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Θεσσαλονίκη, 16 Ιανουαρίου 2020 

Αρ.πρωτ. 201/16.01.2020 

 

 

Πρωινά «γνωριμίας»  

με το Γυμνάσιο Χασιώτη και το Γενικό Λύκειο  

της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

 

 

Τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών, τις 

εξετάσεις αξιολόγησης και τις υποτροφίες τόσο του Γυμνασίου 

Χασιώτη όσο και του Γενικού Λυκείου της Αμερικανικής 

Γεωργικής Σχολής, θα έχουν τις επόμενες εβδομάδες μαθητές και 

γονείς. Στο πλαίσιο των συνολικά πέντε συναντήσεων, θα 

πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις των ενδιαφερόμενων στις  εγκαταστάσεις 

των σχολείων.  

 

Γυμνάσιο Χασιώτη στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή 

«Πρεμιέρα» στις συναντήσεις κάνει το Γυμνάσιο Χασιώτη. Η πρώτη έχει 

οριστεί για το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 (11:00) και 

ακολουθούν τα Σάββατα 22 Φεβρουαρίου και 21 Μαρτίου, πάντα 

την ίδια ώρα. Όλες οι συναντήσεις θα φιλοξενηθούν στις 

εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή» 

της Σχολής. Το Γυμνάσιο Χασιώτη, το οποίο συμπληρώνει τέσσερις 

μήνες λειτουργίας, εμπνέεται από τις αρχές και την εκπαιδευτική 

φιλοσοφία της ΑΓΣ. Παρέχει εκπαίδευση ολιστική με επίκεντρο τον 

μαθητή, στοχεύει στην ακαδημαϊκή υποστήριξη και πάνω από όλα στην 

προσωπική ανάπτυξη των μαθητών. Στηρίζεται στη συνεργασία, την 

υποστήριξη, τον σεβασμό, την ενεργή συμμετοχή και τη δημιουργία 

σχέσεων εμπιστοσύνης.   
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Γενικό Λύκειο Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

Οι συναντήσεις για γονείς και μαθητές που ενδιαφέρονται για το ΓΕΛ, θα 

πραγματοποιηθούν τα Σάββατα 15 Φεβρουαρίου 2020 και 14 

Μαρτίου 2020 (και οι δύο στις 11:00) στη βιβλιοθήκη 

«Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή» της Αμερικανικής Γεωργικής 

Σχολής. Το Γενικό Λύκειο προσφέρει ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

σπουδών με έμφαση στην αγγλική γλώσσα αλλά και σε μαθήματα και 

εργαστήρια θετικών επιστημών και επιστημών ζωής. Οι απόφοιτοι του 

Γενικού Λυκείου εισάγονται σε Α.Ε.Ι. μετά από πανελλήνιες 

εξετάσεις ή σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ μέσω του προγράμματος 

"Study USA". Να σημειωθεί ότι μέσω του προγράμματος, τα τελευταία 

επτά χρόνια, 48 μαθητές της Σχολής συνέχισαν τις σπουδές τους 

σε αμερικανικά πανεπιστήμια με υποτροφία συνολικού ύψους 

11,2 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α. Πολύ υψηλό είναι και το 

ποσοστό εισαγωγής σε Ελληνικά ΑΕΙ αλλά και οι διακρίσεις των 

μαθητών σε πλήθος Ελληνικών και διεθνών διαγωνισμών.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα δευτεροβάθμια σχολεία μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

www.afs.edu.gr 

 

Δηλώσεις συμμετοχής στις ενημερωτικές συναντήσεις γίνονται 

δεκτές στα τηλέφωνα 2310492758 και 2310492761 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Δελτία Τύπου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της www.afs.edu.gr, 

στο link http://www.afs.edu.gr/εκδόσεις-δελτία-τύπου/ 
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