
 

 

Συχνές ερωτήσεις- FAQ 

Γ.Σ.Θ. – Προπαρασκευαστικά Τμήματα 

 

Από ποια τάξη ξεκινούν τα μαθήματα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη 

Γ.Σ.Θ.; 

Οι μαθητές ελληνικών δημοτικών σχολείων μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στη μονοετή ή 

τη διετή φοίτηση στα προπαρασκευαστικά τμήματα˙ η μονοετής φοίτηση ωστόσο είναι 

υποχρεωτική. Το διετές πρόγραμμα ξεκινά στην Ε’ Δημοτικού και συνεχίζεται στην ΣΤ’ 

Δημοτικού. Το μονοετές πρόγραμμα ξεκινά στην ΣΤ’ Δημοτικού.  

 

Αποτελεί η παρακολούθηση των μαθημάτων στα προπαρασκευαστικά τμήματα 

προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Γυμνάσιο της Γ.Σ.Θ.;  

Υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση των μαθημάτων στο μονοετές πρόγραμμα, στην ΣΤ’ 

Δημοτικού. 

 

Ποιες είναι οι απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις που πρέπει να κατέχει το παιδί μου, για 

να παρακολουθήσει τα προπαρασκευαστικά τμήματα; 

 Διετές πρόγραμμα, από την Ε’ Τάξη: δεν προαπαιτούνται βασικές γνώσεις. 

 Μονοετές πρόγραμμα, από την ΣΤ’ Τάξη: προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας 

A1. 

 

Ποιες ημέρες πραγματοποιούνται τα μαθήματα, πόσο διαρκούν, υπάρχουν διαλείμματα; 

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 17.00 μ.μ. έως τις 19.15μ.μ. 

(απογευματινό τμήμα) και από τις 18.00μ.μ. έως τις 20.15μ.μ. (βραδινό τμήμα). 

Συμπεριλαμβάνεται ένα διάλειμμα διάρκειας 15 λεπτών.  

 

Ποια διδακτική σειρά, ποιο διδακτικό υλικό και ποιο βιβλίο γραμματικής 

χρησιμοποιούνται;  

Ε’ Δημοτικού, επίπεδο A1: Beste Freunde 1 (βιβλίο του μαθητή, βιβλίο ασκήσεων, 

γλωσσάρι, BF Plus A1.1 βιβλίο εξάσκησης για τα κεφάλαια 1-9) 

ΣΤ’ Δημοτικού, επίπεδο A2: Beste Freunde 2 (βιβλίο μαθητή, βιβλίο ασκήσεων, γλωσσάρι) 



Γραμματική και για τις δυο τάξεις: Deutsch als Fremdsprache Grammatik aktiv (εκδόσεις: 

Cornelsen) 

 

Ποιες μέθοδοι εφαρμόζονται στο μάθημα;  

Η Γ.Σ.Θ. δίνει ιδιαίτερη βάση στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Επίσης χρησιμοποιείται 

συχνά το παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας, έτσι ώστε η διαδικασία μάθησης να είναι 

ευχάριστη και να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες.  

 

Ποιο ρόλο παίζει η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας στα προπαρασκευαστικά τμήματα 

για το ενιαίο σχολείο συνάντησης (IBS) και ποιο επίπεδο γλωσσομάθειας πρέπει να 

κατακτήσουν οι μαθητές;  

Στα μαθήματα των προπαρασκευαστικών τμημάτων μπαίνουν οι γλωσσικές βάσεις που 

απαιτούνται για την παρακολούθηση των μαθημάτων στο ενιαίο σχολείο συνάντησης, 

όπως για παράδειγμα η ορολογία για τα μαθήματα θετικών επιστημών που γίνονται στη 

γερμανική γλώσσα (DFU) και για τη διαθεματική διδασκαλία. Στο τέλος της ΣΤ’ Δημοτικού 

και ολοκληρώνοντας τα μαθήματα στα προπαρασκευαστικά τμήματα οι μαθητές έχουν 

κατακτήσει το επίπεδο γλωσσομάθειας Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.  

 

Βαθμολογία: Ποια διαγωνίσματα και είδη εξέτασης υπάρχουν; 

Η Ε’ Δημοτικού γράφει σε τακτά χρονικά διαστήματα τεστ και διαγωνίσματα, τα οποία 

ωστόσο δεν επηρεάζουν τον τελικό βαθμό για την εισαγωγή στην Α’ Γυμνασίου (τάξη 7).  

Η ΣΤ’ Δημοτικού γράφει τρία διαγωνίσματα και μια εισαγωγική εξέταση.  

Η βαθμολογία του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου της ΣΤ’ τάξης καθώς και η 

βαθμολογία από την τελική εξέταση διαμορφώνουν τον τελικό βαθμό για την εισαγωγή. Οι 

παραπάνω βαθμολογίες (Α’ εξάμηνο + Β’ εξάμηνο + τελική εξέταση) προσμετρώνται 

ισομερώς στην τελική βαθμολογία για την εισαγωγή στη Γ.Σ.Θ. 

 

Α’ εξάμηνο + Β’ εξάμηνο + τελική εξέταση =  τελικός βαθμός εισαγωγής 

                               

Χρειάζονται τα παιδιά επιπλέον μαθήματα πέραν των προπαρασκευαστικών;  

Κατά βάση δεν κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, καθώς το 

μάθημα της γλώσσας γίνεται σε εβδομαδιαία βάση για έξι διδακτικές ώρες. Συνολικά οι 

μαθητές παρακολουθούν 180 διδακτικές ώρες στην Ε’ Δημοτικού και ΣΤ’ Δημοτικού.  

Έχει το παιδί μου τη δυνατότητα να επαναλάβει την εξέταση σε περίπτωση μη επιτυχούς 

συμμετοχής;  

Δεν υπάρχει η δυνατότητα να επαναληφθεί η εξέταση. 

 



Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η παρακολούθηση του διετούς προγράμματος σε 

αντίθεση με το μονοετές;  

 Άμεση επαφή και εξοικείωση με την ύλη, τις μεθόδους και το μαθησιακό 

περιβάλλον της Γ.Σ.Θ. 

 Ομαλή μετάβαση στην ΣΤ’ Δημοτικού. 

 Εξοικείωση με τους τύπους ασκήσεων και τις μορφές αξιολόγησης που 

εφαρμόζονται στην ΣΤ΄ Δημοτικού.  

 Συμμετοχή σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες του σχολείου, όπως εκδρομές, 

σχολικές συναυλίες και σχολικές γιορτές. 

 

Πώς μπορούν γονείς χωρίς γνώσεις Γερμανικών να στηρίξουν τα παιδιά τους στη 

διαδικασία γλωσσομάθειας;  

Ιδανική λύση είναι η ενθάρρυνση της ενασχόλησης με τη γερμανική γλώσσα και η συνεχής 

παροχή γλωσσικών ερεθισμάτων, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί παρακολουθώντας 

γερμανόφωνα τηλεοπτικά προγράμματα, διαβάζοντας γερμανόφωνη λογοτεχνία, 

χρησιμοποιώντας γερμανόφωνο εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια ασκήσεων από τις εκδόσεις 

Ηueber Hellas, ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες κ.α.), συμμετέχοντας σε θερινές 

κατασκηνώσεις για εκμάθηση της γλώσσας. 


