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Αποστολή μας είναι να εμφυσήσουμε στους μαθητές μας τη φιλοδοξία – αλλά και να τους 
δώσουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια - να γίνουν πολίτες του κόσμου, υπεύθυνοι και με 
αρχές, που αναζητούν με ενεργό τρόπο, κριτική σκέψη και ανοιχτό πνεύμα τη γνώση σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ



Από την ίδρυσή του το 1886 στη Μερζιφούντα της Μικράς 
Ασίας, το Κολλέγιο Ανατόλια έγινε συνώνυμο με την 
ποιοτική εκπαίδευση.

Έργο του Charles Tracy, ενός ιεραποστόλου από την 
Αμερική, το σχολείο λειτούργησε για πολλά χρόνια ως 
κολλέγιο και μεγάλωσε τόσο που στις εγκαταστάσεις του 
περιλάμβανε περισσότερα από 40 κτίρια, ανάμεσά τους 
νοσοκομείο, τη μοναδική για την εποχή σχολή κωφαλάλων 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ορφανοτροφείο, ακόμη 
και το δικό του τυπογραφείο, μύλο, καθώς και ένα μουσείο.
Με τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, όμως, 
αναγκάστηκε και αυτό να γίνει πρόσφυγας και 
μετεγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά το 
1924. 

Το Ανατόλια είναι ένα σχολείο που έμαθε μέσα από 
πολέμους και κακουχίες να ξεπερνά τις δυσκολίες, να 
διατηρεί τις αξίες του και να χαράσσει τη δική του πορεία 
προς τα μπρος, χωρίς να χάσει ποτέ την αίγλη του, αλλά 
ούτε και την αρχική αποστολή του: να προσφέρει 
ποιοτική εκπαίδευση σε μαθητές και μαθήτριες της 
Ελλάδας και του κόσμου.

Σήμερα, το Κολλέγιο Ανατόλια αποτελεί ένα μη-
κερδοσκοπικό ίδρυμα, μία ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή 
κοινότητα που εξυπηρετεί και τις τρεις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, από τα προνήπια έως και τις μεταπτυχιακές 
σπουδές.

Κάθε χρόνο, περίπου 1200 μαθητές και μαθήτριες 
περνούν τις πόρτες του Γυμνασίου και του Λυκείου του 
Anatolia High School για να φοιτήσουν σε ένα πραγματικά 
μοναδικό σχολείο με ιστορία στην εκπαίδευση και την 
ακαδημαϊκή αριστεία.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Το Κολλέγιο Ανατόλια περιβάλλεται από ένα μοναδικό φυσικό 

περιβάλλον, καθώς είναι εγκατεστημένο σε μία καταπράσινη, 

δενδρόφυτη έκταση 180 στρεμμάτων. Μέσα σε αυτό το 

ξεχωριστό campus βρίσκει κανείς, πέρα από τα κτίρια του 

σχολείου και της διοίκησης, οικοτροφείο που φιλοξενεί 

μαθητές από άλλες πόλεις, τραπεζαρία και εστιατόριο, δύο 

βιβλιοθήκες με δεκάδες χιλιάδες τόμους βιβλίων, εργαστήρια 

φυσικής, βιολογίας και χημείας, πέντε εργαστήρια 

υπολογιστών, αίθουσα μουσικής, δύο θέατρα, συνεδριακό 

κέντρο και κλειστά γυμναστήρια πολλαπλών χρήσεων.

Οι 60 αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με διαδραστικούς 

πίνακες, οι άρτιες αθλητικές εγκαταστάσεις του και η 

φυσική ομορφιά του περιβάλλοντος χώρου είναι στοιχεία 

που με τη σειρά τους εξυπηρετούν τον εκπαιδευτικό σκοπό 

του Κολλεγίου και διαμορφώνουν ένα σχολείο που το 

χαρακτηρίζει η αγάπη που έχουν όσοι φοιτούν σε αυτό.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 
Οι μαθητές χωρίζονται ανά βαθμίδα (Γυμνάσιο – Λύκειο) στα δύο μέρη του campus του σχολείου. 

Τα δύο Γυμνάσια του Κολλεγίου Ανατόλια στεγάζονται στα κτίρια Ingle Hall, White Hall και Riggs 
Hall, ενώ τα δύο Λύκεια του Κολλεγίου Ανατόλια στεγάζονται στα Macedonia Hall και Kyrides Hall. 

Tracy Hall Αίθουσα Διδασκαλίας - Ingle Hall Drama Club Εργαστήριο Χημείας

Riggs Hall
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Τραπεζαρία

Anatolia Boarding Department

Το οικοτροφείο του Κολλεγίου Ανατόλια, το μοναδικό 
οικοτροφείο ιδιωτικού σχολείου σε όλη την Ελλάδα, 

προσφέρει πλήρη διαμονή και διατροφή σε υπότροφους 
και μη μαθητές του σχολείου, χαρίζει ένα ασφαλές και άνετο 

περιβάλλον ώστε να έχουν μια ευχάριστη και ισορροπημένη 
διαμονή.

Οι πρόσφατα ανακαινισμένες εγκαταστάσεις είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένες και εξοπλισμένες ώστε να παρέχουν 

άνετη διαμονή σε 90 μαθητές και μαθήτριες.  Οι χώροι του 
οικοτροφείου περιλαμβάνουν δύο ξεχωριστούς ορόφους 

δωματίων, έναν για τα αγόρια και έναν για τα κορίτσια, την 
τραπεζαρία, έναν ευρύχωρο χώρο χαλάρωσης, και χώρο 

πλυντηρίων/στεγνωτηρίων. 

