


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΓΣΘ (ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
& ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (DIA)

Ομιλητές: 
Νίκος Λιόλιος (Λυκειάρχης) 

Περσεφόνη Σπυριδωνίδου (Αναπληρώτρια Συντονίστρια της Μέσης Βαθμίδας Σπουδών και 
Συντονίστρια Προπ. Τμημάτων)

Συντονισμός:
Γιάννης Ισαακίδης (Φιλόλογος και Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ψηφιακών Μέσων)



Πρόγραμμα ενημέρωσης

• Γενικές πληροφορίες για τη ΓΣΘ (κος Ισαακίδης)

• Εισαγωγή στο σχολείο μέσω των Προπαρασκευαστικών Τμημάτων –

Μέση Βαθμίδα Σπουδών (κα Σπυριδωνίδου)

• Σχολική καθημερινότητα στη ΓΣΘ (κος Ισαακίδης)

• Ανώτερη Βαθμίδα Σπουδών – Απολυτήριο DIA – Πανελλαδικές εξετάσεις 
(κος Λιόλιος)



ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

• Διακεκριμένη Γερμανική Σχολή Εξωτερικού

• Πάνω από 130 χρόνια λειτουργίας (1888 – σήμερα)

• Κομμάτι της εξωτερικής πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής  της Γερμανίας

• Ιδιωτικό σχολείο, επιχορηγούμενο από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 
Σχολείο με ευρωπαϊκό προσανατολισμό

• Σημείο συνάντησης και διαπολιτισμικού διαλόγου

• Πολυποίκιλο πρόγραμμα για όλες τις ηλικιακές ομάδες: από το νηπιαγωγείο προς το 
δημοτικό ή από τα προπαρασκευαστικά τμήματα προς το γυμνάσιο και το DIA 

• Ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

• Ελληνικό και Γερμανικό πρόγραμμα σπουδών

• Σύγχρονος ψηφιακός εξοπλισμός και μοντέρνα εργαστήρια θετικών επιστημών



Το νηπιαγωγείο μας

• Σημείο βιωματικής μάθησης 
• Τα παιδιά παίζουν και μεγαλώνουν μαζί, ανακαλύπτουν τον κόσμο, γελούν και δημιουργούν φιλίες 
• Καταρτισμένοι και δίγλωσσοι νηπιαγωγοί
• Εισαγωγή από την ηλικία των 4 ετών
• Ξεχωριστή παιδική χαρά
• Σταθερές βάσεις διγλωσσίας καθώς και ικανότητες στην ανάγνωση και τη γραφή 
• Προετοιμασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εισαγωγή στην Α’ Δημοτικού
• 50 Θέσεις 

• Εγγραφές από 10 Ιανουαρίου 



Το δημοτικό σχολείο

• Σχολείο συνάντησης
• Ξεχωριστή παιδική χαρά
• Ενισχυμένες αθλητικές δραστηριότητες, το ελάχιστο 3 ώρες ανά εβδομάδα 
• Με την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης τάξης, οι μαθήτριες και οι μαθητές προάγονται 

αυτόματα στην 5η τάξη, η οποία αποτελεί την πρώτη τάξη του γυμνασίου στο γερμανικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. 



Ολοκληρωμένο Σχολείο Συνάντησης
Integrierte Begegnungsschule (τάξεις 5-12)

Στη Μέση Βαθμίδα Σπουδών υπάρχουν δύο προφίλ μαθητών:

 Προφίλ A: Για μαθήτριες και μαθητές που έχουν
φοιτήσει στο Δημοτικό της ΓΣΘ και για παιδιά που
εισάγονται στο σχολείο με μητρική γλώσσα τη
Γερμανική

 Προφίλ B: Για παιδιά που έχουν ολοκληρώσει
ελληνικό δημοτικό σχολείο και εισάγονται στην 7η

τάξη (Α’ Γυμνασίου) μέσω των προπαρασκευαστικών
τμημάτων και των εισαγωγικών εξετάσεων

Από την 10η τάξη (Α’ Λυκείου) και μετά παύουν να υπάρχουν τα δύο
προφίλ. Οι μαθήτριες και οι μαθητές και των δύο προφίλ
αναμειγνύονται σε νέα τμήματα και η σύνθεση των τάξεων
προκύπτει από τις επιλογές των μαθημάτων.

