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1. Tι είναι το IB Diploma Programme (IBDP)? 

2. Γιατί IBDP?

3. Γιατί IBDP στο Pierce? 

4. Ο δρόμος προς την επιτυχία

Tι θα συζητήσουμε;



1. Τι είναι το IB Diploma 

Programme? 



Το προφίλ του μαθητή του ΙΒDP

 Νοιάζεται

 Επικοινωνεί

 Διαλογίζεται

 Σκέφτεται

 Βασίζεται στη 
γνώση 

 Ερευνά

 Αναλαμβάνει 
λογικά ρίσκα

 Έχει αρχές

 Ισορροπημένος

 Ανοιχτόμυαλος



Το μοντέλο IBDP: To πλήρες πρόγραμμα



1. Studies in Language and Literature
o Modern Greek – Literature
o English A – Language and Literature    

2. Language Acquisition
o English B

3. Individuals and Societies
o History
o Psychology
o Economics
o Business Management

4. Sciences
o Biology
o Physics
o Chemistry
o Computer Science

5. Mathematics
o Analysis and Approaches
o Applications and Interpretation

6. The Arts
o Theatre
o Visual Arts

Θεματικές Ενότητες



Το μοντέλο IBDP: O πυρήνας



Το IBDP Curriculum του Pierce



Απονομή του Διπλώματος IBDP 

 6 θεματικές ενότητες με 7 μόρια για κάθε μία

 3 Higher Level  HL (240 ώρες έκαστη)

 3 Standard Level SL (150 ώρες έκαστη)

 Κλίμακα Βαθμολογίας: 

1 (χαμηλότερο) – 7 (υψηλότερο)

 TOK + EE : 3 μόρια (max.)

 CAS (χωρίς μόρια αλλά υποχρεωτικό)

 Σύνολο: 45 μόρια (max.)

 Τουλάχιστον 24 μόρια για την λήψη του ΙΒDP

 Eξαιρέσεις και Επιπρόσθετα Απαιτούμενα στο Handbook of 

Procedures 2021-2022



Πώς γίνεται η αξιολόγηση στο IBDP 



Πώς γίνεται η αξιολόγηση στο IBDP 



Το μοντέλο αξιολόγησης στην 
εποχή του COVID-19 

Η εξεταστική του Μαΐου 2021 ακυρώθηκε, μεταξύ άλλων χωρών και 
για την Ελλάδα και το μοντέλο αξιολόγησης βασίστηκε στα 
παρακάτω:

 Internal Assessments: οι εργασίες των μαθητών στα διάφορα 
μαθήματα βαθμολογήθηκαν από τους Καθηγητές και όλες (όχι 
δείγμα αυτών) επαναξιολογήθηκαν από εξωτερικούς 
βαθμολογητές.

 Predicted Grades: συνεκτιμήθηκαν οι βαθμοί που καταθέτουν οι 
Καθηγητές στον ΙΒΟ, ως πρόβλεψη της πορείας του μαθητή στις 
τελικές εξετάσεις.

 Συνέπεια Σχολείου: συνεκτιμήθηκε η ακρίβεια των βαθμών 
πρόβλεψης που είχε καταθέσει το σχολείο όλα τα προηγούμενα 
χρόνια για τους μαθητές του, σε σχέση με το τι έγραψαν στις 
τελικές εξετάσεις.



Το μοντέλο αξιολόγησης στην 
εποχή του COVID-19 

Για την εξεταστική του Μαΐου 2022 ελπίζουμε να επιστρέψουμε στο 
παραδοσιακό μοντέλο αξιολόγησης:



2. Γιατί IBDP; 



 Aυξημένες ακαδημαϊκές ευκαιρίες

 Οι μαθητές του IB δεν ενδιαφέρονται μόνο για βαθμολογικά 
αποτελέσματα

 Δίνει στους μαθητές αυτοπεποίθηση ώστε να αναπτύξουν 
ανεξάρτητη σκέψη.

 Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη

 Είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος τίτλος

 Οι μαθητές του IB αναπτύσσουν σκέψη που υπερβαίνει την 
τοπική τους κουλτούρα

 Καλλιεργούν το καίριο προσόν της καλής  διαχείρισης 
του χρόνου

 Η γνώση δεν είναι αποσπασματική αλλά ολιστική

 Δεν μαθαίνουν απλώς πως να πετυχαίνουν σε εξετάσεις

 Ενθαρρύνει το εύρος και το βάθος της γνώσης

 Απόφοιτοι του IBDP τυγχάνουν αναγνώρισης μέχρι και 8 
μαθημάτων σε πολλά Αμερικανικά πανεπιστήμια

Γιατί IBDP;



3. Γιατί IBDP στο Pierce; 



Η αποστολή του Pierce

“H αποστολή του Pierce είναι να προσφέρει ολιστική εκπαίδευση 
ώστε να διαμορφώνει πνευματικά ανεξάρτητους, ηθικά 
υπεύθυνους και κοινωνικά δραστήριους πολίτες του κόσμου.”

