
   
 

 
Παράρτημα 2:    Διατάξεις προαγωγής και ελέγχων επίδοσης 
 
Βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I – γερμανικό τμήμα/ ολοκληρωμένο σχολείο συνάντησης 
 
(βάσει του πρότυπου κανονισμού της Επιτροπής Ομοσπονδίας-Κρατιδίων για τις εργασίες σε 
σχολεία του εξωτερικού της 10.12.2003. Τέθηκε σε ισχύ από το Προεδρείο της Σχολικής Εφορείας 
στις 07.06.2004 και ισχύει από το σχολικό έτος 2004/05. Τελευταία τροποποίηση στις 07.11.2012) 
 
1.  Πεδίο εφαρμογής 
 
1.1. Η βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I περιλαμβάνει τις τάξεις 5 έως 10. Ωστόσο, η 10η 

τάξη έχει διττές ιδιότητες με διαφορετικές κατευθύνσεις: Είναι η τελευταία τάξη της 
βαθμίδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I και ταυτόχρονα αποτελεί την εκπαιδευτική φάση 
εισαγωγής στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. 

1.2. Η τάξη 5 είναι έτος προσανατολισμού και στο τέλος της πραγματοποιείται συνεδρίαση 
σχετικά με την προαγωγή των μαθητών. 

1.3. Στους ελέγχους επίδοσης της βαθμίδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I (SEKI) πρέπει να 
διαφαίνεται από την 6η τάξη ο τύπος του σχολείου (Hauptschule, Realschule, οκτατάξιο 
γυμνάσιο). 

1.4. Οι διατάξεις προαγωγής για το γυμνάσιο ισχύουν επίσης για όσους μαθητές έχουν 
καταταχθεί στη Realschule (Κανονισμός Προαγωγής 2002 σελ. 11): 
 

2. Γενικές βασικές αρχές 
 
2.1. Η προαγωγή ή η μη προαγωγή ενός μαθητή αποτελεί παιδαγωγικό μέτρο. Σκοπός είναι να 

τηρείται ισορροπία μεταξύ της προσωπικής μαθησιακής εξέλιξης και της σχολικής 
εκπαίδευσης του κάθε μαθητή με τις απαιτήσεις επιδόσεων της τάξης του, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα διδασκαλίας. Η απόφαση προαγωγής θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για 
μαθησιακή πρόοδο στην επόμενη τάξη και μάλιστα τόσο για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά όσο 
και για ολόκληρη την τάξη. «Δοκιμαστικές προαγωγές» δεν επιτρέπονται. 

2.2. Μια «δοκιμαστική» κατάταξη ενός νέου μαθητή επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για 
διάρκεια 3 μηνών. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας αποφασίζει η 
συνεδρίαση των διδασκόντων στην τάξη σχετικά με την τελική κατάταξη του μαθητή.  

2.3. Κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα ένας μαθητής των τάξεων 5-10 μπορεί να επαναλάβει την 
προηγούμενη τάξη με την έναρξη του δεύτερου σχολικού εξαμήνου. Τη σχετική απόφαση 
λαμβάνει η συνεδρίαση καθηγητών της τάξης σε συμφωνία με τη διεύθυνση του σχολείου. Η 
προαγωγή που έχει ήδη ανακοινωθεί παραμένει σε ισχύ.  

2.4. Η απόφαση σχετικά με την προαγωγή λαμβάνεται βάσει των επιδόσεων το μαθητή καθ’ όλο 
το σχολικό έτος, ενώ λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος στις επιδόσεις του μαθητή στο δεύτερο 
εξάμηνο του σχολικού έτους. Για την απόφαση σχετικά με την προαγωγή λαμβάνονται 
υπόψη οι βαθμοί σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς και η  γενική εξέλιξη της 
προσωπικότητας του μαθητή.  

2.5. Οι ικανότητες επίδοσης ενός μαθητή κρίνονται βάσει όλων των μαθημάτων, ακόμα και 
αυτών που ολοκληρώνονται ή που δεν αποτελούν πλέον υποχρεωτικό μάθημα στο επόμενο 
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σχολικό έτος. Μαθήματα που διδάσκονται εποχιακά λαμβάνονται υπόψη για την προαγωγή 
και επισημαίνονται στον έλεγχο επίδοσης ως εποχιακά διδασκόμενα μαθήματα. 