Ένα σχολείο κοινό για όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές, που στοχεύουν σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό
απολυτήριο!

Η ΓΣΘ αλλάζει σταδιακά τη δομή της και από ένα σχολείο δύο τμημάτων (ελληνικό και γερμανικό) μετατρέπεται σε
ένα Ολοκληρωμένο Σχολείο Συνάντησης, στο οποίο όλοι θα λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση και το ίδιο
απολυτήριο. Αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών είναι δίγλωσσο και συνδυάζει μαθήματα
προσανατολισμένα αφενός στην απόκτηση δεξιοτήτων, με βάση το γερμανικό σύστημα, και αφετέρου στην
εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εισαγωγή σε ελληνικά πανεπιστήμια.



Εισαγωγή στο Γυμνάσιο της ΓΣΘ 

Προπαρασκευαστικά Τμήματα
Μέση Βαθμίδα Σπουδών 
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ΓΣΘ Νηπιαγωγείο
προνήπια-νήπια

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΣΘ

ΓΣΘ IBS Προφίλ B
Γυμνάσιο τάξεις 7-9 b,c

Προπαρασκευαστικά τμήματα 
τάξεις 5,6

Συγχώνευση των δύο προφίλ στη 10η τάξη

ΓΣΘ Γερμανικό Δημοτικό
τάξεις 1-4a

ΓΣΘ IBS
Λύκειο τάξεις 10-12abcd

ΓΣΘ IBS Προφίλ A
Γερμανικό γυμνάσιο τάξεις 7-9a
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Τάξεις προσανατολισμού
5-6a

Εισαγωγή από ελληνικό δημοτικό

DIA
Διεθνές Γερμανικό Απολυτήριο

Συμμετοχή στις 
Πανελλαδικές 

Εξετάσεις

Προετοιμασία για 
Πανελλαδικές 

Εξετάσεις 

Εισαγωγή σε 
γερμανικό ή διεθνές 

Πανεπιστήμιο



Τάξη 7 Τάξη 8 Τάξη 9

Δομή της Μέσης Βαθμίδας Σπουδών

Προφίλ B

Η Μέση Βαθμίδα Σπουδών της ΓΣΘ περιλαμβάνει τις τάξεις 5 έως 9 κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Προφίλ A (Τάξεις 5a έως 9a του IBS)
Προφίλ B (Τάξεις 7b/c έως 9b/c του IBS)

Προφίλ A

Τάξεις 5/6

Προπαρασκευα-
στικά τμήματα

Προφίλ A
Γερμανικό 
Δημοτικό
Τάξεις 1-4

Συγχώνευση στη 
10η τάξη

Ελληνικό 
Δημοτικό
Τάξεις 1-6



Μαθήματα επιλογής

Τομέας γλωσσών και 
καλών τεχνών

Τομέας ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστημών

Τομέας μαθηματικών
και θετικών επιστημών

- Γερμανικά
- Αγγλικά
- Νέα Ελληνικά
- Νέα Ελληνικά ως ξένη 

γλώσσα
- Γαλλικά
- Αρχαία Ελληνικά
- Καλλιτεχνικά (γερμ.)
- Μουσική (γερμ.)

- Ιστορία (γερμ./ελλ.)
- Γεωγραφία (γερμ.)
- Πολιτική-Κοινωνική 

Αγωγή (Profil B: ελλ.)
- Ηθική (γερμ.)
- Θρησκευτικά (ελλ.)

- Μαθηματικά (γερμ.)
- NWT (Μάθημα εμβάθυνσης 

στις θετικές επιστήμες, τάξη 7 
ως 9 – γερμ.)

- Φυσική (από την τάξη 8 –
γερμ.)

- Βιολογία (γερμ.)
- Χημεία (από την τάξη 8 – γερμ. 

, από την τάξη 10 γερμ. ή ελλ.)
- Πληροφορική (γερμ.)
- NWG - Αρχές θετικών 

επιστημών (μόνο στην τάξη 7 -
γερμ.) 