H αποστολή του International Baccalaureate Organization

“Το International Baccalaureate στοχεύει να αναπτύξει φιλομαθείς, 
φιλοπερίεργους και ευαίσθητους νέους ανθρώπους οι οποίοι 
βοηθούν να κτιστεί ένας καλύτερος και πιο ειρηνικός κόσμος μέσω 
του αλληλοσεβασμού και της διαπολιτισμικής κατανόησης. Για να 
επιτύχει το σκοπό του, ο οργανισμός συνεργάζεται με σχολεία, 
κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς για να αναπτύξει 
πρωτοποριακά προγράμματα διεθνούς εκπαίδευσης με αυστηρή 
αξιολόγηση. Τα προγράμματα αυτά ενθαρρύνουν μαθητές σε όλον 
τον κόσμο να μετατραπούν σε δραστήριους και ευαίσθητους
κοινωνούς της δια βίου γνώσης, οι οποίοι αντιλαμβάνονται βαθιά 
πως και οι συνάνθρωποί τους, με όλες τις διαφοροποιήσεις που τους 
διακρίνουν, μπορεί να έχουν αξιοπρόσεκτες απόψεις.”

Pierce & IBO: Κοινή αποστολή



Ποιοτικό διδακτικό προσωπικό

• Το IBDP του Pierce υποστηρίζεται από άρτια εκπαιδευμένους 
καθηγητές με εκτενή διδακτική εμπειρία στο IBDP αλλά και 
την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

• 55% των καθηγητών έχουν διδακτορικό τίτλο και 45% είναι 
κάτοχοι master:

• Η Επιτροπή Αξιολόγησης του IBO έχει επαινέσει θερμά τα 
διδακτικά προσόντα, το πάθος και την αφοσίωση του 
διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Pierce IBDP. 



Οι επιδόσεις των μαθητών μας

Αποτελέσματα του Pierce IBDP (Ioύλιος 2021):



Οι επιδόσεις των μαθητών μας

Αποτελέσματα του Pierce IBDP (Ioύλιος 2021):



Τα Πανεπιστήμια των αποφοίτων μας



Η δομή του προγράμματος

Έτος 1ο



Η δομή του προγράμματος

Έτος 2ο



Pierce IB1: Αναφορά προόδου



Pierce IBDP: Έλεγχος προόδου



Κανονισμοί λειτουργίας και διαγωγής

http://www.pierce.gr/pierce-ib-dp-policies


Συνέργειες: Pierce IBDP, 
Λύκειο Pierce & Deree

 Ισοδυναμία με το ελληνικό «Απολυτήριο» (Ιστορία, 
Λογοτεχνία, Έκθεση, με την ύλη και τις εξετάσεις του 
Ελληνικού Προγράμματος)

 Καθοδήγηση μαθητών από καθηγητές αλλά και δευτεροετείς 
μαθητές

 Εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών: το μοναδικό στα 
Βαλκάνια Κέντρο Προσομοίωσης Χρηματιστηριακών 
Συναλλαγών – Simulated Trading Room, Γκαλερί Τέχνης του 
Deree, Makers Space, Fabrication Lab με 3D printers, 
Βιβλιοθήκη Deree κ.ά.

 Eπίλεκτοι Πανεπιστημιακού επιπέδου καθηγητές του Deree 
διδάσκουν και στο Pierce IBDP

 Pierce-IBDP Foundation Year στην A’ Λυκείου

 ΔΩΡΕΑΝ προπαρασκευαστικά μαθήματα το καλοκαίρι πριν 
την έναρξη του προγράμματος



Το Foundation Year του ΙΒDP -Α' Λυκείου-

Mαθηματικά:

 Καλύπτει θεματική ύλη που το ΙΒ θεωρεί ως προαπαιτούμενη, η 
οποία δεν διδάσκεται στο επίσημο ελληνικό πρόγραμμα.

 Παρουσιάζει ύλη και ιδέες που οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί 
αλλά όχι στο απαιτούμενο -για τον IBO- βάθος.

Όλα τα γνωστικά αντικείμενα: 

 Παρουσίαση όλων των γνωστικών αντικειμένων, της προς κάλυψη 
ύλης, της κατάλληλης ορολογίας, αλλά και των μεθόδων βάσει των 
οποίων αξιολογούνται και βαθμολογούνται οι μαθητές.

