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ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ‐ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΠΑΙΔΙΑ CTY GREECE
Με τη σύμπραξη του Κολλεγίου Ανατόλια με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και την
ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος δημιουργήθηκε, για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, το 2013, το Κέντρο για Χαρισματικά‐Ταλαντούχα Παιδιά/CTY Greece.
Πρόκειται για ένα Κέντρο μοναδικό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο
προσφέρει εξωσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Απευθύνεται σε παιδιά με
εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες που έχουν ιδιαίτερη έφεση στη μάθηση.
Με προγράμματα θερινά, Σαββατοκύριακου και Online, το CTY Greece
ανταποκρίνεται σε διαφορετικές διδακτικές ανάγκες μέσα από καινοτόμες και
πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Για να μπορέσουν οι μαθητές να λάβουν μέρος στα προγράμματα του CTY Greece,
πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν με βάση τα τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων SCAT
και/ή STB, που σχεδιάστηκαν από το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου
Johns Hopkins.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεστ, καθώς και δείγματά τους, υπάρχουν
στην ιστοσελίδα www.cty‐greece.gr και στην ενότητα «Εξετάσεις».
Για τα τεστ δεν χρειάζεται προετοιμασία.

Προθεσμία εγγραφής: 31/01/2017, ώρα 23:45
Ημερομηνία Εξετάσεων: 04/02/2017

Εγγραφή στις εξετάσεις του CTY Greece
Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του CTY Greece, www.cty-greece.gr και επιλέγετε το
My Account (πάνω δεξιά), για να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό.
1. Επιλέγετε την ενότητα Νέα Μέλη και πατάτε Εγγραφή.

2. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και πατάτε Δημιουργία Νέου Λογαριασμού,
για να αποθηκευτούν τα στοιχεία σας.
3. Πατάτε ένα από τα ενεργά τετραγωνάκια εγγραφής ανάλογα με το τεστ στο
οποίο επιθυμείτε να εξεταστεί ο μαθητής. (Σε περίπτωση που ο μαθητής
επιθυμεί να εξεταστεί και στα δυο τεστ, θα ολοκληρώσετε την εγγραφή για
το ένα τεστ, πριν προχωρήσετε στο επόμενο.)
4. Συμπληρώνετε τα στοιχεία του μαθητή (απαιτείται ο ΑΜΚΑ του μαθητή).
5. Πατάτε την επιλογή Επόμενο (κάτω δεξιά), για να επιλέξετε εξεταστικό
κέντρο.
6. Πατάτε και πάλι την επιλογή Επόμενο (κάτω δεξιά) για την «Ανασκόπηση
Εγγραφής».
7. Πατάτε Επιβεβαίωση Εγγραφής, για να ολοκληρώσετε την εγγραφή του
μαθητή στη συγκεκριμένη εξέταση.
8. Εάν επιθυμείτε να εγγράψετε τον μαθητή σε άλλη εξέταση ή/και να
εγγράψετε επιπλέον άλλους μαθητές, πατάτε την επιλογή MyCTYGreece
(πλάι στην επιλογή Ιστορικό Πληρωμών). Ακολουθείτε την προηγούμενη
διαδικασία.
9. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, σας αποστέλλεται e‐mail
όπου επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής.
10. Το κόστος εξέτασης για κάθε μαθητή ανά τεστ ανέρχεται στα 30 ευρώ και
μπορεί να κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό:
Τράπεζα: EUROBANK
Δικαιούχoς: Έφοροι του Κολλεγίου Ανατόλια
Αριθμός λογαριασμού: 0026.0520.15.0200017793
IBAN: GR9602605200000150200017793
Αιτιολογία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ
11. Μόλις ελεγχθεί η καταβολή των χρημάτων στην τράπεζα, θα εκδοθεί η
απόδειξη της συναλλαγής, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε μέσα από τον
MyCTY Greece λογαριασμό σας και την υποενότητα «Ιστορικό Πληρωμών».

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα στις αρχές Απριλίου
2017, μέσα από τον My CTY Greece λογαριασμό σας. Θα λάβετε ένα e‐mail
το οποίο θα σας ενημερώσει ότι τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον
λογαριασμό σας.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι όσα παιδιά έχουν περάσει τις εξετάσεις
επιπέδου Advanced έχουν δικαίωμα να κρατήσουν τους βαθμούς τους και
να συμμετέχουν σε προγράμματα του CTY Greece μέχρι και τη Β΄ Λυκείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα προγράμματα του CTY Greece απευθύνονται σε μαθητές που έχουν περάσει τις
εξετάσεις του CTY Greece.

Σαββατοκύριακου
Μαθητές από τη Γ΄ Δημοτικού ως τη Β΄ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα, επιλέγοντας
ένα μάθημα κάθε φορά, να συμμετέχουν σε ένα ή και περισσότερα προγράμματα
Σαββατοκύριακου. Τα προγράμματα Σαββατοκύριακου είναι αυτοτελή.

Online
Με μία πληθώρα διαδικτυακών μαθημάτων, το CTYOnline ξεχωρίζει, γιατί
συνδυάζει εξαιρετικό υλικό με την καθοδήγηση και την υποστήριξη από άρτια
καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν τα
μαθήματα από το σπίτι τους. Τα μαθήματα είναι τρίμηνης διάρκειας και είναι
διαθέσιμα σε δύο γλώσσες: Ελληνικά ή Αγγλικά.

Θερινά
Θερινό Πρόγραμμα για μαθητές από Α' Γυμνασίου ‐ B' Λυκείου
(25.06.2017 ‐ 14.07.2017)
Θερινό Πρόγραμμα τριών εβδομάδων του CTY Greece, με διαμονή στο Κολλέγιο
Ανατόλια, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Όλα τα μαθήματα (16 παιδιά με 2
εκπαιδευτικούς ανά μάθημα) διδάσκονται στα Αγγλικά. Κάθε μαθητής επιλέγει και
παρακολουθεί ένα μάθημα καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Τα διαθέσιμα
μαθήματα καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών τομέων.
Θερινό Πρόγραμμα για μαθητές Γ' ‐ ΣΤ' Δημοτικού
(26.06.2017 ‐ 14.07.2017, Αθήνα & Θεσσαλονίκη)
Θερινό Πρόγραμμα τριών εβδομάδων του CTY Greece, χωρίς διαμονή (09:00‐16:00),
για μαθητές Δημοτικού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα μαθήματα
διδάσκονται στα Ελληνικά. Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να ποικίλλουν
ανάλογα με την τοποθεσία.

To Κέντρο έχει εξασφαλίσει από υποστηρικτές του χρηματικούς πόρους που
αντιστοιχούν σε σημαντικό αριθμό υποτροφιών. Οι υποτροφίες προορίζονται για
τους μαθητές και τις μαθήτριες που έχουν επιλεγεί για τα Θερινά Προγράμματα
του Κέντρου. Δεν χορηγούνται προς το παρόν υποτροφίες για τα προγράμματα εξ
αποστάσεως (online) και τα προγράμματα του Σαββατοκύριακου.

Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινίσεις σάς παρακαλούμε να επικοινωνείτε
απευθείας με το γραφείο του CTY Greece:
Τηλ.: 2310 332625, 2310398253
Email: cty@anatolia.edu.gr

