
   
 

Παράρτημα 9: Αξιολόγηση επιδόσεων στο γερμανικό τμήμα και στο ολοκληρωμένο σχολείο 
συνάντησης 
Έκδοση: 01.09.2018 
 
1. Νομικές βάσεις:  
Υποχρεωτικό νομικό πλαίσιο για την αξιολόγηση επιδόσεων είναι:  
• Ο Κανονισμός Εξετάσεων για το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ι σε σχολεία του 

εξωτερικού(έκδοση: 2007) 
• Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (DIA) – Κανονισμός για την απόκτηση του Γενικού Απολυτηρίου σε 

Γερμανικά Σχολεία του Εξωτερικού (έκδοση: 2015) 
• Οι Οδηγίες του Κανονισμού για την Απόκτηση του Γενικού Απολυτηρίου σε Γερμανικά Σχολεία του 

Εξωτερικού - «Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο» (έκδοση: 2015)  
• Η ενιαία βαθμολογική κλίμακα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ι (απόφαση συνέλευσης γερμανικού 

τμήματος 2012) 
 
Λοιπές κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των επιδόσεων στο γερμανικό τμήμα της Γερμανικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης είναι μεταξύ άλλων: 
• Εγχειρίδιο για το σχολικό σύστημα σε σχολεία εξωτερικού (έκδοση: 2008) 
• Κανονισμός του Υπουργείου Πολιτισμού για την Κατάρτιση Βαθμολογίας (Κανονισμός για την 

Κατάρτιση Βαθμολογίας, NVO) του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτμεβέργης της 5.5.1983 
 
2. Γενικές βασικές αρχές για την αξιολόγηση επιδόσεων  
 

(1) Βάση για την αξιολόγηση της επίδοσης σε κάποιο μάθημα είναι όλες οι επιδόσεις του μαθητή σε 

σχέση με το μάθημα (γραπτές, προφορικές και πρακτικές επιδόσεις). Γραπτές επιδόσεις είναι, 

ειδικότερα, οι γραπτές εργασίες (διαγωνίσματα και γραπτά επαναληπτικά διαγωνίσματα). Για όλες 

τις μορφές εργασιών που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της επίδοσης, πρέπει να έχει 

προηγηθεί εξάσκηση αυτών στο μάθημα. Η αξιολόγηση της επίδοσης δεν αναφέρεται μόνο στην 

έκταση των γνώσεων και τη σωστή χρήση αυτών, αλλά και στις ικανότητες και δεξιότητες καθώς 

και στον τρόπο απόδοσης περιεχομένου.  

(2) Ο καθηγητής του μαθήματος πρέπει στην αρχή του σχολικού έτους να ανακοινώσει στους μαθητές 

του με ποιον τρόπο θα αξιολογήσει τις διάφορες επιδόσεις υπολογισμό της βαθμολογίας. 

Επιπλέον, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους μαθητές για τον αριθμό και το είδος των 

απαιτούμενων διαγωνισμάτων, καθώς και για το είδος των επιδόσεων στον τομέα αξιολόγησης 

«λοιπή συμμετοχή». Περίπου στο μέσο του εξαμήνου ο καθηγητής ενημερώνει του μαθητές για το 

επίπεδο επιδόσεων που έχει επιτευχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτές οι ανακοινώσεις 

καταχωρίζονται στο βιβλίο ύλης. Επιπλέον, ο καθηγητής πρέπει ανά πάσα στιγμή να ενημερώνει 

τον μαθητή ή τον κηδεμόνα κατόπιν επιθυμίας τους για το επίπεδο των προφορικών του 

επιδόσεων (πρακτικές και λοιπές επιδόσεις). Εάν πραγματοποιήσει ειδική εξέταση (π.χ. πρακτική 

εξέταση, παρουσίαση, προφορική εργασία κλπ.), η οποία βαθμολογείται ξεχωριστά, πρέπει ο 

καθηγητής να ανακοινώσει στον μαθητή τη βαθμολογία του. Ο καθηγητής πρέπει να εκθέσει 

επίσης στους μαθητές και στους κηδεμόνες τους, κατόπιν επιθυμίας αυτών, τα κριτήρια που 

καθορίζουν την αξιολόγηση των επιδόσεων.  