 Περαιτέρω βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας στην Αγγλική ως 
γλώσσα επικοινωνίας.

 Εκπαίδευση των μαθητών στη μεθοδολογία του IB στον τομέα της 
έρευνας με τη χρήση βιβλιογραφίας, συγγραφή εργασιών κ.λπ. 

Συμβουλευτική για πανεπιστήμια: 

 Προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με 
την διαδικασία εισαγωγής σε διεθνή πανεπιστήμια. (Π.χ. Επιλογή 
μαθημάτων, σύνταξη personal statement, συστατικές επιστολές, 
UCAS, προβλεπόμενοι βαθμοί κ.λπ.)   



 Περίοδοι μελέτης εντός του σχολείου (Study Sessions)

 Τακτικές συναντήσεις γονέων και καθηγητών

 Σύμβουλοι Τμημάτων - Tutors

 Δυνατότητα υποψηφιότητας για την υποτροφίες 
παρακολούθησης του Philips Exeter Summer Academy 

 Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές 
του Pierce

 Συμμετοχή στους ομίλους δραστηριοτήτων του Pierce

 Συμμετοχή στις μαθητικές εκλογές του Pierce

 Συμμετοχή στο ετήσιο Thanksgiving Dinner & την τελετή 
αποφοίτησης του Pierce

 Συμμετοχή στη σύνταξη και παραγωγή του περιοδικού 
“Sunny Days”

Συνέργειες: Pierce IBDP, 
Λύκειο Pierce & Deree



Αναθεωρημένο Πρόγραμμα 
Λειτουργίας Pierce IBDP 



Εισαγωγικές Εξετάσεις 
(Σάββατο 2 Απριλίου 2022)

Στην ιστοσελίδα μας (www.pierce.gr) θα βρείτε:

1.Πληροφορίες για την πολιτική εγγραφών στο Pierce IBDP.

2.Πληροφορίες για το πως θα κάνετε την αίτηση online

3.Ακαδημαϊκά Κριτήρια Εισαγωγής:

https://www.pierce.gr/ib-dp/pierce-ib-apply/

4.Υλικό και οδηγίες για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις:

 Κατανόηση κειμένου Αγγλικής : 30 λεπτά

 Έκθεση ιδεών: 30 λεπτά

 Μαθηματικά: 60 λεπτά

5.Δείγματα test (Αγγλικά –Μαθηματικά)

6.Ιδέες και οδηγίες για την προσωπική συνέντευξη

7.Το προφίλ του μαθητή του IB, που θα σας υποδείξει τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά που εκτιμώνται ιδιαίτερα στους 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

https://www.pierce.gr/ib-dp/pierce-ib-apply/


Ακαδημαϊκά Κριτήρια Εισαγωγής

Για μαθητές που φοιτούν στο Pierce:

• Αγγλικά: βαθμολογία τουλάχιστον 14/20, τόσο στον τελικό βαθμό απόλυσης 
της Γ’ Γυμνασίου, όσο και στο 1ο τετράμηνο της Α’ Λυκείου.

• Μαθηματικά: βαθμολογία τουλάχιστον 14/20, τόσο στον τελικό βαθμό 
απόλυσης της Γ’ Γυμνασίου, όσο και στο 1ο τετράμηνο της Α’ Λυκείου.

• Βαθμός Απολυτηρίου Γ’ Γυμνασίου: ελάχιστη βαθμολογία 17/20.

• Μέσος Όρος 1ου τετραμήνου Α’ Λυκείου: 17/20.

• Τα γραπτά του διαγωνίσματος του 1ου τετραμήνου (της Α’ Λυκείου) στην 
Αγγλική Γλώσσα, θα αξιολογηθούν και από τον Επικεφαλής του Group 2 
(Language Acquisition) του Pierce IB DP.

• Τα γραπτά του κοινού διαγωνίσματος του 1ου τετραμήνου (της Α’ Λυκείου) 
στα Μαθηματικά, θα αξιολογηθούν και από τον Επικεφαλής του Group 5
(Mathematics) του Pierce IB DP.



Ακαδημαϊκά Κριτήρια Εισαγωγής

Για μαθητές που δεν φοιτούν στο Pierce:

• Αγγλικά: βαθμολογία τουλάχιστον 16/20, τόσο στον τελικό βαθμό απόλυσης 
της Γ’ Γυμνασίου, όσο και στο 1ο τετράμηνο της Α’ Λυκείου.

