Εισαγωγική εξέταση
2021

I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες

Η εισαγωγική εξέταση της Γερμανικής Σχολής Αθηνών είναι μια ενδοσχολική
εξέταση στο μάθημα των Γερμανικών για μαθητές και μαθήτριες.

Η εισαγωγική εξέταση είναι αφενός μια τυποποιημένη γλωσσική εξέταση, αλλά
ταυτόχρονα εξετάζει με στοχευμένο τρόπο γνώσεις Γραμματικής και
προφορικού λόγου.
Σημείωση: Από την 10η τάξη και πιο εντατικά στις τάξεις 11 και 12 της ΓΣΑ υπάρχουν
ενισχυτικά μαθήματα για κάθε μαθητή/μαθήτρια που θέλει να λάβει μέρος στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Ποια προτερήματα παρουσιάζει η εξεταστική διαδικασία;

•

Τα είδη των ασκήσεων βασίζονται σε τυποποιημένες εξεταστικές διαδικασίες.

•

Τα συνεργαζόμενα Δημοτικά επιλέγουν το βιβλίο της επιλογής τους για την διδασκαλία
των Γερμανικών.

•

Η εξεταστική διαδικασία διασφαλίζει την ανωνυμία του εξεταζόμενου.

•

Οι μαθητές που έχουν επιλεγεί μέσω της εξεταστικής διαδικασίας προετοιμάζονται στο
Summercump της ΓΣΑ κατάλληλα σε θέματα μεθοδολογίας, εξοικειώνονται με τις
συνεργατικές διδακτικές μεθόδους και την γερμανική ειδική ορολογία των διαφόρων
μαθημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες → βλ. τελευταία διαφάνεια

Το μάθημα των Γερμανικών
στη DSA
• Το μάθημα Γερμανικών βασίζεται στην επικοινωνία και στην
αλληλεπίδραση μαθητών/καθηγητών
• Η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά και μόνο τα Γερμανικά
• Για τη μελέτη της γραμματικής και του λεξιλογίου αξιοποιείται ο
προσωπικός χρόνος εκμάθησης → Επιπρόσθετο υλικό στις τάξεις 7-8 /
2 ώρες την εβδομάδα – στην 7η και 9η τάξη μικρά τμήματα Γερμανικών
• Οι μαθητές θα εξεταστούν στο πλαίσιο του DIA και προφορικά
• 50-60% της συνολικής αξιολόγησης αποτελεί η απόδοση στα προφορικά, η
οποία περιλαμβάνει συχνές παρουσιάσεις και ομαδικές εργασίες

„Πες μου και θα ξεχάσω. Δείξε μου και ίσως να θυμάμαι. Κάνε με να το βιώσω
και θα καταλάβω.“ Konfuzius 551 v.Chr. – 479 v.Chr. Κινέζος φιλόσοφος

Μεθοδολογικές προτάσεις
Τρόποι εξάσκησης εκτός μαθήματος

•
•

•

•
•
•
•

Δημιουργήστε συχνές αφορμές
επικοινωνίας
Γερμανικές υποτιτλισμένες σειρές,
εκπομπές, ντοκιμαντέρ και ταινίες
Ανάγνωση βιβλίων νεανικής
λογοτεχνίας (βιβλία DaF B1 – π.χ.
„Lernkrimis“)
Προσωπικό ημερολόγιο
Γερμανόφωνη μουσική / ραδιόφωνο
Ταξίδια σε γερμανόφωνες χώρες /
επικοινωνία με γερμανόφωνους
Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας

(Αποτελεσματικός) τρόπος γλωσσομάθιας

• Συγκρατούμε το 10% απ′ όσα
διαβάζουμε.
• Συγκρατούμε το 20% απ′ όσα
ακούμε.
• Συγκρατούμε το 30% απ′ όσα
βλέπουμε.
• Συγκρατούμε το 70% απ′ όσα
λέμε οι ίδιοι.
• Συγκρατούμε το 90% απ′ όσα
κάνουμε οι ίδιοι.
DaF unterrichten – Basiswissen Didaktik, Brinitzer, 2016

Περιεχόμενα
I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες
II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο (Γραμματική)
1. Δομή της γραπτής εξέτασης
1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 15%
1.2 Ακουστική κατανόηση
25%
1.3 Λεξιλόγιο και Γραμματική
25%
1.4 Παραγωγή γραπτού λόγου 35%
2. Προφορική εξέταση

III. Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση και προϋποθέσεις:
1. Ποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση;
2. Εξέταστρα
3. Σημαντικές ημερομηνίες
4. Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση ασθένειας;

II. Προετοιμασία

Θεματικές ενότητες, Λεξιλόγιο και Γραμματική
Η εισαγωγική εξέταση της ΓΣΑ βασίζεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 Ο εαυτός μου, οικογένεια, συγγενικές σχέσεις
 Χρόνος και αριθμοί: η ώρα, απόλυτα και τακτικά αριθμητικά, χρονολογίες,
ημερομηνία, χρηματικά ποσά, μονάδες μέτρησης που γνωρίζουν τα
παιδιά αυτής της ηλικίας
 Ελεύθερος χρόνος, χόμπι
 Γερμανόφωνες χώρες, Ευρώπη και ταξίδια
 Κατοικία
 Σχολείο
 Ζώα
 Διατροφή
 Φιλία
 Υγεία
 Πόλη – Ύπαιθρος
 Καιρός
 Γιορτές (Γερμανία, Ελλάδα)

II. Προετοιμασία

Λεξιλόγιο
Το γλωσσάρι για τις διάφορες θεματικές ενότητες τίθεται στη διάθεση των
υποψηφίων από τη Γερμανική Σχολή σε συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους Χρ.
Καραμπάτος - Hueber Hellas, Klett και Praxis/Cornelsen.

