
Deutsche Schule Thessaloniki
9 km Thessalonikis - Thermis
55102 Thessaloniki 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 
ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

www.dst.gr

Σας προσκαλο µε να γνωρίσετε τη ΓΣΘ!
Μπορείτε να κλείσετε ραντεβο  
στο τηλ φωνο: 2310 475900

Wir laden Sie ein, die DST kennenύάlernen!
Vereinbaren Sie einen Termin unter 
der Telefonnάmmer: 2310 475900

Περισσ τερες λεπτοµ ρειες 
θα βρείτε στην ιστοσελίδα µας: www.dst.gr

Detaillierte Informationen nden 
Sie aάch aάf άnserer Website: www.dst.gr

Die Deutsche Schule Thessaloniki ist eine vom 
deutschen Staat geförderte, traditionsreiche
und moderne Privatschule, die der Vielfalt 
der eάropäischen Kάltάren o en άnd aάfgeschlossen 
gegenüber steht.

Begegnung betrachten wir als Chance, um eine 
europäische Denkweise zu entwickeln. Unsere 
Schülerinnen άnd  Schüler ö nen sich gegenüber 
anderen Kulturen und werden auf ein Leben 
als Weltbürger von morgen vorbereitet.

Jedes Kind, das über ausreichende 
Deutschkenntnisse verfügt, kann sich um einen 
Platz an der DST bewerben.

Η Γερµανική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι να σ γχρονο 
ιδιωτικ  σχολείο, µε µακρ  παρ δοση, ανοιχτ  
στην πολυµορφία των ευρωπαϊκών πολιτισµών, 
το οποίο χρηµατοδοτείται απ  το γερµανικ  κρ τος. 

Θεωρο µε τη συν ντηση ως ευκαιρία για την αν πτυξη 
εν ς ευρωπαϊκο  τρ που σκ ψης. Οι µαθητ ς µας 
ρχονται σε επαφή µε λλους πολιτισµο ς 

και προετοιµ ζονται για τη ζωή ως πολίτες του κ σµου. 

Κλθε παιδί που διαθέτει επαρ είς γνώσεις 
της γερµανι ής γ ώσσας µπορεί να είναι υποψήφιο 
για εγγραφή στη ΓΣΘ.

WIR GESTALTEN 
SCHULE NEU

SEIT 
1888

KINDER MIT 
KÜHNEM VERSTAND
WELTBÜRGER VON MORGEN

ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ
ΑΝΟΙΧΤH ΣΚΕΨΗ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



Aufnahme in den Kindergarten und in die Grundschule

Wir verfolgen eine ganzheitliche Erziehung, um den 
Kindern optimale Entwicklungsmöglichkeiten 
und Lebenschancen zu bieten. 

Unterrichtssprache Deutsch und griechischer 
Sprachunterricht

Aufnahme in das Gymnasium

Wir orientieren uns an einer hohen 
Unterrichtsqualität. Wir bieten muttersprachlichen 
Deutschunterricht.

Bilinguales Unterrichtsprogramm nach 
modernen Lehrmethoden

Abschluss 

Wir führen unsere Schülerinnen und Schüler zum 
Abitur, dem höchsten deutschen Bildungsabschluss. 
Er berechtigt zum unmittelbaren und uneingeschränkten 
Hochschulstudium in Deutschland und an vielen 
Universitäten weltweit sowie zur Teilnahme 
an den Panhelladischen Prüfungen. 

∆υνατότητα εισαγωγής στο Νηπιαγωγείο και  ∆ηµοτικό

Ακολουθο µε πρ γραµµα που εστι ζει στην ολιστική 
αν πτυξη. ∆ηµιουργο µε ιδανικ ς προ ποθ σεις 
για την εξ λιξη του παιδιο  και για ευκαιρίες ζωής.

Γλώσσα διδασκαλίας η γερµανική και εκµ θηση 
της ελληνικής γλώσσας.

∆υνατότητα εισαγωγής στο  Γυµνάσιο

Στ χος µας η ριστη ποι τητα εκπαίδευσης.
Προσφ ρουµε µ θηµα Γερµανικών σε επίπεδο 
µητρικής γλώσσας.

∆ίγλωσσο εκπαιδευτικ  πρ γραµµα 
µε σ γχρονες µεθ δους.

Απολυτήριο

Οδηγο µε τις µαθήτριες και τους µαθητ ς µας 
στο γερµανικ  απολυτήριο (Abitάr), τον ανώτατο τίτλο 
σπουδών της Γερµανίας που επιτρ πει την πρ σβαση 
στην τριτοβ θµια εκπαίδευση της Γερµανίας και πολλών 

λλων χωρών παγκοσµίως µεσα και χωρίς περαιτ ρω 
περιορισµο ς. Επιπλ ον προσφ ρουµε τη δυνατ τητα 
εισαγωγής στα ελληνικ  πανεπιστήµια κατ πιν 
συµµετοχής στις πανελλαδικ ς εξετ σεις.

KINDER MIT 

WACHEM GEIST

WELTBÜRGER VON MORGEN

ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ
ΑΝΟΙΧΤO ΠΝΕΥΜΑ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΥΑΛΟ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

KINDER MIT 

FREIEM DENKEN

WELTBÜRGER VON MORGEN

SEIT

1888

KINDER MIT 

WEITEM HORIZONT

WELTBÜRGER VON MORGEN

ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ
ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


