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συμπεριλαμβάνει επιπρόσθετες περιόδους 
διδασκαλίας, έτσι ώστε οι μαθητές να μη χρει-
άζονται φροντιστήρια.

ΣΤΌΧΌΙ
Στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, παράλληλα με το κύριο μέ-
λημά μας που είναι να κεντρίσουμε το ενδια-
φέρον των μαθητών για μάθηση μέσω πρω-
τοποριακών προγραμμάτων, φροντίζουμε έτσι 
ώστε:
➤  Να αναπτύξουν ανθρωπιστικά ιδεώδη
➤  Να αναπτύξουν διαπολιτισμική κατανόηση 

και κουλτούρα
➤  Να καλλιεργήσουν τις αξίες της ελευθερί-

ας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας
➤  Να καλλιεργήσουν τον αλληλοσεβασμό, 

την αλληλοκατανόηση, την ανεκτικότητα, 
την ομαλή συμβίωση και την πίστη προς 
την πρόοδο

➤  Να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα ταλέ-
ντα τους

Το προσωπικό του σχολείου είναι φιλικό, 
ανθρώπινο και έτοιμο να σας ακούσει και να 

σας εξυπηρετήσει. Στο κέντρο της κάθε μας 
κίνησης είναι ο άνθρωπος, δηλαδή εσείς και 
τα παιδιά σας. Κοντά μας το κάθε παιδί είναι 
μια σημαντική και ξεχωριστή προσωπικότητα, 
η οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο της επι-
τυχίας μας!

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΌ ΚΕΝΤΡΌ
Το Σχολείο ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι εξεταστικό 
κέντρο του University of Cambridge όπου 
διεξάγονται εξετάσεις για τα Αγγλικά και εξε-
ταστικό κέντρο του ECDL για τις εξωτερικές 
εξετάσεις στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 
και LCCI για τις εξετάσεις Λογιστικής.

ΣΎΓΧΡΌΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
•  Άνετοι χώροι
•  Αίθουσα Μουσικής
•  Αίθουσες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (5 

εργαστήρια)
•  Σύνδεση με το Διαδίκτυο (Internet)
•  Αίθουσα Οικιακής Οικονομίας
•  Αίθουσες Τέχνης

•  Αίθουσα Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας (2 εργαστήρα)

•  Εργαστήρια Φυσικής και Φυσιογνωστικών 
(2 εργαστήρια)

• Εργαστήριο Χημείας
• Αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων
• Εργαστήριο Βιολογίας
• Αίθουσα Εκδηλώσεων
•  Μεγάλο Γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου
• Γήπεδο καλαθόσφαιρας - πετόσφαιρας
• Γήπεδο Futsal
• Γήπεδο Tennis και Πετόσφαιρας
• Διαδραστικοί Πίνακες

ΓΡΑΦΕΙΌ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΎΜΒΌΎΛΕΎΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Το γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελμα-
τικής Αγωγής μέσω της ατομικής / ομαδικής 
Συμβουλευτικής παρέμβασης βοηθά τους 
μαθητές να αντιμετωπίσουν κατά τον μέγι-
στο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που τους 
απασχολούν είτε αυτά είναι επαγγελματικά, 
είτε αφορούν θέματα σπουδών είτε έχουν 
προσωπική φύση. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΗ ΣΎΜΒΌΎΛΕΎΤΙΚΗ
➤ παροχή βοήθειας προς τους μαθητές 
ώστε να επισημάνουν και να αναπτύξουν τις 
ικανότητές τους, να συνειδητοποιήσουν τα 
ενδιαφέροντά τους, τις προσωπικές ανάγκες 
και προσδοκίες τους
➤ παροχή βοήθειας προς τους μαθητές ώστε 
να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες αντι-
κειμενικές πληροφορίες για τους κλάδους 
σπουδών, ώστε να είναι σε θέση να πάρουν 
ελεύθερα αποφάσεις για το εκπαιδευτικό και 

