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Σύντομη Ιστορία του Ανατόλια

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια ιδρύθηκε το 1886 από Αμερικανούς ιεραποστόλους 
και λειτούργησε αρχικά στη Μερζιφούντα της Ανατολίας, όπως ονομάζεται αλλιώς 
η Μ. Ασία, κυρίως με Έλληνες και Αρμένιους μαθητές. Η ονομασία  «Ανατόλια» είναι 
χαρακτηριστική και  του πνεύματος αισιοδοξίας και πίστης που είχαν οι ιδρυτές του ότι, 
ακόμη και στους δύσκολους καιρούς, μπορεί κανείς να ελπίζει σε μια «νέα ανατολή», 
σε μια νέα αρχή.

Μετά τον 1° Παγκόσμιο πόλεμο και τη Μικρασιατική καταστροφή, το Ανατόλια 
αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του εκεί και επαναλειτούργησε στη 
Θεσσαλονίκη το 1924.  Από το 1934 λειτουργεί στις σημερινές εγκαταστάσεις του, σε 
μια δενδροφυτεμένη έκταση 180 στρεμμάτων στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης.

Το Σχολείο εποπτεύεται από ένα σώμα Εφόρων, που συγκροτείται  από διακεκριμένους 
Έλληνες και Αμερικανούς, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά την ηθική και υλική 
υποστήριξή τους στην προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος Ανατόλια.  Η  
Επιτροπή Εφόρων εδρεύει στη Βοστόνη. Ο Πρόεδρος του Κολλεγίου, ως εκπρόσωπος 
των Εφόρων, φέρει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του 
Σχολείου.

 Γενικές Πληροφορίες για το Κολλέγιο Ανατόλια



Οι Σχολικές Μονάδες του Ανατόλια

Το  Ανατόλια είναι μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει ως σκοπό 
την προσφορά παιδείας υψηλού επιπέδου.  Περιλαμβάνει Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, 
δύο Γυμνάσια και δύο Λύκεια, Τμήμα Διεθνούς Απολυτηρίου (International Bacca-
laureate), καθώς και το τμήμα μεταλυκειακών σπουδών ACT (American College of 
Thessaloniki) που λειτουργεί από το 1981.  

Τα δύο Γυμνάσια και τα δύο Λύκεια ακολουθούν το πρόγραμμα που ορίζει το 
Υπουργείο Παιδείας με πρόσθετες εγκεκριμένες ώρες σε μαθήματα όπως τα Αγγλικά 
και τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών. Από το 1998, λειτουργεί στο Ανατόλια το 
Τμήμα Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ). Είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών για τη Β’ και 
Γ’ Λυκείου και η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Οι 
μαθητές του Τμήματος ΙΒ προετοιμάζονται για εισαγωγή στα καλύτερα πανεπιστήμια 
του κόσμου. Πάνω από 1.750 έγκριτα σχολεία, σε 140 χώρες, προσφέρουν αυτό το 
πρόγραμμα. 

Απόφοιτοι του τμήματος ΙΒ, αλλά και πολλοί του Γενικού Λυκείου, φοίτησαν και φοιτούν, 
με σημαντικές υποτροφίες στα πιο ονομαστά πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα Har-
vard, Princeton, ΜΙΤ, Columbia, Yale, Brown, Stanford, Chicago, Cornell, Georgetown, 
Tufts, Cal Tech, Oberlin, Smith, Hamilton, Bryn Mawr, Wellesley, Brandeis στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, το Cambridge, το University College, το Imperial College, το Warwick, το Sus-
sex University, University of Bath, University of York, Kings College στη Μ. Βρετανία, και 
εξισου καλά πανεπιστήμια στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Αυστρία το Ισραήλ, 
ακόμα και στην Αυστραλία.

Το σύνολο των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας  και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ανατόλια είναι περίπου 1.650. Από το 1981 
λειτουργεί και πανεπιστημιακό τμήμα, το ACT, με επίσημη κρατική αδειοδότηση και 
με αναγνωρισμένο πτυχίο, αντίστοιχο των Αμερικανικών Πανεπιστημίων, καθώς και 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). 

Κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι του Ανατόλια

• Η επίτευξη υψηλού επιπέδου μόρφωσης, ώστε οι μαθητές να προετοιμάζονται για 
ανώτερες σπουδές και δημιουργική ζωή.

• Η ανάπτυξη ηθικών και πνευματικών αξιών, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν πνεύμα 
αλληλεγγύης και προσφοράς και να θέσουν τις γνώσεις και ικανότητές τους στην 
υπηρεσία της κοινωνίας  και όλης της ανθρωπότητας.