• Μαθηματικά: βαθμολογία τουλάχιστον 15/20, τόσο στον τελικό βαθμό 
απόλυσης της Γ’ Γυμνασίου, όσο και στο 1ο τετράμηνο της Α’ Λυκείου.

• Βαθμός Απολυτηρίου Γ’ Γυμνασίου: ελάχιστη βαθμολογία 17/20.

• Μέσος Όρος 1ου τετραμήνου Α’ Λυκείου: 17/20.



Υποτροφίες
 To Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι μη-κερδοσκοπικός 

εκπαιδευτικός οργανισμός. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να στηρίζει 
ποικιλοτρόπως τους φοιτητές και τους μαθητές του. 

 Το 2021 το Κολλέγιο έδωσε 6 εκατομμύρια ευρώ σε υποτροφίες και 
οικονομική βοήθεια σέ όλες του τις σχολές (μεταξύ αυτών το Pierce
και το Pierce IBDP)

 Για το έτος 2021-22, εννέα (9) ακαδημαϊκές υποτροφίες θα δοθούν 
σε μαθητές του Pierce IBDP βάσει των επιδόσεών τους στις 
εισαγωγικές εξετάσεις, το ακαδημαϊκό και το γενικότερο προφίλ του 
κάθε υποψηφίου: 

1. Μία πλήρης υποτροφία διδάκτρων (100%), 

2. Μία υποτροφία 75% επί των διδάκτρων και

3. Επτά υποτροφίες 50% επί των διδάκτρων.

 Σε περίπτωση τεκμηριωμένης απροσδόκητης δυσκολίας μιας 
οικογενείας στην πορεία της φοίτησης ενός μαθητή, το Κολλέγιο 
δέχεται αιτήσεις για οικονομική στήριξη επί τη βάση της οικονομικής 
ανάγκης.



 To Deree προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου 
Αμερικανική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση σε 3,700 φοιτητές από 60 περίπου χώρες

 Είναι πιστοποιημένο στις ΗΠΑ από την New England 
Commission of Higher Education (ΝΕCHE). Oι απόφοιτοί 
του εκτός του αμερικανικού λαμβάνουν και βρετανικό 
πτυχίο Bachelor από το Open University του Ηνωμένου 
Βασιλείου

 Οι απόφοιτοι του Deree γίνονται δεκτοί για 
μεταπτυχιακές σπουδές στα σημαντικότερα 
πανεπιστήμια του κόσμου (ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, 
Ολλανδία, Σουηδία κ.λπ.)

Απόφοιτοι του Pierce IBDP που επιλέγουν το Deree…

 Λαμβάνουν μέχρι και 24 ακαδημαϊκές μονάδες 
(credits) από τις 121 που απαιτούνται για την απόκτηση 
του πτυχίου Bachelor. 

 Λαμβάνουν αυτομάτως υποτροφία Pierce Affiliation 
Scholarship μέχρι και 50% επί των διδάκτρων τους η 
οποία ισχύει για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Ευκαιρίες στο Deree



Έπαινοι από το International 
Baccalaureate Organization

H ομάδα αξιολόγησης του ΙΒΟ που εξέτασε το Pierce και το 
Pierce IBDP επαίνεσε το σχολείο με θερμά λόγια: 

 Εντυπωσιασμένοι από τις εκπαιδευτικές περγαμηνές, το 
πάθος και την αφοσίωση τόσο του διδακτικού όσο και του 
διοικητικού προσωπικού, συνέστησαν πως θα πρέπει “να 
εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνουν οι ίδιοι 
αξιολογητές του IBDP και να εμπλακούν είτε ατομικά ή 
συλλογικά με τη λειτουργία του ίδιου του IBO”

 Εξέφρασαν θαυμασμό για τις εξαιρετικές υλικοτεχνικές 
αλλά και διδακτικές υποδομές του Αμερικανικού 
Κολλεγίου Ελλάδος που είναι διαθέσιμες στους μαθητές 
του Pierce IBDP.

 Eπαίνεσαν θερμά την εκπαιδευτική διαχείριση του 
προγράμματος καθώς και την διοίκηση.



Κύκλος Αξιολόγησης Πενταετίας

…



4.    Ο δρόμος προς 
την επιτυχία



Ξένια Καλλιώρα

Ρένα Τζάνου
University Counselors

Pierce - The American College of Greece



University Counseling Office

• Assist all Pierce Students who wish to apply abroad for English Taught 
Degrees.

• Guide students during the research stage. 

• Set Action Plan according to deadlines.

• Provide Feedback in application preparation. 

• Inform students of University Fairs, University Visits.

• Guide students throughout the application process.



