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Καλωσορίσατε
Στο UK4U British Education Centre έχουμε υιοθετήσει το ήθος, 

την νοοτροπία αλλά και την φιλοσοφία της εξατομικευμένης εκ-
παίδευσης που θα συναντούσατε συνήθως στα καλά Βρετανικά 

Σχολεία και Κολλέγια Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για σπου-
δαστές 16-19 ετών και πιστεύουμε ότι ο κάθε σπουδαστής 

μας έχει συγκεκριμένες, μοναδικές και διαφορετικές δυνα-
τότητες που προσπαθούμε να αναδείξουμε, ανάγκες που 
προσπαθούμε να βοηθήσουμε και στόχους που προσπα-
θούμε να εκπληρώσουμε.  

Πιστεύουμε στην εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων 
που είναι φτιαγμένα με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε σπουδαστή και εστιάζουμε στις ατομικές 
του ανάγκες και στις δυνατότητες του. Ενθαρρύνου-
με τους σπουδαστές μας να αναλάβουν πρωτοβου-
λίες αλλά και προσωπική ευθύνη για τις σπουδές 
τους έτσι ώστε να επιτύχουν αργότερα ως Πανεπι-
στημιακοί φοιτητές. Πιστεύουμε ότι ο επιτυχημένος 
φοιτητής είναι αυτός που έχει αποκτήσει, πέραν των 
ακαδημαϊκών προσόντων, κριτική σκέψη, ανεξαρ-
τησία, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση. Και αυτό 

το επιτυγχάνουμε λόγω της μεγάλης πείρας πού έχει 
και ο διευθυντής αλλά και οι καθηγητές μας.

Ο ακαδημαϊκός διευθυντής του UK4U British Education 
Centre, κ. Σάββας Πολίτης, έχει διατελέσει διευθυντής για 

12 χρόνια σε  Sixth Form Βρετανικού σχολείου της Αθήνας, 
παράλληλα με τον ρόλο του ως καθηγητής Φυσικής και Μαθηματι-

κών στα προγράμματα GCSE και GCE. Σε αυτά τα χρόνια έχει επίσης επισκε-
φθεί διασκέψεις που πραγματοποιούνται από τον Βρετανικό φορέα UCAS, που είναι υπεύθυνος για τις αιτήσεις σπου-
δαστών στα Βρετανικά Πανεπιστήμια, έτσι ώστε να ενημερωθεί για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Βρετανική Παιδεία 
όπως επίσης και για την δημιουργία δεσμών και συνεργασιών με Βρετανικά Πανεπιστήμια. Συνάμα έχει παρακολου-
θήσει σεμινάρια στην Μ. Βρετανία που αφορούν τη Βρετανική εκπαίδευση αλλά και την σωστή διαχείριση Βρετανικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με πιο πρόσφατο (2012) το σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών 
Σχολείων που ακολουθούν το Βρετανικό σύστημα (COBIS) σε συνεργασία με το Edge Hill University. Τέλος είναι επί-
σημος εκπρόσωπος της Βρετανικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πιστοποιημένος από το Βρετανικό συμβούλιο) 
και σύμβουλος σε θέματα Βρετανικής εκπαίδευσης από προ νήπιο έως και Λύκειο για όλη την Ελλάδα.

Το όραμα μας 
Το όραμα μας είναι να είμαστε το καλύτερο 
κέντρο προετοιμασίας για Βρετανικά Πανε-
πιστήμια  στην Ελλάδα, όπου μέσα σε ένα 
περιβάλλον ακαδημαϊκής συνέπειας και με την 
βοήθεια και καθοδήγηση που παρέχουμε, οι 
σπουδαστές μας να μπορούν να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητες τους.

Το καθήκον μας  
•  Να αναπτύξουμε τις δυνατότητες και τα προσόντα του κάθε 

σπουδαστή μας έτσι ώστε μέσω της υποστήριξης να διαμορφώσει 
τα κίνητρα για την επίτευξη των στόχων τους.

