
   
 

  

 
 
 

Εισαγωγή στο ελληνικό τμήμα της ΓΣΘ 
(Απόφαση του Προεδρείου της Σχολικής Εφορείας από την 04.11.2008) 

 
 
1. Εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου (τάξη 7) 
 

1.1 Μαθητές που τελειώνουν την 6η τάξη ενός ελληνικού δημοτικού. 
 

Διατίθενται 58 θέσεις για τους μαθητές αυτούς. 
 
Μαθητές που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη ή σε κοντινή περιοχή παρακολουθούν 
υποχρεωτικά τα προπαρασκευαστικά τμήματα της ΓΣΘ και δίνουν με τη λήξη του 
σχολικού έτους εισαγωγικές εξετάσεις. Οι  μαθητές εκείνοι που διαμένουν εκτός 
Θεσσαλονίκης μπορούν να πάρουν επίσης μέρος στις εξετάσεις αυτές, επιπρόσθετα 
όμως εξετάζονται προφορικά στο μάθημα των Γερμανικών καθώς και στην 
ορθογραφία. 
 
Από όλες τις εξετάσεις δημιουργείται μία κατάσταση μαθητών κατά σειρά 
επιτυχίας. Οι 58 πρώτοι μαθητές εισάγονται στο σχολείο.  

 
1.2 Μαθητές που προέρχονται από γερμανικά σχολεία  ή από το γερμανικό τμήμα της 

 ΓΣΘ και θέλουν να εγγραφούν στο ελληνικό γυμνάσιο της ΓΣΘ. 
 

Για τους μαθητές αυτούς διατίθενται 2 θέσεις μετά από εισαγωγικές εξετάσεις. Στις 
εξετάσεις αυτές παίρνουν μέρος μόνο μαθητές, που στον έλεγχο της 6ης τάξης του 
γερμανικού γυμνασίου παρουσίαζαν στα μαθήματα των Γερμανικών, Μαθηματικών 
και Αγγλικών συνολικά μέσο όρο «λίαν καλώς» (2 στην γερμανική κλίμακα 
αξιολόγησης με άριστα το 1) και είχαν σε καθένα από τα παραπάνω μαθήματα 
τουλάχιστον το βαθμό «καλώς» (3 στη γερμανική κλίμακα αξιολόγησης με άριστα 
το 1). 
 
Οι μαθητές αυτοί παίρνουν μέρος στις εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των 
προπαρασκευαστικών τμημάτων για την εισαγωγή στη Σχολή. Επιπλέον  
εξετάζονται στην ορθογραφία στο μάθημα των Γερμανικών και ελέγχεται σε 
προφορική εξέταση η ικανότητά τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που 
γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι, οι 
δύο καλύτεροι μαθητές παίρνουν τις δύο κενές θέσεις. 

 
1.3 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις δύο κενές  θέσεις ή εφόσον τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων της δεύτερης ομάδας υποψηφίων δεν κριθούν 
ικανοποιητικά, τότε αυτές οι θέσεις διατίθενται στους μαθητές εκείνους που 
καταλαμβάνουν την 59η και 60η θέση της πρώτης ομάδας (τους 2 πρώτους 
επιλαχόντες). 

 



 
 
 
 
 
 
 
2. Εισαγωγή μαθητών στο ελληνικό τμήμα σε μεταγενέστερη στιγμή. 

 
2.1 Είναι δυνατόν να εισαχθεί μαθητής που φοιτά σε ελληνικό ή γερμανικό γυμνάσιο 

(και αργότερα λύκειο) στο ελληνικό τμήμα και μετά την έναρξη της Α΄ Γυμνασίου, 
εφόσον προκύψει κενή θέση.  

 
2.2 Θέσεις που ελευθερώνονται στην Α΄ Γυμνασίου μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού 

έτους διατίθενται στους επιλαχόντες των εισαγωγικών εξετάσεων του ίδιου έτους 
κατά σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που ελευθερωθεί θέση στην Α΄ 
Γυμνασίου αργότερα από την ημερομηνία που ορίζεται πιο πάνω, η θέση αυτή 
διατίθεται, ανεξάρτητα από τη σειρά προτεραιότητας των επιλαχόντων, σε έναν 
από τους 5 πρώτους στην κατάσταση επιλαχόντων. Όταν υπάρχουν περισσότεροι 
ενδιαφερόμενοι, διεξάγονται προφορικές εξετάσεις, με σκοπό να προσδιοριστεί 
νέα σειρά προτεραιότητας όσον αφορά στο επίπεδο των γνώσεων των μαθητών 
στα Γερμανικά και στην ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
μαθημάτων που διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα. 

 
2.3 Η εισαγωγή σε μεγαλύτερες τάξεις του ελληνικού τμήματος της ΓΣΘ είναι κατά 

κανόνα δυνατή μόνο στην αρχή κάθε σχολικού έτους, εφόσον ελευθερωθεί 
κάποια θέση, και προϋποθέτει σχετική γραπτή αίτηση των γονέων μέχρι την 1η 
Σεπτεμβρίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους. Η αίτηση ανανεώνεται κάθε 
χρόνο. 

 
2.4 Οι μαθητές αυτοί μπορούν να εισαχθούν μόνο κατόπιν γραπτής και προφορικής 

εξέτασης στο μάθημα των Γερμανικών, των Μαθηματικών και των Ελληνικών, 
όπου καλούνται να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να παρακολουθήσουν και να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων που διδάσκονται στη Σχολή και 
στις δύο γλώσσες. 

 
2.5 Η Σχολή δεν υποχρεούται να εξετάσει όλους του υποψηφίους. Αν είναι προφανές 

ότι οι  γνώσεις της γερμανικής γλώσσας του υποψηφίου δεν επαρκούν για τη 
Σχολή, η εξέταση δεν πραγματοποιείται. 

 