2.6. Με την προαγωγή στην αμέσως ανώτερη τάξη σημειώνεται στον έλεγχο επίδοσης 
«Προάγεται στην τάξη…», ενώ σε περίπτωση μη προαγωγής «Δεν προάγεται». 

 
 
3. Βαθμολογία στις τάξεις 5- 10  
 
3.1. Ο βαθμός σε ένα μάθημα αποτελεί μια γενική παιδαγωγική αξιολόγηση. Βάση αυτής 

αποτελούν όλες οι γραπτές, προφορικές και πρακτικές επιδόσεις του μαθητή κατά το τρέχον 
σχολικό έτος. 

3.2. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου οι μαθητές λαμβάνουν ενημέρωση (Ενημέρωση εξαμήνου) 
για τις τρέχουσες επιδόσεις τους. Κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί να δοθούν ακέραιοι 
βαθμοί (1,2,3...) ή να αναφέρεται τάση βαθμολογίας (2+, 4-,...). Στον έλεγχο επίδοσης οι 
βαθμοί εμφανίζονται ως αριθμοί (εν ανάγκη με τάση βαθμολογίας). Βαθμός μικρότερος του 
4 (4-, 5+, 5 ...) θεωρείται προειδοποίηση για τη μη προαγωγή. 

3.3. Σε εποχιακά διδασκόμενα μαθήματα ο καθηγητής δίνει πάντα ακέραιο βαθμό (1,2,3...). Ο 
βαθμός αυτός εμφανίζεται ως αριθμός στην ενημέρωση του εξαμήνου και τον ετήσιο έλεγχο 
επίδοσης.  

3.4. Στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές λαμβάνουν έναν ετήσιο έλεγχο επίδοσης για τις 
επιδόσεις τους σε ολόκληρο το σχολικό έτος. Κατά τη διαδικασία αυτή δίνονται μόνο 
ακέραιοι βαθμοί (1, 2, 3....). Ο ετήσιος βαθμός υπολογΊζεται βάσει όλων των επιδόσεων του 
πρώτου και δεύτερου εξαμήνου. 

3.5. Σε ειδικές περιπτώσεις (νέοι μαθητές, αλλαγή είδους σχολείου κλπ.) οι επιδόσεις 
αξιολογούνται στο τέλος του σχολικού έτους με παιδαγωγικά κριτήρια. 

3.6. Εάν κάποιος μαθητής εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, λαμβάνει αποδεικτικό αποχώρησης 
(Abgangszeugnis) για τις τάξεις 5-8 και αποδεικτικό απόλυσης για τις τάξεις 9 και 10, με 
ακέραιους βαθμούς βάσει των επιδόσεων που είχε ο μαθητής μέχρι εκείνο το χρονικό 
σημείο. 

 
[…] Τα σημεία 4. και 5. (Βαθμοί διαγωγής και συμμετοχής ή αναγνώριση εξαιρετικών σχολικών 
επιδόσεων) βρίσκονται στο συμπλήρωμα του παραρτήματος 10. 
 
6.  Βασικές αρχές της διαδικασίας  
 
6.1. Η συνεδρίαση καθηγητών τάξης ως συνεδρίαση προαγωγής αποφασίζει στο τέλος του 

σχολικού έτους υπό την προεδρία του διευθυντή του σχολείου ή ενός εντεταλμένου από 
αυτόν εκπροσώπου σχετικά με την προαγωγή του κάθε μαθητή. 

6.2. Οι καθηγητές του κάθε μαθήματος καταθέτουν τη βαθμολογία εγκαίρως πριν από τη 
συνεδρίαση. Ο βαθμός είναι το αποτέλεσμα μιας ειδικής παιδαγωγικής συνολικής 
αξιολόγησης και δεν υπολογίζεται σχηματικά. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται οι βαθμοί να 
βασίζονται μόνο στα αποτελέσματα των γραπτών διαγωνισμάτων, αλλά πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε μια εύλογη αναλογία και η προφορική συμμετοχή καθώς και οι 
υπόλοιπες επιδόσεις του μαθητή.  



  

   

 
Postfach 51 Finikas, GR-55102 Thessaloniki · Tel.: +30-2310/475.900 · Fax: +30-2310/476.232 · www.dst.gr · info@dst.gr 

 
Τ.Θ. 51 Φοίνικας, 55102 Θεσσαλονίκη  ·  Τηλ.: 2310/475.900  ·  Fax: 2310/476.232  ·  www.dst.gr  ·  info@dst.gr  

6.3. Δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση έχουν όλοι οι καθηγητές που δίδαξαν τον εκάστοτε 
μαθητή. Κατά την ψηφοφορία οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο διευθυντής του σχολείου (ή ο εκπρόσωπός του). Η 
αποχή απαγορεύεται. 

