




«Σπουδές στο εξωτερικό»

Στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, η πορεία για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν 
είναι μονόδρομος. Η επιτυχία όμως, είναι!

Μέσα από ποικίλες επιλογές, που προσαρμόζονται στο προφίλ και τις επιθυμίες του κάθε 
μαθητή, οι σπουδές στο εξωτερικό γίνονται πραγματικότητα.

Η προετοιμασία για το International Baccalaureate, το GCE και το BTEC Foundation in Art & 
Design μπορεί να ξεκινήσει από την Α’ Λυκείου. Οι πιστοποιήσεις δίνονται από το Interna-
tional Baccalaureate Organisation και τον φορέα Pearson. 
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE

Στο ΙΒ των Εκπαιδευτηρίων Δούκα έχουμε στόχο την εξατομικευμένη διδασκαλία των μαθητών μας, την 
εξοικείωσή τους με τις εξεταστικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του ΙΒ και την πρακτική διδακτική σχετικά 
με τις τεχνικές και τους τρόπους σύνθεσης και ανάπτυξης ερευνητικών εργασιών. Εφαρμόζουμε καλά 
σχεδιασμένο πρόγραμμα σε συνδυασμό με έμπειρους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία των γνωστικών 
αντικειμένων όσο και για τη σωστή καθοδήγηση των μαθητών μας κατά την υποβολή των αιτήσεών τους 
στα ξένα πανεπιστήμια. 

Με ποσοστό που αγγίζει, τα τελευταία χρόνια, το 100%, οι επιτυχίες των μαθητών μας αποτελούν την 
καλύτερη απόδειξη για την αποτελεσματικότητα της προετοιμασίας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από 
το 90% των παιδιών επιτυγχάνουν στις σχολές της πρώτης τους επιλογής. 
Οι μαθητές μας του ΙΒ εισάγονται κάθε χρόνο σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της 
Αμερικής όπως: Oxford University, Cambridge University, UCL, Imperial College of London, City University 
of London, Queen Mary University of London, University of Edinburgh, University of Brighton, University of 
Bath, Warwick University, Durham University, University of Surrey, University of Reading, London College 
of Fashion, Central St. Martins, Glasgow School of Art, Princeton University, New York University, North-
eastern University-Boston, Musicians Institute-Hollywood, University of Groningen, Erasmus University, 
University of Amsterdam, Bocconi, Leiden University, Delft University of Technology (TU Delft) κλπ.
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«Προετοιμάζομαι οργανωμένα για την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση στο Εξωτερικό»

«Συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα με εγγυημένα αποτελέσματα»
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«Στο ΙΒ, παρακολουθώ τα μαθήματα της κατεύθυνσής μου 
σε ολιγομελή τμήματα»
Σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματός μας είναι η παρακολούθηση μαθημάτων σε ολιγομελή τμήματα.

Τα μαθήματα που προσφέρουμε είναι: 

• Modern Greek A: Language and Literature (Higher Level & Standard Level)
• English B (Higher Level & Standard Level)
• Italian ab. initio (Standard Level)
• French B (Standard Level)
• German B (Standard Level)
• Economics (Higher Level)
• Business Management (Standard Level)
• History (Higher Level & Standard Level)
• Psychology (Higher Level & Standard Level)
• Digital Society (Standard Level)
• Biology (Higher Level & Standard Level)
• Chemistry (Higher Level & Standard Level)
• Physics (Higher Level & Standard Level)
• Computer Science (Higher Level & Standard Level)
• Sports, Exercise and Health Science (Standard Level)
• Mathematics Analysis & Approaches (Higher Level & Standard Level)
• Mathematics Applications & Interpretations (Standard Level & Higher Level)
• Visual Arts (Higher Level & Standard Level)



7

«Γνωρίζω από κοντά τα Πανεπιστήμια της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Ευρώπης»
Στο πρώτο έτος φοίτησης, πραγματοποιείται ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, με οργανωμένες επισκέψεις σε μια σειρά από πανεπιστημιακά ιδρύματα, προκειμένου οι 
μαθητές να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα πριν επιλέξουν πανεπιστήμιο. 
Χάρη στις καλές σχέσεις που διατηρούμε με τα Admissions Departments διακεκριμένων Πανεπιστημίων, το 
εκπαιδευτικό αυτό ταξίδι οργανώνεται και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τα ιδρύματα αυτά. 

