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1.

Γενικές πληροφορίες

Η ΓΣΘ είναι ιδιωτικό σχολείο και υποστηρίζεται οικονομικά και στελεχώνεται από την Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας. Από τους γονείς αναμένεται ότι θα είναι σε θέση και θα ανταποκρίνονται στις
οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του σχολείου. Η επιδότηση του σχολείου από την Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας διασφαλίζει, πέραν τούτου, την ποιότητα αυτού ως σχολείου συνάντησης με
διεθνώς αναγνωρισμένο γερμανικό απολυτήριο, το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (DIA).
Για την εισαγωγή μαθητών αποφασίζει ο διευθυντής του σχολείου τηρώντας τα παρακάτω κριτήρια που
έχουν θεσπιστεί από τον σχολικό φορέα και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Υπουργείο Εξωτερικών, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διοίκησης
– Κεντρική Υπηρεσία για τα Σχολεία Εξωτερικού).
Γενικά ισχύει ότι η εισαγωγή των μαθητών είναι δυνατή, εφόσον αυτά ζουν υπό την ίδια στέγη με
τουλάχιστον έναν γονέα/κηδεμόνα.
Η εισαγωγή στο δημοτικό σχολείο μπορεί να γίνει μόνο κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
Η απόφαση για την εισαγωγή μαθητών εναπόκειται κατά βάση στον διευθυντή του σχολείου και όχι στον
έλεγχο ελληνικής αρχής. Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Εγχειρίδιο για Γερμανικά Σχολεία του Εξωτερικού, η
νομική οδός αποκλείεται.
2.

Εισαγωγή στο δημοτικό σχολείο

Δυνατότητα φοίτησης: ένα τμήμα ανά τάξη με 22 παιδιά το μέγιστο
2.1

Διαδικασία κατά την εισαγωγή στην 1η τάξη

Στην πρώτη τάξη εισάγονται μόνο μαθητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το τεστ για τη
διαπίστωση της ικανότητας φοίτησης σε σχολείο ή οι μαθητές, των οποίων η ικανότητα φοίτησης
διαπιστώθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος.
Κατά κανόνα εισάγονται παιδιά που έχουν φοιτήσει στο νηπιαγωγείο και στο τμήμα προσχολικής
αγωγής της ΓΣΘ. Παιδιά που δεν έχουν φοιτήσει στο τμήμα προσχολικής αγωγής της ΓΣΘ κα δεν
έχουν γνώσεις Γερμανικών ή έχουν λίγες γνώσεις Γερμανικών μπορούν να εισαχθούν μόνο
δοκιμαστικά. Κατά τη διαδικασία αυτή αναμένεται υποχρεωτικά η απόκτηση καλών γνώσεων της
γερμανικής γλώσσας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό συμφωνείται με τους γονείς, ενώ η
συμφωνία περιλαμβάνει και την ιδιωτική υποστήριξη του παιδιού σε εξωσχολικό επίπεδο.

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο και το τμήμα προσχολικής αγωγής της ΓΣΘ είναι επιθυμητή και σκόπιμη,
αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Αντιστρόφως, από τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο και το τμήμα
προσχολικής αγωγής δεν απορρέει αξίωση για εισαγωγή στο δημοτικό σχολείο.
Πριν από την εισαγωγή του παιδιού διενεργείται μια συνέντευξη με τους γονείς, τον διευθυντή του
δημοτικού σχολείου και τον διευθυντή του σχολείου.
Σε περίπτωση που δηλωθούν περισσότερα παιδιά από τις διαθέσιμες ελεύθερες θέσεις, τότε τα
παιδιά εισάγονται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και τη σειρά προτεραιότητας που προκύπτει
από αυτά:
1. Παιδιά από γερμανικές οικογένειες που έχουν αποσπαστεί ή βρίσκονται στην Ελλάδα
2. Παιδιά που φοίτησαν στο τμήμα προσχολικής αγωγής της ΓΣΘ ή σε κάποιο άλλο γερμανικό
σχολείο προσχολικής αγωγής ή άλλο γερμανικό νηπιαγωγείο
3. Παιδιά με επαρκείς για την ηλικία τους γνώσεις Γερμανικών, που έχουν αδέρφια που φοιτούν
στην ΓΣΘ
4. Παιδιά με επαρκείς για την ηλικία τους γνώσεις Γερμανικών
5. Παιδιά με γερμανόφωνο υπόβαθρο
6. Άλλα παιδιά
2.2 Εισαγωγή παιδιών με γερμανόφωνο υπόβαθρο, συνέχιση της σχολικής πορείας σε
γερμανικό σχολείο
Παιδιά από τη Γερμανία, των οποίων οι γονείς διαμένουν προσωρινά στη Θεσσαλονίκη κατ’ εντολή
κάποιου γερμανικού οργανισμού ή γερμανικής δημόσιας αρχής ή γερμανικής ή πολυεθνικής
επιχείρησης και πρέπει να προετοιμαστούν για τη μετέπειτα επανενσωμάτωσή τους σε κάποιο
γερμανικό σχολείο, εισάγονται κατά κανόνα στη ΓΣΘ και συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο σχολείο
ως μαθητές του δημοτικού σχολείου.
Επίσης μαθητές που μετακομίζουν με τις οικογένειές τους στη Θεσσαλονίκη και προέρχονται άμεσα
από κάποιο γερμανικό σχολείο της Ελλάδας ή άλλο γερμανικό σχολείο εξωτερικού, εισάγονται κατά
κανόνα στο σχολείο και συνεχίζουν τη σχολική πορεία τους.

2.3 Εισαγωγή παιδικών με γερμανική, ελληνική ή άλλη εθνικότητα που μέχρι σήμερα δεν
φοίτησαν σε γερμανικό σχολείο
α) Συνομιλία των γονέων και του μαθητή με τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου για τις
δυνατότητες και τα όρια της εκπαίδευσης στη ΓΣΘ.
β) Επίσημες εξετάσεις εισαγωγής την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα των
Γερμανικών και Μαθηματικών. Και στα δύο τα μαθήματα διεξάγεται γραπτή εξέταση (γραμματική,
παραγωγή γραπτού λόγου, αριθμητικές ασκήσεις και προβλήματα) και στα Γερμανικά γίνεται μια
πρόσθετη προφορική εξέταση (εξέταση της ικανότητας επικοινωνίας, της ικανότητας ανάγνωσης
και της κατανόησης κειμένου).

Η εξέταση έχει οικονομική επιβάρυνση.
Την απόφαση για την εισαγωγή του μαθητή στο σχολείο τη λαμβάνει ο διευθυντής του σχολείου
βάσει του αποτελέσματος της εξέτασης και της εισαγωγικής συνομιλίας. Η απόφαση δεν
εναπόκειται στον έλεγχο ελληνικών αρχών. Η νομική οδός αποκλείεται.
2.4

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την εγγραφή

- Έντυπα εγγραφής (διαθέσιμα μέσω download ή από τη γραμματεία του σχολείου)
- Ληξιαρχική πράξη γέννησης
- Αντίγραφο διαβατηρίου
- Ενδεικτικό του προηγούμενου σχολικού έτους
- Πιστοποιητικό υγείας
- Φωτογραφία ταυτότητας