6.4. Η αποφάσεις των συνεδριάσεων για την επίδοση των μαθητών και την προαγωγή τους 
καταγράφονται σε πρακτικό. Προαγωγή κατόπιν αντιστάθμισης βαθμών πρέπει επίσης να 
σημειώνεται στο πρακτικό. Η απόφαση για τη μη προαγωγή χρήζει ειδικής αιτιολόγησης στα 
πρακτικά της συνεδρίασης για την προαγωγή.  

6.5. Ο κίνδυνος μη προαγωγής ανακοινώνεται εγκαίρως στους κηδεμόνες, το αργότερο 10 
εβδομάδες πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς.  Στη γραπτή αυτή ανακοίνωση 
αναφέρονται τα μαθήματα, στα οποία οι βαθμοί είναι ανεπαρκείς κατά συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση, δεν συνάγεται δικαίωμα μη 
προαγωγής. 

 
7.  Βασικός κανονισμός προαγωγής 
 
7.1. Ο κανονισμός προαγωγής διακρίνει τα μαθήματα ως εξής:  

 
      Μαθήματα  A: Γερμανικά, Mαθηματικά, Αγγλικά, Γαλλικά (ή Νέα Ελληνικά)1 
      Μαθήματα  B: όλα τα μαθήματα, που δεν συγκαταλέγονται στα μαθήματα Α ή C  
      Μαθήματα  C: Καλλιτεχνικά, Mουσική, Φυσική Αωγή 

 
7.2. Επαρκείς ή μεγλύτερες του επαρκούς επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα έχουν ως 

αποτέλεσμα την προαγωγή. 
 
7.3. Επιπλέον, ένας μαθητής προάγεται, εάν οι επιδόσεις 

 είναι ελλιπείς σε όχι περισσότερα του ενός μάθηματα A και η ελλιπής επίδοση 
αντισταθμίζεται από μια τουλάχιστον ικανοποιητική επίδοση σε κάποιο άλλο μάθημα 
Α ή 

 δεν είναι ελλιπείς σε περισσότερα του ενός των λοιπών μαθημάτων (Μαθήματα B ή 
C)  
ή 

 είναι μεν ελλιπείς σε ένα μάθημα A και ένα μάθημα B ή μάθημα C,  όμως ο έλεγχος 
επίδοσης περιλαμβάνει συνολικά τρεις τουλάχιστον ικανοποιητικούς βαθμούς, εκ 
των οποίων ένας σε μάθημα Α. Κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί να ληφθεί υπόψη 
για τον συμψηφισμό μόνο ένας τουλάχιστον ικανοποιητικός βαθμός από τα 
μαθήματα C. 

 είναι μεν ελλιπείς σε δύο μαθήματα B ή C, όμως αυτές οι ελλιπείς επιδόσεις 
συμψηφίζονται με τουλάχιστον τρεις ικανοποιητικές επιδόσεις, εκ των οποίων όμως 
μόνο μια ικανοποιητική επίδοση είναι σε μάθημα C.  

 

                                                 
1Το μάθημα των Νέων Ελληνικών μπορεί να θεωρηθεί μάθημα Α στη θέση του μαθήματος των Γαλλικών στο πλαίσιο των 
κανονισμών συμψηφισμού, εφόσον αυτό διδάχθηκε στο επίπεδο «Νέα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα». Το μάθημα των Γαλλικών 
συνεχίζει σε αυτήν την περίπτωση να λαμβάνεται υπόψη στην προαγωγή ως μάθημα Β. 
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7.4. Ο βαθμός «ανεπαρκώς» σε ένα μάθημα Β ή C χρήζει συμψηφισμού με τουλάχιστον τρεις 
ικανοποιητικούς βαθμούς, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον σε μάθημα Α και το ανώτερο ένας 
σε μάθημα C. 

7.5. Ο βαθμός «ανεπαρκώς» σε μάθημα Α ή ελλιπής επίδοση σε δύο μαθήματα Α αποκλείουν την 
προαγωγή. Δεν είναι δυνατός ο συμψηφισμός. 