•  Να βοηθήσουμε γονείς και σπουδαστές στην αναζήτηση τους 
για σωστή Ανώτατη Παιδεία, με άρτια, συνεπή και επαγγελματικά 
συμβουλευτικά εργαλεία. 

•  Να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους σπουδαστές σε όλη την 
διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας.

Τι προσφέρουμε 
•  Μονοετή προπαρασκευαστικά 

προγράμματα (University Access 
/ Foundation programmes) για 
εισαγωγή στο 1ο έτος Βρετανικών 
πανεπιστημίων

•  Μονοετή προγράμματα GCE – A 
Level για απαιτητικούς σπουδαστές 
που επιθυμούν την εισαγωγή τους 
σε ελίτ πανεπιστήμια ή Ιατρικές 
Σχολές.

•  Βοηθητικά μαθήματα υποστήριξης 

για τα προγράμματα (I)GCSE-GCE για 
σπουδαστές που χρειάζονται καλύ-
τερη προετοιμασία είτε για επερχό-
μενες εξετάσεις είτε για καλυτέρευση 
βαθμολογίας σε μαθήματα που 
έχουν ήδη εξεταστεί (retakes).

•  Έμπειρη και σωστή καθοδήγηση για 
επιλογή Πανεπιστημίων και ειδι-
κότητας είτε για Πτυχιακές είτε για 
Μεταπτυχιακές σπουδές.

•  Πλήρη διεκπεραίωση αιτήσεων για 
Πτυχιακές ή Μεταπτυχιακές σπουδές 
(direct entry).

•  Πλήρη υποστήριξη στην «Προσωπι-
κή Έκθεση» (Personal Statement).

•  Πλήρη διεκπεραίωση αιτήσεων για 
Πανεπιστημιακές ή  ιδιωτικές εστίες.

•  Πλήρη διεκπεραίωση αιτήσεων για 
φοιτητικό δάνειο (Student Loan)

•  Συνεχής υποστήριξη των σπουδα-
στών μας καθ’ όλη την διάρκεια των 
σπουδών τους.

•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθο-
δήγηση για Αγγλόφωνα Πανεπιστή-
μια σε όλη την Ευρώπη, όπως και 
ΗΠΑ και Καναδά.



• Foundation / University Access Programme (UAP)
Τα προπαρασκευαστικό μας πρόγραμμα UAP/Foundation διδάσκεται στην Ελλάδα από το 1988 και σε συνεργασία 
με κορυφαίο πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας είναι αποδεκτό για εισαγωγή στο 1ο έτος των περισσοτέρων Βρετανικών 
πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα   προετοιμάζει τους υποψήφιους στο ίδιο επίπεδο στην θεωρία, κριτική σκέψη και 
δεξιότητες με αντίστοιχα προγράμματα της Μ. Βρετανίας.  Τα μαθήματα όλα γίνονται στην Αγγλική γλώσσα και η ύλη 
που διδάσκεται ακολουθεί την ύλη των Βρετανικών GCE A-levels, έτσι ώστε οι μαθητές μας να έχουν την ίδια κατάρτιση 
με τους Βρετανούς συμμαθητές τους πριν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και έχει 
διάρκεια από 1 Οκτωβρίου έως τα μέσα Ιουνίου. Προσφέρονται 4 κύκλοι μαθημάτων που καλύπτουν ένα μεγάλο 
φάσμα ειδικοτήτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα πέραν της κλασσικής διδασκαλίας στην τάξη, 
παρέχει στους μαθητές και ψηφιακή υποστήριξη (online support) με σημειώσεις, εβδομαδιαία κουίζ, ασκήσεις και 
παλαιότερα επίσημα διαγωνίσματα (past papers) στο κάθε μάθημα προσφέροντας έτσι μία συνεχή επισκόπηση 
όλης της ύλης αλλά και την διαρκή τήρηση   των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων των υποψηφίων. Μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση του, οι μαθητές εισάγονται απευθείας στο πρώτο έτος σπουδών προγραμμάτων BA, BSc, BEng.

