
Πληροφορίες για τον κανονισμό της απολυτήριας εξέτασης για την απόκτηση 

του δικαιώματος εισαγωγής των αποφοίτων 

της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 

στα Ανώτατα Ιδρύματα της Γερμανίας – εν συντομία:

σχολ. έτος 2015/1016

Κανονισμός εξετάσεων 
γερμανικού απολυτηρίου

DEUTSCHE SCHULE THESSALONIKI

ΓEΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Σύστημα Εξετάσεων

- Έγκριση παρέκκλισης για τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης:

6 ώρες Γερμανικά

- Νέος κανονισμός του γερμανικού απολυτηρίου από 9.3.2005

Προϋποθέσεις:
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Πλεονεκτήματα:

- Εξετάσεις βάσει σύγχρονων παιδαγωγικών απόψεων,

δηλ. εξετάσεις με παρουσίαση ενός θέματος, με συζήτηση,

εφαρμογή διδασκόμενης γνώσης, λύση προβλημάτων

- Ενίσχυση ειδικών ικανοτήτων των μαθητών μέσα από

το μάθημα «εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Γεωγραφία »

- Καλή προετοιμασία των μαθητών σε τεχνικές εξέτασης

και παρουσίασης ενός θέματος

- Δικαίωμα εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα
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Ο δρόμος για το γερμανικό 

απολυτήριο (Abitur )

Οργάνωση του μαθήματος στο Λύκειο (τάξεις 11 και 12 ) 

και της γερμανικής απολυτήριας εξέτασης

- Ελλην. αναλ. πρόγραμμα για όλους τους μαθητές 

- Στη ΓΣΘ διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα 

όλα τα Φυσικομαθηματικά μαθήματα

Για όλες τις

κατευθύνσεις:

Αγγλικά

(2 ώρες/εβδ.)

Ελληνικό Απολυτήριο Συγχρόνως 

συμπληρωματικό 

μάθημα
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+
6 ώρες Γερμανικά μετά από έγκριση

4 ώρες 

την εβδομάδα 

Γερμανική Γλώσσα και

Γραμματεία

Επιπλέον: 

Προσανατολισμός Θετικών και Οικονομικών Σπουδών:

2 ώρες/εβδ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Εξάσκηση στο επίπεδο διδασκαλίας II  και III

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών:

2 ώρες/εβδ. Εφαρμοσμένη Γεωγραφία 

Πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας

Επίπεδο ΙΙ
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Γερμανικές απολ. εξετάσεις:
Εξέταση στο μάθημα της γερμ. γλώσσας για

όλους τους μαθητές (γραπτά και προφορικά)

προσανατολισμένη στη γερμανική νομοθεσία και 

στην απολυτήρια εξέταση του γερμανικού τμήματος

Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών:

προφορική εξέταση

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών 

Σπουδών:

προφορική εξέταση

Εφαρμοσμένη Γεωγραφία

Για όλους:

προφορική εξέταση

Αγγλικά

= Γερμανικό απολυτήριο 
Πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας

Επίπεδο ΙΙ

επιπλέον
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Προϋποθέσεις μέχρι τις εξετάσεις:

1. Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών:

Γερμανικά, Αγγλικά, 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  :

Μ.Ο. του κάθε μαθήματος

τουλάχιστον 12

Β΄ Λυκείου           Γ΄ Λυκείου

α΄ εξ., β΄ εξ.,              α΄ εξ. :
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Έγκριση συμμετοχής στις γερμανικές  απολυτήριες εξετάσεις



Αποκλείονται από την εξέταση:
Μ.Ο. Γερμανικά :

μικρότερος του 12 

Μ.Ο. Γερμανικά :

12

Αγγλικά και συμπλ. μάθ.:

10 - 11

Απόφαση συνεδρίασης για τη

συμμετοχή των μαθητών 

στις εξετάσεις μόνο

για το Πιστοπ.Γλωσσομάθειας

( όχι Abitur ! )

Μ.Ο. Γερμανικά :

12

Αγγλικά ή συμπλ. μάθ.:

10 - 11

Απόφαση συνεδρίασης για τη

συμμετοχή των μαθητών 

στις εξετάσεις :

1. Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών
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2. Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών:

Μ.Ο. στην τάξη Β΄ Λυκείου :

Μαθ., Bιολ., Χημ., Φυσ.:

Βαθμός 14 σε τουλάχιστον 2 από 

τα παραπάνω μαθήματα

Β΄ Λυκείου           Γ΄Λυκείου

α΄ εξ., β΄ εξ.,              α΄ εξ. :

Γερμανικά, Αγγλικά, 

Εφαρμοσμένη Γεωγραφία:

Μ.Ο. σε κάθε μάθημα

τουλάχιστον 12

Ελληνικό Απολυτήριο : Τουλάχιστον με βαθμό 10 
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2. Ανθρωπιστικών Σπουδών:

Απόφαση συνεδρίασης για τη

συμμετοχή των μαθητών

στις εξετάσεις :

Μ.Ο. Γερμανικά :

12

Αγγλικά ή συμπλ. μάθ.:

10 - 11

Απόφαση συνεδρίασης για τη

συμμετοχή των μαθητλών

στις εξετάσεις μόνο

για το Πιστοπ. Γλωσσομάθειας

( όχι Abitur ! )

Μ.Ο. Γερμανικά :

12

Αγγλικά και συμπλ. μάθ.:

10 - 11

Αποκλείονται από την εξέταση:
Μ.Ο. Γερμανικά :

μικρότερος του 12
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Βαθμός για τη 

συμμετοχή στην 

εξέταση:

Β΄Λυκ.

α΄εξ.

Β΄Λυκ

β΄εξ.

Γ΄Λυκ

α΄εξ.

=

Μ.Ο. των τριών 

τετραμήνων

Βαθμός Εισαγωγής (ΒΕ)

Γερμανικά Μ.Ο. Γερμ. (τουλ. 12)

Εφαρμοσμένα 

Μαθηματικά ή 

Γεωγραφία

Μ.Ο. (τουλ. 12)

Αγγλικά Μ.Ο. Αγγλ. (τουλ. 12)
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Προϋποθέσεις για τις εξετάσεις :

γραπτά προφορ.
Βαθμός

εισαγ.

Γενικός βαθμός

μαθήματος (ΓΒ)

Γερμανικά γρΓερμ πρΓερμ ΒΕΓερμ
( γρΓερμ + πρΓερμ + ΒΕΓερμ ) : 3 

= ΓΒΓερμ

Εφαρμοσμένα 

Μαθηματικά ή 

Γεωγραφία

πρΣυμπ

λ.μαθ.

ΒΕΣυμπλ

.μαθ.

( πρΣ + ΒΕΣυμπλ.μαθ. ) : 2 = 

Γ.Β.Συμπλ.μαθ.

Αγγλικά πρΑγγλ ΒΕΑγγλ ( πρΑ + ΒΕΑγγλ ) : 2 = Γ.Β.Αγγλ

Σε κάθε μάθημα τουλάχιστον 12

-Γενικός βαθμός Γερμανικών τουλάχιστον 12, διαφορετικά δεν χορηγείται το γερμ. απολυτήριο

ούτε το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

- Βαθμ. Γερμανικών 12 και Γεν. Βαθμ. Αγγλικών ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Γεωγραφία

μικρότερος του 12 (αλλά μεγαλύτερος του 10): αποφασίζει η συνεδρίαση

και Γενικός. Βαθμός Αγγλικών και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Γεωγραφίαμικρότερος του 12

(αλλά τουλάχιστον 10.): δίνεται μόνο πιστοπ. γλωσσομάθειας (όχι γερμ. απολυτήριο)

Απολυτήριο τουλάχιστον 10
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Υπολογισμός του Γ.Μ.Ο. της εξέτασης:
(χωρίς ειδικές περιπτώσεις)

Μ.Ο.των τετραμήνων όλων των 

μαθημάτων των τάξεων Β΄ και 

Γ΄Λυκείου:

Μ.Ο.Τ : • 1 =

Γενικός Βαθμός Γερμανικά Γ.Β.Γερμ : • 2 =

Γεν. Βαθμ. Εφαρμ. 

Μαθηματικών ή Γεωγραφίας
Γ.Β.Συμπλ.μαθ   : • 1 =

Γενικός βαθμός Αγγλικά Γ.Β.Αγγλ : • 1 =

: 5

Γενικός Βαθμός Εξέτασης (( 2 • Γ.Β.Γ ) + Β.Απ + Γ.Β.Σ + Γ.Β.Α ):5 =

Αντιστοίχιση προς τη γερμ. 

βαθμολογία
1 + 0,3 • ( 20 – Γ.Β.Εξέτ. ) =

Βαθμ.Γερμ.

Απολυτηρίου



Υπολογισμός του ΜΟΤ για το 

συνολικό βαθμό  της εξέτασης
 Προστίθενται οι βαθμοί των 4 τετραμήνων των τάξεων Β΄και

Γ΄Λυκείου

 Δεν συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τετραμήνων στο μάθημα των 
Γερμανικών και Αγγλικών (δηλ. οι βαθμοί των 3 τετρ. στα Γερμανικά 
και των 4 τετρ. στα Αγγλικά)

 Επειδή: οι βαθμοί αυτοί περιλαμβάνονται ήδη στο βαθμό του 
Γερμανικού Απολυτηρίου

 Βαθμοί τετραμήνων : αριθμό μαθημάτων = 

ΜΟΤ (χωρίς τις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου)