(3) Ο συνολικός βαθμός σε ένα μάθημα προκύπτει από τις επιδόσεις στον τομέα αξιολόγησης 

«διαγωνίσματα» και τις επιδόσεις στον τομέα επίδοσης «λοιπή συμμετοχή». Ο συνολικός βαθμός 

προκύπτει από τους τελικούς βαθμούς των δύο τομέων αξιολόγησης, ενώ λαμβάνονται υπόψη για 



  

   

 
 

τη βαθμολόγηση τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί στον εκάστοτε τομέα μαθημάτων. Η τελική 

αξιολόγηση της επίδοσης πραγματοποιείται με παιδαγωγική υπευθυνότητα, και λαμβάνεται 

υπόψη η συνολική εξέλιξη του μαθητή. Στον τελικό βαθμό πρέπει, ωστόσο, να εκφράζονται οι δύο 

τομείς αξιολόγησης. Σημαντικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο των τομέων αξιολόγησης χρήζουν 

γραπτής αιτιολόγησης.  

(4) Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τα απαιτούμενα για την πιστοποίηση των επιδόσεών 

τους. Εάν ένας μαθητής αρνηθεί επιμέρους επιδόσεις ή εάν δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν οι 

επιδόσεις σε κάποιο μάθημα για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο μαθητής, τότε η επιμέρους 

ή η συνολική επίδοση αξιολογείται ως ανεπαρκής.  

(5) Στους μαθητές, οι οποίοι αποδεδειγμένα για λόγους που δεν ευθύνονται οι ίδιοι, δεν εκτελέσουν 

τα απαιτούμενα για την πιστοποίηση των επιδόσεών τους, δίνεται η ευκαιρία να εκτελέσουν εκ 

των υστέρων τα προβλεπόμενα για την πιστοποίηση των επιδόσεών τους.  Κατόπιν συμφωνίας με 

τη διεύθυνση του σχολείου οι διδάσκοντες ενός μαθήματος μπορούν να διαπιστώσουν το επίπεδο 

των επιδόσεων με μια αναγνωριστική εξέταση.  

(6) Σε περίπτωση απόπειρας δολίευσης της εξέτασης 

α) μπορεί να ανατεθεί στον μαθητή να επαναλάβει την εξέταση για την αξιολόγηση της επίδοσης, 

εφόσον δεν μπορεί να διαπιστωθεί η έκταση της δολίευσης, 

β) μπορεί επιμέρους επιδόσεις, για τις οποίες έγινε απόπειρα δολίευσης, να κηρυχτούν 

ανεπαρκείς,  

γ) μπορεί η συνολική επίδοση να κηρυχτεί ανεπαρκής, εάν πρόκειται για εκτεταμένη απόπειρα 

δολίευσης. Εάν ο μαθητής αρνηθεί να εκτελέσει το επαναληπτικό διαγώνισμα ή εάν αποπειραθεί 

να παραπλανήσει, λαμβάνει τον βαθμό «ανεπαρκώς». Εάν υπάρχει η υποψία ότι ένας μαθητής 

παραπλανά, αποπειράται να παραπλανήσει ή βοηθάει σε παραπλάνηση, αναγράφεται κατά την 

ώρα του διαγωνίσματος αντίστοιχη σημείωση πάνω στο γραπτό. Ο μαθητής συνεχίζει να γράφει 

το διαγώνισμα. Μετά την παράδοση του γραπτού ο καθηγητής του μαθήματος αποφασίζει 

κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση του σχολείου για το μέτρο που θα ληφθεί λαμβάνοντας 

υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Εάν διαπιστωθούν πράξεις δολίευσης μετά το τέλος του 

διαγωνίσματος, ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία.  