Η γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά και το αναλυτικό πρόγραμμα υπαγορεύεται από το International Bac-
calaureate Organisation (ΙΒΟ). 
Παράλληλα, το δίπλωμα του ΙΒ είναι ισότιμο του Ελληνικού Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου. 



8

«Ενημερώνομαι για τα Πανεπιστήμια Ευρώπης και Αμερικής»

«Έχω την ευκαιρία να αποκτήσω εργασιακή εμπειρία»

«Ο Tutor μου – O σύμβουλός μου»

Σε ειδικές συναντήσεις με τους μαθητές μας, εκπρόσωποι Πανεπιστημίων από την Ευρώπη και την Αμερική 
ενημερώνουν αναλυτικά για τα προγράμματα σπουδών και απαντούν σε ερωτήσεις. Οι εκπρόσωποι που 
επισκέπτονται το Σχολείο μας συστηματικά, κάθε χρόνο, προέρχονται από γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως 
Oxford University, Imperial College of London, UCL , Sciences Po, Brown University, New York University, 
Princeton, University of Warwick, Groningen University, NYU Abu Dhabi, King’s College London, Bocconi,  Uni-
versité de Strasbourg, Université d’ Aix Marseille, Université Toulouse 3, Université Libre de Bruxelles, Sci-
ences Po, κλπ. 

Όσοι μαθητές το επιθυμούν, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών, μπορούν να εργασθούν 
σε καλοκαιρινά Internships με αντικείμενο παρεμφερές με αυτό που θα σπουδάσουν. Από την επαφή τους 
με τον κόσμο της εργασίας, έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την επιλογή των σπουδών τους και να 
ισχυροποιήσουν την αίτησή τους  στα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Κάθε μαθητής έχει έναν σύμβουλο καθηγητή με τον οποίο συναντάται μια φορά την εβδομάδα και συζητά 
γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αποτελεσματικότητας μελέτης, διαχείρισης χρόνου, σύνταξης 
αποτελεσματικών σημειώσεων κλπ. Σε συνεργασία με την Ψυχολόγο του Σχολείου μας, αντιμετωπίζονται 
ζητήματα όπως η διαχείριση του άγχους των εξετάσεων, η επίτευξη των στόχων, το χρονοδιάγραμμά τους κλπ. 
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«Μελετώ και λύνω τις απορίες μου στο Σχολείο»

«Προετοιμάζομαι ολοκληρωμένα για το Extended Essay»

«Αναπτύσσω δημιουργικά την κριτική μου σκέψη με τη Θεωρία 
της Γνώσης»

Με τα Study Periods, οι μαθητές μας ολοκληρώνουν ένα μέρος των εργασιών τους στο σχολείο αντί για το σπίτι 
υπό την επίβλεψη καθηγητών. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να επιλύσουν απορίες και να προχωρήσουν τις 
εργασίες τους στο σχολείο, πράγμα που εξοικονομεί χρόνο για πιο αποδοτικό διάβασμα στο σπίτι και εξαλείφει 
την ανάγκη για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο. 

Το Extended Essay (Εκτεταμένο Δοκίμιο) είναι μία ερευνητική εργασία 4000 λέξεων που περιλαμβάνει τη μελέτη 
ενός θέματος στο πλαίσιο ενός γνωστικού αντικειμένου και με βάση ένα ερευνητικό ερώτημα. Με τη σωστή 
καθοδήγηση του Συμβούλου τους, οι μαθητές μας εξοικειώνονται με την έρευνα, την αναζήτηση πληροφοριών 
και την επεξεργασία στοιχείων, ακολουθώντας επιστημονικές μεθόδους. Παράλληλα, αναπτύσσουν χρήσιμες 
δεξιότητες, τις οποίες θα αξιοποιήσουν κατά τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. 

