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Παράρτημα 3  
Αποφάσεις για την επιλογή βαθμίδας σχολικής φοίτησης και ειδικές διατάξεις 
για μαθητές της Hauptschule, της Realschule και μαθητές ενταξιακής 
εκπαίδευσης 
 
 
Βασική αρχή 
Λόγω του μικρού αριθμού μαθητών οι τάξεις 5 έως 10 του προφίλ Α  (Profil A-Klassen) 
μπορούν να λειτουργούν μόνο ως γυμνάσιο. Προκειμένου να είναι δυνατή η υποστήριξη και 
αξιολόγηση όλων των μαθητών βάσει της ικανότητας μάθησης και επίδοσής τους, 
κατατάσσονται μέσα στην τάξη σε μαθητές γυμνασίου, μαθητές Hauptschule και μαθητές 
Realschule.  
Οι μαθητές της Hauptschule και Realschule προετοιμάζονται για τα αντίστοιχα απολυτήρια 
μέσω οργανωτικών και παιδαγωγικών μέτρων, βάσει των συνθηκών που επικρατούν στο 
σχολείο. Οι μαθητές ενταξιακής εκπαίδευσης υποστηρίζονται βάσει των ειδικών αναγκών 
τους εξατομικευμένα και στη διδασκαλία τους δεν διαφοροποιούνται ως προς τον 
εκπαιδευτικό στόχο. Κατά τα λοιπά, στις αντίστοιχες εξειδικευμένες συνεδριάσεις ορίζονται 
οι μορφές διαφοροποίησης, οι οποίες πρέπει να διασφαλίσουν για κάθε μαθητή ξεχωριστά 
αντίστοιχη υποστήριξη. 
Όλοι οι μαθητές διδάσκονται βάσει του ίδιου ωρολογίου προγράμματος. Εξαιρούνται οι 
μαθητές του Hauptschule και οι μαθητές ενταξιακής εκπαίδευσης, για τους οποίους 
παραλείπεται το υποχρεωτικό μάθημα «2η ξένη γλώσσα».   
Οι μαθητές της Realschule συμμετέχουν στο μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας, ώστε να είναι σε 
θέση να μεταταχθούν στη βαθμίδα του γυμνασίου τηρώντας τις ειδικές οδηγίες  της 
Διαρκούς Συνδιάσκεψης Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού.   
 
1.1 Για τη σύσταση για την επιλογή βαθμίδας σχολικής φοίτησης, κατάταξη και αλλαγή 

σχολικής βαθμίδας φοίτησης βλ. διατάξεις προαγωγής. 
 

1.2 Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν περάσει την 6η τάξη, η συνεδρίαση καθηγητών 
της τάξης σε συμφωνία με τους γονείς μπορεί να κατατάξει τον μαθητή στην  
Hauptschule ή στην Realschule. Στη συνέχεια μπορούν να του δώσουν τη δυνατότητα 
μετάταξης σε ανώτερη βαθμίδα φοίτησης, εάν κατόπιν βελτίωσης των βαθμών αρθούν 
οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στη μη προαγωγή του.   
Σε αυτήν την περίπτωση ο μαθητής δεν λαμβάνει νέο έλεγχο επίδοσης, παρά 
σημειώνεται πάνω στον έλεγχο επίδοσης η εκ των υστέρων αναβάθμισή του σε ανώτερη 
βαθμίδα φοίτησης. («Η δυνατότητα αναβάθμισης του μαθητή δίνεται κατατάσσοντάς τον 
ως μαθητή Realschule.»)  
 

1.3 Μαθητές που εισάγονται από κάποιο άλλο σχολείο με παρόμοια δομή, κατατάσσονται 
αρχικά σύμφωνα με τον έλεγχο επίδοσής τους. «Δοκιμαστική» κατάταξη μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τρεις μήνες. Μετά την παρέλευση 
αυτής της προθεσμίας η συνεδρίαση καθηγητών τάξης αποφασίζει για την τελική 
κατάταξη του μαθητή.  
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2.  Αξιολόγηση επιδόσεων 
2.1 Η διατύπωση των ασκήσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν για 

μαθητές Hauptschule και Realschule: 

 Πρέπει να διατυπώνονται άλλες ασκήσεις. 