Λοιπά 
μαθήματα

• Γαλλικά/Αρχαία ή NWT (Μάθημα εμβάθυνσης στις θετικές επιστήμες)
• Θρησκευτικά ή Ηθική

- Φυσική 
Αγωγή



• Εισαγωγικές εξετάσεις στη γερμανική γλώσσα

• Εισάγονται Έλληνες και ξένοι μαθητές που έχουν
ολοκληρώσει την ΣΤ’ τάξη του δημοτικού Υποχρεωτική
συμμετοχή στο μονοετές πρόγραμμα των
προπαρασκευαστικών τμημάτων (6η τάξη)

• Δυνατότητα συμμετοχής στο διετές πρόγραμμα (από Ε’
Δημοτικού)

• Εισαγωγή με βαθμολογική σειρά προτεραιότητας

Εισαγωγή στη Μέση Βαθμίδα της ΓΣΘ



Ε΄Δημοτικού – A1 επίπεδο

(Διετές πρόγραμμα)

• Διάρκεια: Σεπτέμβριος - Ιούνιος

• Ημέρες μαθημάτων: Δευτέρα και Τετάρτη

(6 διδακτικές ώρες)

• Απογευματινά τμήματα: 17.00 – 19.15

• Διδακτικά βιβλία: 

1. Beste Freunde 1, 

2. Übungsprogramm Beste Freunde Plus A1.1, 

3. Grammatik aktiv

+ πρόσθετο διδακτικό υλικό



ΣΤ΄ Δημοτικού – Α2 επίπεδο

(Μονοετές πρόγραμμα)

• Διάρκεια: Σεπτέμβριος - Μάιος

• Ημέρες μαθημάτων: Δευτέρα και Τετάρτη

(6 διδακτικές ώρες)

• Απογευματινά τμήματα: 17.00 – 19.15 

• Βραδινά τμήματα: 18.00 – 20.15

• Διδακτικά βιβλία: 

1. Beste Freunde 2, 

2. Grammatik aktiv (συνεχίζεται) + πρόσθετο διδακτικό υλικό

• Τελικές εξετάσεις: μέσα/τέλη Μαΐου

• Εισαγωγή κατά βαθμολογική σειρά επιτυχίας



Η ομαδοσυνεργατική μεθοδολογία  
Kooperative Lehrmethoden

• συνεργασία σε δυάδες ή ομάδες (Partnerarbeit/Gruppenarbeit)

• μαθητοκεντρική προσέγγιση (Schülerzentriertheit)

• αυτόνομη μάθηση και παρουσίαση (selbständiges Lernen und Präsentieren)

• “μάθημα εν κινήσει“ (Bewegung im Unterricht)

• αξιολόγηση μέσω του καθηγητή (Feedback)

• Παραδείγματα από το μάθημα των προπαρασκευαστικών τμημάτων

 Πλακάτ/Plakate
 “Μαραθώνιος ορθογραφίας“ /Laufdiktat
 Εκπαιδευτικά γλωσσικά παιχνίδια/Sprachspiele



Πλακάτ (Plakate) και
“Μαραθώνιος ορθογραφίας“ (Laufdiktat)                    

• Συνεργασία σε δυάδες ή ομάδες 
(Partnerarbeit/ Gruppenarbeit)

• Αξιολόγηση μέσω του καθηγητή 
(Feedback)

• Αυτόνομη μάθηση και παρουσίαση
(selbständiges Lernen und 
Präsentieren)

• Συνεργασία σε δυάδες ή ομάδες 
(Partnerarbeit/ Gruppenarbeit) 

• Μαθητοκεντρική προσέγγιση 
(Schülerzentriertheit)

• “Μαραθώνιος ορθογραφίας“
(Laufdiktat)



• σε επιλεγμένα μαθήματα:

 Μαθηματικά
 Φυσική
 Βιολογία
 Μουσική, Καλλιτεχνικά
 Ηθική

 Γεωγραφία, Ιστορία κτλ.

DFU: Γερμανόγλωσση διδασκαλία των γνωστικών 
αντικειμένων στα Προπαρασκευαστικά Τμήματα







• Το λεγ. εγχειρίδιο „Operatorenheft“

• ως εργαλείο μαθήματος (από την 7η

τάξη και πάνω)

• Για διαγωνίσματα

• Περιεχόμενο:

• Σημαντικοί και βασικοί όροι για την

ευκολότερη επεξεργασία ασκήσεων

στη γερμανική γλώσσα

• Εξήγηση με ένα παράδειγμα και την

αντίστοιχη προτεινόμενη λύση.