Η καθημερινή μελέτη γίνεται είτε στο χώρο του οικοτροφείου 
είτε στη βιβλιοθήκη. Επίσης η νοσοκόμα του σχολείου είναι 

πάντοτε διαθέσιμη για να φροντίσει τα παιδιά.

Η διαμονή στο οικοτροφείο δεν έχει μόνο την έννοια της 
παροχής στέγης και ασφάλειας, ώστε να ανταποκριθούν 
οι οικότροφοι μαθητές στις μαθητικές τους υποχρεώσεις 

αλλά έχει ως κεντρική επιδίωξη την πολύπλευρη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των μαθητών και τον ενστερνισμό 

των βασικών αρχών του Ανατόλια, μέσα σε μια ήρεμη και 
δημιουργική ατμόσφαιρα όπου, παράλληλα με τη βίωση 

της ομαδικής ζωής και της συνεργατικότητας, καλλιεργείται 
η αυτονομία και η μοναδικότητα της προσωπικότητας κάθε 

οικότροφου μαθητή.

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
Anatolia College Boarding Department

Διαμονή στο Κολλέγιο Ανατόλια

ΚΟΥΖΙΝΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Στο κτίριο Ingle Hall του σχολείου λειτουργεί ο χώρος 
της τραπεζαρίας, ο οποίος εξυπηρετεί τους μαθητές του 

οικοτροφείου, αλλά και όλους τους μαθητές που επιθυμούν 
να απολαύσουν ένα γεύμα στο σχολείο, καθημερινά, με 

ένα πλούσιο και προσεγμένο μενού που επιμελείται ειδικός 
διατροφολόγος. 

www.anatolia.edu.gr/boarding
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Η Βιβλιοθήκη Ελευθεριάδης παρέχει υπηρεσίες και   πηγές πληροφόρησης  στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, 

και τους αποφοίτους του Κολλεγίου Ανατόλια.  Προτεραιότητα μας είναι «η Πρόσβαση στην Επιτυχία» και το 

προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι πάντα πρόθυμο να συμβάλει και να ενισχύσει το εκπαιδευτικό έργο του 

σχολείου, το εύρος και την πολυμορφία του σχολικού προγράμματος, τη διεύρυνση των ορίων της σχολικής 

γνώσης καθώς και την επαύξηση των ικανοτήτων πληροφοριακής παιδείας.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
www.anatolia.edu.gr/library

Η συλλογή της βιβλιοθήκης απαριθμεί περισσότερα από 28.000 έντυπα βιβλία και οπτικοακουστικό 
υλικό (CDs,DVDs), και 75 περιοδικές εκδόσεις, κυρίως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η Βιβλιοθήκη 
Ελευθεριάδης μοιράζεται με τη βιβλιοθήκη Bissell του ACT και τη βιβλιοθήκη του Anatolia Elementary 
School ένα ολοκληρωμένο ανοιχτό σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών (Koha). Η πρόσβαση στον κατάλογο 
είναι εφικτή 24/7 μέσω του διαδικτύου. 

Ζητήστε τη συμβουλή και την καθοδήγηση των βιβλιοθηκονόμων για έρευνα  και αναζήτηση πηγών από 
τις δυναμικές βάσεις δεδομένων, για έγκυρη, έγκριτη πληροφορία και δια βίου μάθηση και γνώση.

Η Βιβλιοθήκη Ελευθεριάδης φέρει το όνομα των δωρητών της, Σωκράτη Ελευθεριάδη και Όλγας Μαυροφίδου-Ελευθεριάδη.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας το σχολείο διαθέτει 

εννέα εργαστήρια φυσικών επιστημών. Τρία εργαστήρια 

Φυσικής, τέσσερα εργαστήρια Χημείας και δύο Βιολογίας. 

Τα εργαστήρια αυτά είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλο το απαραίτητο 

υλικό που επιτρέπει στους μαθητές να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τις 

επιστήμες,  ενώ   συμμορφώνονται   όλα   με    τους    κανονισμούςασφάλειας.

Το σχολείο ενσωματώνει στα μαθήματα ένα πλούσιο εργαστηριακό 

πρόγραμμα, το οποίο εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 

παιδιών. Αλλά και μέσα από τις δραστηριότητες των ομίλων (clubs) 

τους δίνεται η ευκαιρία να ασκηθούν στις επιστήμες με έναν άμεσο και 

ελκυστικό τρόπο. 

Εργαστήριο  βιολογίας
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Γήπεδο Ποδοσφαίρου “Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Ανατόλια”

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο Κολλέγιο Ανατόλια, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αθληθούν 
τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, όσο και 
κατά τη διάρκεια του μεγάλου διαλείμματος, μέσα από μία πληθώρα 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων και ομίλων (clubs). 
Το κλειστό γυμναστήριο του σχολείου (550 θέσεων) πληροί 
προδιαγραφές της FIBA και της FIVB και μπορεί να φιλοξενήσει 
αγώνες basket, volley και ποδοσφαίρου 5x5. Υπάρχει  επίσης  
αίθουσα για βάρη, αίθουσα χορού και μία κλειστή αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων με τάραφλεξ δάπεδο, πολύζυγα και 
καθρέφτες.
Στις εξωτερικές εγκαταστάσεις βρίσκουμε τρία γήπεδα basket, 
τέσσερα γήπεδα volley, ένα γήπεδο handball, δύο γήπεδα 
ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα και δύο γήπεδα tennis, 
ενώ υπάρχει επίσης στίβος κλασσικού αθλητισμού, καθώς και 
διαδρομή 2 χλμ. ανώμαλου δρόμου.