Το μάθημα της Θεωρίας της Γνώσης (TOK – Theory of Knowledge) διδάσκεται από εξειδικευμένους καθηγητές 
που προκαλούν τους μαθητές να σκεφτούν, να διερευνήσουν και να συζητήσουν φιλοσοφικά ζητήματα γύρω 
από τη γνώση, τον άνθρωπο και τον κόσμο. Μέσα από τη φιλοσοφική απορία, οι μαθητές επεξεργάζονται 
διαφορετικούς τρόπους απόκτησης της γνώσης (ways of knowing) και τομείς γνώσης (areas of knowledge) 
ενώ παράλληλα, ανταλλάσσουν απόψεις με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, μέσα από δημιουργικό και 
δημοκρατικό διάλογο. 
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«Διαμορφώνω ολοκληρωμένη προσωπικότητα μέσα από τις 
δράσεις CAS»

«Προετοιμάζομαι συστηματικά και υπεύθυνα για τις τελικές 
εξετάσεις»

Στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, το CAS (Creativity-Activity-Service), που αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος 
του ΙΒ, πραγματοποιείται ολοκληρωμένα με συγκεκριμένες πολύπλευρες ενέργειες. Μέσα από πληθώρα 
δράσεων σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς (Special Olympics Hellas, Medasset, Race for the Cure, 
κλπ.), οι μαθητές μας καλλιεργούν μια πιο ανθρώπινη και συμμετοχική σχέση με το κοινωνικό σύνολο και 
αποδεικνύουν την ευαισθησία τους στα σύγχρονα προβλήματα της ανθρωπότητας (π.χ. ρατσισμός, φτώχεια, 
εκπαίδευση, περιβάλλον κλπ.). 

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται ολοκληρωμένα για τις τελικές εξετάσεις καθόλη τη διάρκεια της διετούς φοίτησής 
τους στο ΙΒ. Οι έμπειροι καθηγητές μας παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο ενώ 
παράλληλα, διδάσκουν στους μαθητές στρατηγικές μάθησης, οργάνωσης μελέτης, τήρησης σημειώσεων. 
Σημαντικό μέρος της διδασκαλίας μας καταλαμβάνει η μεθοδολογία εκπόνησης όλων των απαραίτητων 
εργασιών αλλά και του Extended Essay, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο. Τέλος, διενεργούμε τακτικά 
Προσομοιώσεις Εξετάσεων (Mock Tests) που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές μας να εξασκηθούν στον τρόπο 
εξέτασης του ΙΒ με προφανή οφέλη ενώ παράλληλα, έχουμε  τη δυνατότητα να εξάγουμε ακριβείς προβλέψεις 
(Predictions) για την απόδοσή τους στις επίσημες εξετάσεις. 
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To PRE-IB ΣΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ   

Το PRE-IB λειτουργεί παράλληλα με την Α’ Λυκείου και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν 
ταυτόχρονα και τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα, να εξοικειωθούν με μια νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία, να 
δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να αποφασίσουν πιο ώριμα εάν επιθυμούν να φοιτήσουν στο ΙΒ ή το 
GCE ή το BTEC Foundation in Art & Design. 
Παράλληλα με τα μαθήματα της Α’ Λυκείου, οι μαθητές παρακολουθούν και 3 μαθήματα IGCSE τα οποία 
αποτελούν πιστοποιητικά γνώσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Αγγλικά και Μαθηματικά και ένα ακόμη 
μάθημα επιλογής: Art & Design, Economics, Biology, Physics ανάλογα με τον πανεπιστημιακό κλάδο 
σπουδών που θέλουν να ακολουθήσουν.
Όποιος επιθυμεί, μπορεί, για τα 3 αυτά μαθήματα του PRE-IB, να λάβει την πιστοποίηση IGCSE από τον 
αναγνωρισμένο φορέα PEARSON για να εμπλουτίσει το βιογραφικό του και να ενισχύσει την αίτησή του 
προς τα ξένα Πανεπιστήμια. 

«Προετοιμάζομαι για σπουδές στο εξωτερικό από την 
Α’ Λυκείου»
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GCE/IAL 
GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION / INTERNATIONAL 
ADVANCED LEVEL      

Το GCE/IAL είναι το επίσημο πρόγραμμα σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αγγλίας και της 
Ουαλίας για την εισαγωγή στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε πανεπιστήμια όλου του 
κόσμου.

Παράλληλα με τη φοίτηση στις δύο τελευταίες τάξεις του ελληνικού Λυκείου, το πρόγραμμα αυτό μπορεί 
να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά έτη. Μπορεί όμως, να έχει διάρκεια ενός έτους, εάν ο υποψήφιος 
ξεκινήσει το πρόγραμμα αργότερα. 

