδημαϊκή υποτροφία πρέπει να συμμετέχουν σε εξετάσεις
για ακαδημαϊκή υποτροφία, που περιλαμβάνουν τα εξής:
 Αγγλική Γλώσσα (διάρκεια: ½ ώρα)
 Έκθεση στην Αγγλική Γλώσσα σε θέμα σχετικό με τη φιλοσοφία του IB
DP (διάρκεια: ½ ώρα)
 Μαθηματικά (διάρκεια: 1 ώρα).
Η απονομή των υποτροφιών θα γίνει βάσει των αποτελεσμάτων των γραπτών
εξετάσεων και της συνέντευξης.
5. Οι υποψήφιοι μαθητές που δεν πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια πρέπει να
συμμετάσχουν σε εισαγωγικές εξετάσεις, που περιλαμβάνουν τα εξής:
 Αγγλική Γλώσσα (διάρκεια: ½ ώρα)
 Έκθεση στην Αγγλική Γλώσσα σε θέμα σχετικό με τη φιλοσοφία του IB
DP (διάρκεια: ½ ώρα)
 Μαθηματικά (διάρκεια: 1 ώρα).
Μετά τις γραπτές εξετάσεις, όλοι οι υποψήφιοι μαθητές θα κληθούν να
συμμετάσχουν σε συνέντευξη με Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του IB DP.
Επισημαίνουμε ότι η πρόσκληση στη συνέντευξη αποτελεί το επόμενο βήμα
στη διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου και δεν αποτελεί αποδοχή του
μαθητή στο IB DP.
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων και τη
συνέντευξη, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων IBDP θα καταλήξει στους
μαθητές που θα επιλεγούν για το Pierce IB DP.
Οι μαθητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Pierce IB DP μπορούν να διεκδικήσουν
ακαδημαϊκή υποτροφία. Η απονομή των υποτροφιών θα γίνει βάσει των
αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων και της συνέντευξης.
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