Κλειστό γυμναστήριο Γήπεδα τέννις Ένα από τα εξωτερικά γήπεδα μπάσκετ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1918

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κολλεγίου Ανατόλια έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλλιεργεί 
στους μαθητές του την κριτική σκέψη αλλά και να τους εξελίσσει ως ανθρώπους. Οι μαθητές του Ανατόλια 
αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητας του προγράμματος αυτού, αφού επιτυγχάνουν 
την εισαγωγή τους στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα οποία μάλιστα, τις 
περισσότερες φορές, φοιτούν με ολικές ή μερικές υποτροφίες. 
Το ποσοστό επιτυχίας του Ανατόλια στις πανελλαδικές εξετάσεις αγγίζει συστηματικά το 100% και 
μάλιστα με τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών του να εισάγεται σε ΑΕΙ και σε σχολές της πρώτης 
τους επιλογής.
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Σε τι διαφοροποιείται το MYP από την παραδοσιακή 
διδασκαλία;
Οι μαθητές του MYP διδάσκονται όσα απαιτεί το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, όμως επιπλέον μαθαίνουν πώς να 
μαθαίνουν και πώς να αξιοποιούν τη γνώση. Κατανοούν 
τον κόσμο γύρω τους, αποκτούν ευαισθησία για τα 
κοινωνικά ζητήματα και αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους 
και τις ευθύνες τους, με αποτέλεσμα να αποκτούν μια 
ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Το MYP θεμελιώνεται πάνω σε τρεις βασικούς 
πυλώνες: 

α) Ολιστική μάθηση 
Το MYP παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη σχέσεων 
ανάμεσα στα διαφορετικά μαθήματα, αλλά και ανάμεσα 
στα γνωστικά αντικείμενα και τον πραγματικό κόσμο, 
ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η γνώση 
αποτελεί ένα σύνολο. Η διδασκαλία δεν περιορίζεται στη 
μετάδοση πληροφοριών, αλλά οδηγεί τον μαθητή στη 
συνειδητοποίηση ευρύτερων εννοιών και στην εφαρμογή 
της γνώσης σε ποικίλα πλαίσια. Με αυτόν τον τρόπο η 
δημιουργική μάθηση οδηγεί στη σφαιρική καλλιέργεια των 
μαθητών. 

β) Διαπολιτισμική συνείδηση 
Η σχολική κοινότητα καλλιεργεί την ευαισθησία, την 
κατανόηση και τη διάθεση για συνεργασία σε ζητήματα 
που αφορούν τη διεθνή κοινότητα, μέσω της επαφής με 
άλλες γλώσσες και πολιτισμούς.

γ) Επικοινωνία 
Η   λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία είναι θεμελιώδης 
στη μαθησιακή διαδικασία και την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας. Οι μαθητές είναι απαραίτητο να 
μπορούν να κατανοούν και να εκφράζονται εύστοχα και 
με αυτοπεποίθηση σε παραπάνω από μία γλώσσες και να 
εξοικειώνονται με ποικίλους κώδικες επικοινωνίας. 

MIDDLE YEARS PROGRAMME (MYP)
ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

Το MYP (Middle Years Programme), που υιοθέτησε 
το Ανατόλια από το 2012 ως τρόπο οργάνωσης της 
διδασκαλίας του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος 
από την Α’ Γυμνασίου έως και την Α’ Λυκείου, προσφέρει 
τη δυνατότητα να συνδυαστούν αποτελεσματικά οι 
απαιτήσεις του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος 
με τις δράσεις που ήδη υλοποιεί το Κολλέγιο 
Ανατόλια. Καλλιεργεί στους μαθητές σημαντικές 
μαθησιακές δεξιότητες, που τους καθιστούν ικανούς να 
αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε κάθε είδους ακαδημαϊκές 
προκλήσεις είτε για την εισαγωγή τους στο ελληνικό 
πανεπιστήμιο είτε για σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. 

www.anatolia.edu.gr/myp

Το MYP 
(Middle Years Program) 

αποτελεί ένα από τα τρία εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Οργανισμού του Διεθνούς 

Απολυτηρίου (International Baccalaureate Organization) 
και απευθύνεται σε μαθητές 11-16 ετών. 

Ο IBO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, 
που ιδρύθηκε το 1968 στη Γενεύη της Ελβετίας από 

εκπαιδευτικούς, με στόχο τον σχεδιασμό και την προσφορά 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σύμφωνα με τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές μεθόδους. Σήμερα 
τα προγράμματά του υλοποιούνται από ιδιωτικά 

και κρατικά σχολεία σε 143 χώρες. 
(http://www.ibo.org)

Το Κολλέγιο Ανατόλια αναζητώντας διαρκώς καινοτόμες 
διδακτικές προσεγγίσεις, θέτει τις βάσεις για νέους τρόπους 
μάθησης με τη δημιουργία των Learning Spaces.

