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Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 
 

Σχεδόν 150 χρόνια μετά την ίδρυση του Σχολείου μας στη Σμύρνη της Μ. Ασίας, με 
την ίδια δημιουργική αγωνία και διάθεση και, παράλληλα, παραμένοντας διαχρονικά 
αφοσιωμένοι και πάντα ευθυγραμμισμένοι με τη φιλοσοφία «non ministrari sed 

ministrare» του Σχολείου μας, οραματιζόμαστε και υλοποιούμε ένα πρωτοποριακό, 
ουσιαστικά βιωματικό σχολείο, στο οποίο οι μαθητές μας θα μαθαίνουν με όλες τις 

αισθήσεις τους, με το μυαλό και με την ψυχή τους. 

Το σχολικό έτος 2022-2023, το Pierce αποκτά μικρότερο αδελφάκι με την ίδρυση 
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού και την υποδοχή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Πολιτική Εισαγωγής 
 

Η Πολιτική εισαγωγής μαθητών στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό του Pierce βασίζεται 

στην επιλογή υποψηφίων βάσει της εξατομικευμένης παρατήρησης των δεξιοτήτων 

και των χαρακτηριστικών του καθενός. 

 
Παράγοντες που συνεκτιμώνται στην όλη διαδικασία είναι: 

 
• o χρόνος υποβολής της αίτησης, με εξαίρεση τις αιτήσεις για την Στ΄ 

Δημοτικού. 

• η σχολική ετοιμότητα, η ικανότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου και στοιχεία της προσωπικότητάς του. 

 
Οι απόφοιτοι του Pierce και τα αδέλφια φοιτούντων μαθητών έχουν προτεραιότητα 

στη διαδικασία εισαγωγής. 

 

Διαδικασία Εισαγωγής – Γενικά σημεία 
 

1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για εισαγωγή στο Pierce, η οποία συνοδεύεται 

από κατάθεση ποσού 50 € ως κόστος αίτησης. Τα ακριβή χρονοδιαγράμματα 

για την υποβολή αίτησης ανά τάξη περιγράφονται στις Διαδικασίες Εισαγωγής 

για τις επιμέρους τάξεις. 

2. Με την υποβολή της αίτησης, αποστέλλεται ηλεκτρονικός σύνδεσμος, μέσω 

του οποίου οι Γονείς/Κηδεμόνες προγραμματίζουν συνάντηση του παιδιού τους 

με εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους του Σχολείου. 

3. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα οριστικής απόφασης για την εισαγωγή μαθητή 

και ενημερώνει σχετικά τους Γονείς/Κηδεμόνες. 

 

Το περιεχόμενο των αιτήσεων θα τηρηθεί με απόλυτη ασφάλεια σε εμπιστευτικό 

αρχείο στο Γραφείο Εισαγωγής Νέων Μαθητών, όπως υπαγορεύεται από τη σχετική 

νομοθεσία. 
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Σημαντικές Πληροφορίες: 
 

• Οι μαθητές του Δημοτικού του Pierce γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις στο 

Γυμνάσιο του Pierce. 

• Οι τελειόφοιτοι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού του Pierce έχουν τη δυνατότητα 

να διεκδικήσουν ακαδημαϊκή υποτροφία για τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο του 

Σχολείου, εφόσον το επιθυμούν. 

 
Η διαδικασία εισαγωγής σε κάθε τάξη περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω: 

 
Εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο (Προ-νήπιο, Νήπιο) 

 
Γενικά στοιχεία 

 

• Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής ξεκινά τον Οκτώβριο του 

2021, οπότε και θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις. 

• Η θετική έκβαση του αιτήματος εξαρτάται από τη χρονική προτεραιότητα της 

αίτησης και από το αποτέλεσμα της συνάντησης του παιδιού με εκπαιδευτικό 

και ψυχολόγο του Pierce. 

 
Διαδικασία Εισαγωγής 

 

• Οι Γονείς/Κηδεμόνες του υποψηφίου υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση 

εισαγωγής και καταθέτουν 50 € ως κόστος αίτησης, το οποίο δεν επιστρέφεται. 

• Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εισαγωγής, λαμβάνουν 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο, μέσω του οποίου προγραμματίζεται ατομική 

συνάντηση του παιδιού με εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους του Σχολείου. 

• Στη συνέχεια, ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της συνάντησης του παιδιού 

τους. 

• Μετά από θετική απάντηση του Σχολείου, οι Γονείς/Κηδεμόνες υποβάλλουν 

την αίτηση εγγραφής που συνοδεύεται από ποσό προκαταβολής 1500€, 

κατοχυρώνοντας τη θέση. 

 
Εισαγωγή στην Α΄ και Β΄ τάξη Δημοτικού 

 
Γενικά στοιχεία 

 

• Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής ξεκινά τον Οκτώβριο του 

2021, οπότε και θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις. 