(7) Για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να γίνει αντισταθμιστική του 

μειονεκτήματος μεταχείριση στο πλαίσιο απόφασης για τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία 

μπορεί να αποτελείται από τα παρακάτω μέτρα: 

- ενδοσχολικά οργανωτικά μέτρα 
- τεχνικά βοηθήματα 
- υποστήριξη από παιδαγωγό και βοηθό ειδικής αγωγής 
- διδακτικά-μεθοδολογικά μέτρα 
- αντιστάθμιση μειονεκτημάτων σε περιπτώσεις αξιολόγησης επιδόσεων: 

Αίτηση για αντισταθμιστική του μειονεκτήματος μεταχείριση γίνεται ειδικότερα σε περιπτώσεις 
αξιολόγησης επιδόσεων κατόπιν γραπτής αίτησης των κηδεμόνων ή του μαθητή/της μαθήτριας 
με υποβολή ιατρικής γνωμάτευσης στη διεύθυνση του σχολείου. Για τις τάξεις 5 – 9 η απόφαση 
για την αίτηση μεμονωμένης περίπτωσης εναπόκειται στη διεύθυνση του σχολείου. Για τις τάξεις 
10 έως 12 πρέπει η συγκεκριμένη αίτηση να υποβληθεί το αργότερο κατά την 9η τάξη. Η 
απόφαση για την αίτηση της μεμονωμένης περίπτωσης εναπόκειται από την 10η τάξη και άνω και 
για τις εξετάσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ι ή τις απολυτήριες εξετάσεις στον/στην 
εντεταλμένο/εντεταλμένη της Διαρκούς Συνόδου των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού για το 
σχολείο βάσει της αίτησης και της πραγματογνωμοσύνης του διευθυντή σε συνδυασμό με τα 



  

   

 
 

προγράμματα υποστήριξης και τις προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα για αντιστάθμιση των 
μειονεκτημάτων. Γενικά πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε τα συγκεκριμένα μέτρα να 
αντισταθμίζουν τα ειδικά μειονεκτήματα, χωρίς να τροποποιούν τις απαιτήσεις της άσκησης. Ο 
τίτλος γενικού απολυτηρίου δεν περιλαμβάνει σημείωση για την αντισταθμιστική του 
μειονεκτήματος μεταχείριση. 

 
 
3. Τομέας αξιολόγησης «διαγωνίσματα» και «γραπτές εξετάσεις» 
 
3.1. Γενικές βασικές αρχές 
 Από τη διόρθωση και την αξιολόγηση των γραπτών εργασιών (ισχύει επίσης και για τεστ και άλλες γραπτές 
εργασίες στο πλαίσιο της «λοιπής συμμετοχής») πρέπει να προκύπτει η αξία που αποδίδεται  στις λύσεις, 
τα αποτελέσματα έρευνας ή στα επιχειρήματα που προτείνουν οι μαθητές και να εξετάζεται κατά πόσο οι 
λύσεις αποτέλεσαν επιτυχή συμβολή του μαθητή ή εάν  περιείχαν πραγματολογικά και συλλογιστικά λάθη. 
Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της εργασίας πρέπει να επισημανθούν και να σχολιαστούν με γνώμονα 
το συγκεκριμένο μάθημα. 
Τα πιο συνηθισμένα σύμβολα διόρθωσης είναι:  
 
A  Έκφραση                                     Gen  Γένος  
R  Ορθογραφία                    Mod  Έγκλιση  
Z  Στίξη                              Präp  Πρόθεση 
W  Λεξιλόγιο                                   Konj  Σύνδεσμος 
Gr  Γραμματική                              T  Χρόνος  
Sb  Συντακτικό                                D Συλλογιστικό λάθος 
Bz  Συσχετισμός                             Sa  Πραγματολογικό λάθος  
Art  Άρθρο                                      Fa  λάθος ορολογία 
 
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και άλλα εξειδικευμένα σύμβολα διόρθωσης. Για διορθώσεις στην ξένη 
γλώσσα χρησιμοποιούνται τα σύμβολα διόρθωσης της ξένης γλώσσας. Η χρήση διορθωτικού στιλό 
απαγορεύεται τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές. 
 