7.6. Η προαγωγή αποκλείεται επίσης, εάν οι επιδόσεις σε περισσότερα από δύο μαθήματα είναι 
ελλιπείς ή σε ένα μάθημα ελλιπείς και σε άλλο μάθημα ανεπαρκείς ή σε δύο ή περισσότερα 
μαθήματα ανεπαρκείς. 

7.7. Για την μετάταξη ενός μαθητή σε άλλο τύπο σχολείου ισχύουν οι κανονισμοί του εκάστοτε 
τύπου σχολείου. Η 2η ξένη γλώσσα παύει να δίνει τη δυνατότητα προαγωγής με τη μετάταξη 
από το γυμνάσιο σε Realschule.      

  Για μαθητές της Hauptschule ισχύουν κατά την απόφαση προαγωγής κριτήρια που είναι 
εύλογα των απαιτήσεων της Hauptschule. 

7.8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ένας μαθητής προάγεται επίσης, όταν δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις προαγωγής για λόγους που δεν ευθύνεται ο μαθητής, αλλά λόγω των ικανοτήτων 
και της συνολικής εξέλιξης του μαθητή είναι πιθανή η επιτυχής συμμετοχή του στην αμέσως 
επόμενη τάξη. Για την απόφαση προαγωγής χρειάζεται ομοφωνία. Στα πρακτικά πρέπει να 
παρατίθεται εκτενής αιτιολόγηση. Αποκλείεται η προαγωγή σύμφωνα με το σημείο 1, εάν με 
αυτήν συνδέεται η απονομή απολυτηρίου τίτλου. 

7.9. Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξέταση.  
 

8. Μη αξιολογούμενες επιδόσεις σε επιμέρους μαθήματα 
 

8.1. Εάν σε κάποιο μάθημα δεν μπορεί να αξιολογηθεί η επίδοση για λόγους για τους οποίους 
ευθύνεται ο μαθητής, τότε η επίδοση του κρίνεται ως «ανεπαρκής». 

8.2. Εάν ο μαθητής δεν ευθύνεται για τους λόγους έλλειψης αποδεικτικών επίδοσης σε κάποιο 
μάθημα, το μάθημα δεν βαθμολογείται και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την απόφαση 
προαγωγής. Λαμβάνονται υπόψη οι γενικές βασικές αρχές του σημείου 2.1.  

 
9.  Επανάληψη τάξεων 

 
Για την επανάληψη τάξεων ισχύουν οι παρακάτω βασικές αρχές: 
 
9.1. Μια τάξη κατά κανόνα επαναλαμβάνεται μόνο μια φορά. Η αμέσως επόμεη της τάξης που 

επαναλήφθηκε δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί κατά κανόνα στον ίδιο τύπο σχολείου. Σε 
περίπτωση νέας μη προαγωγής ο μαθητής κατατάσσεται από το γυμνάσιο στην Realschule ή 
από το Realschule στο σχολείο Hauptschule. Σχετικά με την κατάταξη αποφασίζει η 
συνεδρίαση των καθηγητών τάξης. 

9.2. Αν ο μαθητής δεν ευθύνεται για τους λόγους των νέων χαμηλών του επιδόσεων στην 
επανάληψη της τάξης ή της επόμενης τάξης, η συνεδρίαση για την προαγωγή μπορεί να 
αποφασίσει την παραμονή του στoν ίδιο τύπο σχολείου.  

9.3. Κατόπιν αίτησης των κηδεμόνων ένας μαθητής των τάξεων 5-10 μπορεί να καταταχθεί στην 
προηγούμενη τάξη με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται 
από τη συνεδρίαση καθηγητών τάξης σε συμφωνία με τη διεύθυνση του σχολείου. Σε 
περίπτωση που έχει ληφθεί ήδη απόφαση σχετικά με την προαγωγή, αυτή δεν αναιρείται.  
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10.  Έλεγχοι επίδοσης 
 

10.1. Οι μαθητές λαμβάνουν για τις επιδόσεις τους μια ενημέρωση εξαμήνου και έναν ετήσιο 
έλεγχο επίδοσης 

10.2. Στην ενημέρωση εξαμήνου και στον ετήσιο έλεγχο επίδοσης περιλαμβάνονται για τις 
τάξεις 5-10 από ένας βαθμός αντίστοιχα για τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα και για 
τη διαγωγή του στο σχολείο (πρβ. κανονισμούς στα σημεία 4.1. – 4.4.). 