 Οι διατυπώσεις των ασκήσεων πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο γλωσσικό 
επίπεδο.  

 Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να διαγράφονται  τμήματα των ασκήσεων.  

 Δεν επιτρέπεται να γράφουν μαθητές της Hauptschule και της Realschule τα ίδια 
διαγωνίσματα με τους μαθητές του γυμνασίου και να αλλάζουν μόνο τα κριτήρια 
αξιολόγησης. 
 

 
2.2 Λοιπές επιδόσεις 

 Τα τεστ μπορούν να είναι τα ίδια για μαθητές της Realschule και μαθητές του 
γυμνασίου. 

 Για τους μαθητές της Hauptschule πρέπει επίσης τα τεστ και τα θέματα 
προφορικών παρουσιάσεων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
αντίστοιχου τύπου σχολείου. 

2.3 Αξιολόγηση επίδοσης στην 2η ξένη γλώσσα (Γαλλικά ή Αρχαία Ελληνικά) ή στην εθνική 
γλώσσα. 

 Οι μαθητές της Realschule αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια της 
Realschule. Ο βαθμός στο μάθημα των Γαλλικών ή των Αρχαίων Ελληνικών δεν 
συνυπολογίζεται για την προαγωγή τους. Βαθμοί του βαθμολογικού εύρους 
άριστα έως ικανοποιητικά αναγράφονται στον έλεγχο επίδοσης. Σε περίπτωση 
χειρότερων βαθμών στον έλεγχο επίδοσης αναγράφεται «χωρίς βαθμό».              

 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της 2ης ξένης γλώσσας οι μαθητές της 
Hauptschule παραμένουν στη βιβλιοθήκη και εκπονούν εκεί ασκήσεις 
Γερμανικών, Αγγλικών ή Μαθηματικών.  

 Οι μαθητές της Hauptschule και οι μαθητές της Realschule συμμετέχουν στο 
μάθημα της εθνικής γλώσσας. Αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια της 
βαθμίδας φοίτησής τους. Ο βαθμός συνυπολογίζεται για την προαγωγή τους. 

 
3. Απολυτήρια – Μετάβαση στη φάση αξιολόγησης 
 
3.1  Απολυτήριο Hauptschule -Hauptschulabschluss 

Στο τέλος της 9ης τάξης οι μαθητές της Hauptschule εξετάζονται για την απόκτηση του 
απολυτηρίου σχολείου Hauptschule.  

 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://www.dst.gr/schulgliederung/abschluesse/ 
 
3.2  Απολυτήριο Realschule - Realschulabschluss 
 Στο τέλος της 10ης τάξης οι μαθητές της Realschule εξετάζονται για την απόκτηση του 

απολυτηρίου Realschule. 
 Για ακριβέστερες πληροφορίες βλέπε http://www.dst.gr/schulgliederung/abschluesse/ 

http://www.dst.gr/schulgliederung/abschluesse/
http://www.dst.gr/schulgliederung/abschluesse/
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Η προαγωγή ενός μαθητή στην 10η τάξη συμπεριλαμβάνει την απόκτηση απολυτηρίου 
Hauptschule - Hauptschulabschluss.  

 
3.3  Μετάβαση στη φάση αξιολόγησης 
 Οι μαθητές του γυμνασίου γράφουν κατά το δεύτερο εξάμηνο της 10ης τάξης τελικά 

διαγωνίσματα στα μαθήματα των Γερμανικών, Αγγλικών και Μαθηματικών (βλέπε 
http://www.dst.gr/schulgliederung/abschluesse/?lang=el). 

Η προαγωγή των μαθητών γυμνασίου στην 11η τάξη συμπεριλαμβάνει την απόκτηση 
απολυτηρίου Realschule - Realschulabschluss /απολυτηρίου για εισαγωγή σε τεχνική 
σχολή  - Fachoberschulreife.  

 
 
 
 
 