•  Ο ορίζοντας προσδοκιών στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επίδοσης σε διαγωνίσματα πρέπει να 
αποδίδεται με διαφάνεια. Αυτό διασαφηνίζεται με την απόδοση βαθμών ή σε γλωσσικά μαθήματα με 
ανάλυση αξιολόγησης σε συνδυασμό με επεξήγηση του περιεχομένου. Η συζήτηση για τα αποτελέσματα 
των διαγωνισμάτων πρέπει να καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης.  
•     Λάθη που αφορούν στη γλωσσική ορθότητα ή στην εξωτερική μορφή γραπτών εργασιών (ισχύει 
επίσης για τεστ και άλλες γραπτές εργασίες και παρουσιάσεις στο πλαίσιο της «Λοιπής συμμετοχής») 
πρέπει να λαμβάνονται καταλλήλως υπόψη. Στην ανώτερη σχολική βαθμίδα εκπαίδευσης είναι δυνατή η 
μείωση της βαθμολογίας μέχρι έως και δύο βαθμούς.  
•Για τον προγραμματισμό των διαγωνισμάτων ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια:  

α) Επιτρέπονται το μέγιστο τρία διαγωνίσματα ανά εβδομάδα και μαθητή. 
β) Σε μια ημέρα επιτρέπεται κατά κανόνα να πραγματοποιείται μόνο ένα διαγώνισμα. 
γ) Η διάρκεια του διαγωνίσματος αποφασίζεται από την αντίστοιχη συνεδρίαση των διδασκόντων 
του μαθήματος στο πλαίσιο των νομικών προδιαγραφών.  
δ) Τα διαγωνίσματα πρέπει να ανακοινώνονται εγκαίρως (τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την 
διεξαγωγή τους). Εάν ένας μαθητής χάσει κάποιο διαγώνισμα λόγω ασθενείας ή για λόγους για τους 
οποίους δεν ευθύνεται,  το διαγώνισμα διεξάγεται κατά κανόνα στην επόμενη ώρα.   
ε) Τα διαγωνίσματα (ισχύει και για τα τεστ και τις γραπτές εργασίες στο πλαίσιο της «λοιπής 
συμμετοχής») πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα μέσα στο σχολικό έτος ανάλογα με την πρόοδο 
της διαδικασίας μάθησης. Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διδακτικού προγράμματος, 



  

   

 
 

απορρέουν από το μάθημα και δεν περιλαμβάνουν τεχνητή συγκέντρωση δυσκολιών. Ωστόσο, τα 
υποερωτήματα πρέπει να καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.  
στ) Σε γραπτές αξιολογήσεις της επίδοσης (ισχύει και για τεστ και γραπτές εργασίες στο πλαίσιο της 
«λοιπής συμμετοχής») επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων.   
 
 

3.2. Διαγωνίσματα στη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I 
Για τα διαγωνίσματα των μαθητών στη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I ισχύουν οι ακόλουθες 
διατάξεις: 
α) Ο αριθμός, η διάρκεια και το είδος των διαγωνισμάτων σε ένα επίπεδο τάξεων καθορίζονται στις 

ειδικές οδηγίες για την αξιολόγηση των επιδόσεων. 
β) Οι τυπικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο πρέπει να προσαρμόζονται 

βαθμιαία στις προσδοκίες επίδοσης της επόμενης εκπαιδευτικής βαθμίδας.   
γ) Η αξιολόγηση των διαγωνισμάτων βασίζεται στην ενιαία βαθμολογική κλίμακα για τη βαθμίδα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I (Συνεδρίαση γερμανικού τμήματος 10.09.2012) 
δ) Οι μαθητές της Realschule και της Hauptschule εξετάζονται με διαγωνίσματα, τα οποία τόσο τυπικά όσο 

και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου είδους σχολείου. Η 
βαθμολογία βασίζεται στην ενιαία βαθμολογική κλίμακα για τη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
I. 

ε) Στην 9η τάξη, για μαθητές της Hauptschule, το διαγώνισμα στο μάθημα των Γερμανικών ή των 
Μαθηματικών αντικαθίσταται από κεντρική εξέταση (σύμφωνα με τον Κανονισμό εξετάσεων της 
Διαρκούς Συνόδου Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού της 12.09.2007). 