• Η καλλιέργεια και απόκτηση αυτοπειθαρχίας, αισθήματος ευθύνης και σεβασμού για 
τα δικαιώματα και τα αισθήματα των άλλων.



• Η κατανόηση και ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και θεσμών και η ανάπτυξη 
ηγετικών ικανοτήτων, ώστε οι μαθητές να συμβάλλουν στην προαγωγή της δημόσιας 
ζωής.

• Η γνωριμία με τις ποικίλες και υψηλότερες εκφάνσεις του πολιτισμού στους τομείς 
των τεχνών και του αθλητισμού, ώστε να ανακαλύψουν οι μαθητές και τα δικά τους 
ταλέντα, να τα αναπτύξουν και να αποκτήσουν αυτoεκτίμηση και επίγνωση των 
ικανοτήτων τους.

• Η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας στον ύψιστο βαθμό και η γνωριμία με τις 
καλύτερες πλευρές του αγγλοαμερικανικού πολιτισμού.

• Η προσφορά υποτροφιών σε μαθητές με ιδιαίτερες ακαδημαϊκές ικανότητες και 
άριστο ήθος, που η οικονομική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να φοιτήσουν στο 
Ανατόλια.

Για την πραγματοποίηση των στόχων αυτών εφαρμόζει ένα σχολικό πρόγραμμα από 
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, που αρχίζει στις 8:00 π.μ. και τελειώνει στις 3:10 μ.μ. με ένα 
διάλειμμα το μεσημέρι για φαγητό και εξωσχολικές δραστηριότητες.  

Όσοι γονείς επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους στο Ανατόλια, αποδέχονται το 
παραπάνω πρόγραμμα όπως έχει.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Δραστηριότητες

Στο  Ανατόλια οι μαθητές διδάσκονται την αγγλική γλώσσα και την αγγλική λογοτεχνία  
κατά τη διάρκεια όλων των ετών φοίτησής τους, πέντε με έξι ώρες την εβδομάδα. Στις 
τελευταίες τάξεις του Λυκείου διδάσκονται  θέματα από την αμερικανική και βρετανική 
λογοτεχνία, ανάλογα εκείνων που προσφέρονται στους μαθητές των καλύτερων 
σχολείων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Για την επιτυχία του συνδυασμού ελληνικής και 
αμερικανικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνονται στο διδακτικό προσωπικό  και 20 
αγγλόφωνοι καθηγητές. 

Πέρα από το πρόγραμμα σπουδών, υπάρχει ένα πλουσιότατο πρόγραμμα σχολικών 
δραστηριοτήτων που συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ταλέντων και της 
προσωπικότητας των μαθητών. Μέσα από τη λειτουργία των Ομίλων (Clubs), υπό 
την εποπτεία και καθοδήγηση συμβούλων-καθηγητών, παρακινούνται οι μαθητές 
να καλλιεργήσουν δεξιότητες, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους σε τομείς όπου έχουν ειδικότερο ενδιαφέρον ή ταλέντο. Οι μαθητικές 
εκδόσεις περιλαμβάνουν  το  Yearbook  (Λεύκωμα Αποφοίτων του Λυκείου),  τέσσερις  
μαθητικές εφημερίδες (Library Express, In Focus, Science Technology, Μαθητικός 
Κόσμος), δύο λογοτεχνικά περιοδικά (Δοκιμές, Pegasus) και online λογοτεχνική 
εφημερίδα. Εξίσου έντονη παρουσία έχουν και άλλοι Όμιλοι, όπως ο «Όμιλος 
Εκφραστικής Λογοτεχνικής Ανάγνωσης» και ο «Ελληνικός Όμιλος Ρητορικής», με 
πολλές διακρίσεις σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. 



Εδώ και πολλές δεκαετίες λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία στο Ανατόλια δύο θεατρικοί 
όμιλοι, ο ένας αγγλόφωνος (Drama Club) και ο άλλος με ελληνικό ρεπορτόριο (Όμιλος 
Ελληνικού Θεάτρου). Τις παραστάσεις των ομίλων αυτών θυμούνται πολλές φορές οι 
απόφοιτοι μαθητές για πολλά χρόνια μετά την αποφοίτησή τους. 

Το Forensics Society συμμετέχει σε μαθητικούς αγώνες ρητορικής. Μαθητές του 
Ανατόλια συμμετείχαν στην Πανελλήνια Ομάδα Debate, με σημαντικές διακρίσεις σε 
παγκόσμια συνέδρια και διαγωνισμούς. 

Το Aνατόλια εκπροσώπησε έξι φορές την Ελλάδα στην ετήσια διοργάνωση του 
«Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων» και δύο φορές ανέλαβε το ίδιο τη διοργάνωσή 
του στη Θεσσαλονίκη. 

Η χορωδία του Ανατόλια έχει συμμετάσχει και βραβευτεί σε πολλούς πανελλήνιους 
και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και εκδηλώσεις. 

Ο «Όμιλος Ηνωμένων Εθνών» συμμετέχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη και κάθε χρόνο παίρνει μέρος σε Παγκόσμιες Συνόδους στη Χάγη και στο 
Πανεπιστήμιο Harvard στη Βοστόνη. Επίσης, το Ανατόλια διοργανώνει κάθε χρόνο το 
συνέδριο MUN («Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών») της Θεσσαλονίκης. 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν 
εκπαιδευτικές αρχές ή επιστημονικές οργανώσεις (διαγωνισμοί μαθηματικών, 
λογοτεχνίας, ποίησης κ.α.). Το Μάρτιο του 2011 το Κολλέγιο Ανατόλια οργάνωσε το 
πρώτο πανελλαδικό μαθητικό συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας (ACSTAC) 
με συμμετοχή 282 μαθητών από 28 σχολεία που παρουσίασαν 96 εισηγήσεις και 
παρακολούθησαν 10 εργαστήρια. Η ιδέα του ACSTAC πήρε το τρίτο βραβείο στον 
διαγωνισμό για καινοτόμες ιδέες στην εκπαίδευση που οργάνωσε το TEDx Athens 
2011.  Το  ACSTAC διοργανώνεται κάθε 2 έτη.

Το Σχολείο διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις και διαθέτει σχολικές ομάδες μπάσκετ, 
βόλεϊ, ποδοσφαίρου και χάντμπολ. Με μεγάλη επιτυχία, επί δεκαετίες, διοργανώνει το 
δικό του ετήσιο «Αθλητικό Τουρνουά Αιγαίου», στο οποίο παίρνουν μέρος σχολικές 
ομάδες από όλη την Ελλάδα. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις  περιλαμβάνουν δύο κλειστά 
γυμναστήρια, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα, γήπεδα μπάσκετ, 
βόλεϊ, χάντμπολ και τένις.





 Πληροφορίες για τη χορήγηση Υποτροφιών στην Α’  τάξη Γυμνασίου 

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης (Γυμνάσιο-Λύκειο) προσφέρει σε 
τελειόφοιτους μαθητές ή μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου υποτροφίες διδάκτρων 
και τροφείων (διαμονή στο Οικοτροφείο του Ανατόλια) για την Α΄ τάξη Γυμνασίου.

Η υποτροφία καλύπτει τη φοίτηση του μαθητή για έξι χρόνια στο Ανατόλια.  Χορηγείται 
αρχικά για ένα σχολικό έτος και ανανεώνεται κάθε χρόνο, εφόσον η επίδοση στα 
μαθήματα παραμένει υψηλή (Γενικός Μέσος Όρος 18,5 στο Γυμνάσιο και 18 στο 
Λύκειο), η διαγωγή κοσμιότατη και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν έχει 
βελτιωθεί σημαντικά.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μαθητές και μαθήτριες που πληρούν 
τις προϋποθέσεις των ανακοινώσεων. Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει κατόπιν 
εξετάσεων στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά στην ύλη της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου και στα Αγγλικά.

Το ετήσιο συνολικό εισόδημα της οικογένειας των υποψηφίων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα €20.000 για πλήρη υποτροφία.  Για μερική κάλυψη των εξόδων, το 
εισόδημα μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ €20.000 και €50.000.  Τα ποσά αυτά αφορούν 
οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά και προσαυξάνονται κατά €3.000 για κάθε επιπλέον 
παιδί των δύο.

Ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης των οικογενειών των υποψηφίων γίνεται από το 
εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας αλλά και από άλλες πηγές πληροφοριών.  Αν τα 
εισοδήματα που έχει δηλώσει η οικογένεια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, 
ο μαθητής αποκλείεται από την τελική επιλογή.

Μετά τις εξετάσεις και τη διόρθωση των γραπτών, θα αναρτηθεί στην είσοδο του 
Σχολείου όπου διενεργήθηκαν οι εξετάσεις ονομαστική κατάσταση, με αλφαβητική 
σειρά, των μαθητών που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες.  Αμέσως μετά, 
η επιτροπή καθηγητών του Ανατόλια θα επικοινωνήσει με τους γονείς αυτών των 
μαθητών και θα επισκεφθεί τα σπίτια τους, για να συζητήσει μαζί τους και να γνωρίσει 
τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Η τελική επιλογή για τη χορήγηση των υποτροφιών θα γίνει περίπου στα μέσα Ιουνίου 
με απόφαση της Επιτροπής Υποτροφιών του Κολλεγίου, η οποία θα συνεκτιμήσει τη 
βαθμολογία, την οικονομική κατάσταση και την έκθεση της επιτροπής των καθηγητών 
που επισκέφθηκε τους υποψηφίους στα σπίτια τους.



Το επίπεδο των Αγγλικών που ζητείται είναι τουλάχιστον Α2 έως Β1 ώστε οι μαθητές 
να συμβαδίζουν στο μάθημα αυτό με τους υπόλοιπους μαθητές της Α΄ τάξης που 
εισάγονται στο Κολλέγιο ύστερα από εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα.  Το Σχολείο 
προσφέρει διδακτική βοήθεια στους νέους υπότροφους μαθητές που δεν έχουν τις 
γνώσεις Αγγλικών, για να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Ανατόλια.

Οικοτροφείο

Οι υπότροφοι μαθητές, που προέρχονται από περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης, διαμένουν 
στο Οικοτροφείο.  Το βασικό χαρακτηριστικό της ζωής στο Οικοτροφείο είναι η 
ομαδικότητα.

Το Οικοτροφείο στεγάζεται στο κτίριο Ingle.  Υπάρχουν 36 δωμάτια που κατανέμονται 
σε δύο ορόφους.  Στον έναν όροφο διαμένουν τα κορίτσια και στον άλλον τα αγόρια.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι την τρέχουσα σχολική χρονιά στο σχολείο φοιτούν μαθητές 
από τη Μυτιλήνη, τον Έβρο, την Κοζάνη, τα Γρεβενά, την Καστοριά και τη Φλώρινα.

Οι οικότροφοι μαθητές σιτίζονται στην τραπεζαρία του Σχολείου.  Δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στο διαιτολόγιο των παιδιών, ώστε να αναπτύσσονται σωστά.

Το Οικοτροφείο διαθέτει Αίθουσα Ψυχαγωγίας με υπολογιστές, μπιλιάρδο, 
ποδοσφαιράκι, πινγκ-πονγκ, τηλεοράσεις, DVD και Video, όπου οι οικότροφοι μπορούν 
να περάσουν τις ελεύθερες ώρες τους.

Το καθημερινό πρόγραμμα του οικοτρόφου διαμορφώνεται ως εξής:
Ξύπνημα – Προετοιμασία   7:00
Πρόγευμα    7:15-7:40
Τακτοποίηση κοιτώνων   7:40-7:50
Αναχώρηση για το Σχολείο  7:55
Μαθήματα    8:00-13:10
Γεύμα     13:10-13:35
Εξωσχολικές δραστηριότητες  13:35-14:25
Μαθήματα    14:25-15:10
Απογευματινό (προαιρετικό)  16:00
Μελέτη     17:00-19:30
Δείπνο     19:45-20:10
Ελεύθερη περίοδος   20:10-21:00
Υποχρεωτική μελέτη   21:00-22:00
Το Κολλέγιο με την μεγάλη παράδοση στην εκπαίδευση και το επιλεγμένο 
διδακτικό προσωπικό εγγυάται την καλύτερη ακαδημαϊκή μόρφωση και τη σωστή 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών μέσα σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον.



Εγγραφές

Οι ακριβείς  ημερομηνίες εγγραφών  των επιτυχόντων  θα ανακοινωθούν αργότερα 
(συνήθως οι εγγραφές γίνονται στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου).

Για την εγγραφή μαθητή / μαθήτριας χρειάζονται:
α. Να δηλώσει ο γονέας στο Δημοτικό Σχολείο από το οποίο αποφοιτά ο μαθητής / 
η μαθήτρια ότι θα φοιτήσει στο «Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια», ώστε να σταλεί ο 
τίτλος σπουδών (το απολυτήριο) υπηρεσιακώς. 

β. Να προσκομίσει στο Ανατόλια ένα πλήρες πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας για 
σχολική χρήση.  Σημειώνεται ότι για τα αγόρια πρέπει, μεταξύ των άλλων στοιχείων, το 
πιστοποιητικό να αναφέρει οπωσδήποτε και τον αριθμό Μητρώου Αρρένων.

γ. Να έλθει ο κηδεμόνας αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Γυμνασίου με το δελτίο 
της αστυνομικής του ταυτότητας.

Κηδεμόνας μαθητή / μαθήτριας είναι ο πατέρας, η μητέρα ή άλλο πρόσωπο που έχει 
αποκτήσει  την ιδιότητα αυτή με  νόμιμη απόφαση.
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