Πρόκειται για ένα νέο σχολικό οικοσύστημα, που 
εναρμονίζεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα και 
ενστερνίζεται την άποψη πως η αρχιτεκτονική του χώρου 
στον οποίο συντελείται η μάθηση μπορεί να έχει καθοριστικό 
ρόλο στο μαθησιακό αποτέλεσμα. Στις ανασχεδιασμένες 
αίθουσες διδασκαλίας των Learning Spaces προωθείται η 
ενεργητική, διερευνητική μάθηση με ταυτόχρονη χρήση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.

Τα Learning Spaces είναι ανοιχτά και προσβάσιμα σε 
μαθητές της ευρύτερης σχολικής κοινότητας μέσω των 
δραστηριοτήτων που οργανώνει το Κέντρο STEM και άλλων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κολλεγίου Ανατόλια.

Η αξιολόγηση στο MYP είναι περιγραφική, 
δηλαδή η βαθμολογία συνοδεύεται από σχόλια 
και παρατηρήσεις που διευκολύνουν τον μαθητή 
να κατανοήσει πώς εργάστηκε και πώς πρέπει 
να οργανώσει τα βήματά του στη συνέχεια, ενώ 
βασίζεται σε πολλαπλά κριτήρια μέσω των οποίων 
γνωστοποιεί στους μαθητές τα σημεία βελτίωσής 
τους.  

Δεν περιορίζεται στη βαθμολόγηση. Σκοπός της 
είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν 
τα βήματα που πρέπει να κάνουν, τον τρόπο με τον 
οποίο χρειάζεται να εργαστούν, ώστε να κατακτούν 
κάθε φορά το επόμενο επίπεδο. 

Γι’ αυτό και τα κριτήρια αξιολόγησης και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα σε κάθε στάδιο είναι 
διατυπωμένα εκ των προτέρων, επομένως οι 
μαθητές εργάζονται με σαφείς στόχους. Επιπλέον, 
στο MYP η επίδοση των μαθητών εκτιμάται και από 
την κατάκτηση δεξιοτήτων που αποκτούν μέσα 
από την έρευνα, τη συνεργασία, την παρουσίαση 
μιας εργασίας, και άλλες δραστηριότητες. Δεν 
ενδιαφέρει στενά η γνώση της ύλης, αλλά και η 
κατάκτηση των δεξιοτήτων, που καλλιεργούνται 
μέσα από όλα τα μαθήματα.
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ΑΓΓΛΙΚΑ

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας 

είναι εφάμιλλο των καλύτερων αμερικανικών σχολείων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα της Αγγλικής 

Γλώσσας στο Ανατόλια τιμήθηκε το 2004 με το Ευρωπαϊκό Σήμα  

Γλωσσών για καινοτόμες πρωτοβουλίες διδασκαλίας ξένων γλωσσών. 

Χαρακτηρίζεται από μικρότερα τμήματα, όπου οι μαθητές 

χωρίζονται με βάση το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ενώ 

δίνεται βαρύτητα στον τομέα της επικοινωνίας (προφορικής και 

γραπτής) ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές στο σημείο να μπορούν 

άνετα να μιλούν, να γράφουν και να κάνουν μία παρουσίαση 

στα αγγλικά. Η εξάσκηση στη χρήση της γλώσσας μέσα στην 

τάξη εμπλουτίζεται με διάφορες μεθόδους, όπως μέσα από 

οργανωμένα debates (αγώνες επιχειρηματολογίας), θεατρικά 

ντουέτα, χρήση και κατασκευή  ψηφιακών ιστοριών (digital 

storytelling), και projects.

Το πρόγραμμα εστιάζει στο να διαβάζουν οι μαθητές 

λογοτεχνικά έργα όχι από απλουστευμένες εκδόσεις αλλά 

από το πρωτότυπο, όπως ακριβώς θα έκαναν αν ήταν σε 

ένα σχολείο των ΗΠΑ ή της Μ. Βρετανίας. Στην Γ’ Λυκείου οι 

διδάσκοντες επιλέγουν και πραγματεύονται για ένα τετράμηνο 

ένα θέμα που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα (πεζογραφία, ποίηση, 

ιστορία της τέχνης, κινηματογράφο, θέατρο, debate κ.α.). Οι 

μαθητές της Γ’ Λυκείου έχουν έτσι με τη σειρά τους τη δυνατότητα 

να επιλέξουν κάθε τετράμηνο διαφορετικό τμήμα αγγλικών 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Οι μαθητές έχουν επίσης πολλές ευκαιρίες χρήσης της 

αγγλικής γλώσσας και εκτός της τάξης, μέσω της πληθώρας 

των αποκλειστικά αγγλόφωνων ομίλων (clubs), αλλά και 

της παρουσίας αλλοδαπών καθηγητών Αγγλικών από 

αγγλόφωνες χώρες και αμερικανών fellows – επισκεπτών 

καθηγητών, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους συμμετέχουν σε 

διάφορες δραστηριότητες και μεταδίδουν στους μαθητές εικόνες 

και συνήθειες της αμερικανικής ζωής. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Το Γραφείο Εξετάσεων του Κολλεγίου Ανατόλια είναι υπεύθυνο για τη 