10.3. Οι κηδεμόνες βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση σχετικά με την ενημέρωση εξαμήνου και τον 
ετήσιο έλεγχο επίδοσης με την υπογραφή τους. 

10.4. Οι μαθητές της Hauptschule και οι μαθητές της Realschule λαμβάνουν στο τέλος της 9ης και 
10ης τάξης αντίστοιχα απολυτήριο. 

10.5. Οι μαθητές του οκτατάξιου γυμνασίου που προάγονται στην 11η τάξη, αλλά στο τέλος της 
10ης τάξης αποχωρούν από την ΓΣΘ, λαμβάνουν μια σημείωση στον έλεγχο που βεβαιώνει 
το απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (Realschule).       

10.6. Μαθητές που αποχωρούν από το σχολείο χωρίς απολυτήριο, λαμβάνουν αποδεικτικό 
απόλυσης. 

 
 
11. Κεντρικές εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης (Realschule) 

 
Στο τέλος της 10ης τάξης οι μαθητές του γυμνασίου συμμετέχουν στα γραπτά διαγωνίσματα που 
τίθενται κεντρικά από τη Διαρκή Σύνοδο Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού, στα μαθήματα των 
Γερμανικών, Αγγλικών και Mαθηματικών. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζονται 
από τη Διαρκή Σύνοδο Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού. 
Η διάρκεια και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτών των κεντρικών διαγωνισμάτων ορίζονται επίσης 
από τη Διαρκή Σύνοδο Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού. (Βλ. για το σκοπό αυτό επίσης το 
Παράρτημα 12) 
 
12. Επισκόπηση των κανονισμών αντιστάθμισης βαθμών 
 
Επεξηγήσεις: 
 
1. Μαθήματα A: Γερμανικά, Μαθηματικά, Αγγλικά, Γαλλικά-Νέα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα 
 
2. Μαθήματα B: όλα τα υπόλοιπα μαθήματα (Hθική, Bιολογία, Φυσική, Χημεία, Ιστορία, 
Γεωγραφία, Πληροφορική) εκτός των: 
 
3. Μαθήματα C: Φυσική Αγωγή, Καλλιτεχνικά, Μουσική 
 
4. Γαλλικά – Νέα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα: Τα Γαλλικά ή τα Νέα Ελληνικά ως δεύτερη 
γλώσσα μπορούν να επιλεγούν ως μάθημα Α. Η γλώσσα που δεν επιλέχθηκε είναι αντίστοιχα 
μάθημα Β. 
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Επιδόσεις Προαγωγή – Αντιστάθμιση βαθμών 

  
7.1.  
Βαθμός 4 ή καλύτερος σε όλα τα μαθήματα  

Προάγεται 

7.2.α) 
Βαθμός 5 σε ένα μάθημα Α το ανώτερο 

Βαθμός 3 ή ανώτερος σε κάποιο μάθημα Α 

7.2.β) 
Βαθμός 5 σε ένα μάθημα Β το ανώτερο ή ένα μάθημα C 

Προάγεται 

7.2.γ) 
Βαθμός 5 σε ένα μάθημα A και σε ένα μάθημα Β ή C  

3 φορές βαθμός 3 ή καλύτερος σε όλα τα 
μαθήματα, αλλά εκ των οποίων τουλάχιστον ένα 
μάθημα Α και το πολύ ένα μάθημα C  

7.2.δ) 
Βαθμός 5 σε δύο μαθήματα B ή C 

Τουλάχιστον 3 φορές βαθμός 3 ή καλύτερος όμως 
εκ των οποίων μόνο ένα μάθημα C 

7.3. 
Βαθμός 6 σε ένα μάθημα B ή  C 

Τουλάχιστον 3 φορές βαθμός 3 ή καλύτερος, εκ των 
οποίων τουλάχιστον ένα μάθημα Α και το ανώτατο 
ένα μάθημα C 

7.4. 
Βαθμός 6 σε ένα μάθημα A 

Δεν προάγεται 

7.5. 
Βαθμός 5 σε περισσότερα του ενός μάθημταα Α  
ή βαθμός 5 σε περισσότερα από δύο μαθήματα  
ή βαθμοί 5 και 6 σε δύο μαθήματα 
ή βαθμός 6 σε δύο ή περισσότερα μαθήματα 

Δεν προάγεται 

 
 
 
 

 
 
 


