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Βαγγέλης Συμεωνίδης
Διευθυντής του IB DP, Εκπαιδευτήρια Γείτονα 

«Η επένδυση στην ποιοτική εκπαίδευση
αποτελεί σήμερα ίσως τον μοναδικό δρόμο
που οφείλουμε να ακολουθήσουμε»

Ποιος είναι ο ρόλος του Προγράμματος για το Δίπλωμα του  International

Baccalaureate (IB DP);  Αυτό είναι ένα από τα συνολικά ερωτήματα που θέσαμε

– μεταξύ άλλων – στον έμπειρο Διευθυντή του ΙΒ DP των Εκπαιδευτηρίων

Γείτονα, Βαγγέλη Συμεωνίδη. «Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

καλούνται συχνά να αναστοχαστούν πάνω σε ποικίλα ερευνητικά θέματα,

προκειμένου να αναδειχθούν στο μέλλον όχι μόνο ως συγκροτημένοι επιστή-

μονες, αλλά και ως κοινωνικά ευαίσθητοι άνθρωποι» θα μας πει καθώς μας

αναλύει τα οφέλη που προκύπτουν από την παρακολούθησή του  κατά τη διάρ-

κεια του σχολικού βίου  καθώς και μετέπειτα! 
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Ποιος είναι ο ρόλος του Προγράμματος για το Δίπλωμα του
International Baccalaureate (IB DP);  
Το πρόγραμμα του International Baccalaureate διέπεται  από τη
θεμελιώδη αρχή ότι σκοπός της μάθησης είναι η δημιουργία
ενός καλύτερου κόσμου. Η έμφαση που δίνεται σε παγκόσμια
θέματα,  η διεπιστημονική προσέγγιση των ερευνητικών
ερωτημάτων και η σημασία της  κοινωνικής δράσης και
προσφοράς προσδίδουν στις σπουδές του μαθητή μια διεθνή
διάσταση. 
Η διδασκαλία  δεν στοχεύει μόνο στη μάθηση, αλλά και στην
ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Ενθαρρύνει την πνευματική
καλλιέργεια και την ανεκτικότητα απέναντι σε διαφορετικές
απόψεις και πολιτισμούς. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα καλούνται συχνά να αναστοχαστούν πάνω σε ποικί-
λα ερευνητικά θέματα, προκειμένου να αναδειχθούν στο μέλλον
όχι μόνο ως συγκροτημένοι επιστήμονες, αλλά και ως κοινωνι-
κά ευαίσθητοι άνθρωποι.

Γιατί ένας μαθητής να επιλέξει το πρόγραμμα του δικού σας
σχολείου;  
Παρόλο που τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας μαρτυ-
ρούν μια άκρως επιτυχημένη ως τώρα πορεία, πιστεύουμε ότι η
ποιοτική διαφορά του Σχολείου μας έγκειται σε μεγάλο βαθμό
στο πνεύμα και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του. Η
γνώση στο Σχολείο μας δεν παρέχεται ως πληροφορία, αντίθετα
καλλιεργείται σε βάθος και αφορά, πέρα από τους βασικούς
τομείς του επιστητού, και δεξιότητες ζωής.
Η ικανότητα δόμησης σκέψης και λόγου, η διαμόρφωση συλλο-
γισμών και επιχειρηματολογίας, η μεθοδική αναζήτηση της
αλήθειας, η διεπιστημονική σκέψη, η δημιουργική χρήση της
βιβλιογραφίας είναι στόχοι που επιτυγχάνονται στη διάρκεια του
προγράμματος, για να οδηγήσουν στη συνέχεια το μαθητή σε
μια επιτυχημένη πορεία ζωής. Η χάραξη συγκεκριμένου
προγράμματος μελέτης, η τήρηση των εσωτερικών κανονι-
σμών και του κώδικα ακαδημαϊκής δεοντολογίας του ΙΒ
καλλιεργούν την υπευθυνότητα του μαθητή, που αισθάνεται ότι
η επιτυχία του εναποτίθεται εν πολλοίς στα δικά του χέρια.
Μέσα από ένα απαιτητικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα ο μαθητής
μαθαίνει σταδιακά να μην φοβάται τα λάθη, να τολμά να ρωτά, να
εμπιστεύεται και να αξιολογεί την σκέψη του, να βασίζεται στον
εαυτό του. Βλέπει ότι σήμερα μπορεί να κάνει αυτό που χτες
ήταν αδιανόητο και έτσι βιώνει την αισιοδοξία ότι αύριο θα
μπορεί να φτάσει σε αυτό που σήμερα φαίνεται απροσπέλαστο.
Με αυτό τον τρόπο, ο μαθητής βιώνει σταδιακά την αναδιαμόρ-
φωσή του σε ακαδημαϊκό ερευνητή, αλλά και σε άτομο με πίστη
στον εαυτό του και στις δυνατότητές του.

Ποιά τα οφέλη για ένα μαθητή γενικότερα από την προετοι-
μασία του στο IB; 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ίδιο το Δίπλωμα του ΙΒ αποτελεί τον
πιο αξιόπιστο διεθνή τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένα
διαβατήριο εγγραφής στα περισσότερα και καλύτερα πανεπι-
στήμια του κόσμου.
Προσφέρει τη μύηση σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και δίνει την δυνατότητα στο μαθητή να επιλέξει τις

σπουδές που θέλει να ακολουθήσει μεταξύ πολλών και διαφο-
ρετικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων.

Τα Εκπαιδευτήριά σας για ποια άλλα εξειδικευμένα
προγράμματα ξεχωρίζουν;
Τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα με το σύνολο των προγραμμάτων
τους εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις και δημιουργούν τις
συνθήκες με την βοήθεια των οποίων :
• εξασφαλίζουν την συναισθηματική σταθερότητα και

ανάπτυξη κάθε παιδιού 
• οδηγούν τα παιδιά στη ζώνη της παραγωγικής ευφορίας,

της δημιουργικότητας και της ανακάλυψης των δυνατοτή-
των τους 

• ενισχύουν τη μάθηση, την άθληση και τον πολιτισμό των
παιδιών 

• προωθούν το διάλογο για την ανθρώπινη ευφυΐα 
• ευνοούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου νου και απελευθε-

ρώνουν τη δημιουργικότητα 
• βελτιώνουν και αναδεικνύουν «τα εν δυνάμει χαρίσματα»

κάθε παιδιού 
• εναρμονίζουν τη διδασκαλία με τους τρόπους σκέψης έτσι

ώστε να ανταποκρίνεται στην ποικιλομορφία και την πολλα-
πλότητα των ανθρωπίνων ικανοτήτων 

• οδηγούν τις μεταγνωστικές ικανότητες στο επίπεδο και τα
όρια του κάθε παιδιού

Σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, η ιδιωτική εκπαίδευ-
ση παραμένει "επένδυση" για την ελληνική οικογένεια;  
Η επένδυση στην ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί σήμερα  ίσως
τον μοναδικό δρόμο που οφείλουμε να ακολουθήσουμε, εάν
επιθυμούμε τα παιδιά μας να διαχειριστούν αποτελεσματικά το
συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.
Τα διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά παιδιών που εισέρχονται κάθε
έτος, τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο
κόσμο, σε όλους τους κύκλους της εκπαίδευσης τεκμηριώνουν
στο έπακρο τα παραπάνω.
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Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ίδιο
το Δίπλωμα του ΙΒ αποτελεί

τον πιο αξιόπιστο διεθνή τίτλο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένα

διαβατήριο εγγραφής στα
περισσότερα και καλύτερα

πανεπιστήμια του κόσμου. 
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