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Θεσσαλονίκη, 16-05-2018 
Αξιότιμοι γονείς, 
 
έχετε δηλώσει το παιδί σας στα προπαρασκευαστικά μαθήματα της γερμανικής γλώσσας που 
λειτουργούν στο σχολείο μας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, 
εκτιμώντας τις προσπάθειές μας. 
 
Παρακάτω υπάρχουν μερικές σημαντικές υποδείξεις για όλους τους μαθητές, οι οποίοι θα 
λάβουν μέρος στα προπαρασκευαστικά μαθήματα του σχολείου. 

 

1.        Βιβλία 
            Για την παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτούνται τα ακόλουθα βιβλία: 
 

- BESTE FREUNDE 1 και  BESTE FREUNDE 2 ,  Kursbuch με CD 
 

- BESTE FREUNDE 1 και  BESTE FREUNDE 2,  βιβλίο ασκήσεων με CD-ROM 
 

- BESTE FREUNDE 1 και  BESTE FREUNDE 2, Glossar με CD 
 

του εκδοτικού οίκου Hueber Hellas. 
 

Παρακαλούμε θερμά τα βιβλία να μην είναι γραμμένα. 
 

2. Δίδακτρα 
 Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 1250 Ευρώ ετησίως και καταβάλλεται στην Alpha 

Bank IBAN GR25 0140 7120 712002002002803 BIC CRBAGRAAXXX πριν  την έναρξη των 
μαθημάτων. Σε περίπτωση αποχώρησης έως 30 Νοεμβρίου 2018 επιστρέφεται μέρος 
των διδάκτρων, μετά την 1 Δεκεμβρίου 2018 το ποσό των διδάκτρων παρακρατείται 
ολόκληρο.   Επίσης, με τη δήλωση του παιδιού σας καταβάλλονται τα τέλη εγγραφής 
ύψους 180 Ευρώ, τα οποία σε περίπτωση διακοπής δεν επιστρέφονται. 

                                                                                     
3. Βαθμολόγηση και εισαγωγή στη Γερμανική Σχολή 

 Για την εισαγωγή στην 7η τάξη της ΓΣΘ λαμβάνονται υπόψη: οι γραπτές και οι προφορικές 
επιδόσεις του μαθητή κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου, καθώς και 
οι επιδόσεις του στις τελικές εξετάσεις στο τέλος των προπαρασκευαστικών μαθημάτων. 
Από τους παραπάνω συντελεστές διαμορφώνεται και η τελική βαθμολογία σε σχέση 
1:1:1, η οποία καθορίζει την εισαγωγή του μαθητή στο σχολείο. 
Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου (αρχές Φεβρουαρίου) και στο τέλος του δεύτερου 
εξαμήνου (αρχές Μαΐου), οι μαθητές θα λάβουν ελέγχους με την προφορική και γραπτή 
τους βαθμολογία. 
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4.         Γλωσσικές γνώσεις και προϋποθέσεις 
                     Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση στα προπαρασκευαστικά τμήματα είναι οι 

υποψήφιοι να κατέχουν τις ενότητες 1-9 του διδακτικού βιβλίου BESTE FREUNDE 1, 
Kursbuch συμπεριλαμβανομένου του λεξιλογίου (βλ.Glossar). Επίσης, θα πρέπει να έχουν 
επεξεργαστεί τις αντίστοιχες ενότητες από το βιβλίο ασκήσεων BESTE FREUNDE 1, 
Arbeitsbuch. 

 
5.        Ο τρόπος βαθμολόγησης είναι ο εξής: 

 
     Υπολογισμός του βαθμού επίδοσης (άριστα 60) 
 
     γραπτός βαθμός 1ου εξ. + γραπτός βαθμός 2ου εξ.              →  Γ ⅓  ꞊  μέσος όρος γραπτών 
                                         2 
 

           προφορικός βαθμός 1ου εξ. + προφορικός βαθμός 2ου εξ.  →  Π ⅓  ꞊  μέσος όρος προφορικών 
        2                   

                                               
           τελική εξέταση                                                                             →  Ε ⅓  

 

Τελικός βαθμός επίδοσης ꞊ Γ+Π+Ε                                    (άριστα 60) 

             
                  Υπολογισμός γραπτού βαθμού εξαμήνων: 
 
                  1ο εξάμηνο:   1ο διαγώνισμα + 2ο διαγώνισμα  
                                                                      2     
                  2ο εξάμηνο :  3ο διαγώνισμα  
 
                  Υπολογισμός της γραπτής επίδοσης στα επίσημα διαγωνίσματα και στη γραπτή εξέταση 
 
                  Αποτέλεσμα του 1ου μέρους  (Ορθογραφία ή Ακουστικό):                                          1/3 
     
                  Αποτέλεσμα του 2ου  μέρους (Λεξιλόγιο/Γραμματική, Κατανόηση κειμένου  

               και Γραπτός λόγος):                  2/3 
 
                                                                                                 

Υπολογισμός της προφορικής επίδοσης ανά εξάμηνο: 
            

20 % Γλωσσική ορθότητα : ορθή χρήση του λεξιλογίου, 
εφαρμογή των κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού 

20 % Eκφραστική ικανότητα : διαφοροποίηση λεξιλογίου,  
σύνθετη παραγωγή λόγου 

30% Περιεχόμενο, ακρίβεια της απάντησης/λύσης: ορθή κατανόηση του 
ερωτήματος, συγκεκριμένη, λογική και εύστοχη απάντηση σε αυτό 

30% Επικοινωνιακή ικανότητα: γενικότερη στάση απέναντι στο μάθημα, 
κατανόηση λεγομένων, ικανότητα συνεργασίας, δημιουργικότητα 

 
                    6.      Επιτήρηση 

                     Η επιτήρηση  των μαθητών  από τους καθηγητές αρχίζει 15 λεπτά πριν την έναρξη και 
διαρκεί μέχρι το τέλος των μαθημάτων. 
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              7.       Ώρες μαθημάτων 
 

  Τα μαθήματα των τμημάτων θα αρχίσουν τη Δευτέρα 01.10.2018.  
 

                     Στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη των 
μαθημάτων σε ποιο τμήμα έχει ενταχθεί ο κάθε μαθητής. 

 
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο ωράριο που επιλέξατε παρακαλούμε να ενημερώσετε  
την υπεύθυνη για την οργάνωση των προπαρασκευαστικών τμημάτων κ. Τσόπελα                
το αργότερο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2018. 

 
 8. Ώρες ακρόασης καθηγητών: 
 

Θα ενημερώνεστε με επιστολή μέσω των παιδιών σας για τις ώρες στις οποίες θα δέχονται 
οι υπεύθυνοι καθηγητές (Sprechstunden). 
 

            9.       Ενημέρωση 
 

                    Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προπαρασκευαστικά τμήματα μπορείτε να 
επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του σχολείου www.dst.gr 

 
 

             Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 

 
H Διευθύντρια της Σχολής                                                           Η υπεύθυνη  
              των προπαρασκευαστικών τμημάτων 

 
 
 
 

                           Birgit Becker      A. Μαυρουδή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
      -3- 

http://www.dst.gr/