στ) Στη 10η τάξη οι μαθητές του Γυμνασίου γράφουν από ένα κεντρικό διαγώνισμα στο μάθημα των 
Γερμανικών, Μαθηματικών και Αγγλικών. Τα θέματα των διαγωνισμάτων ορίζονται κεντρικά από τη 
Γερμανία και τα κριτήρια αξιολόγησης προκαθορίζονται. Οι βαθμοί μετρούν διπλά (σύμφωνα με τον 
Κανονισμό εξετάσεων της Διαρκούς Συνόδου Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού της 12.09.2007) 

g) Για μαθητές της Realschule στη 10η τάξη, δύο διαγωνίσματα στα μαθήματα των Γερμανικών, 
Μαθηματικών ή Αγγλικών αντικαθίστανται από μια κεντρική εξέταση (σύμφωνα με τον Κανονισμό 
εξετάσεων της Διαρκούς Συνόδου Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού της 12.09.2007) 

 
3.3. Διαγωνίσματα στην βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης II (τάξεις 11 και 12) 
Για διαγωνίσματα στη φάση αξιολόγησης για τις τελικές εξετάσεις (τάξεις 11 και 12) ισχύει το ακόλουθο 
νομικό πλαίσιο:   
α) Σε όλα τα μαθήματα (εξαιρουμένης της Φυσικής Αγωγής) γράφεται τουλάχιστον ένα διαγώνισμα σε 

κάθε ένα από τα τρία εξάμηνα. 
Β ) Σε μαθήματα με υψηλό επίπεδο απαιτήσεων θα γράφονται δύο διαγωνίσματα. 
γ)  Στο εξάμηνο των εξετάσεων για το Abitur θα γράφεται σε όλα τα μαθήματα ένα διαγώνισμα.  
δ) Στη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων της φάσης αξιολόγησης για τις τελικές εξετάσεις, είναι δυνατή 

η αντικατάσταση ενός διαγωνίσματος ανά μάθημα με ένα άλλο, μετρήσιμο σε ατομικό επίπεδο 
πιστοποιητικό επίδοσης, το οποίο θα προσανατολίζεται στις απαιτήσεις και στη μορφή της εξέτασης 
του πέμπτου εξεταστέου μαθήματος. Την άδεια τη χορηγεί η διευθύντρια ή ο διευθυντής του σχολείου 
βάσει των βασικών αρχών για την αξιολόγηση επιδόσεων που καθορίζονται στη γενική συνεδρίαση 
καθηγητών. Τα βαθμολογικά κριτήρια και η θεματική διαμόρφωση αυτής της πιστοποίησης επίδοσης 
ρυθμίζονται στο σχολικό πρόγραμμα.   

ε)  Στην 11η τάξη αντί διαγωνίσματος στις ξένες γλώσσες εξετάζονται υποχρεωτικά οι τομείς δεξιοτήτων 
παραγωγής προφορικού λόγου ή ακουστικής κατανόησης ή οπτικοακουστικής κατανόησης, που έχουν 
τη βαρύτητα διαγωνίσματος. Τα βαθμολογικά κριτήρια και η θεματική διαμόρφωση αυτής της 
πιστοποίησης επίδοσης ρυθμίζονται στο σχολικό πρόγραμμα.    

στ) Η διάρκεια των διαγωνισμάτων εξαρτάται από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Το χρονικό πλαίσιο  
πρέπει να καθιστά δυνατή την πιστοποίηση ειδικών και μεθοδολογικών δεξιοτήτων. Αυτό το πλαίσιο 



  

   

 
 

εφαρμόζεται στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης ως εξής:  
 

Μάθημα  Αριθμός Διάρκεια σε λεπτά 

 Εξάμηνο 
11.1 

Εξάμηνο 
11.2. 

Εξάμηνο 
12.1. 

Εξάμηνο 
12.2. 