Γραπτές εξετάσεις
Ε΄τάξη (διετές πρόγραμμα )

• Γραπτές δοκιμασίες (= ΚΑ)

• Ακουστικό (= HV)

• Ορθογραφία (= Diktat)

Στη λήξη του σχολικού έτους οι μαθητές παίρνουν έλεγχο επίδοσης 

(ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την εισαγωγή στη Μέση Βαθμίδα)

3. KA + HV
(μέσα 
Μαΐου)

2. KA +HV
(=ακουστικό) 

(μέσα 
Φεβρουαρίου)

1. KA + 
Diktat 

(=ορθογρ.)
(τέλος 

Νοεμβρίου)



Γραπτές εξετάσεις
ΣΤ΄τάξη (μονοετές πρόγραμμα)

• Γραπτές δοκιμασίες (=ΚΑ) 

• Ακουστικό(=HV)

• Ορθογραφία (=Diktat)

Τελική εξέταση (KA + HV)

(Μέσα Μαΐου)

3. KA +
HV

2. KA +HV
(=ακουστικό) 

1. KA + 
Diktat



Βαθμολόγηση (ΣΤ’ τάξη)

Τα γραπτά, τα προφορικά και η τελική εξέταση καλύπτουν το καθένα το 1/3 της 

τελικής βαθμολογίας.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης  είναι όμοια για όλους τους μαθητές.

Παράδειγμα βαθμολόγησης – γραπτός βαθμός

• 1ο  εξάμηνο / γραπτά:  

KA 1 + KA 2 

2

(κατά προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων)

• 2ο  εξάμηνο γραπτά:    ΚΑ 3

1/3
Προφορικά

1/3 Τελική 
εξέταση 

1/3 Γραπτά



Οι εγγραφές ξεκινούν τον Μάιο /
έναρξη μαθημάτων πιθανώς στις 14.09.21

www.dst.gr

Για ερωτήσεις και για γενικότερες πληροφορίες που αφορούν στα
Προπαρασκευαστικά Τμήματα, στην αίτηση εγγραφής, στο κόστος εγγραφής και
διδάκτρων, σχετικά με τη Σχολή παρακαλούμε να καλείτε τη Γραμματεία των
προπαρασκευαστικών τμημάτων κ. Αγάπη Άσμους, στο 2310-475900.

Για ενημερωτική συνάντηση μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με την Συντονίστρια 
Μέσης Βαθμίδας κ. Περσεφόνη Σπυριδωνίδου.





Όμιλοι

Θέατρο Μουσική        Τέχνες Αθλητισμός       Πολιτική Επιστήμη Τεχνολογία



Εκδρομές

• Χειμερινή διαβίωση με 
εκμάθηση σκι

• Ανταλλαγές

• Πολιτιστικές

• Πανεπιστήμια Γερμανίας

• Πενταήμερη στο 
Βερολίνο

• Διαγωνισμοί



Κοινωνικό Έργο



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

• Πρόγραμμα διαμεσολάβησης (Mediation)

• Σχολική Ψυχολόγος

• Επαγγελματικός και ακαδημαϊκός προσανατολισμός

• Επισκέψεις σε πανεπιστήμια της Γερμανίας

• Πρακτική σε ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις

• Υποτροφίες DAAD



Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στη ΓΣΘ



Η κάθε τάξη διαθέτει:

• Έναν κεντρικό υπολογιστή

• Ενσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο

• Προβολέα και μεγάλη επιφάνεια προβολών πάνω από τον πίνακα

• Ψηφιακό προβολέα εγγράφων

• Δυνατότητα ελεγχόμενης ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο 



Ψηφιακές πλατφόρμες στη ΓΣΘ

• Office 365           όλα τα προγράμματα του office 365:

word, excel, powerpoint, one drive,

outlook (σχολικοί λογαριασμοί E-Μail)

• Microsoft Teams διαδικτυακό μάθημα, επικοινωνία με μαθητές και γονείς,   

ανάθεση καθηκόντων)

• Schulmanager πρόγραμμα αντικαταστάσεων, πρόγραμμα μαθημάτων,                                                        

ημερολόγιο σχολικών εκδηλώσεων, ώρες συνεργασίας, 
δικαιολόγηση απουσιών, δήλωση ασθένειας)



Μελλοντικός σχεδιασμός

• Εισαγωγή tablet στο μάθημα (πρώτα οι εκπαιδευτικοί)