ο ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι Ιδιωτικό 
Γυμνάσιο - Λύκειο που προ-
σφέρει Ισοδύναμο απολυ-
τήριο με αυτό του δημόσιου 
σχολείου. Επιθεωρείται και 

τηρεί τις σχετικές πρόνοιες των κανονισμών 
λειτουργίας των δημόσιων σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές 
μας να συμμετέχουν στις Παγκύπριες εξετά-
σεις όπως λαμβάνουν μέρος και οι μαθητές 
των δημόσιων σχολείων.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΌΛΎΜΠΙΌΝ
Σύγχρονη Εκπαιδευτική Αντίληψη
•  Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού ως σχολείο Ιδίου τύπου
•  Ισοδύναμο απολυτήριο με αυτό του Δημο-

σίου Σχολείου.
•  Μικρός Αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη (15 

παιδιά)
•  Ευχέρεια στην επιλογή του διδακτικού προ-

σωπικού
•  Φιλικό και άρτια καταρτισμένο προσωπικό
•  Σύγχρονος Εξοπλισμός (Βιντεοπροβολείς 

σε κάθε τάξη και Διαδραστικοί πίνακες)
•  Άνετες Εγκαταστάσεις, Κεντρική Θέρμανση 

και σύστημα κλιματισμού
•  Τριπλάσιες Ώρες στα Αγγλικά
•  Διπλάσιες Ώρες στους Ηλεκτρονικούς Υπο-

λογιστές
•  Δωρεάν πρόσθετη διδακτική στήριξη σε 

όσους την χρειάζονται
•  Προετοιμασία για εξετάσεις GCE, IGCSE, 

LCCI, ECDL και DELF για απόκτηση διε-
θνώς αναγνωρισμένων προσόντων

•  Προετοιμασία για εισδοχή στα κυπριακά, ελ-
ληνικά και ξένα πανεπιστήμια

•  Υποτροφίες με βάση τα αποτελέσματα των 
εισαγωγικών μας εξετάσεων

•  6 χρόνια φοίτηση αντί 7
•  Μεταφορικό Μέσο
•  Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα με 

επισκέψεις σε άλλα σχολεία στο εξωτερικό
•  Δωρεάν απογευματινά φροντιστήρια για τις 

Παγκύπριες Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα 
για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου

• Ανθρωποκεντρικό
• Κατανόηση και Επικοινωνία
Επίσης οι μαθητές του ΟΛΥΜΠΙΟΝ μπορούν 
να αποκτούν διεθνώς αναγνωρισμένα προ-
σόντα όπως το IGCSE και IELTS στα Αγγλικά, 
ECDL στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, 
DELF στα Γαλλικά και LCCI στη Λογιστική. 
Τα πιο πάνω προσόντα θα αποτελέσουν τα 
εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική αποκα-
τάσταση και τη συνέχιση των σπουδών τους 
στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα του σχολείου 

OΛΥΜΠΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Κάθε παιδί είναι μια σημαντική προσωπικότητα που αποτελεί το υπόβαθρο της επιτυχίας

Στο επίκεντρο οι μαθητές και οι γονείς

Τ Περισσότερες πληροφορίες
Τηλέφωνο: 22833606
www.olympion.ac.cy

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι εισαγωγικές εξετάσεις για 
το σχολικός έτος 2019-2020 
θα πραγματοποιηθούν στο 

σχολείο την 
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019.