Τάξη 11 Τάξη 12 

Γερμανικά 2 2 2 1 135 180/240 (επιλογή) 

Αγγλικά/Γαλλικά 2 2 2 1 135 135 

Νέα Ελληνικά 2 2 2 1 135 180 

Καλλιτεχνικά 1 1 1 1 90 90 

Ιστορία 1 1 1 1 90 90 

Γεωγραφία 1 1 1 1 90 90 

Ηθική 1 1 1 1 90 90 

Μαθηματικά 2 2 2 1 135 135 

Βιολογία 2 2 2 1 90 90 

Φυσική 1 1 1 1 90 90 

 
4. Τομέας αξιολόγησης «λοιπή συμμετοχή» 

(1) Στον τομέα αξιολόγησης «λοιπή συμμετοχή» συγκαταλέγονται όλες οι γραπτές, προφορικές και 
πρακτικές επιδόσεις που σχετίζονται με το μάθημα, εξαιρουμένων των διαγωνισμάτων.  

(2) Ουσιαστικής σημασίας για τη «λοιπή συμμετοχή» είναι η προφορική συμμετοχή του μαθητή στο 
μάθημα με τη μορφή συμμετοχής στην προφορική συνομιλία του μαθήματος. Κριτήρια αξιολόγησης 
είναι η συνέχεια, η  έκταση και η ποιότητα των συμμετοχών στις συνομιλίες. Παρακάτω 
περιγράφονται τα στοιχεία της συμμετοχής στην προφορική συνομιλία του μαθήματος ταξινομημένα 
κατά αύξουσα βαρύτητα:  
• Αναφορά μερικών, μεμονωμένων και συνολικών αποτελεσμάτων,  
• Ταξινόμηση γεγονότων και αποτελεσμάτων υπό προκαθορισμένες προϋποθέσεις,  
• Εφαρμογή αποτελεσμάτων και μεθόδων 
• Συγκεκριμενοποίηση γενικών εννοιών 
• Αναγνώριση πραγματικών-λογικών συσχετισμών 
• Εκτίμηση θέσεων και προσεγγίσεων 
• Ανάπτυξη προτεινόμενων λύσεων σε προκαθορισμένα προβλήματα 
• Κατανόηση συλλογιστικών ερεθισμάτων και αυτόνομη συλλογιστική ανάπτυξη,  
• Αιτιολογημένη έκφραση γνώμης 
• Προβληματισμός σχετικά με καταστάσεις, λύσεις και μεθόδους 
Η αυξανόμενη βαρύτητα των στοιχείων πρέπει να λαμβάνεται καταλλήλως υπόψη στην αξιολόγηση 
των επιδόσεων. 

(3)   Για λοιπές αξιολογήσεις επιδόσεων αποφασίζει ο καθηγητής ή η καθηγήτρια του μαθήματος σχετικά 
με το ποια βοηθήματα θα χρησιμοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη άσκηση.  

(4)   Η αξιολόγηση της προφορικής συμμετοχής προϋποθέτει πιο μακροσκελή και ακριβή παρατήρηση και 
αποκλείεται η αξιολόγηση με πόντους. Ο καθηγητής του μαθήματος παρατηρεί τις διαφορετικές 
φάσεις του μαθήματος, π.χ. φάσεις σχεδιασμού, επεξεργασίας και εφαρμογής και λαμβάνει υπόψη σε 
αυτό το πλαίσιο τις διαφορετικές δυνατότητες για τη συμβολή στη μαθησιακή πρόοδο, π.χ. με 
ανάγνωση των καθηκόντων για το σπίτι, διατύπωση προβληματισμών, μεταφορά αποτελεσμάτων.  
Κατά την αξιολόγηση των μαθητικών επιδόσεων σε αυτόν τον τομέα πρέπει να λαμβάνεται επίσης 
υπόψη η ποιότητα (βαθμός εντατικότητας) της συμμετοχής των μαθητών, π.χ. έκταση και ακρίβεια 
των γνώσεων, καλή γνώση της ειδικής ορολογίας, αντίληψη του προβλήματος και επίπεδο 
συλλογισμού. Εφαρμόζονται δυνατότητες αυτοαξιολόγησης των μαθητών.  