• Εξοπλισμός των τάξεων με σύγχρονες διαδραστικές οθόνες

• Πιλοτική χρήση προσωπικών tablet από τους μαθητές 

(BYOD: Bring Your Own Device)

Δημιουργία εξ ολοκλήρου ψηφιακών τάξεων

(πάντα σε συνδυασμό με τα αναλογικά μέσα)



Η Ανώτερη Εκπαιδευτική Βαθμίδα 
(Sek II –Τάξεις 10-12) 

του IBS στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης



Τρίτο εξάμηνο της 

Φάσης Αξιολόγησης Τέταρτο εξάμηνο της 

Φάσης Αξιολόγησης

Εξέταση Abitur

Πρώτο εξάμηνο της 

Φάσης Αξιολόγησης

Δεύτερο εξάμηνο της 

Φάσης Αξιολόγησης

Τάξη 12

Τάξη 11

Τάξη 10 Φάση Εισαγωγής (τέλος των δύο προφίλ)

Δομή της ανώτερης εκπαιδευτικής 

βαθμίδας 
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Πανελλαδικές 
Εξετάσεις

Γραπτές και προφορικές εξετάσεις



Χαρακτηριστικά του IBS
σε σχέση με την προετοιμασία για τις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις

• Οι μαθητές της ΓΣΘ έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις την ίδια χρονιά με το DIA!

• Μέρος της ύλης των Πανελλαδικών καλύπτεται απο το 
πρόγραμμα σπουδών του DIA.

• Πρόσθετη προετοιμασία στα ελληνικά για τις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις, ήδη από τη 10η τάξη.

• Δεν θα είναι απαραίτητη η εξωσχολική προετοιμασία για τις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις!

• Πλεονέκτημα του DIA: Οι απόφοιτοι της ΓΣΘ έχουν τη 
δυνατότητα να σπουδάσουν σε όλον τον κόσμο, εννοείται και 
στην Ελλάδα!



Η Φάση Αξιολόγησης (τάξεις 11/12) περιλαμβάνει:

 Πολλές δυνατότητες επιλογής για όλους στο DIA
o Βαρύτητα στις ξένες γλώσσες ή στις θετικές 

επιστήμες
o Συνδυασμός των δύο
o Μουσική ή Καλλιτεχνικά
o Επιλογή μαθημάτων από το πεδίο των κοινωνικών 

επιστημών (Γεωγραφία ή Κοινωνιολογία)
o Μαθήματα στη γερμανική ή στην ελληνική γλώσσα

 Επιπλέον επιλεγόμενα μαθήματα προετοιμασίας 
για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση



Γερμανικά x 4

γλωσσικό-καλλιτεχνικό πεδίο

Αγγλικά (x) (4)

Νέα Ελληνικά x 4 

Γαλλικά/ 

Αρχαία Ελλην.
(x) (3) 

Καλλιτεχνικά (x) (2)

Μουσική (x) (2)

Ιστορία x 3

πεδίο κοινωνικών επιστημών
Γεωγραφία/ 

Κοινωνιολογία
(x) (3/2)

Ηθική/Θρησκευ

τικά
x 2

Μαθηματικά x 4

πεδίο μαθηματικών και 

θετικών επιστημών

Φυσική (x) (3)

Βιολογία (x) (3)

Χημεία (x) (3)

Πληροφορική (x) (2)

Φυσική Αγωγή x 2 χωρίς κατάταξη σε πεδίο

Μαθήματα της Φάσης Αξιολόγησης



ΕΜ 1 γραπτά Γερμανικά

ΕΜ 2 γραπτά ΜΑΘ ΜΑΘ MΑΘ ΑΓΓ/ΝΕΓΛ ΑΓΓ/ΝΕΓΛ

ΕΜ 3 γραπτά ΑΓΓ/ΝΕΓΛ
ΒΙΟ/ΦΥΣ

ΧΗΜ

ΙΣΤ/

(ΓΕΩ)

ΒΙΟ/ΦΥΣ/ 

ΧΗΜ/ ΜΑΘ

ΙΣΤ/

(ΓΕΩ)