διοργάνωση, διεξαγωγή και προώθηση των αναγνωρισμένων από το 
ΑΣΕΠ εξετάσεων αγγλικής γλώσσας του Michigan State University, 
MSU-CELC και MSU-CELP, στη Βόρεια Ελλάδα. Το Γραφείο Εξετάσεων είναι 

επίσης υπεύθυνο για τη διοργάνωση και διεξαγωγή στη Βόρεια Ελλάδα μιας 

σειράς τυποποιημένων εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα  που απαιτούνται 

για την είσοδο μαθητών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, μεταξύ αυτών και 

των παρακάτω: PSAT (Preliminary Scholastic Assessment Test), SAT (Scholas-

tic Assessment Test : Reasoning Test & Subject Tests), ACT (American College 

Testing - ACT & ACT Plus Writing Test), GRE (Graduate Record Examinations: 

Subject Tests).
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ΙNTERNATIONAL ΒACCALAUREATE 
DIPLOMA PROGRAMME
www.anatolia.edu.gr/ibdp

Για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 
εξωτερικό, το Πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου (Inter-
national Baccalaureate Diploma Programme - IBDP) του 
Κολλεγίου Ανατόλια οδηγεί στην απόκτηση του «Διεθνούς 
Απολυτηρίου» (Ιnternational Baccalaureate Diploma), ενός 
καταξιωμένου παγκοσμίως απολυτηρίου για την εισαγωγή σε 
πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Οι μαθητές παρακολουθούν 
το πρόγραμμα αντί της Β’ και Γ’ Λυκείου μετά την ολοκλήρωση 
της Α’ Λυκείου ή αντίστοιχης τάξης ξένου σχολείου. Το ελληνικό 
κράτος έχει αναγνωρίσει το Διεθνές Απολυτήριο και έχει 
κατοχυρώσει διά νόμου την ισοτιμία και αντιστοιχία του με το 
Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου (ν.2327/95 και ν. 2817/00) 
εφόσον τηρούνται προϋποθέσεις που σχετίζονται με την 
ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και ιστορία. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι κάτοχοι του Διεθνούς Απολυτηρίου μπορούν, 
εφόσον το θελήσουν, ένα έτος μετά την αποφοίτησή τους 
από το Πρόγραμμα, να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις και άρα να έχουν πρόσβαση στα ελληνικά 
πανεπιστήμια (εξαίρεση αποτελεί η σχολή Καλών Τεχνών που 
δέχεται, μετά από ειδική εξέταση, αποφοίτους ΙΒ για το αμέσως 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος). 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αναλυτικό έντυπο του 
Κολλεγίου Ανατόλια για το IBDP καθώς και στο www.anatolia.edu.gr/ibdp

Brown 9% 18%
Columbia 9% 13%
Harvard 7% 10%
Princeton 8% 16%
Stanford 7% 15%
UC – Berkeley 26% 58%
Yale 7% 18%

Πανεπιστήµια
Συνολικό ποσοστό

µαθητών που 
γίνονται δεκτοί

Ποσοστό 
µαθητών ΙΒDP που

γίνονται δεκτοί

*© IGI Services 2011, from the IB Diploma Graduate 
Destination Survey 2011

44,2% µαθητών IB Diploma Program 
εισήχθησαν στα 20 καλύτερα 

πανεπιστήµια της Αγγλίας
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Drama Club
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Forensics - Debate

A’ Gym. Program  

   MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

 08.00 – 08.05  Morning Assembly Morning Assembly Morning Assembly Morning Assembly Morning Assembly 

1 08.10 – 08.55 45 Religion English / Computers English Ancient Greek  History 

2 09.00 – 09.45 45 Physical Education English / Computers Physics Math Ancient Greek  

3 09.50 – 10.35 45 English / Computers Geography Project Modern Greek  English/ Computers 

 10.35 – 10.50 SHORT BREAK SHORT BREAK SHORT BREAK SHORT BREAK SHORT BREAK 

4 10.50 – 11.35 45 
English / Computers Math Home Economics/ 

Biology 
Modern Greek Math 

5 11.40 – 12.20 40 Biology Math Ancient Greek English Modern Greek  

6 12.25 – 13.05 40 Home Economics Ancient Greek Foreign Language Physical Education Art 

7 13.05 – 13.55 50
 CLUB

 
HOUR

 
 CLUB

 
HOUR

 
 DOUBLE

 
CLUB

 
HOUR

 (13.05
 
-
 
14.35)

 

 CLUB
 
HOUR

 
 CLUB

 
HOUR

 

8 13.55 – 14.35 40 Ancient Greek Foreign Language Religion 
 CLUB

 
HOUR

 

9 14.40 – 15.20 40 Modern Greek Music Biology History English Computers 

Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα MUN Service  as Action

ΟΜΙΛΟΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (CLUBS) 
www.anatolia.edu.gr/clubs 

Στα μεγάλα διαλείμματα του σχολείου λειτουργούν οι όμιλοι εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων, που προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
τις ικανότητές τους σε κάποιο τομέα, αλλά και να βρουν νέα ενδιαφέροντα. 

