
Πληροφορίες για τη σχολική φοίτηση στη Στουτγάρδη

Αγαπητοί γονείς,
Το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε κάθε ομόσπονδο κρατίδιο διαφορετικό. 
Στη Στουτγάρδη έχουμε ένα ευρύ φάσμα σχολείων. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά 
με τα σχολεία, το εκπαιδευτικό σύστημα και τη σχολική φοίτηση, εκτός της αίθουσας 
διδασκαλίας. Για τον καλύτερο προσανατολισμό σας, έχουμε συγκεντρώσει τις 
σημαντικότερες πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο. Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, στο 
τέλος του φυλλαδίου θα βρείτε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. Εύχομαι στο παιδί σας 
μια καλή σχολική χρονιά στη Στουτγάρδη! 

Isabel Fezer
Δήμαρχος, Τμήμα Νεολαία και Εκπαίδευση

Πότε πρέπει να πάει το παιδί μου στο σχολείο;
Το παιδί σας πρέπει να πάει στο σχολείο, όταν γίνει έξι ετών. Στη Γερμανία, κάθε παιδί 
έχει το δικαίωμα να πάει στο σχολείο. Αυτό το δικαίωμα είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση, 
τη λεγόμενη «υποχρεωτική εκπαίδευση». Τα παιδιά υποχρεούνται από τον νόμο να 
πηγαίνουν στο σχολείο.

Ποια σχολεία υπάρχουν;
Τα παιδιά φοιτούν στο δημοτικό σχολείο [Grundschule] από την 1η έως και την 4η τάξη 
(περίπου από το 6ο έως το 10ο έτος της ηλικίας τους). Στη συνέχεια, πηγαίνουν σε ένα 
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τεχνικό σχολείο [Werkrealschule], πρακτικό 
σχολείο [Realschule], γυμνάσιο [Gymnasium] ή συλλογικό σχολείο
[Gemeinschaftsschule].

Το παιδί μου δεν μιλάει γερμανικά.
Μπορεί παρ’ όλα αυτά να πάει στο σχολείο;
Ναι, σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει όμως το παιδί σας να παρακολουθήσει μια τάξη 
προετοιμασίας [Vorbereitungsklasse], όπου μπορεί να μάθει τη γερμανική γλώσσα μαζί 
με άλλα παιδιά. Τάξεις προετοιμασίας υπάρχουν στα δημοτικά σχολεία και στα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε σχετικά από το σχολείο στην περιοχή σας ή 
την Κρατική Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στουτγάρδης [Staatlichen Schulamt Stuttgart] 
www.schulamt-stuttgart.de.

Πότε και πού πρέπει να εγγράψω το παιδί μου στο σχολείο;
Μόλις εγκατασταθείτε στη Στουτγάρδη, υποβάλετε αίτηση εγγραφής στη γραμματεία του 
σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή σας. Το παιδί σας θα πρέπει να παρίσταται κατά 
την εγγραφή του στο σχολείο. Να έχετε μαζί σας ένα έγγραφο πιστοποίησης της
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ταυτότητας του παιδιού σας.
Τι είναι ο ιατρικός προσχολικός έλεγχος [Einschulungsuntersuchung];
Προτού το παιδί σας ξεκινήσει την 1η τάξη, πρέπει να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση στην
Υπηρεσία Υγειονομικής Προστασίας [Gesundheitsamt]. Αυτό είναι σημαντικό,
προκειμένου να ανιχνευτούν εγκαίρως τυχόν περιορισμοί σχετικά με την υγεία. Κατ’ αυτό
τον τρόπο, μπορεί επίσης να διαπιστωθεί, εάν το παιδί σας είναι έτοιμο αναπτυξιακά για
τη σχολική φοίτηση.

Σε ποιο σχολείο πρέπει να πάει το παιδί μου, αν έχει ηλικία μεταξύ 6 και 10 ετών;
Το παιδί σας πρέπει να πάει σε ένα δημοτικό σχολείο που βρίσκεται κοντά στην κατοικία
σας. Για να βρείτε το σωστό δημοτικό σχολείο για το παιδί σας, ρωτήστε τις παιδαγωγούς
στο νηπιαγωγείο. Εναλλακτικά, ενημερωθείτε απευθείας από το σχολείο της περιοχής
σας. Μια κατάσταση με τα σχολεία σε όλες τις περιοχές της Στουτγάρδης μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα www.stuttgart.de/grundschulen.