ΕΜ 4 προφορικά ΙΣΤ/ΓΕΩ ΙΣΤ/ΓΕΩ x ΙΣΤ/ΓΕΩ
ΜΑΘ/ΒΙΟ/ 

ΦΥΣ/ΧΗΜ

ΕΜ 5 «προφορικά» x x x x x

x = ένα επιπλέον μάθημα που δεν έχει εξεταστεί.
Τα μαθήματα ΕΜ4 και ΕΜ5 μπορούν να αλλάξουν μεταξύ τους

Επιλογή των εξεταζόμενων μαθημάτων (ΕΜ) (στην αρχή του τρίτου εξαμήνου 

της Φάσης Αξιολόγησης  (12.1))



Πληροφορίες για τις επιλογές των εξεταζόμενων μαθημάτων του νέου Abitur . 

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε όλα τα μαθήματα τα οποία μπορούν οι μαθητές και

οι μαθήτριες να επιλέξουν. Το μάθημα των Γερμανικών είναι υποχρεωτικά γραπτώς

εξεταζόμενο μάθημα. Ενημερωθείτε από τον παρακάτω πίνακα για το ποια από τα

υπόλοιπα μαθήματα μπορείτε να επιλέξετε για γραπτή ή προφορική εξέταση.



Μάθημα

Γραπτώς 

εξεταζόμενο 

επιλογή

Προφορικώς 

εξεταζόμενο

επιλογή

Γερμανικά υποχρεωτικό ΟΧΙ

Νέα Ελληνικά ως μητρική γλώσσα ΝΑΙ ΝΑΙ

Νέα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα ΟΧΙ ΝΑΙ

Αγγλικά ΝΑΙ ΝΑΙ

Γαλλικά ΟΧΙ ΝΑΙ

Αρχαία Ελληνικά ΝΑΙ ΝΑΙ

Μουσική ΟΧΙ ΝΑΙ

Καλλιτεχνικά ΟΧΙ ΝΑΙ

Μαθηματικά ΝΑΙ ΝΑΙ

Βιολογία ΝΑΙ ΝΑΙ

Φυσική ΝΑΙ ΝΑΙ

Χημεία (στα ελληνικά) ΟΧΙ ΟΧΙ

Χημεία ΝΑΙ ΝΑΙ

Πληροφορική ΟΧΙ ΟΧΙ

Ιστορία ΝΑΙ ΝΑΙ

Ιστορία (στα ελληνικά) ΟΧΙ ΝΑΙ

Γεωγραφία ΝΑΙ ΝΑΙ

Κοινωνιολογία ΟΧΙ ΝΑΙ

Κοινωνιολογία (στα ελληνικά) ΟΧΙ ΝΑΙ

Θρησκευτικά (στα ελληνικά) ΟΧΙ ΟΧΙ

Ηθική ΟΧΙ ΝΑΙ

Φυσική Αγωγή ΟΧΙ ΟΧΙ



Βάση: οι βαθμοί των πέντε 

μαθημάτων που εξετάστηκαν

Υπολογισμός: 

a) Πρόσθεση των αποτελεσμάτων

b) Πολλαπλασιασμός με 4

Αποτέλεσμα: Βαθμός (σε μόρια) E II 

(τουλάχιστον 100)

.

Βάση: 36 βαθμοί εξαμήνων 
από τα τέσσερα εξάμηνα της 
Φάσης Αξιολόγησης

Υπολογισμός: 

a) Πρόσθεση του βαθμού εξαμήνου

b) Διαίρεση δια 36

c) Πολλαπλασιασμός με 40

Αποτέλεσμα: Βαθμός (σε μόρια) E I

(τουλάχιατον 200)

Άθροισμα των βαθμών Q und A που συγκεντρώθηκαν

Συνολική Βαθμολογία

Υπολογισμός της συνολικής επίδοσης



Μαθήματα Σύνολο μαθημάτων και ωρών

Γερμανικά x 5 

Αγγλικά x 4

Νέα Ελληνικά x 4

Αρχαία Ελληνικά (gr) x 4

Μουσική/Καλλιτεχνικά x 2

Ιστορία (gr) x 3

Κοινωνιολογία(gr)/Γεωγραφία x 2

Θρησκευτικά (gr) / Ηθική x 2

Μαθηματικά x 4

Βιολογία x 3

Χημεία/Φυσική x 3

Φυσική Αγωγή x 2

Ενισχυτική Ιστορίας x 2

Ενισχυτικά μαθήματα x Αρχαία(1) Λατινικά (1)