Με το COMBO, ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής φοίτησης, 
δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές που παρακολουθούν το πρωί, το Γενικό Λύκειο στο Σχολείο μας 
και παράλληλα, το GCE/IAL το απόγευμα, να εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο μια που όλα τα μαθήματα 
προσφέρονται στις εγκαταστάσεις μας. Παρέχουμε έκπτωση στα δίδακτρα της Α’ Λυκείου, μεταφορά προς 
το σχολείο, μεσημεριανό γεύμα και χρήση των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Δαΐς. Επιπλέον, 
προσφέρουμε συναντήσεις με το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Σχολείου.

«Προετοιμάζομαι για την εισαγωγή μου στα Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού»

«Παρακολουθώ ένα ευέλικτο πρόγραμμα»

«Εξοικονομώ χρόνο»
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Στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, προσφέρουμε εντατικά μαθήματα ενός έτους (Σεπτέμβριος-Μάιος) σε ολιγομελή 
τμήματα 10 ατόμων περίπου με έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό (στην πλειοψηφία τους επίσημοι 
εξεταστές του φορέα Pearson), πλήρη προετοιμασία για το πιστοποιητικό IGCSE, ως εξουσιοδοτημένο 
εξεταστικό κέντρο Pearson και μαθήματα Ελληνικών για μη ελληνόφωνους μαθητές. 
Καθοδηγούμε και συμβουλεύουμε τους υποψήφιους κατά την υποβολή των αιτήσεών τους (Portfolio) στα 
ξένα Πανεπιστήμια και τους προετοιμάζουμε για τα Interviews. 

Τα προσφερόμενα μαθήματα GCE/IAL είναι: Art – Business – Economics – Biology – Chemistry – Physics 
– English Language & Literature – French – German – Mathematics – Information Technology – Further 
Mathematics – History – Greek – Psychology – Government & Politics.

Το GCE των Εκπαιδευτηρίων Δούκα ξεκίνησε το 1985 και επιτυγχάνει κάθε χρόνο την εισαγωγή του 100% 
των υποψηφίων του σε ανταγωνιστικά πανεπιστήμια διεθνούς κύρους όπως: The University of Oxford, 
The University of Cambridge, The London School of Economics, Queen Mary College, City University, Uni-
versity College, Imperial College, Birmingham University, University of Bath, Warwick University, South-
ampton University, King΄s College, Bristol University, Glasgow University, Edinburgh University, Cardiff 
University, St Andrews, University of Groningen, Maastricht University, Karolinska Institutet – Sweden, 
Bocconi University – Italy, University of Roehampton – Holland, The Hague University – Holland, κλπ. 

«Προετοιμάζομαι αποτελεσματικά»

«Διαλέγω μαθήματα από όλα τα ακαδημαϊκά πεδία»

«Νιώθω σιγουριά!»
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BTEC FOUNDATION IN ART, DESIGN & MEDIA PRACTICE
(QFC Level 3/4)
      

Στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, από το 2008, προσφέρουμε το πρώτο και μοναδικό ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
BTEC Foundation in in Art, Design & Media Practice στην Ελλάδα που προετοιμάζει κατάλληλα σε ένα τόσο 
μεγάλο εύρος καλλιτεχνικών αντικειμένων για την εισαγωγή σε σχολές Art & Design του εξωτερικού. Μέσα 
από ευέλικτα και δημιουργικά full-time και part-time προγράμματα, δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές 
μας του GCE, του IB και του Γενικού Λυκείου, να αποκτήσουν επιπλέον πιστοποιήσεις BTEC Level 1 Award 
in Art & Design και BTEC Level 3 Foundation Diploma in Art and Design (QCF) από τον αναγνωρισμένο 
φορέα Pearson.
Επιπλέον, είμαστε το μόνο σχολείο στην Ελλάδα που προετοιμάζει τα παιδιά, ήδη από την ηλικία των 14 
ετών, για την πιστοποίηση BTEC Level 1 Art & Design. Η πιστοποίηση αυτή προσμετράται κατά την υποβολή 
υποψηφιότητας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του εξωτερικού. 
Με αυτό το νέο πρόγραμμα προετοιμασίας, μαθαίνουμε στα παιδιά να αποτυπώνουν δημιουργικά τις ιδέες 
τους, εμβαθύνοντας στην έννοια του sketchbook, να ερευνούν, να πειραματίζονται, να καλλιεργούν την 
κριτική τους σκέψη και να εξελίσσουν το σκίτσο και το σχέδιό τους. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν, με 
μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του BTEC Foundation in Art, 
Design & Media Practice, GCE Art ή του IB Visual Arts. 
Όσα παιδιά παρακολουθούν το προπαρασκευαστικό μας τμήμα για το International Baccalaureate, το PRE-
IB, στην Α’ Λυκείου, μπορούν κάλλιστα να επιλέξουν το BTEC Level 1 in Art, Design & Media Practice για 
καλύτερη προετοιμασία και προσαρμογή στις ανάγκες του IB Visual Arts, του GCE Art ή του BTEC.