 (5) Ο καθηγητής του μαθήματος ενσωματώνει και τους λιγότερα ενεργούς μαθητές στη μαθησιακή 
διαδικασία, δίνοντάς τους μεταξύ άλλων συστηματικά την ευκαιρία να συμβάλλουν στο μάθημα.  

(6)  Άλλα είδη «λοιπής συμμετοχής» είναι μεταξύ άλλων τα πρακτικά, οι προφορικές παρουσιάσεις, η 
επεξεργασία υλικού του μαθήματος, οι πρακτικές εργασίες στα καλλιτεχνικά, η οργάνωση και 



  

   

 
 

διεξαγωγή πειραμάτων στις φυσικές επιστήμες κλπ. Σε αυτά προστίθενται η ατομική συμβολή των 
μαθητών σε πρότζεκτ.  

(7)  Στην 11η τάξη κάθε μαθητής πρέπει να κάνει σε ένα μάθημα της επιλογής του μια παρουσίαση που 
εξετάζεται και την οποία ακολουθεί επιστημονική συζήτηση. Η εξέταση αυτή λαμβάνεται υπόψη στο 
πλαίσιο της «λοιπής συμμετοχής».  

(8)  Οι εργασίες για το σπίτι έχουν μια σημαντική λειτουργία στη γενική μαθησιακή διαδικασία: μέσω των 
εργασιών για το σπίτι προετοιμάζεται το έδαφος και δίνεται η δυνατότητα να επικεντρωθεί το 
μάθημα στην σε βάθος αφομοίωση της ύλης και στην υποβολή προβληματισμών σχετικά με το 
περιεχόμενο του μαθήματος. Οι εργασίες για το σπίτι χρησιμεύουν επίσης στην εδραίωση των 
αποτελεσμάτων εργασίας. Στη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I οι εργασίες για το σπίτι για 
ένα συγκεκριμένο μάθημα δεν θα πρέπει να απαιτούν παραπάνω από 30 λεπτά ανά μάθημα. Στην 
ανώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν καθορίζεται χρονικός περιορισμός για τις 
καθημερινές εργασίες για το σπίτι. Γενικός κανόνας για όλα τα επίπεδα τάξεων είναι να αποφεύγεται 
η υπερβολική επιβάρυνση των μαθητών από άποψη απαιτήσεων χρόνου. Οι εργασίες για το σπίτι 
καθ’ αυτές δεν επιτρέπεται να βαθμολογούνται, μπορούν όμως να συνυπολογίζονται στην 
βαθμολογία ως γενική εντύπωση.   

(9)  Η διάρκεια των γραπτών ασκήσεων και των τεστ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά στη βαθμίδα 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ι και τα 40 λεπτά στη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΙ.  

 
 
5. Βαθμολογικές κλίμακες και σύστημα πόντων  
(1) Για τις επιδόσεις των μαθητών ισχύουν οι παρακάτω βαθμοί αξιολόγησης:  
 
Πολύ καλά (1)  - η επίδοση ανταποκρίνεται σε εξαιρετικό βαθμό στις απαιτήσεις.  
Καλά (2)  - η επίδοση ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις.  
Ικανοποιητικά (3) - η επίδοση ανταποκρίνεται σε γενικές γραμμές στις απαιτήσεις. 
Επαρκώς (4)  - η επίδοση παρουσιάζει μεν ελλείψεις, ωστόσο ανταποκρίνεται συνολικά στις  

  απαιτήσεις.   
Ελλιπώς (5)  - η επίδοση δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, ωστόσο αναγνωρίζεται ότι οι  
                                     απαραίτητες βασικές γνώσεις υπάρχουν και ότι οι ελλείψεις μπορούν να   
                                     αντιμετωπιστούν μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα. 
Ανεπαρκώς (6)  - η επίδοση δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις- ακόμα και οι βασικές γνώσεις είναι  
                                      τόσο ελλιπείς, που οι ελλείψεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε λογικό χρονικό  
                                      διάστημα. 
  
Στη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I η βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με την παραπάνω 
αναφερόμενη βαθμολογική κλίμακα. Μπορούν να δοθούν και βαθμοί που παρουσιάζουν μια τάση (+/-). 
 
