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Το ποσοστό επιτυχίας στα ΑΕΙ
ξεπερνά κάθε χρόνο το 95%

Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας σε ποσοστό 60%
εισάγονται σε σχολές υψηλής ζήτησης, πρώτης
επιλογής τους, και μάλιστα στην πόλη τους,
σημειώνοντας άριστες βαθμολογίες

Οι απόφοιτοί μας συνεχίζουν να διακρίνονται σε
Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού,
αναγνωρίζοντας πάντα τη σημασία της μεθοδικής
γνώσης που τους προσέφερε το Σχολείο.
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Η Σκέψη ασκείται
στην Τέχνη της Διαλεκτικής

Νεαροί πολίτες της χώρας και του κόσμου οι μαθητές
και οι μαθήτριές μας ασκούνται στην τεκμηρίωση και
αντιπαράθεση των απόψεων, την υπεράσπιση των
θέσεων με πειθώ και δυναμισμό, συμμετέχοντας στους
Αγώνες Λόγου και στις Προσομοιώσεις των Συνόδων
Διεθνών Οργανισμών.
Σημαντικές διακρίσεις στους Αγώνες
Επιχειρηματολογίας του ΥΠΠΕΘ και της ΦΕ.
Επιτυχίες στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων (EYP) και του ευρωπαϊκού
διαγωνισμού Euroscola.
Παρουσία στα πολυάριθμα Μοντέλα των Ηνωμένων
Εθνών (MUN), στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (Χάγη,
Γενεύη, Europahaus) στην αγγλική και γαλλική
γλώσσα.
Αποδειγμένα υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας,
ενδιαφέρον και γνώση για τις διεθνείς εξελίξεις

Η Γνώση αναδεικνύεται: Διακρίσεις σε
Διαγωνισμούς
Οι διακρίσεις στους διαγωνισμούς φυσικών επιστημών,
μαθηματικής και λογικής σκέψης, γλωσσικής
δεξιότητας και γλωσσομάθειας αποδεικνύουν το
υψηλό επίπεδο της θεωρητικής αλλά και
εφαρμοσμένης γνώσης, που παρέχει το Σχολείο μας.
Κάθε χρόνο στις πρώτες θέσεις του Ευρωπαϊκού
Διαγωνισμού Πειραμάτων (EUSO)

Η Τέχνη κι ο Πολιτισμός
ολοκληρώνουν την προσωπικότητα
Η βιωματική επαφή με την Τέχνη και τον
Πολιτισμό προσφέρει την αρμονική συγκρότηση
και την ισορροπία που αναζητά η ανήσυχη
εφηβική ηλικία: οι μαθητές και οι μαθήτριές μας
γνωρίζουν τους δημιουργούς και τα έργα τους,
καλλιεργούν την αισθητική και την ευαισθησία
τους κι εκφράζονται καλλιτεχνικά.
Συμμετοχή σε Παναρσακειακά Συνέδρια, Αγώνες
Λόγου και Τέχνης, Πολιτιστικά Προγράμματα και
Καλλιτεχνικά Δρώμενα.
Οι εμφανίσεις της Χορωδίας και του Μουσικού
Σχήματος εκπλήσσουν με το πάθος και τον
επαγγελματισμό τους.
Οργάνωση της Ετήσιας Διασχολικής Συνάντησης
των Χορωδιών και Μουσικών Σχημάτων

Η κοινωνική ευαισθησία ενδυναμώνει
το ανθρώπινο πρόσωπό μας

Η καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης των
εφήβων μαθητών μας, η άσκησή τους σε πράξεις
κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού είναι
εγγύηση για την ευημερία του κόσμου, στον οποίο θα
ζήσουν και θα αναζητήσουν την επιτυχία και την
ευτυχία.
Απλές καθημερινές πράξεις φροντίδας για το
περιβάλλον, περιβαλλοντικά προγράμματα,
βιωματικά εργαστήρια, συνεργασία με οργανισμούς
και θεσμούς
Ευαισθητοποίηση και προσφορά σε ομάδες
συνανθρώπων μας, ανάπτυξη της ανιδιοτ