University Counseling Office
2020 - 2021

Sample of offers

USA:  Princeton (100% scholarship), Columbia, Chicago (100% scholarship ),  Boston, Pace, 
Rochester.

Abu Dhabi: NYU (100% scholarship).

Canada: Concordia, McGill.

France: Ecole Polytechnique.

UK:  Bristol, Bath, Brunel, Durham, Edinburgh, Exeter, Nottingham, UCL,  Newcastle, 
Manchester, Glasgow, Leeds, Kings, Warwick, Strathclyde, Southampton, Queen Mary.

Netherlands:  Amsterdam, TU Delft, Groningen, Twente, Tilburg, Maastricht, Erasmus 
Rotterdam, Vrije, Utrecht.

Spain: IE  (60% scholarship). Denmark: CBS      Belgium:  KU Leuven

Cyprus: European University, Nicosia (Medicine),  Italy: Milano (Architecture).



Offers so far…

University Counseling Office

Even though most international deadlines are January – May 
2022

We have already received:

USA :  
Interview invitations

UK:
Aerospace Engineering, Law, Mechanical Engineering, Business 
Management offers.

Italy :   
International Economics and Management, Economics and Management 
for Arts, Culture and Communication, Computer Science offers.

Netherlands : 
Aerospace Engineering, Political Sciences, Psychology offers.



University Counseling Office

How we work with IB students

 Regular meetings

 pre IB selection appointments

 pre IB foundation program

 IB selection interviews

 IB course selection process

 Guide them through their research

 Application preparation

 Submission of applications

 Acceptance of offers



University Counseling Office

IB students stand out during the application process

• Take initiative in their research and communication with 
universities.

• They take ownership of their work and application 
process.

• High quality of writing and reflection in their 
applications ( English at university level).

• Demonstrate wide range of soft skills early in the 
application preparation (organization, communication, 
problem solving, time management)



University Counseling Office

Are IB students favored by Universities?

YES!

IB Diploma has the Respect and Recognition among the world’s 
higher education institutions.

“IB students have a great ability to see beyond the question asked”  
Sweden, Stockholm school of Economics.

“ The skills you acquire during your IB studies match perfectly with 
the student profile of our university”. 
Netherlands, University of Groningen

“We appreciate the academic quality of our IB students and how 
well prepared they are for studying at University.”

Scotland, University of St. Andrews.



Favorable Entry Requirements

University Counseling Office

UK & EUROPE

1.Universities accept students with lower entry requirements compared to 
other curricula.

University of Amsterdam (Netherlands)
IB Applicants no longer have to submit an application file for particular 
courses.

University of Leeds (UK)
IB candidate received an offer for a total of 35 points, with no extra subject 
requirements.

2. Mathematics Requirement met in countries where it is expected of 
students to have studied Mathematics in the last 3 years of high school.

3.  English language proficiency proven by having the IBDP diploma.



University Counseling Office

IB Specific Scholarships

Sheffield University 
Competitive awards worth 50% of the 
tuition fees.

Southampton University 
Merit Scholarships worth £2,000 for 
students with 2 HLs minimum grade 6

Sussex University
£3,000 cash award for undergraduate 
students who achieved 36 points

Kings University
IB students eligible for a number of 
scholarships, including the Desmond Tutu 
Scholarship.



University Counseling Office

Credits

IB UNIVERSITY CREDITS

Columbia University (New York)
6 credits per HL exam in which you 
receive a 6 or 7. 

University of California (UC) system
(Berkley, Davis, etc.)

All nine UC campuses offering 
undergraduate degrees reward a full 
IB diploma score of 30 or more with 
30 quarter (20 semester) units 
toward their UC degree

University of Chicago

Grants general education credit for 
certain DP HL exams in Biology, 
English, foreign languages, and 
Mathematics.

New York University (NYU): 
NYU will grant up to 32 credits to 
first-year students

Northwestern University: 
Grants up to 2 units for each HL exam 
meeting their score 6-7 



UK
• Range of Fees.

• More Liberal Arts Degrees.

• More Scholarships & Bursaries.

• UK Student Visa Required.

Netherlands

• Increase in demand due to Brexit.

• IB students easier application process.

USA

• Test Optional.

• Highly Competitive.

Developments 



Post Brexit, students are applying to more countries.

Average  2 – 5 countries per student.

• Ireland
• Denmark
• Sweden
• Cyprus
• Italy
• France
• Switzerland
• Canada
• Spain

Developments 



Thank You for your Time!

University Counselors

Mrs. Tzanos  &  Mrs. Kalliora

Email: collegecounseling@acg.edu

mailto:collegecounseling@acg.edu


Σας Ευχαριστούμε!