• GCE A- levels
Τα GCE (General Certificate of Education) είναι Βρετανικά 
προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (lev-
el 3) και αποτελούν τον ‘Χρυσό Κανόνα’ εισαγωγής στα 
πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας και όχι μόνο. Είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένα διπλώματα και προσφέρουν την αρτιότερη 
κατάρτιση όσων υποψηφίων επιθυμούν να εισαχθούν 
σε ελίτ πανεπιστήμια παγκοσμίως και σε Ιατρικές σχολές. 
Το πρόγραμμα είναι ετήσιο εντατικό και το κάθε μάθημα 
διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα με έξι διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα είναι απογευματινά και συνήθως 
οι μαθητές επιλέγουν 1-2 μαθήματα ανά έτος. Το ακαδημαϊκό 
έτος ξεκινά την 1 Οκτωβρίου και ρεαλιστικά λήγει με την 
τελευταία εξέταση των υποψηφίων, σύμφωνα με το επίσημο 
πρόγραμμα εξετάσεων των δύο Βρετανικών κέντρων 
πιστοποίησης του προγράμματος (CIE, Edexcel). Οι υψηλές 

απαιτήσεις του προγράμματος δίνουν την δυνατότητα στους 
μαθητές να αναπτύξουν στο έπακρο την κριτική τους σκέψη 
αλλά και τις αναλυτικές και μαθηματικές τους δεξιότητες. Το 
πρόγραμμα είναι ιδανικό για μαθητές Β’ Λυκείου και άνω 
που έχουν επιλέξει ήδη να σπουδάσουν στα κορυφαία 
πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας (Cambridge, Oxford, UCL, 
LSE, Imperial, Warwick, Bath,etc.) αλλά και σε οποιοδήποτε 
άλλο ξακουστό πανεπιστήμιο στον κόσμο. Οι υποψήφιοι 
πρέπει να επιλέξουν 3-4 μαθήματα για την εισαγωγή τους 
και λόγω του τεράστιου ανταγωνισμού να δουλέψουν 
σκληρά και εντατικά για την επίτευξη άριστων επιδόσεων. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, τα τμήματα μας είναι ολιγομελή 
και η διδασκαλία σε όλα τα μαθήματα ενισχύεται από 
εξτρά σημειώσεις, φυλλάδια επανάληψης ύλης και 
φυσικά μεγάλο όγκο ασκήσεων και διαγωνισμάτων σε 
περιβάλλον επίσημων Βρετανικών εξετάσεων.

Ακαδημαϊκά Προγράμματα Σπουδών

Subjects
Hours/
week

UAP Humanities & Law
Psychology 5

English Literature / Mathematics 5

History 5

English for Academic Purposes 4

GCE PRE-MEDICAL PROGRAMME 
 (incl. UKCAT/BMAT and interview preparation)

Biology 6

Chemistry 6

Mathematics 6

Physics 6

English for Academic Purposes 4

SUMMER PRE-A LEVEL

 3 week preparatory 
intensive course 
for students who 
want to have a 

head start in their 
A-level studies, or 

are uncertain of their 
choices (last week of 
June until mid-July)

Choice of 
3 subjects

Mathematics 10

Physics 10

Chemistry 10

Business & 
Economics 10

English for Academic 
Purposes

8

Subjects
Hours/
week

UAP Engineering & Sciences
Mathematics 5

Physics 5

Computer Science 5

English for Academic Purposes 4

UAP Biological Sciences

Choice of 3 subjects

Mathematics 5

Physics 5

Chemistry 5

Biology 5

English for Academic Purposes 4

UAP Business & Economics
Mathematics 4

Economics & Business Studies 5

Computing 4

Statistics 3

English for Academic Purposes 4

GCE - A Level

Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Economics 
& Business, Government & Politics, History, M. Greek
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