Οι δραστηριότητες, οι οποίες ξεπερνούν τις 80, χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 

•Escape (ανάμεσά τους τέχνες, παιχνίδια, ανθρωπιστικά θέματα, εφημερίδες, 
επιστήμη, τεχνολογία)

•Service as Action (όπως όμιλοι εθελοντικής εργασίας, προγράμματα 
εμπλουτισμού της μάθησης σε συνεργασία με το US College Counseling Office)

•Performing (π.χ. Forensics, Αγώνες Λόγου, μουσική, θέατρο)

•Sports (αθλητισμός και ομαδικά αθλήματα)

Το Ανατόλια ήταν από τα πρώτα σχολεία που εισήγαγε τους ομίλους εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων και έχει ένα από τα πιο ζωντανά προγράμματα στην Ελλάδα.Οι 
μαθητές μας διευρύνουν τους ορίζοντές τους και ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους, 
ενώ, ταυτόχρονα εξασκούν την αγγλική γλώσσα αφού πολλοί από τους ομίλους 
γίνονται στα αγγλικά. Κάθε χρόνο εκατοντάδες μαθητές του Ανατόλια συμμετέχουν 
σε ταξίδια για να εκπροσωπήσουν το Ανατόλια σε Προσομοιώσεις Συνελεύσεων 
των Ηνωμένων Εθνών (MUN), στο Harvard Model Congress, σε συνέδρια de-
bate, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (EYP) και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις 
στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ όπου έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε 
επαφή με μαθητές γυμνασίων-λυκείων από όλο τον κόσμο.
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STEMΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ STEM
www.anatolia.edu.gr/stem

Το κέντρο εκπαίδευσης STEM συντονίζει δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του 
Κολλεγίου Ανατόλια καθώς και στο ACT.

 Τα προγράμματα του STEM στο Κολλέγιο Ανατόλια έχουν ως 
στόχο να φέρουν τους μαθητές που συμμετέχουν σε επαφή με 
πρωτοποριακές εργαστηριακές έρευνες καθώς και να τους 

χαρίσουν μία πραγματική εικόνα στην καθημερινότητα 
των επιστημόνων και των μηχανικών. Οι μαθητές 

ενθαρρύνονται να διερευνήσουν σημαντικές έννοιες, ιδέες και 
θεωρίες που ασχολούνται με τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. 

Όλα τα προγράμματα του STEM έχουν ως αντικείμενο 
κορυφαίες επιστημονικές επιλογές (βιοτεχνολογία, 

νανοτεχνολογία, pre-engineering). Στις δραστηριότητές του 
συμπεριλαμβάνονται: Clubs επιστημονικού αντικειμένου (όπως 

τα biology club, astronomy club, cultural and environmental 
club, NASA club), αντίστοιχες εξωσχολικές δραστηριότητες 

και εκπαιδευτικά προγράμματα Σαββατοκύριακου και 
καλοκαιρινά (όπως Pre-Engineering workshops, CSI & Forensic 

Science), διαγωνισμοί και επιστημονικά συνέδρια, καθώς και 
επιστημονικές υποτροφίες. 

 Οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα 
και τις δραστηριότητες του STEM καλλιεργούν τις δεξιότητές 

τους και την κριτική τους ικανότητα και έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν στην πράξη το αντικείμενο που ενδιαφέρονται να 

σπουδάσουν.

 

GREEN EDUCATION CENTER

 Το  «Κέντρο Πράσινης Εκπαίδευσης» προωθεί περιβαλλοντικές 
πρωτοβουλίες στο σχολείο, δίνοντας την ευκαιρία στους 

μαθητές να παρακολουθούν διαλέξεις σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα (όπως η Πράσινη Χημεία) και να συμμετέχουν σε 
προγράμματα το Σαββατοκύριακο για μαθητές και όλη την 

οικογένεια, θερινά προγράμματα όπως το Summer Science, το 
Go-Green Club και τα Green Projects, αλλά και εκπαιδευτικές 

εκδρομές, όπως στο Freiburg της Γερμανίας, την πρότυπη 
Πράσινη Πόλη. Το Κέντρο συνεργάζεται με το Hellenic Green 

Chemistry Network και το Green Chemistry Center “Beyond 
Benign” στο Willmington, MA (ΗΠΑ). 
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ACSTAC  
www.acstac.gr

Το ACSTAC δίνει την ευκαιρία σε μαθητές να παρουσιάσουν 
τις εργασίες τους ως πραγματικοί επιστήμονες στο πλαίσιο 
ενός μοναδικού στον κόσμο συνεδρίου. Πρόκειται για 
μία πρωτοποριακή εκπαιδευτική διαδικασία που επιτρέπει 
στους μαθητές να αναλάβουν πολλαπλούς ρόλους: από την 
παρουσίαση και την κριτική των εργασιών μέχρι και την 
οργάνωση του συνεδρίου. Το ACSTAC έχει τεθεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  του 
CERN, του EPS (Εuropean Physical Society), του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου (ΑΠΘ) και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Στα 
τέσσερα πρώτα μαθητικά συνέδρια συμμετείχαν συνολικά 
2.700 μαθητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ 
μόνο το 2014 συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 
μαθητές από την Ελλάδα, την Ρουμανία, την Τουρκία, 
την Μολδαβία αλλά και την Ινδία. Το πλούσιο πρόγραμμα 
του συνεδρίου συμπληρώνεται από εργαστήρια και ομιλίες 
που δίνουν κορυφαίοι επιστήμονες διεθνούς κύρους. 