Ώρα  9.30-13.00
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Αγγλικά Πανεπιστήμια στα οποία φοίτη-
σαν/φοιτούν απόφοιτοι του Ολύμπιον 
(εισδοχή στο 1ο έτος σπουδών):
• UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD
• UNIVERSITY OF BRIGHTON
• UNIVERSITY OF ESSEX
• UNIVERSITY OF SHEFFIELD
• UNIVERSITY OF SURREY
• UNIVERSITY OF LANCASTER
• UNIVERSITY OF LEEDS
• UNIVERSITY OF SHEFFIELD
• UNIVERSITY OF REDDING
• UNIVERSITY OF DURHAM
• EAST ANGLIA UNIVERSITY
• UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD
• UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD
• UNIVERSITY OF PORTSMOUTH
• UNIVERSITY OF ESSEX
• UNIVERSITY OF BUKINGHAM
• UNIVERSITY OF SURREY
• UNIVERSITY OF LANCASTER
• UNIVERSITY OF SHEFFIELD
• UNIVERSITY OF ESSEX
• UNIVERSITY OF LANCASTER
• UNIVERSITY OF DUNDEE
• UNIVERSITY OF PORTSMOUTH
• UNIVERSITY OF LANCASTER
• UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD
• UNIVERSITY OF SHEFFIELD
• UNIVERSITY OF PORTSMOUTH
• UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD
• UNIVERSITY OF LESTER
• UNIVERSITY OF SHEFFIELD
• UNIVERSITY OF PORTSMOUTH
• UNIVERSITY OF PORTSMOUTH
• UNIVERSITY OF ESSEX
• UNIVERSITY OF SURREY
✓ Το απολυτήριο του Ολύμπιον και η πιστο-
ποίηση τής πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας αποτελούν τα κριτήρια εισδοχής.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ευρωπαϊκά και Παγκύπρια βραβεία στους 
διαγωνισμούς
• S-Factor
• Math-Factor
• Matheater-Cyprus

Παγκύπρια Βραβεία και Διακρίσεις στις 
Ολυμπιάδες
• Μαθηματικών
• Φυσικής 
• Βιολογίας
• Λογιστικής

Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά και Παγκύπρια 
Βραβεία και έπαινοι σε
•  Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 
•  Παγκύπριο Διαγωνισμό συγγραφής Ευρω-

παϊκού Μαθητικού Δοκιμίου
• Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής
• Διαγωνισμό Ποίησης 
• Διαγωνισμό Γαλλικής Ποίησης
•  Διαγωνισμό Μετάφρασης (Juvenes 

Translators)

Παγκύπρια βραβεία στους διαγωνισμούς 
• Πληροφορικής
• Ασφαλής Χρήσης του Διαδικτύου
• Ρομποτικής

Παγκύπρια Βραβεία στους διαγωνισμούς 
Kangourou στα
• Ν.Ελληνικά
• Μαθηματικά
• Αγγλικά

Παγκύπρια βραβεία στους διαγωνισμούς 
• Σχολικού Θεάτρου
• «Παραγωγικότητας στην Εκπαίδευση»
•  Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην Εκπαί-

δευση (ΤΕΚΕ)
• Μαθητικής Εφημερίδας
•  Κέντρου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών 

(ΚΕΠΑΚΥ)
• Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου
• Αθλητικών Οργανώσεων

επαγγελματικό τους μέλλον
➤ ενημερώσεις, τόσο των μαθητών όσο και 
των γονιών, για τη μεταλυκειακή εκπαίδευση 
(στην Κύπρο και στο εξωτερικό) ώστε ο ενδι-
αφερόμενος να έχει πλήρη και αντικειμενική 
εικόνα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των 
κλάδων σπουδών με στόχο την καλύτερη εκ-
παιδευτική επιλογή
➤ γνωριμία με τον κόσμο των επαγγελμάτων 
και της εργασίας, ποια είναι η φύση της ερ-
γασίας ενός επαγγέλματος, ποιες οι συνθή-
κες εργασίας, ποια τα απαιτούμενα προσόντα 
εξάσκησης του επαγγέλματος, ποιες οι προα-
παιτούμενες σπουδές και ποιοι είναι οι τομείς 
απασχόλησης
✓  Υποβολή αιτήσεων για Πανεπιστήμια Κύ-