• Η θετική έκβαση του αιτήματος εξαρτάται από τη χρονική προτεραιότητα της 

αίτησης και από το αποτέλεσμα της συνάντησης με εκπαιδευτικό και ψυχολόγο 

του Pierce. 

 
Διαδικασία Εισαγωγής 

 

• Οι Γονείς/Κηδεμόνες του υποψηφίου υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση 

εισαγωγής και καταθέτουν 50 € ως κόστος αίτησης, το οποίο δεν επιστρέφεται. 
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• Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εισαγωγής, λαμβάνουν 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο, μέσω του οποίου προγραμματίζεται ατομική 

συνάντηση του παιδιού με εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους του Σχολείου. 

• Στη συνέχεια, ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της συνάντησης του παιδιού 

τους. 

• Μετά από θετική απάντηση του Σχολείου, οι Γονείς/Κηδεμόνες υποβάλλουν 

την αίτηση εγγραφής που συνοδεύεται από ποσό προκαταβολής 1500€, 

κατοχυρώνοντας τη θέση. 

 
Εισαγωγή στις τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού 

 
Γενικά στοιχεία 

 

• Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής ξεκινά τον Οκτώβριο του 

2021, οπότε και θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις. 

• Η θετική έκβαση του αιτήματος εξαρτάται από τη χρονική προτεραιότητα της 

αίτησης και από το αποτέλεσμα της συνάντησης με εκπαιδευτικούς και 

ψυχολόγο του Pierce. 

 
Διαδικασία Εισαγωγής 

 

• Οι Γονείς/Κηδεμόνες του υποψηφίου υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση 

εισαγωγής και καταθέτουν 50 € ως κόστος αίτησης, το οποίο δεν επιστρέφεται. 

• Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εισαγωγής, λαμβάνουν 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο, μέσω του οποίου προγραμματίζεται ατομική 

συνάντηση του παιδιού με εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους του Σχολείου. 

Ειδικότερα: 

• Δάσκαλος και ψυχολόγος του Pierce συνομιλούν με το παιδί, παρατηρώντας 

τον υποψήφιο σε βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες άπτονται γνώσεων και 

δεξιοτήτων των μαθητών αυτής της ηλικίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει χρήση 

ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και παραδοσιακές μεθόδους γραφής με το 

χέρι, ώστε οι υποψήφιοι να αναδείξουν ικανότητες και δεξιότητές τους, 

χρησιμοποιώντας πληθώρα μέσων και μεθόδων. 

Για την εισαγωγή στην Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξη, εκτός από τον δάσκαλο και τον 

ψυχολόγο, ο μαθητής θα επικοινωνήσει στο πλαίσιο της προγραμματισμένης 

συνάντησης και με έναν εκπαιδευτικό της αγγλικής γλώσσας. Ο σκοπός της 

επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα είναι να παρατηρηθεί η ικανότητα 

κατανόησης, η γλωσσική ικανότητα και η γλωσσική ευχέρεια του παιδιού. Ο 

μαθητής θα πρέπει να έχει μαζί του κάποια από τα προτεινόμενα στοιχεία που 

βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα και θα διευκολύνουν τη συνεργασία του με 

τον εκπαιδευτικό. Αναλυτικότερα: 

• Για τους μαθητές που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στην Γ΄ και Δ΄ 

Δημοτικού, οι υποψήφιοι καλούνται να φέρουν πέντε (5) στοιχεία 

από την παρακάτω λίστα. 

• Για τους μαθητές που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στην Ε΄ 

Δημοτικού, οι υποψήφιοι καλούνται να φέρουν τρία (3) στοιχεία από 

την παρακάτω λίστα. 
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Τάξη 
Εισαγωγής 

Προτεινόμενα στοιχεία 

Γ΄& Δ΄ 1. Το αγαπημένο σου βιβλίο. 

2. Ένα αντικείμενο, το οποίο σχετίζεται με το 

αγαπημένο σου χόμπι. 

3. Ένα έγγραφο ή ένα αναμνηστικό, που δείχνει ότι 

συμμετείχες σε κάποια δραστηριότητα, στην οποία 

διασκέδασες πολύ (π.χ. ένα πιστοποιητικό 

συμμετοχής σε μία θερινή κατασκήνωση). 

4. Μία εργασία που ολοκλήρωσες την προηγούμενη 

χρονιά στο σχολείο και για την οποία είσαι 

πραγματικά περήφανος/η (π.χ. μία χειροτεχνία, 

μία αφίσα κλπ.) 

5. Ένα αναμνηστικό από διακοπές που έκανες και στις 

οποίες διασκέδασες πολύ. 

6. Το αγαπημένο σου παιχνίδι. 

7. Ένα αντικείμενο που σχετίζεται με την αγαπημένη 

σου εποχή του χρόνου. 

Ε΄ 1. Το αγαπημένο σου βιβλίο. 