Με σκοπό την προώθηση των επιστημών και την εξοικείωση των μαθητών με την έρευνα και την 
επιστημονική εργασία, το Κολλέγιο Ανατόλια διοργανώνει από το 2010 το Μαθητικό Συνέδριο 
Επιστήμης & Τεχνολογίας – ACSTAC (Anatolia College Science and Technology Annual Conference). 

ACSTAC workshop
Dr Stamatis Krimigis
Emeritus Head Space Dpt., Johns Hopkins University Παρουσίαση εργασίας
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στα αθλήματα που προσφέρονται στο σχολείο 
περιλαμβάνονται το basket, το ποδόσφαιρο, το volley, το 
handball, το tennis, ο στίβος και το ping-pong. 

Στους μαθητές και τις μαθήτριες προσφέρεται ένα ποικίλο 
πρόγραμμα και εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο ότι η 
πλειοψηφία τους μετέχει σε κάποια αθλητική ομάδα. Οι 
μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν επίσης να μετέχουν σε 
διασχολικές αθλητικές δραστηριότητες, είτε ως εκπρόσωποι του 
τμήματός τους, είτε ως εκπρόσωποι ολόκληρης της τάξης τους 
είτε ως εκπρόσωποι του σχολείου τους σε αγώνες ενδοσχολικούς.

Οι καλύτεροι αθλητές και οι καλύτερες αθλήτριες του Ανατόλια 
συναγωνίζονται με αθλητές και αθλήτριες από άλλα σχολεία της 
Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, ως μέλη των μικτών ομάδων 
του Κολλεγίου. Ένας μικρός αριθμός μαθητών και μαθητριών 
του Ανατόλια μπορεί να μετέχει επίσης και σε ομάδες του 
Συλλόγου Αποφοίτων, που απαρτίζονται κυρίως από πρόσφατα 
αποφοιτήσαντες. Ορισμένες από τις ομάδες, μάλιστα, έχουν 
διαγωνιστεί με μεγάλη επιτυχία σε εθνικές κατηγορίες.

Κάθε χρόνο το Ανατόλια διοργανώνει το Aegean Tournament, 
ένα αθλητικό τουρνουά, στο οποίο συμμετέχουν σχολεία από τη 
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και συναγωνίζονται στο ποδόσφαιρο, 
το basket, το volley και το handball.
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

To Κολλέγιο Ανατόλια παρέχει μια σειρά συμβουλευτικών 
υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές 
σε θέματα που αφορούν τη φοίτησή τους στο σχολείο, 
τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό αλλά και τη 
φοίτηση σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Ανατόλια. Επίσης, 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους γονείς και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό με σκοπό να τους διευκολύνει 
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που σχετίζονται με τη 
σχολική ζωή και μάθηση.

Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης 
του Σχολείου στεγάζεται στον 1ο όροφο του White House  και 
στελεχώνεται από ειδικούς ψυχολόγους που έχουν σκοπό να 
βοηθήσουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό να 
αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τυχόν δυσκολίες που 
άπτονται της σχολικής ζωής. 

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το 
Γραφείο είναι:

• Ατομική ψυχολογική συμβουλευτική σε μαθητές

• Ατομική επαγγελματική συμβουλευτική σε μαθητές

• Ομαδική συμβουλευτική σε μαθητές

• Διαγνωστική αξιολόγηση μαθητών

• Ατομική συμβουλευτική σε γονείς

• Συμβουλευτική σε εκπαιδευτικό προσωπικό

• Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ψυχοκοινωνικής   
  ανάπτυξης μαθητών

• Συναντήσεις Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  
  στην τάξη

• Διοργάνωση Ημέρας Επαγγελματικής Ενημέρωσης (Career Day)

• Διοργάνωση εκδηλώσεων που απευθύνονται σε γονείς και  
  εκπαιδευτικούς

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο οικοτροφείο

Γραφεία Υποστήριξης  για αιτήσεις σε Πανεπιστήμια 

Γραφείο Συμβουλευτικής για αιτήσεις 
σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ 
www.collegecounseling.gr

Για θέματα που σχετίζονται με εκπαιδευτικά προγράμματα 
και τη συνέχιση των σπουδών σε πανεπιστήμια της Αμερικής, 
υπάρχει το γραφείο U.S. College Counseling. Οι μαθητές 
μπορούν ελεύθερα να επισκεφτούν το γραφείο και να 
πληροφορηθούν σχετικά με την διαδικασία αιτήσεων των 
τελειοφοίτων σε κολλέγια και πανεπιστήμια των ΗΠΑ.  
Για τους μαθητές της Β’ και Γ’ λυκείου γίνονται τμήματα 
προετοιμασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 
παρέχεται συστηματικά η απαραίτητη καθοδήγηση στην όλη 
διαδικασία. 

Για ακόμα μεγαλύτερη επαφή και εξοικείωση με την αγγλική 
γλώσσα και τον αμερικανικό πολιτισμό, το γραφείο οργανώνει 
πληθώρα καλοκαιρινών προγραμμάτων στις ΗΠΑ στα οποία 
συμμετέχουν κάθε χρόνο μαθητές του Ανατόλια, συχνά με 
υποτροφίες που καλύπτουν από 25% έως 100% του κόστους. 
Τα προγράμματα αυτά είναι ακαδημαϊκά και γίνονται στο χώρο 
γνωστών πανεπιστημίων, με θεματικές που διατρέχουν ένα 
μεγάλο φάσμα επιστημών και ειδικοτήτων στις φυσικές και 
κοινωνικές επιστήμες, στην γλώσσα, στις καλές τέχνες κ.λπ. 