Σε ποιο σχολείο πρέπει να πάει το παιδί μου, αν είναι άνω των 10 ετών;
Το παιδί σας πρέπει να φοιτήσει σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εγγράψτε
το παιδί σας σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πληροφορίες για τα σχολεία

 στην ιστοσελίδαδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Στουτγάρδη μπορείτε να βρείτε 
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen.

Τι απαιτείται από εμένα ως μητέρα/πατέρα;
Οι γονείς και το σχολείο φέρουν από κοινού ευθύνη για την ανατροφή και την εκπαίδευση
των παιδιών. Γι’ αυτό τον λόγο, το σχολείο σάς καλεί τακτικά σε συνάντηση με τους
εκπαιδευτικούς. Επίσης, καλείστε από κοινού με τους άλλους γονείς της τάξης στις
συναντήσεις γονέων.

Πόσο διαρκεί μια σχολική ημέρα;
Η διάρκεια της σχολικής ημέρας εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού σας και τον τύπο
σχολείου. Στο δημοτικό σχολείο, η διδασκαλία λαμβάνει χώρα συνήθως το πρωί.
Υπάρχουν όμως και ολοήμερα σχολεία ή υπηρεσίες παιδικής φροντίδας πριν και μετά το
μάθημα. Εάν το επιθυμείτε, το παιδί σας μπορεί, για παράδειγμα, να μείνει στο σχολείο
μέχρι το απόγευμα. Τις περισσότερες φορές, παρέχεται στο παιδί σας εκεί και φαγητό.
Ρωτήστε σχετικά στο σχολείο.

Τι είναι το ολοήμερο σχολείο;
Στα ολοήμερα σχολεία, πέρα από το μάθημα, παρέχονται στα παιδιά επιπλέον
δυνατότητες. Τα ολοήμερα σχολεία στη Στουτγάρδη είναι δωρεάν (εκτός από το
μεσημεριανό γεύμα). Κατά κανόνα, η σχολική ημέρα αρχίζει στις 8:00 π.μ. και τελειώνει
στις 3:00 ή 4:00 μ.μ. Για την εισαγωγή του παιδιού σας στο ολοήμερο σχολείο απαιτείται
η εγγραφή του. Η εγγραφή είναι δεσμευτική και ισχύει για ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.stuttgart.de/ganztagesgrundschule.

Ποιες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας υπάρχουν;
Τα δημοτικά σχολεία της Στουτγάρδης παρέχουν διάφορους τύπους παιδικής φροντίδας.
Τα περισσότερα σχολεία παρέχουν υπηρεσίες παιδικής φροντίδας από τις 7:00 π.μ. πριν
την έναρξη των μαθημάτων έως τις 5:00 μ.μ μετά το τέλος των μαθημάτων. Γι’ αυτές τις
υπηρεσίες, πρέπει να εγγράψετε το παιδί σας δεσμευτικά για ένα ολόκληρο σχολικό έτος
και να πληρώσετε το σχετικό αντίτιμο εγγραφής. Ενημερωθείτε εγκαίρως από το
εκάστοτε σχολείο ή ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.stuttgart.de/schule. Σε περίπτωση
ερωτήσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη
Διεύθυνση Διοίκησης Σχολικών Μονάδων [Schulverwaltungsamt], καλώντας τον αριθμό
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0711 216-88250.
Πότε είναι οι σχολικές αργίες;
Κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, τα παιδιά δεν έχουν μάθημα. Για να
ενημερωθείτε για τις σχολικές διακοπές, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
www.stuttgart.de/schulferien. Κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, το παιδί σας 
μπορεί να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα διακοπών. Αυτά τα προγράμματα κατά τη
διάρκεια των διακοπών λαμβάνουν χώρα στο σχολείο ή σε άλλους τόπους. Για τη
συμμετοχή του παιδιού σ’ αυτά, απαιτείται εγγραφή και πληρωμή του σχετικού αντιτίμου.
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα διακοπών και το κόστος τους μπορείτε
να λάβετε στο σχολείο του παιδιού σας ή στην ιστοσελίδα www.stuttgart.de/ferien.