πρου, Ελλάδας
✓  Υποβολή αιτήσεων για Πανεπιστήμια Αγ-

γλίας
✓  Παροχή συμβουλευτικής για πανεπιστήμια 

Αμερικής, Τσεχίας, Ουγγαρίας, Γερμανίας, 
Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και άλλων ευ-
ρωπαϊκών χωρών

ΌΙ ΑΠΌΦΌΙΤΌΙ ΤΌΎ 
ΌΛΎΜΠΙΌΝ ΕΧΌΎΝ ΕΠΙΛΌΓΕΣ
Οι απόφοιτοι του σχολείου φοιτούν:
✓ Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
✓ Στο ΤΕΠΑΚ
✓ Σε Ελληνικά Πανεπιστήμια
✓  Σε Κορυφαία Αγγλικά, Ευρωπαϊκά και Αμε-

ρικάνικα Πανεπιστήμια

ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΎΠΡΌΎ 
ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
➤  3 μαθητές μας εξασφάλισαν ΠΡΩΤΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ στην πρώτη τους 
επιλογή.

➤  18 μαθητές μας εξασφάλισαν βαθμο-
λογία πάνω από 19 στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις 

➤  Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου 
με κατάταξη στους Times και Guardian 
στα Top 10 αποδέχονται αποφοίτους μας 
με γενικό βαθμό 19+ και χωρίς A-Levels 

στο πρώτο έτος σπουδών. 
➤  Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου 

με κατάταξη στους Times και Guardians 
στα Top 20 αποδέχονται αποφοίτους 
μας με γενικό βαθμό 18.5+ και χωρίς 
A-Levels.

➤  Απόφοιτοι μας διεκπεραίωσαν μεταπτυ-
χιακές σπουδές(Master) σε κορυφαία 
Πανεπιστήμια όπως το London School 
of Economics, UCL, και Imperial College 

➤  Απόφοιτοί μας σπουδάζουν Ιατρική και 
Φαρμακευτική σε Πανεπιστήμια της Γερ-
μανίας και της Ελλάδας.

➤  Απόφοιτοί μας παρακολουθούν Διδα-
κτορικές Σπουδές.

OΛΥΜΠΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΑ 

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το σχολείο μας παρέχει τη δυνατότητα 
στους μαθητές να συμμετάσχουν 
σε ποικίλα προγράμματα και 
δραστηριότητες όπως:
✓ Ευρωπαϊκά Προγράμματα

• Erasmus
• E-twinning
•  Διεθνές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Νέων (DOE)
✓  Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου
✓  Νεανική Επιχειρηματικότητα (Junior 

Achievement)
✓  Περ ιβαλλοντ ικό  Πρόγραμμα 

Χρυσοπράσινο Φύλλο
✓  Όμιλοι (Δημοσιογραφικός, Αθλητικός, 

Ξένων Γλωσσών, Ρομποτικής, 
Εθελοντικός κ.ά.)

✓  Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες 
(Οικολογικό Σχολείο)

✓  Μικροί Δημοσιογράφοι – Εκδόσεις 
(Εφημερίδας, Σχολικού Περιοδικού, 
Περιοδικού Μαγειρικής)

✓  Η μ ε ρ ί δ ε ς  ( Φ ι λ α ν α γ ν ω σ ί α ς , 
Ασφάλειας Διαδικτύου, Πολυμορφία 
στην Ενωμένη Ευρώπη κ.ά.)

✓  Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις
✓ Θέατρο
✓ Τουρνουά Ποδοσφαίρου
✓  Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (σε 

Μουσεία, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτο 
Νευρολογίας και Γενετικής, Εταιρείες 
κ.ά.)

✓  Εθελοντ ικές Δραστηριότητες 
(Νοσοκομεία, Καταφύγια Ζώων, 
συλλογή ρούχων και τροφίμων)

✓  Συμμετοχή σε Παγκόσμιους και 
Παγκύπριους Διαγωνισμούς


