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Φέτος, για 4η χρονιά, τρεις μαθητές του Pierce, από 11 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου 2021, θα 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Edge Summer School Program του 
Πανεπιστημίου Delaware, με υποτροφία του Pierce, που καλύπτει πλήρως τα δίδακτρα δύο 
μαθημάτων, τη διαμονή στη φοιτητική εστία, καθημερινή σίτιση (πρωινό και δείπνο), 
πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, χρήση των εργαστηρίων και των χώρων αναψυχής. Δεν 
περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια, την έκδοση Βίζας, τα βιβλία, άλλα γεύματα ή 
προσωπικά έξοδα. Εκτιμάται ότι το κόστος γι’ αυτά που δεν περιλαμβάνονται στην 
υποτροφία είναι περίπου 1.500 USD, για κάθε μαθητή. 

Το θερινό πρόγραμμα UD Edge απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Οι μαθητές που θα επιλεγούν θα 
διαμένουν στη φοιτητική εστία της πανεπιστημιούπολης UD του Newark, θα 
παρακολουθήσουν δύο μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου από αυτά που προσφέρονται 
από το UD και θα συμμετέχουν σε κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. 

Το κάθε μάθημα προσφέρει τρεις ακαδημαϊκές μονάδες (credits). Τα μαθήματα διδάσκονται 
από Δευτέρα έως Παρασκευή για 1,5 ώρα το καθένα. Τα μαθήματα που περιλαμβάνουν 
εργαστήρια έχουν επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι 
προετοιμασμένοι για ένα απαιτητικό πρόγραμμα μελέτης 2 – 3 ωρών για κάθε διδακτική 
ώρα. 

Η διαδικασία για την επιλογή των τριών μαθητών είναι: 

 Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου, θα γίνει διαδικτυακή παρουσίαση του προγράμματος στους 
μαθητές της Α΄, της Β΄ Λυκείου και του ΙΒ1 από μαθητές που συμμετείχαν πέρυσι στο 
πρόγραμμα. Η ώρα της παρουσίασης θα γνωστοποιηθεί στους μαθητές και μπορούν να 
την παρακολουθήσουν και όσοι Γονείς επιθυμούν. 

 Έως τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, ώρα 23:00, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα αποστείλουν 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση msiamos@acg.edu:  
 Student Profile Form (αίτηση), την οποία θα βρουν στο σύνδεσμο Ακαδημαϊκά 

Τμήματα Λυκείου στο Blackboard,  
 Personal Statement, το οποίο πρέπει να έχει γραφτεί από τον ίδιο τον υποψήφιο 

και να αντανακλά την προσωπικότητά του, 
 πρόσφατη φωτογραφία και  
 ένα βαθμολογημένο γραπτό στο μάθημα των Αγγλικών. 

Επισημαίνουμε ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας Α΄ τετραμήνου των υποψηφίων θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 19 (για μαθητές Α΄, Β΄ Λυκείου) ή 38 (για μαθητές IB1). Η βαθμολογία 
θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή μετά την καταχώριση των βαθμών από τους 
διδάσκοντες. 

 Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, μετά από αξιολόγηση από αρμόδια επιτροπή, θα 
ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.  
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 Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου. Κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης, η επιτροπή θα αξιολογήσει κάθε υποψήφιο με βάση τα 
παρακάτω κριτήρια: 
 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 στον Υποδιευθυντή Λυκείου κ. Μ. 
Σιάμο, τηλ. 210 6009800, εσωτ. 1163, msiamos@acg.edu και στο σύνδεσμο: 

https://www.udel.edu/apply/undergraduate-admissions/precollege-programs/edge/  
 

Με εκτίμηση 
 

Ο Διευθυντής του Λυκείου 
Γ. Βακερλής 
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