Παραδείγματα καλοκαιρινών προγραμμάτων:
Harvard Medical School (biology research), STARS University 
of St.Louis Missouri (scientific lab research), Stevens Institute of 
Technology (biomedical engineering, nanotechnology and en-
vironmental science), McNeese University (microbiology, foren-
sics, engineering), Lehigh University (global entrepreneurship), 
American University (communications, film, journalism), David-
son College (international relations and political science, math-
ematics).

Γραφείο Συμβουλευτικής για την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση στην Ευρώπη ή/και στη Μεγάλη Βρετανία 

Οι μαθητές που σκέφτονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
σε κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, έχουν τη δυνατότητα να 
καθοδηγηθούν για την καλύτερη επιλογή πανεπιστημίου που 
αφορά στον κλάδο σπουδών  που θέλουν να ακολουθήσουν 
στη χώρα επιλογής τους, καθώς και στη διαδικασία σύνταξης 
αιτήσεων και φακέλου υποψηφίου, απαραίτητα για την 
εισαγωγή τους στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
www.anatolia.edu.gr/entrance

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η εισαγωγή στην Α’ Γυμνασίου του Ανατόλια γίνεται 
με μία δίωρη γραπτή εξέταση στην οποία οι μαθητές 
αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, 
σχετικές με την κατανόηση και την παραγωγή κειμένων 
της Ελληνικής Γλώσσας, της Αγγλικής Γλώσσας, της απλής 
μαθηματικής σκέψης, καθώς και σε γενικές γνώσεις 
που αναμένεται να έχει ένας συνεπής μαθητής της ΣΤ’ 

Δημοτικού.
Οι εγγραφές για τις Εξετάσεις Επιλογής Μαθητών για την 
εισαγωγή τους στην  Α’ Γυμνασίου πραγματοποιούνται on-
line, στη σελίδα www.anatolia.edu.gr/entrance.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
Σε ενδιάμεσες τάξεις, οι θέσεις που τυχόν δημιουργούνται 
καλύπτονται κατά προτεραιότητα με αριστούχους 
μαθητές που κάνουν αίτηση, μετά από συνέντευξη, και 
συμπληρώνονται με τους μαθητές που θα έχουν καλή 
επίδοση σε εξετάσεις επιλογής στα τέλη Ιουνίου. Οι 
υποψήφιοι διαγωνίζονται στα Ελληνικά, Μαθηματικά και 
Αγγλικά της τάξης που μόλις ολοκλήρωσαν.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το σχολείο δίνει τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε αυτό 
αξιόλογοι μαθητές με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Για 
τον σκοπό αυτό, προσφέρει υποτροφίες που προέρχονται 
από κληροδοτήματα και δωρεές.

Το 20% του μαθητικού σώματος του Ανατόλια λαμβάνει 
υποτροφία από 25% έως και 100% του ποσού των 
διδάκτρων. Οι υποτροφίες απονέμονται μέσα από μια 
διαδικασία εξετάσεων και συνεντεύξεων που γίνονται 
κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας.

Το Κολλέγιο Ανατόλια διαθέτει ειδικό πρόγραμμα 
υποτροφιών για παιδιά από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, 
το οποίο προσφέρει διαμονή στο οικοτροφείο του 
σχολείου.
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DIRECTORY

Εισαγωγή Μαθητών στην Α’  Γυμνασίου www.anatolia.edu.gr/entrance

Γραφείο Εγγραφών & Υποτροφιών 2310 398 203

Πρόγραμμα Υποτροφιών  www.anatolia.edu.gr/scholarships

Πληροφορίες Εγγραφών   enroll@anatolia.edu.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο   2310 398 200

Οικοτροφείο    www.anatolia.edu.gr/boarding

Βιβλιοθήκη    www.anatolia.edu.gr/library

Middle Years Programme  www.anatolia.edu.gr/MYP

International Baccalaureate 
Diploma Programme - IBDP  www.anatolia.edu.gr/IBDP

Language Testing Office   www.anatolia.edu.gr/testingoffice

Όμιλοι Εξωσχολικών 
Δραστηριοτήτων (Clubs)   www.anatolia.edu.gr/clubs

Κέντρο Εκπαίδευσης STEM  www.anatolia.edu.gr/STEM

ACSTAC     www.anatolia.edu.gr/ACSTAC

Γραφείο Συμβουλευτικής 
για αιτήσεις σε Πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ    www.anatolia.edu.gr/UScollege

Γραφείο Συμβουλευτικής για την 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην 
Ευρώπη ή/και στη Μ. Βρετανία www.anatolia.edu.gr/EUcollege

Τμήμα Συμβουλευτικής 
& Ψυχολογικής Υποστήριξης  www.anatolia.edu.gr/counseling



ANATOLIA COLLEGE OATH 

In loyalty to the ideals of my Alma Mater, 

the hopes of my parents, 

and the needs of my country, 

I pledge myself that wherever I go, 

whatever I do, 

I will make the guiding light of my life, 

not wealth, nor fame nor power, 

but the love of God 

and the love of my fellow-men. 

I will live not for myself alone, 

but for the good of my community, my country, 

and the whole brotherhood of man.

Authored by Carl C. Compton, 
4th President of Anatolia College
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