2. Ένα αντικείμενο, το οποίο σχετίζεται με το 

αγαπημένο σου χόμπι. 

3. Ένα έγγραφο ή ένα αναμνηστικό, που δείχνει ότι 

συμμετείχες σε κάποια δραστηριότητα, στην οποία 

διασκέδασες πολύ (π.χ. ένα πιστοποιητικό 

συμμετοχής σε μια θερινή κατασκήνωση). 

4. Μία εργασία που ολοκλήρωσες την προηγούμενη 

χρονιά στο σχολείο και για την οποία είσαι 

πραγματικά περήφανος/η (π.χ. μία χειροτεχνία, 

μία αφίσα κλπ.) 

5. Ένα αναμνηστικό από διακοπές που έκανες και στις 

οποίες διασκέδασες πολύ. 

6. Μία ζωγραφιά/κολλάζ του εαυτού σου σε είκοσι 

χρόνια από τώρα. 
 

• Στη συνέχεια, οι Γονείς/Κηδεμόνες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της 

συνάντησης του παιδιού τους. 

• Μετά από θετική απάντηση του Σχολείου, οι Γονείς/Κηδεμόνες υποβάλλουν 

την αίτηση εγγραφής που συνοδεύεται από ποσό προκαταβολής 1500€, 

κατοχυρώνοντας τη θέση. 

 

Εισαγωγή στη Στ΄ Δημοτικού 

 
Γενικά στοιχεία 

 

• Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και 28 

Φεβρουαρίου 2022. 
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• Η θετική έκβαση του αιτήματος εξαρτάται από το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

των βιωματικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο και 

στις οποίες οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε ομάδες. 

 

Διαδικασία Εισαγωγής 
 

• Οι Γονείς/Κηδεμόνες του υποψηφίου υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση 

εισαγωγής και καταθέτουν 50 € ως κόστος αίτησης, το οποίο δεν επιστρέφεται. 

• Το Σχολείο θα προγραμματίσει ομαδικές συναντήσεις των υποψηφίων στις 

αρχές Μαρτίου με εκπαιδευτικούς και ψυχολόγο του Σχολείου. Ειδικότερα: 

• Δάσκαλος και ψυχολόγος του Pierce συνομιλούν με το παιδί, παρατηρώντας 

τον υποψήφιο σε ομαδικές βιωματικές δραστηριότητες οι οποίες άπτονται 

γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών αυτής της ηλικίας. Η διαδικασία 

περιλαμβάνει χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και παραδοσιακές 

μεθόδους γραφής με το χέρι, ώστε οι υποψήφιοι να αναδείξουν ικανότητες και 

δεξιότητές τους, χρησιμοποιώντας πληθώρα μέσων και μεθόδων. 

Για την εισαγωγή στην Στ΄ τάξη, εκτός από τον δάσκαλο και τον ψυχολόγο, ο 

μαθητής θα επικοινωνήσει και με έναν εκπαιδευτικό της αγγλικής γλώσσας. Ο 

σκοπός της επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα είναι να παρατηρηθεί η 

ικανότητα κατανόησης, η γλωσσική ικανότητα και η γλωσσική ευχέρεια του 

παιδιού. 

Ο μαθητής θα πρέπει να έχει μαζί του ένα από τα προτεινόμενα στοιχεία που 

βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα και θα διευκολύνουν τη συνεργασία του με 

τον εκπαιδευτικό. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να φέρουν ένα (1) 

στοιχείο από την παρακάτω λίστα. 

 

Τάξη 
εισαγωγής 

Προτεινόμενα στοιχεία 

Στ΄ 1. Το αγαπημένο σου βιβλίο. 

2. Ένα αντικείμενο, το οποίο σχετίζεται με το 

αγαπημένο σου χόμπι. 

3. Ένα έγγραφο ή ένα αναμνηστικό, που δείχνει ότι 

συμμετείχες σε κάποια δραστηριότητα, στην οποία 

διασκέδασες πολύ (π.χ. ένα πιστοποιητικό 

συμμετοχής σε μια θερινή κατασκήνωση). 

4. Μία εργασία που ολοκλήρωσες την προηγούμενη 

χρονιά στο σχολείο και για την οποία είσαι 

πραγματικά περήφανος/η (π.χ. μία χειροτεχνία, 

μία αφίσα κλπ.) 

5. Ένα αναμνηστικό από διακοπές που έκανες και στις 

οποίες διασκέδασες πολύ. 

6. Μία ζωγραφιά/κολλάζ του εαυτού σου σε είκοσι 

χρόνια από τώρα. 

 
• Στη συνέχεια, οι Γονείς/Κηδεμόνες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της 

συνάντησης του παιδιού τους. 
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• Μετά από θετική απάντηση του Σχολείου, οι Γονείς/Κηδεμόνες υποβάλλουν 

την αίτηση εγγραφής που συνοδεύεται από ποσό προκαταβολής 1500€, 

κατοχυρώνοντας τη θέση. 