«Προετοιμάζομαι ολοκληρωμένα»



«Στοχεύω την επιτυχία»
Κάθε χρόνο το 100% των μαθητών μας εισάγονται σε Πανεπιστήμια, με πάνω από το 90% να φοιτούν στις σχολές 
της πρώτης επιλογής τους. Το Πρόγραμμα υποβάλλεται σε ετήσια αξιολόγηση και λαμβάνει πιστοποίηση από το 
διεθνή φορέα  Pearson.
Στη Μεγάλη Βρετανία: Central St. Martins - UAL, UCL Slade & The Bartlett, London College of Fashion - UAL, 
Goldsmiths College of Art, Chelsea College of Art - UAL, University of Edinburgh, Camberwell College of Art - 
UAL, University for the Creative Arts (UCA), London College of Communication – UAL, Glasgow School of Art, 
Falmouth University, University of Bournemouth 
Σε Ευρώπη και Αμερική: Rhode Island School of Design – US, Parsons School of Design - NY & Paris, Σχολές 
Art & Design σε Ολλανδία και Ιταλία. 
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«Επωφελούμαι από μια μοναδική συνεργασία με το
University of the Arts London”
Το BTEC συνεργάζεται με το το 2ο καλύτερο πανεπιστήμιο καλών τεχνών στον κόσμο, το University of 
the Arts London – UAL. Αυτή η συνεργασία προσφέρει αποκλειστική παρακολούθηση workshops με 
καθηγητές του UAL, συμβουλευτική για αιτήσεις εισαγωγής και Portfolio και επισκέψεις στα κολλέγια του 
UAL. Με τον τρόπο αυτόν, η ένταξή των μαθητών μας γίνεται ομαλά σε ένα από τα εξής κολλέγια του UAL: 
το Camberwell College of Arts, το Chelsea College of Arts και το Wimbledon College of Arts (CCW). Όσοι 
μαθητές μας εισαχθούν σε προπτυχιακό πρόγραμμα του UAL, δικαιούνται έκπτωση 20% στα δίδακτρα.
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Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 στάδια: exploratory, pathway και confirmatory και παρέχει τα ακόλουθα 
μαθήματα και κατευθύνσεις: Architecture, 3D Digital Design, Fine Art – Life drawing, Fashion & Textiles, 
Creative Writing, Glass, Photography, Film, Animation, Graphic Design & Illustration, Metal, Historical και 
Contextual Studies. Οι μαθητές θα εστιάσουν στο αντικείμενο που επιθυμούν και θα προετοιμάσουν την 
«πτυχιακή» τους εργασία σε 720 ώρες διδασκαλίας, ή αλλιώς guided-learning-hours (GLH). Παράλληλα, 
προσφέρονται δωρεάν μαθήματα για την κατάκτηση της πιστοποίησης IELTS και οργανώνονται επισκέψεις 
σε μουσεία, εκθέσεις κλπ. έτσι ώστε οι μαθητές να διευρύνουν τους καλλιτεχνικούς ορίζοντές τους.  

Ένα ολοκληρωμένο Portfolio - και μάλιστα ψηφιακό - αποτελεί σημαντικό βήμα για την εισαγωγή των 
μαθητών μας στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η προετοιμασία του ξεκινά άμεσα τόσο μέσα στο βασικό 
μας πρόγραμμα όσο και στο Εντατικό Πρόγραμμα Portfolio Preparation, κάθε Σάββατο. Οι μαθητές, μέσα 
από πολλές ώρες αποτελεσματικής καθοδήγησης και προσωπικής δουλειάς, μαθαίνουν να επιλέγουν και 
να μετατρέπουν τις καλλιτεχνικές εργασίες από τα workbooks τους σε ψηφιακή μορφή, έτσι ώστε, με τη 
βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού, να παρουσιαστούν στη μορφή που απαιτεί το κάθε Πανεπιστήμιο.
Στο Εντατικό Πρόγραμμα Portfolio Preparation (κάθε Σάββατο, από Οκτώβριο έως Φεβρουάριο) 
συμμετέχουν οι μαθητές του BTEC, και όσοι μαθητές του GCE, του IB και του Γενικού Λυκείου το επιλέξουν. 
Επίσης μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφέρονται για σπουδές Masters στο Art & Design ή όσοι 
επαγγελματίες επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους.  Η διδασκαλία γίνεται εξατομικευμένα (1:1) 
για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου. 