Σύνολο: 12 (+3) 38 (+4) 

Μαθήματα της Φάσης Εισαγωγής (Τάξη 10) –

Παράδειγμα «Θεωρητική»



Παράδειγμα σχολικής σταδιοδρομίας – «Θεωρητική»

Φάση Αξιολόγησης 11 12

ΕΜ

Ποσοστό μαθημά-

των στα γερμανικά -

ελληνικά

1 Γερμανικά x x 1. 20%

2 Αγγλικά x x (-) 

3 Νέα Ελληνικά x x 2. 20%

4 Αρχαία Ελληνικά (gr) x x (2.) (20%)

5 Καλλιτεχνικά/Μουσική x x - (20%)

6 Ιστορία (gr) x             x 3. 20%

7 Κοινωνιολογία (gr)/

Γεωγραφία
x x (3.) (20%)

8 Θρησκευτικά (gr)/ Ηθική x x -

9 Μαθηματικά x x 4. 20%

10 Βιολογία x x 5. 20%

11 Φυσική Αγωγή x x -

VT Εμβάθυνση Ιστορίας X (3) X (3) -

FÖ Λατινικά + Αρχαία 

Ελληνικά

x (3/2) X (2/3)

35/36 ώρες/ 

11 μαθήματα

+ ενισχυτικά

= 44

35/36 ώρες/ 

11 μαθήματα

+ ενισχυτικά

= 44

Max. 50 % μη 

γερμανόφωνα 

μαθήματα



Μαθήματα Σύνολο μαθημάτων και ωρών

Γερμανικά x 5

Αγγλικά x 4

Νέα Ελληνικά x 4

Μουσική/Καλλιτεχνικά x 2

Ιστορία(gr) x 3

Γεωγραφία/ 

Κοινωνιολογία (gr)
x 2

Θρησκευτικά (gr)/Ηθική x 2

Μαθηματικά x 4

Βιολογία x 3

Φυσική x 3

Χημεία (gr) x 3

Φυσική Αγωγή x 2

Ενισχυτική Μαθηματικών x 2

Ενισχυτική Φυσικής x 2

Σύνολο: 12 (+ 2) 37 (+4) 

Μαθήματα στη Φάση Εισαγωγής (Τάξη10); 

Παράδειγμα «Θετικές επιστήμες»



Παράδειγμα σχολικής σταδιοδρομίας–

Θετικές επιστήμες

Φάση Αξιολόγησης 11 12 ΕΜ Ποσοστό μαθημάτων 

στα γερμανικά - ελληνικά

1 Γερμανικά x x 1. 20%

2 Αγγλικά x x

3 Νέα Ελληνικά x x (20%)

4 Μουσική/Καλλιτεχνικά x x -

5 Ιστορία (gr) x             x 4. 20%

6 Θρησκευτικά (gr)/Ηθική x x -

7 Μαθηματικά x x 2. 20%

8 Φυσική x x 3. 20%

9 Χημεία (gr) x x -

10 Βιολογία x x 5. 20%

11 Φυσική Αγωγή x x -

VT Εμβάθυνση 

Μαθηματικών/ 

Βιολογίας

x (3) x (3) -

FÖ Ενισχυτική Φυσικής + 

Χημείας

x (3)

x (2)

x (3)

x(2)

-

11 μαθήματα/ 

36 ώρες 

+ενισχυτικά 

= 44

11 μαθήματα/ 

36 ώρες 

+ενισχυτικά

= 44

Max. 50 % μη 

γερμανόφωνα μαθήματα



Μαθήματα Σύνολο μαθημάτων και ωρών

Γερμανικά x 5

Αγγλικά x 4

Νέα Ελληνικά x 4

Μουσική/καλλιτεχνικά x 2

Ιστορία (gr) x 3

Κοινωνιολογία (gr) x 2

Θρησκευτικά (gr) x 2

Μαθηματικά x 4

Βιολογία x 3

Χημεία (gr) x 3

Πληροφορική x 2

Φυσική Αγωγή x 2

Εμβάθυνση 

Μαθηματικών
(x) (2)

Ενισχυτική Φυσικής (x) (2)

Σύνολο: 12 (+2) 36 (+4) 

Μαθήματα της Φάσης Εισαγωγής (Τάξη10); 

