
Απόλυτη ήταν η επιτυχία των μαθητών
της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης
στις φετινές Πανελλαδικές αλλά και στις
εξετάσεις για το  γερμανικό απολυτήριο
(Abitur). 
Από τους 43 φετινούς τελειόφοιτους της
Γ’ Λυκείου που κατέθεσαν το μηχανογρα-
φικό τους οι 42 πέτυχαν την εισαγωγή
τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και μάλιστα
στις θεωρούμενες δύσκολες σχολές.
Ποσοστό επιτυχίας: 98%
Συγκεκριμένα: 17 μαθητές εισήχθησαν
σε Φιλολογικές Σχολές (5 σε Νομικές),
11 στις λεγόμενες Θετικές, ενώ 9 πέτυχαν
την εισαγωγή τους σε Πολυτεχνικές Σχο-
λές. Ανάμεσα τους ο τελειόφοιτός μας
Γρηγόρης Χριστοδούλου, που μπήκε πρώ-
τος στην Μηχανολόγων-Μηχανικών του
ΑΠΘ με 19.338 μόρια, η Νίκη Σγουρού-
Κωνσταντίνου (2η στο Παιδαγωγικό του
ΑΠΘ) και η Φανή Βαλτή-Καλογήρου (4η
στη Θεάτρου του ΑΠΘ).
Απόλυτη όμως ήταν και η επιτυχία των
μαθητών της Γ΄ Λυκείου στις εξετάσεις
για το γερμανικό απολυτήριο (Abitur).
Συνολικά  πέρασαν τις τελικές εξετάσεις
και απέκτησαν το Abitur, με το οποίο μπο-
ρούν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε

πανεπιστήμιο της Γερμανίας και της Ευ-
ρώπης, 50 από τους 51 φετινούς τελει-
όφοιτους. Με τους εξαιρετικούς βαθμούς
τους μάλιστα κατάφεραν να συγκεντρώ-
σουν μέσο όρο πολύ υψηλό στην κλίμακα
βαθμολογίας του γερμανικού συστήματος
(1,9 με άριστα το 1).
Επίσης για άλλη μια χρονιά δύο μαθητές
του σχολείου μας, η Ανδρομάχη Αγγελίδου
και ο Νίκος Ποιμενίδης, εξασφάλισαν
από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών
Ανταλλαγών (DAAD) υποτροφίες για να
σπουδάσουν στη  Γερμανία. 
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους και καλή
σταδιοδρομία.
Η Γερμανική Σχολή ενημερώνει ότι οι
εγγραφές για τα φετινά προπαρασκευα-
στικά τμήματα συνεχίζονται. Αφορούν
στους μαθητές που την τρέχουσα χρονιά
φοιτούν στην ΣΤ’ τάξη του δημοτικού και
ενδιαφέρονται να δώσουν εξετάσεις για
να εισαχθούν στο γυμνάσιο της Σχολής
τον Σεπτέμβριο του 2016. 
Τέλος, η Γερμανική Σχολή ενημερώνει
ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην Α’ Λυκείου
για το σχολικό έτος 2015-16. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
τη γραμματεία της Σχολής.
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