«Παρακολουθώ ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών»

«Προετοιμάζω το Portfolio μου»
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UNIVERSITY PLACEMENT CENTRE

Μαθητές International Baccalaureate, GCE, BTEC Foundation in Art & Design και Γενικού Λυκείου, είτε 
φοιτούν στο Σχολείο μας είτε προέρχονται από άλλα σχολεία, μπορούν να λάβουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και κατευθύνσεις για τις σπουδές στο εξωτερικό. Έμπειροι σύμβουλοι παρέχουν καθοδήγηση 
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Μ. Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη 
Γερμανία, την Αυστραλία, την Ολλανδία, την Ιταλία και άλλες χώρες. 

Ανάλογα με το προφίλ, τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε μαθητή, το University Place-
ment Center δίνει πληροφορίες για το περιεχόμενο σπουδών των Πανεπιστημίων, τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες του, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, το κόστος ζωής και σπουδών και τις προοπτικές ακαδημαϊκής 
εξέλιξης σε επίπεδο Πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού τίτλου. Φυσικά, πραγματοποιούμε 
εξατομικευμένες υποστηρικτικές παρεμβάσεις και συμβουλεύουμε τον κάθε υποψήφιο κατά τη σύνταξη 
των προσωπικών του επιστολών, του βιογραφικού και την αίτησης στα Πανεπιστήμια της επιλογής του. 

Ανάλογα με το Πανεπιστήμιο και τη σχολή φοίτησης, ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πιστοποιήσεις (Ad-
mission Tests). Στα Εκπαιδευτήρια Δούκα προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για να λάβουν πιστοποιήσεις 
όπως IELTS για τα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας και SAT για τα Πανεπιστήμια της Αμερικής, BMAT και 
UCAT για Ιατρικές & Οδοντιατρικές Σχολές, LNAT για Νομική κλπ. Ως πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο, 

«Μαθαίνω πώς θα σπουδάσω στο Εξωτερικό»

«Τι πληροφορίες μπορώ να πάρω;»

«Πώς διασφαλίζω τη θέση μου στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση του εξωτερικού;»
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τα Admission Tests διενεργούνται στο σχολείο μας, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να διαγωνίζονται σε οικείο 
περιβάλλον.
Επίσης με τη διαδικασία University Interview Mock-up, οι υποψήφιοι προετοιμάζονται, σε συνθήκες 
προσομοίωσης, στην τεχνική των προσωπικών συνεντεύξεων.
Προετοιμάζουμε ακόμη, για Πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας που απαιτείται από 
ορισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σ.Τ.Ε.Π.
Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού      

Εξειδικευμένες ψυχολόγοι-σύμβουλοι σταδιοδρομίας δίνουν στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε 
να συνθέσουν το ψυχολογικό, συναισθηματικό και εκπαιδευτικό τους προφίλ, να απελευθερώσουν το 
δυναμικό τους και να σχεδιάσουν με όραμα τους μελλοντικούς τους στόχους. 

Το Σ.Τ.Ε.Π. παρέχει εκτενή πληροφόρηση για τους εκπαιδευτικούς τομείς και τις επαγγελματικές επιλογές 
και πλήρη φάκελο με τα αποτελέσματα των εξατομικευμένων ψυχομετρικών τεστ μαζί με ατομική 
συμβουλευτική ανάλυση. 

Το Career Day, η Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης που διοργανώνει το Σ.Τ.Ε.Π., ενημερώνει για τις 
εξελίξεις και τα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων επαγγελματιών 
από όλους τους χώρους. Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα Internships, αναζητά εταιρείες και οργανισμούς, 
προκειμένου οι μαθητές να απασχοληθούν τους καλοκαιρινούς μήνες και να αποκτήσουν πολύτιμες 
εμπειρίες. 

«Ανακαλύπτω τον εαυτό μου – Σχεδιάζω την επαγγελματική μου πορεία»

«Αξιοποιώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες»

«Μαθαίνω όσα μου χρειάζονται για να προχωρήσω επαγγελματικά»
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