
SAT
Preparation

Program

Προπαρασκευαστικό 
πρόγραµµα για τις 
εξετάσεις SAT
που απαιτούνται για την 
εισαγωγή σε Πανεπιστήµια 
Αµερικής, Ιταλίας κ.ά.



Τι είναι οι εξετάσεις SAT;

Τι είναι το SAT Preparation Program;

Οι εξετάσεις SAT αφορούν σε υποψήφιους που επιθυµούν να κάνουν 
αίτηση σε προπτυχιακά προγράµµατα αµερικανικών πανεπιστηµίων 
αλλά και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων του εξωτερικού, όπως το Boc-
coni University, που θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής το 
SAT. 

To ειδικό πρόγραµµα προετοιµασίας για τις εξετάσεις SAT, απευθύνεται 
σε µαθητές Β’ Λυκείου ή ΙΒ1 που φοιτούν στα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα 
αλλά και σε άλλα σχολεία και ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε 
Πανεπιστήµια Αµερικής και άλλων χωρών. 
Το πρόγραµµα αυτό προετοιµάζει κατάλληλα για την κατάκτηση υψηλών 
βαθµολογιών στα SAT exams. Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται 
συνήθως Σάββατα, στις εγκαταστάσεις του Σχολείου.

Γιατί Doukas SAT Preparation Program;

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ: Έµπειροι καθηγητές ΙΒ ή/και GCE µε εξειδίκευση στο 
συγκεκριµένο test. 
ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΚΤΕΝΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ: Εξέταση και αξιολόγηση σε 
πραγµατικό επίπεδο δυσκολίας. 
ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ SAT
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ∆ιεξαγωγή εξετάσεων στα Εκπαιδευτήρια 
∆ούκα, ως πιστοποιηµένο εξεταστικό κέντρο



Ποια προγράµµατα προσφέρονται;

Πώς βοηθάει το University Placement Centre;

To University Placement Centre απευθύνεται σε µαθητές Λυκείου, GCE 
(A Levels) και ΙΒ των Εκπαιδευτηρίων ∆ούκα αλλά και άλλων σχολείων. 
Εξειδικευµένοι σύµβουλοι για τα Πανεπιστήµια Αµερικής/Καναδά και 
λοιπών χωρών στηρίζουν τους υποψήφιους σε κάθε τους βήµα από τη 
συµπλήρωση της αίτησης µέχρι τις εξετάσεις. Σηµαντική βοήθεια 
προσφέρουν επίσης στην υποβολή αιτήσεων για τη διεκδίκηση 
Υποτροφιών. 

• Στόχος: Η προετοιµασία των µαθητών που επιθυµούν να συµµετάσχουν στις  
   εξετάσεις SAT µέχρι και τον Αύγουστο. 
• Απευθύνεται σε: Μαθητές ΙΒ1 ή Β’ Λυκείου που στοχεύουν στην εισαγωγή  
   τους σε πανεπιστήµια Αµερικής/Καναδά/Bocconi Early Round.
• ∆ιδασκόµενα Μαθήµατα: Αγγλικά και Μαθηµατικά
   (2 ώρες + 2 ώρες σε κάθε 4ωρο)
• Ηµεροµηνίες Προγράµµατος: Φεβρουάριος – τέλη Ιουνίου 
• Κόστος: 1100€*

• Στόχος: Η προετοιµασία µαθητών που θα έχουν την επιλογή να συµµετάσχουν  
   στις εξετάσεις SAT µέχρι και τον Οκτώβριο του επόµενου σχολικού έτους.
• Απευθύνεται σε: Μαθητές ΙΒ1 ή Β’ Λυκείου που στοχεύουν στην εισαγωγή  
   τους σε πανεπιστήµια Αµερικής/Καναδά/Bocconi.
• ∆ιδασκόµενα Μαθήµατα: Αγγλικά και Μαθηµατικά
   (2 ώρες + 2 ώρες σε κάθε 4ωρο)
• Ηµεροµηνίες Προγράµµατος: 15/10/22 – τέλη Σεπτ. 2023
• Κόστος: 1950€*

2. Extended Preparation Program (120 διδακτικών ωρών)

1. Basic Preparation Program (60 διδακτικών ωρών)

*Έκπτωση 10% µε την εφάπαξ εξόφληση.



κ. ∆ηµήτριος Λυµπερόπουλος,
Υπεύθυνος University Placement Centre
d.lumperopoulos@doukas.gr
210 6186126. 

Για περισσότερες
πληροφορίες &
αιτήσεις συµµετοχής:


