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      15 Φεβρουαρίου 2021 

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,  

Ο Oργανισμός του Διεθνούς Απολυτηρίου (Ιnternational Βaccalaureate) ανακοίνωσε 
πρόσφατα ότι οι εξετάσεις IB Diploma του  Μαΐου 2021 θα διεξαχθούν κανονικά 
στα σχολεία Διεθνούς Απολυτηρίου στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή είναι συνεπής 
με τις αποφάσεις που έλαβε ο Οργανισμός ΙΒ και για άλλα σχολεία Διεθνούς 
Απολυτηρίου στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου.   

Ο Οργανισμός ΙΒ, για την απόφασή του αυτή συνέλεξε δεδομένα για τη δυνητική 
ικανότητα των σχολείων να διεξάγουν τις εξετάσεις και έλαβε υπόψη το κατά πόσο 
η νομοθεσία και τα μέτρα περιορισμού σε κάθε χώρα επιτρέπουν την ασφαλή 
διεξαγωγή των εξετάσεων.  

Σύμφωνα με την απόφαση του Οργανισμού, τα σχολεία Διεθνούς Απολυτηρίου 
στην Ελλάδα θα προχωρήσουν κανονικά με την προετοιμασία των μαθητών/ριών 
για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του Μαΐου 2021. Προτεραιότητα όλων 
των σχολείων-μελών του Συλλόγου σχολείων Διεθνούς Απολυτηρίου στην Ελλάδα 
(IB Schools in Greece Association) είναι η ασφάλεια και υγεία των μαθητών/ριών 
και της εκπαιδευτικής κοινότητας και για τον λόγο αυτό, κάθε σχολείο θα 
προχωρήσει στη διεξαγωγή των εξετάσεων τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα 
πρόληψης κατά της διασποράς του COVID-19. 

Ο Σύλλογος Σχολείων Διεθνούς Απολυτηρίου στην Ελλάδα, βρίσκεται σε άμεση 
επικοινωνία και συνεργασία με τον Οργανισμό ΙΒ και ενημερώνει διαρκώς για την 
εξέλιξη των περιοριστικών μέτρων στη χώρα. Σε περίπτωση που οι συνθήκες τον 
Μάιο είναι απαγορευτικές για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Διεθνούς 
Απολυτηρίου, όλα τα σχολεία θα είναι ήδη έτοιμα να ακολουθήσουν την 
εναλλακτική οδό της μη διεξαγωγής των εξετάσεων. Η απόφαση αυτή είναι του 
Οργανισμού ΙΒ και όχι του κάθε σχολείου. 

Κατανοώντας πλήρως την αγωνία των μαθητών/ριών μας και των οικογενειών τους 
και αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη περίοδο που όλοι μας διανύουμε, παραμένουμε 



αφοσιωμένοι στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία και υποστήριξη των μαθητών 
μας και βρισκόμαστε δίπλα τους σε κάθε τους βήμα, ενδυναμώνοντας δεξιότητες 
όπως η ενσυναίσθηση, η ανθεκτικότητα και η αυτοοργάνωση, τις οποίες ως 
τελειόφοιτοι μαθητές σχολείων Διεθνούς Απολυτηρίου έχουν ήδη κατακτήσει στον 
μέγιστο βαθμό. Ευχόμαστε να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς και να συναντηθούμε 
πάλι σύντομα στον φυσικό χώρο των σχολείων μας.   

Τα σχολεία – μέλη του Συλλόγου Σχολείων Διεθνούς Απολυτηρίου στην Ελλάδα 
(IBSIGA): 

American Community Schools, Athens  International School of Athens 

Κολλέγιο Ανατόλια, Θεσσαλονίκη Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη  

Campion School  Σχολή Μωραΐτη  

CGS The American College of Greece, Pierce 

Εκπαιδευτήρια Δούκα   Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» 

Εκπαιδευτήρια Γείτονα  Pinewood American International 
School   

 
HAEF Psychico College 

 
St. Catherine’s British School  

 
Ιόνιος Σχολή 

 

 


