
 

Ψυχικό, 12 Μαΐου 2021   

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών/μαθητριών της 6ης Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών 

και του Κολλεγίου Ψυχικού, 

Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα, 31η Μαΐου 2021, θα διεξαχθούν για τα παιδιά της 6ης 

Δημοτικού εξετάσεις στα Ελληνικά, στα Αγγλικά και στα Μαθηματικά, στην ύλη που 

έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια αυτού του τόσο ιδιόμορφου λόγω της πανδημίας 

Covid-19 σχολικού έτους. Η κάθε εξέταση θα έχει διάρκεια 75΄και θα προβλεφθεί 

επιπλέον χρόνος για τους μαθητές με μαθησιακά προβλήματα. Πρόκειται για δοκιμασία 

που δεν θα πρέπει να προξενήσει κανενός είδους ανησυχία στα παιδιά ή σε εσάς. 

Σκοπός μας είναι να αντιληφθούμε τον βαθμό αφομοίωσης της διδαχθείσας ύλης, 

ώστε να προσαρμόσουμε αναλόγως τη διδασκαλία μας ως το τέλος του σχολικού 

έτους και, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου, να προετοιμάσουμε 

την ομαλή μετάβαση των παιδιών στην επόμενη σχολική βαθμίδα. 

Ταυτόχρονα, οι εξετάσεις αυτές θα αποτελέσουν το κριτήριο για τη χορήγηση 

υποτροφιών, που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών 

Αριστείας του Κολλεγίου. Συγκεκριμένα θα απονεμηθούν μέχρι πέντε (5) υποτροφίες σε 

μαθητές/μαθήτριες της 6ης Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου 

Ψυχικού με την υψηλότερη βαθμολογία στις  εξετάσεις της 31ης Μαΐου 2021 (εφόσον 

έχουν βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 263/300 στα τρία μαθήματα) και «εξαιρετική» 

διαγωγή.  

Θα απονεμηθούν ακόμη μέχρι δύο (2) Υποτροφίες «Ειδικού Ενδιαφέροντος» σε 

μαθητές/μαθήτριες που παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές 

διακρίσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (μουσική ή εικαστικά). Οι υποτροφίες αυτές 

απευθύνονται και σε ενδιαφερόμενους  μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν με καλή 

επίδοση στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2021 για την Α΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου (το 2021-

22).  

Διαδικασία για τις Υποτροφίες «Ειδικού Ενδιαφέροντος» 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να υποβάλουν όσα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους  που 

τεκμηριώνουν τις εξαιρετικές επιδόσεις του μαθητή/της μαθήτριας σε έναν από τους 

τρεις τομείς (Αθλητικά, Μουσική, Εικαστικά). Επιπλέον: 

- Για τη μουσική πρέπει να υποβληθεί video με εκτέλεση μουσικού κομματιού από 

τον/την υποψήφιο/α που ενδεχομένως θα κληθεί να το εκτελέσει και δια ζώσης. 

- Για τα εικαστικά πρέπει να υποβληθεί portfolio έργων του μαθητή/της 

μαθήτριας, που ενδεχομένως θα κληθεί σε δια ζώσης εικαστική απόδοση. 

- Ακολουθεί συνέντευξη με τον υποψήφιο/την υποψήφια και παρουσίαση των 
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επιδόσεων του/της στον συγκεκριμένο τομέα.  

- Η Επιτροπή Υποτροφιών «Ειδικού Ενδιαφέροντος» είναι υπεύθυνη για 

συνεκτίμηση των στοιχείων και λήψη απόφασης. 

 

Οι υποτροφίες καλύπτουν έως 100%, των διδάκτρων και τη χρήση σχολικού 

λεωφορείου για όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της υποτρόφου από την Α’ 

Γυμνασίου (2021-22) μέχρι την αποφοίτηση από το Γενικό Λύκειο ή το Πρόγραμμα 

International Baccalaureate Diploma (IB DP), εφόσον συνεχίσουν να πληρούνται οι 

όροι της υποτροφίας. Θα γίνεται επανεξέταση στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. 

Η δοκιμασία της 31ης Μαΐου 2021 δεν θα επαναληφθεί για τους απόντες 

μαθητές/μαθήτριες κατά την ημέρα αυτή. 

Για όλες τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση. Θα ενημερωθείτε σχετικώς. 

Εύχομαι καλή δύναμη στα παιδιά και σε εσάς για το υπόλοιπο του σχολικού έτους. 

Προσέχουμε και μένουμε υγιείς! 

 

Με εκτίμηση,  

 

Χρήστος Παπανικολάου   
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