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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Τρεις (3) Πλήρεις Υποτροφίες  

για φοίτηση στο Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (Α’ Τάξη)  

για Οικότροφους ή Εξωτερικούς Μαθητές 

(Σχολικό Έτος 2017-2018) 
 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για τις προσφερόμενες υποτροφίες θα πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου  την τρέχουσα σχολική χρονιά (2016-2017) και ο μέσος όρος της 
βαθμολογίας τους στον έλεγχο επίδοσης της Β Γυμνασίου και στο πρώτο τετράμηνο της Γ’ Γυμνασίου  να 
μην είναι κάτω από 17.  

2. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επιπέδου Β2 στην Αγγλική Γλώσσα  (π.χ.  Cambridge First Certificate in 
English (FCE), The University of Michigan Certificate of Competency in English (ECCE) ή άλλα 
αναγνωρισμένα και ισοδύναμα πιστοποιητικά). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν είναι ακόμα κάτοχοι 
πιστοποιητικού αλλά οι γνώσεις τους είναι σε αυτό το επίπεδο, μπορούν να συμμετέχουν σε κατατακτήριες 
εξετάσεις (placement exam) την Κυριακή 23 Απριλίου 2017  και ώρα 12.30 στο Λύκειο της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής. 

3. Να συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις στα Θετικά Μαθήματα (Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Βιολογία) και 
τα Ελληνικά στην ύλη της Γ’ Γυμνασίου, την Κυριακή 23 Απριλίου 2017  και ώρα 10.00 στο Λύκειο της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. 

4. Να παραστούν σε προσωπική συνέντευξη με την αρμόδια επιτροπή.   

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατά σειρά προτεραιότητας)  

1. Βαθμολογία επίδοσης στην γραπτή εξέταση αξιολόγησης στα Θετικά Μαθήματα και τα Ελληνικά που θα 
διεξαχθεί στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή.  

2. Προσωπική συνέντευξη.  

3. Βαθμολογία επίδοσης της Β’ Γυμνασίου και στο πρώτο τετράμηνο της Γ’ Γυμνασίου  από το σχολείο στο 
οποίο φοιτά ο/η υποψήφιος/α.  

4. ∆ιπλώματα άλλων ξένων γλωσσών (πλην των Αγγλικών), αθλητικές, πολιτιστικές, εθελοντικές  
δραστηριότητες και διακρίσεις  

5. Η Επιτροπή Υποτροφιών σε περιπτώσεις ισοψηφίας θα συνεκτιμήσει την οικονομική κατάσταση του 
υποψηφίου και της οικογενείας του καθώς και τυχόν άλλους ειδικούς παράγοντες που θα προκύψουν κατά 
την αξιολόγηση των αιτήσεων. 

 

Γ.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Υποβολή Αίτησης ηλεκτρονικά στο email admissions@afs.edu.gr ή με fax στο 2310 492864 ή 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση  Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Υπόψη Τμήματος 
Εγγραφών)  Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 23, 55102, Θεσσαλονίκη. Προθεσμία υποβολής αίτησης ∆ευτέρα 
17/4/2017.  Οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, δε θα γίνεται δεκτή. 
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Μπορείτε να παραλαμβάνετε τη Αίτηση Συμμετοχής από το Τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ ή να την 
εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα του σχολείου www.afs.edu.gr/υποτροφίες/ 

2. Αποστολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση admissions@afs.edu.gr ή ταχυδρομικά (απλά, 
μη επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων,) με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση  Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών)  Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 23, 55102, Θεσσαλονίκη. 
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ∆ευτέρα 17/4/2017. Οποιαδήποτε δικαιολογητικά υποβάλλονται 
μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δε θα γίνονται δεκτά ακόμη και εάν έχει κατατεθεί εμπρόθεσμη 
αίτηση, η οποία σε αυτή την περίπτωση θα απορρίπτεται.  Τα αιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: 

o Μια φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας (στο πίσω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο) 

o Έλεγχος επίδοσης Β’ Γυμνασίου και Α’ τετραμήνου της Γ’ Γυμνασίου   

o Πιστοποιητικό/α  Αγγλικών και άλλων ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν) 

o Πιστοποιητικά συμμετοχής και/ή διάκρισης σε αθλητικές, πολιτιστικές, εθελοντικές  δραστηριότητες.  

o Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους, καθώς και της πιο 
πρόσφατης δήλωσης ακινήτων (Ε9) των γονέων του υποψηφίου  

3. Συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις διάρκειας δύο (2) ωρών στα Θετικά Μαθήματα και τα Ελληνικά στην 
ύλη της Γ’ Γυμνασίου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 23 Απριλίου 2017  και ώρα 10:00 
πμ στο Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Επίσης οι μαθητές που δεν είναι κάτοχοι 
πιστοποιητικού επιπέδου Β2 στην Αγγλική Γλώσσα θα συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις 
Αγγλικών την ίδια μέρα στις 12.30 μμ. – 14.00μμ. Οι υποψήφιοι οι οποίοι αποτυγχάνουν στο κατατακτήριο 
τεστ των Αγγλικών θα απορρίπτονται άμεσα ανεξάρτητα από την επίδοση τους στις εξετάσεις των Θετικών 
μαθημάτων και των Ελληνικών. Λεπτομερείς οδηγίες για την διάρκεια και την μορφή της εξέτασης θα 
σταλούν ηλεκτρονικά στους υποψηφίους μετά την υποβολή των αιτήσεων τους. Ειδική επιτροπή 
εκπαιδευτικών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής θα βαθμολογήσει τα γραπτά των υποψηφίων και θα 
ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους σε διάστημα 10 ημερών μετά τις εξετάσεις, καθώς και για τα 
επόμενα βήματα της διαδικασίας.  

4. Συνέντευξη με Επιτροπή Υποτροφιών.  Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες, προκρίνονται στο 
επόμενο στάδιο κατά το οποίο θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, όπου μέρος της συζήτησης θα 
διεξαχθεί στα Αγγλικά. Κύριος στόχος της συνέντευξης είναι να δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή να 
διερευνήσει στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου όπως το ήθος και η διαγωγή, το περιβαλλοντικό, 
εθελοντικό και  ομαδικό πνεύμα , οι στόχοι και τα κίνητρα, η δημιουργικότητα, η αυτοπεποίθηση, η 
ακεραιότητα κλπ.  

5. Αξιολόγηση. Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια με την καθορισμένη σειρά προτεραιότητας και ανακοινώνει τις 
αποφάσεις της στους υποψηφίους μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.  

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

Όλες οι υποτροφίες έχουν ισχύ μέχρι και την αποφοίτηση των υποτρόφων μαθητών από την Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή αρκεί οι μαθητές να πετυχαίνουν κάθε σχολική χρονιά βαθμολογία από 18 (δεκαοχτώ) και 
πάνω, αλλά και ευρύτερη διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση της υποτροφίας. Οι υποτροφίες 
λαμβάνονται μόνο την χρονιά για την οποία κατατέθηκε ή αίτηση και δεν  μεταφέρονται  σε άλλη σχολική 
χρονιά ούτε μεταβιβάζονται  σε άλλο πρόσωπο. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εγγραφών της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Μαρίνου Αντύπα 54, Πυλαία, Θεσσαλονίκη  

Υπεύθυνος κ. Γεώργιος Σταμπολίδης, τηλέφωνο 2310 492758 ή στο gstamb@afs.edu.gr  