Παράδειγμα «Πληροφορική»



Παράδειγμα σχολικής σταδιοδρομίας –

Πληροφορική

Φάση Αξιολόγησης 11 12

PF

Ποσοστό μαθημάτων 

στα γερμανικά -

ελληνικά

1 Γερμανικά x x 1. 20%

2 Αγγλικά x x

3 Νέα Ελληνικά x x 3. 20%

4 Μουσική x x -

5 Ιστορία (gr) x             x 4. 20%

6 Κοινωνιολογία(gr) x x

7 Θρησκευτικά(gr) x x -

8 Μαθηματικά x x 2. 20%

9 Βιολογία x x 5. 20%

10 Χημεία (gr) x x -

11 Πληροφορική x x -

12 Φυσική Αγωγή x x -

VT Εμβάθυνση 

Μαθηματικών

x (3) x (3) -

FÖ Αρχές Οικονομίας + 

Πληροφορική

x (3/2) x (2/3) -

148 ώρες 12 μαθήματα / 

36 ώρες + 

ενισχυτική = 44

12 μαθήματα/ 

36 ώρες + 

ενισχυτική = 44

Max. 50 % μη 

γερμανόφωνα 

μαθήματα



• αποκτήσει όλα τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια για τις σπουδές τους είτε 
στην Ελλάδα είτε στη Γερμανία

• καλλιεργήσει κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες για τη ζωή και την 
εργασία

• μάθει να λειτουργούν με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα

• μάθει σε άριστο επίπεδο τουλάχιστον τρεις γλώσσες

• πάρει ερεθίσματα για όλες τις πιθανές κλίσεις τους

• γνωρίσει από κοντά τόσο τον ελληνικό όσο και τον γερμανικό πολιτισμό

• ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι μαθητές της ΓΣΘ  ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ έχοντας …



• Με το DIA μπορούν οι απόφοιτοι της ΓΣΘ να εγγραφούν σε γερμανικό 

πανεπιστήμιο της επιλογής τους, χωρίς επιπλέον εξετάσεις παρά μόνο με 

τον βαθμό του απολυτηρίου τους. 

• Οι απόφοιτοι της ΓΣΘ δεν μπαίνουν στο 10% των υποψήφιων φοιτητών 

από το εξωτερικό. Λογίζονται ως κανονικοί απόφοιτοι γερμανικού σχολείου 

εσωτερικού. 

• Προσφέρει πλεονεκτήματα και για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών αλλά και των ΗΠΑ.

• Το DIA είναι ισάξιο και ισότιμο του ελληνικού απολυτηρίου λυκείου. 

Εξασφαλίζει επάρκεια για ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία 

στην Ελλάδα. 

• Εγγυημένη δυνατότητα συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις την ίδια 

χρονιά της απόκτησης του απολυτηρίου DIA!

• Η ύλη του DIA καλύπτει κατά 70 % την εξεταζόμενη ύλη των Πανελλαδικών



Πληροφορίες για τη Μέση Βαθμίδα (Προφίλ Α, Τάξεις 5-9)
κα. Sabine Weihert, Συντονίστρια Μέσης Βαθμίδας: 
Επικοινωνία: sekI-koordination@dst.gr

Πληροφορίες για την Μέση Βαθμίδα (Προφίλ Β, Τάξεις 7-9)
κα. Περσεφόνη Σπυριδωνίδου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Μέσης 
Βαθμίδας και Συντονίστρια προπαρασκευαστικών Τμημάτων 
Επικοινωνία: p.spiridonidou@dst.gr

Πληροφορίες για την Ανώτερη Βαθμίδα και το DIA (Τάξεις 10-12)
κ. Νικόλαος Λιόλιος, Λυκειάρχης
Επικοινωνία: lykiarch@dst.gr
κα. Ivonne Sommer, Συντονίστρια Ανώτερης Βαθμίδας
Επικοινωνία: oberstufenkoordination@dst.gr

Πληροφορίες για την Προετοιμασία για τις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις 
κ. Νικόλαος Λιόλιος, Λυκειάρχης
Επικοινωνία: lykiarch@dst.gr

Ραντεβού για ενημερωτική συνάντηση: Κατόπιν συνεννόησης με τη 
Γραμματεία, κ. Λαδά, 2310475900

www.dst.gr
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