Έχει το παιδί σας κάποια αναπηρία ή πάσχει από κάποια χρόνια πάθηση;
Για τα παιδιά με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες: Το παιδί
σας μπορεί να φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο και σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και να λάβει εκεί υποστήριξη με διάφορες μορφές. Διαφορετικά, το παιδί
σας μπορεί να φοιτήσει σε ένα σχολείο το οποίο ειδικεύεται στην εκπαίδευση μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτά τα σχολεία ονομάζονται Εκπαιδευτικά και
Συμβουλευτικά Κέντρα Ειδικής Αγωγής [Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ)]. Μπορείτε να λάβετε συμβουλές από το σχολείο του παιδιού
σας ή από την Κρατική Διεύθυνση Εκπαίδευσης καλώντας τον αριθμό 0711 6376-200.

Πόσο κοστίζει η φοίτηση στο σχολείο;
Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν στη Γερμανία, εκτός από την εκπαίδευση στα ιδιωτικά
σχολεία. Οι επιπλέον υπηρεσίες φροντίδας και διατροφής παρέχονται επί πληρωμή. Στη
Στουτγάρδη, πολλές οικογένειες λαμβάνουν την «οικογενειακή κάρτα» (FamilienCard) και
την «κάρτα μπόνους» (Bonuscard). Μ’ αυτές τις κάρτες, η φροντίδα και η διατροφή των
παιδιών είναι πολύ πιο οικονομικές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις
ιστοσελίδες www.stuttgart.de/familiencard και www.stuttgart.de/bonuscard.

Τι γίνεται μετά το δημοτικό σχολείο;
Μετά την 4η τάξη το παιδί μεταβαίνει σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στα
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνονται:

το τεχνικό σχολείο
το πρακτικό σχολείο
το γυμνάσιο
το συλλογικό σχολείο

Για τις νεαρές μαθήτριες και τους νεαρούς μαθητές (έως την 7η τάξη), υπάρχουν κάποια 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ολοήμερο πρόγραμμα. Ρωτήστε απευθείας στο 
εκάστοτε σχολείο ή απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Διοίκησης Σχολικών Μονάδων. 
Πληροφορίες για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen.

Ποιο από αυτά τα σχολεία είναι κατάλληλο για το παιδί μου;
Στην 4η τάξη του δημοτικού σχολείου, λαμβάνετε από το σχολείο μια σύσταση για την
περαιτέρω εκπαίδευση του παιδιού σας, τη λεγόμενη σύσταση δημοτικού σχολείου
[Grundschulempfehlung]. Ως γονείς αποφασίζετε εσείς σε ποιον
τύπο σχολείου θα φοιτήσει το παιδί σας: τεχνικό σχολείο, πρακτικό σχολείο, γυμνάσιο ή
συλλογικό σχολείο. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά σε εκδηλώσεις στα δημοτικά
σχολεία ή στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Κι αν το παιδί μου αναπτύσσεται διαφορετικά;
Όποια κι αν είναι η επιλογή σας: Η απόφαση δεν έχει κατ’ ανάγκην οριστικό χαρακτήρα!
Η αλλαγή του τύπου σχολείου είναι δυνατή. Μετά τη φοίτηση σε έναν τύπο σχολείου ή
την πρόωρη λήξη φοίτησής του, το παιδί σας έχει διάφορες δυνατότητες να ολοκληρώσει
την εκπαίδευσή του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα 
www.bildungsnavi-bw.de/schulsystem.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ανά περιοχή μπορείτε να λάβετε επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Στουτγάρδης [Stuttgarter Amtsblatt]. Σε ένα ξεχωριστό ένθετο, συντάσσεται για κάθε
σχολικό έτος μια  αυτό
στην ιστοσελίδα 

ενημερωμένη κατάσταση με τα σχολεία. Μπορείτε να ανατρέξετε σ’ 
www.stuttgart.de/schule (λέξη-κλειδί «Publikationen» (δημοσιεύσεις)).

Το Κέντρο Υποδοχής της Στουτγάρδης σάς παρέχει συμβουλές σε κατ’ ιδίαν συζήτηση
και για άλλα ζητήματα σχετικά με τη ζωή στη Στουτγάρδη. Οι σύμβουλοι μιλούν
γερμανικά, αγγλικά και πολλές άλλες γλώσσες. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ιστοσελίδα:

welcome.stuttgart.de/schule

Staatliches Schulamt Stuttgart
Bebelstraße 48
70193 Stuttgart
Telefon 0711 6376-200
Landeshauptstadt Stuttgart 

Schulverwaltungsamt
Hauptstätter Straße 79
70178 Stuttgart
Telefon 0711 216-88337
welcome.stuttgart.de/schule

Με υποστήριξη από:
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