(2) Για τη μετατροπή των βαθμών αξιολόγησης σε σύστημα πόντων ισχύει το παρακάτω:  
Ο βαθμός 1 αντιστοιχεί σε 15/14/13 πόντους ανάλογα με την τάση του βαθμού  
Ο βαθμός 2 αντιστοιχεί σε 12/11/10 πόντους ανάλογα με την τάση του βαθμού  
Ο βαθμός 3 αντιστοιχεί σε 9/8/7 πόντους ανάλογα με την τάση του βαθμού  
Ο βαθμός 4 αντιστοιχεί σε 6/5/4 πόντους ανάλογα με την τάση του βαθμού  
Ο βαθμός 5 αντιστοιχεί σε 3/2/1 πόντους ανάλογα με την τάση του βαθμού  
Ο βαθμός 6 αντιστοιχεί σε 0 πόντους. 
 
6. Έλεγχοι επίδοσης 

(1) Στη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I οι μαθητές λαμβάνουν μια ενημέρωση εξαμήνου και 
έναν ετήσιο έλεγχο επίδοσης. Στην ενημέρωση του εξαμήνου μπορούν να δοθούν βαθμοί που 
παρουσιάζουν μια τάση (+/-). Στους ετήσιους ελέγχους επίδοσης δίνονται μόνο ακέραιοι βαθμοί. Στα 



  

   

 
 

μαθήματα που διδάσκονται εποχιακά δίνονται μόνο ακέραιοι βαθμοί, καθώς συμπεριλαμβάνονται 
στον ετήσιο έλεγχο επίδοσης και λαμβάνονται υπόψη για την προαγωγή. Εάν ένας μαθητής 
αποχωρήσει πρόωρα από το σχολείο, λαμβάνει για τις τάξεις 5-8 αποδεικτικό απόλυσης και στις 
τάξεις 9 και 10 απολυτήριο με ακέραιους βαθμούς βάσει των επιδόσεων που είχε μέχρι τη στιγμή της 
αποχώρησής του. 

(2) Μαθητές των Hauptschule και Realschule λαμβάνουν απολυτήριο στο τέλος των τάξεων 9 και 10,   
εφόσον περάσουν τις εξετάσεις. 

(3) Στη φάση αξιολόγησης για τις τελικές εξετάσεις οι επιδόσεις του εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα 
βαθμολογούνται με έναν αριθμό πόντων από 0 έως 15. Χορηγούνται έλεγχοι επίδοσης κάθε εξάμηνο.  

(4) Μαθητές που εγκαταλείπουν την ανώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν 
αποδεικτικό απόλυσης σύμφωνα με το πρότυπο που καθορίζεται από την Επιτροπή για τα Σχολεία του 
Εξωτερικού (BLASchA). Μαθητής που δεν  επιτυγχάνει στις απολυτήριες εξετάσεις  και δεν λαμβάνει 
το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (DIA), λαμβάνει επίσης αποδεικτικό απόλυσης. Στο αποδεικτικό 
απόλυσης δεν αναφέρεται κάποια υπόδειξη σχετικά με την ανεπιτυχή εξέταση.  

(5) Στους εξεταζόμενους που περνούν τις εξετάσεις για το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο και τις 
απολυτήριες εξετάσεις, αυτό αναγνωρίζεται ως απολυτήριο γενικού σχολείου από τη Διαρκή Σύνοδο 
των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού. Οι εξεταζόμενοι λαμβάνουν έναν δίγλωσσο απολυτήριο τίτλο 
σύμφωνα με το πρότυπο που καθορίζει η Επιτροπή για τα σχολεία εξωτερικού (BLASchA). 

(6) Σε εξεταζόμενους που συμμετείχαν στις γραπτές και προφορικές απολυτήριες εξετάσεις, δεν πέρασαν 
τις εξετάσεις και αποχώρησαν από το σχολείο, αναγνωρίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το 
δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές Εφαρμοσμένων Επιστημών από τον/την Πρόεδρο των 
Εξετάσεων.  

 


