
 

Κατευθυντήριο πρότυπο 
 

 (σε εφαρµογή από τις 20-02-2006 µε απόφαση του προεδρείου της σχολικής εφορείας της Γ.Σ.Θ. ) 

 

Η προοπτική µας είναι η Ευρώπη 
 
Η ΓΣΘ είναι ένα σύγχρονο ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα, µε µακρά παράδοση, που 
χρηµατοδοτείται από το γερµανικό κράτος. Είναι ανοιχτό απέναντι στην πολυµορφία των 
ευρωπαϊκών πολιτισµών και θεωρεί τη συνάντηση της γερµανικής και ελληνικής νοοτροπίας και 
των αντίστοιχων εκπαιδευτικών συστηµάτων ως ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
τρόπου σκέψης. Οι µαθητές µας έρχονται σε επαφή µε άλλους πολιτισµούς και προετοιµάζονται 
για τη ζωή σε µια ενωµένη Ευρώπη. 
 
Η ΓΣΘ είναι ένα σχολείο συνάντησης  µε ένα γερµανικό και ένα ελληνικό τµήµα, που επιδιώκει 
µια εφικτή σύνθεση µεταξύ του ελληνικού και γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Αποσκοπούµε στη συγκεκριµένη προετοιµασία των µαθητών µας για τις γερµανικές και 
ελληνικές απολυτήριες εξετάσεις.  Μαθητές από τα δύο τµήµατα συνεργάζονται σε ορισµένα 
µαθήµατα και τάξεις κατά την «διδασκαλία συνάντησης» (Begegnungsunterricht). Ο απώτερος 
σκοπός µας είναι ένα κοινό απολυτήριο σε µεικτές τάξεις, αποτελούµενες από µαθητές και των 
δύο τµηµάτων. 
 
∆ιαπαιδαγωγούµε τους µαθητές µας, ώστε να γίνουν ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες. Γι’ αυτό όχι 
µόνο η συνεχής τριβή µε τη γερµανική κουλτούρα και γλώσσα, αλλά και η διδασκαλία  άλλων 
ξένων γλωσσών  γενικά και η διδασκαλία ορισµένων µαθηµάτων στη δεύτερη γλώσσα 
αντίστοιχα  (Γερµανικά στο Ελληνικό Τµήµα και Ελληνικά στο Γερµανικό)  παίζουν έναν κεντρικό 
ρόλο στο σχολείο µας. 
 
Αξίες όπως η αµοιβαία ανεκτικότητα, ο σεβασµός για το διαφορετικό τρόπο σκέψης και το 
ανοιχτό πνεύµα απέναντι στο «ξένο» έχουν προτεραιότητα στο σχολείο µας. 
 
 

Βοηθάµε τους µαθητές µας να γίνουν ανεξάρτητοι,  
συνειδητοί  και υπεύθυνοι άνθρωποι. 

 
∆ίνουµε αξία στην αυτόνοµη εργασία και κριτική σκέψη του µαθητή, αλλά και στην κοινωνικότητά 
του και την υπεύθυνη συµπεριφορά του προς το περιβάλλον. Γι’ αυτό  το σκοπό είναι 
απαραίτητες η (αυτο)πειθαρχία, η προθυµία για δραστηριοποίηση και υψηλή επίδοση, η 
ικανότητα να συνεργάζεται κανείς στην οµάδα και να αντιµετωπίζει µε ειρηνικό και δηµιουργικό 
τρόπο τις συγκρούσεις . 
 
Προσφέρουµε στους µαθητές θεµελιωµένη εξειδικευµένη γνώση που συνδέεται και µε την 
πράξη, αλλά και µια πλατιά γενική µόρφωση. 
Επιπλέον δίνουµε στους µαθητές τη δυνατότητα να εφαρµόσουν τη θεωρητική γνώση και να 
εµβαθύνουν σ’ αυτήν µέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων, όπως είναι οι ηµέρες Projekt, οι 
εκδροµές, οι αθλητικές συναντήσεις και οι ανταλλαγές µαθητών, καθώς και η πρακτική άσκηση 
σε επαγγέλµατα.  
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Η εξαιρετική φήµη του σχολείου µας στηρίζεται στην υψηλή ποιότητα 
της διδασκαλίας, την οποία είναι υποχρέωσή µας να εξασφαλίσουµε 

και στο µέλλον. 
 
Όλοι οι καθηγητές συνεργάζονται στενά για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας διδασκαλίας. 
Βασική επιδίωξη είναι η µαθητοκεντρική διδασκαλία, που στοχεύει στην ικανότητα του µαθητή να 
χειρίζεται ποικιλία µεθόδων κατά την παρουσίαση ενός θέµατος και να συσχετίζει τις γνώσεις του 
από διάφορα µαθήµατα. 
 
Στα εξοπλισµένα µε υπερσύγχρονα µέσα εργαστήρια πληροφορικής και φυσικών επιστηµών, 
στις µοντέρνες αίθουσες καλλιτεχνικών και µουσικής, καθώς και στις ευρύχωρες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, οι µαθητές µας αποκτούν όχι µόνο θεωρητικές γνώσεις, αλλά και 
δραστηριοποιούνται πρακτικά και δηµιουργικά. 
 
Τα προγράµµατα και οι στόχοι διδασκαλίας εξασφαλίζονται µε τακτική επιµόρφωση των 
καθηγητών και διαρκή αξιολόγησή τους. 
 
 
 

Καλλιεργούµε ένα πνεύµα ανοιχτό στη σχολική ζωή, στο οποίο 
συµβάλλει ο καθένας µε υπευθυνότητα.. 

 
Μαθητές, γονείς και καθηγητές, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι συµµετέχουν στη σχολική 
ζωή, συνεργάζονται µεταξύ τους µε υπευθυνότητα και αντιµετωπίζουν ο ένας τον άλλο µε 
εµπιστοσύνη και πνεύµα αλληλοβοήθειας. Έτσι οι µαθητές, οι οποίοι αντιλαµβάνονται τη φοίτηση 
στο σχολείο µας ως ευκαιρία για τους ίδιους, µπορούν να αισθανθούν ευχαριστηµένοι στο 
περιβάλλον µας. 
 
Η αρµοδιότητα για τις εκάστοτε διαδικασίες και τη λήψη των αποφάσεων πρέπει να ορίζεται µε 
σαφήνεια. Σηµαντική βάση της συνεργασίας µας θεωρούµε την έγκαιρη και ολοκληρωµένη 
πληροφόρηση όλων των µελών της σχολικής κοινότητας και τη συζήτηση για τα προβλήµατα και 
τα ζητήµατα που την απασχολούν . 
 
Όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας συµµετέχουν, ανάλογα µε την εκάστοτε αρµοδιότητά τους, 
στην εξέλιξη της σχολής σύµφωνα µε το πνεύµα αυτού του προτύπου. 
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