Ευχαριστούμε κατά αλφαβητική σειρά την Athener Schule, τη Neue Schule Athen και τη
Vicky Manta Schule για την πολύτιμη υποστήριξή τους!

II. Λεξιλόγιο και Γραμματική (I)
Επίλυση γραμματικών ασκήσεων της γερμανικής γλώσσας με ποικίλο επίκεντρο. Οι
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις ακόλουθες γνώσεις Γραμματικής:
 Ρήματα:

- ομαλά και ανώμαλα ρήματα
- ρήματα με αλλαγή φωνήεντος κατά την κλίση τους
- χωριζόμενα ρήματα
- Τροπικά ρήματα

 Χρόνοι:

- Ενεστώτας
- Παρακείμενος
- Παρατατικός

 Εγκλίσεις/Μορφή: - Οριστική– ενεργητική

- Προστακτική
- Ερωτηματική
 Επίθετα:

- Παραθετικά των επιθέτων
- Κλίση των επιθέτων με οριστικό και αόριστο άρθρο
- Μετά από δίπτωτες προθέσεις (+ Δοτική/ + Αιτιατική)
- Μετά από προθέσεις που συντάσσονται με Δοτική
- Μετά από προθέσεις που συντάσσονται με Αιτιατική
- Μετά από προθέσεις που συντάσονται με Γενική
- Κλίση σε όλες τις πτώσεις

II. Λεξιλόγιο και Γραμματική (II)

 Αντωνυμίες:

- Προσωπικές αντωνυμίες σε Ονομαστική, Δοτική, Αιτιατική
- Δεικτικές αντωνυμίες σε Ονομαστική, Γενική, Δοτική, Αιτιατική
- Κτητικές αντωνυμίες σε Ονομαστική, Γενική, Δοτική, Αιτιατική

 Σύνταξη:

- Δομή πρότασης (τροπικά ρήματα, Παρακείμενος)
- Ερωτηματικές προτάσεις με αντιστροφή - Προτάσεις σε Προστακτική
- Πλάγιες ερωτήσεις από ευθείες ερωτήσεις (W-Fragen)
- Πλάγιες ερωτήσεις με εισαγωγικό ob
- Κύριες προτάσεις με τα συνδετικά προτάσεων / τους συνδέσμους:
dann, deshalb, trotzdem, doch, sondern, aber, und

- Κύριες προτάσεις με τους συνδέσμους ａｄｕｓｏ:
aber, denn, und, sondern, oder
- Κύριες προτάσεις με αντιστροφή με επιρρήματα του χρόνου, του
τόπου και της αιτίας
- Δευτερεύουσες προτάσεις με τους συνδέσμους:
weil, da, obwohl, damit, falls, wenn, sodass, dass, indem
- (απλές) αναφορικές προτάσεις (χωρίς προθέσεις – με ‘der, die, das‘)
- απαρεμφατικές προτάσεις (erweiterter Infinitiv με ‘um zu’ και ‘ohne’)
- παθητική φωνή (απλή μορφή με „werden“ στον Ενεστώτα και Παρατατικό )

II. 1. Δομή της γραπτής εξέτασης

Η γραπτή εξέταση αποτελείται από τέσσερις γραπτές δοκιμασίες.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 10.04.2020 (Σάββατο).
Οι τέσσερις γραπτές δοκιμασίες είναι:
 Κατανόηση γραπτού λόγου (LV)

 Ακουστική κατανόηση (HV)
 Λεξιλόγιο και Γραμματική (WS και GR)
 Παραγωγή γραπτού λόγου (TP)

II. 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση
γραπτού λόγου

Μέρος A

Μέρος B

Πηγή

Κείμενο (περίπου
400 - 500 λέξεις)

Κείμενο (περίπου
400 - 500 λέξεις)

Τυπολογία άσκησης

Διάρκεια

Άσκηση πολλαπλής επιλογής:
Επαλήθευση φράσεων σχετικών
με το κείμενο:
Ποια φράση είναι σωστή;
7 στοιχεία με 14 επιλογές
„σωστό ή λάθος“

Άσκηση πολλαπλής επιλογής:
Έλεγχος φράσεων σχετικών με
το κείμενο:
Συμφωνούν οι φράσεις με το
κείμενο;
8 στοιχεία με 24 επιλογές
(a,b,c)
Κατανόηση λεμπτομερειών

35 ´
χρόνος εργασίας

II. 1.2. Ακουστική κατανόηση

Ακουστική
κατανόηση

Πηγή

κείμενο
Μέρος A

Διάρκεια

Άσκηση πολλαπλής
επιλογής:

(600 - 750 λέξεις)

Διάλογος

Μέρος Β

Τυπολογία άσκησης

Κείμενο (περίπου
300 - 500 λέξεις)
5 σύντομα κείμενα
πληροφοριακού
χαρακτήρα

Ποια φράση είναι σωστή;
16 στοιχεία με 32 „ναι /
όχι“ επιλογές

35´
Άσκηση πολλαπλής επιλογής:
χρόνος εργασίας
Επαλήθευση φράσεων
σχετικών με το κείμενο:
Συμφωνούν οι φράσεις με το
κείμενο;
6 στοιχεία με 18 επιλογές
(a,b,c)
Κατανόηση λεμπτομερειών

1.3 Λεξιλόγιο και Γραμματική

Λεξιλόγιο και Γραμματική

Πηγή

Τυπολογία
άσκησης

Διάρκεια

Κείμενο με κενά,

Λεξιλόγιο

Κείμενο με κενά

20 στοιχεία
-χωρίς επιλογές3 κύριες, ανεξάρτητες

Σύνταξη

Σύνδεση
προτάσεων

προτάσεις, οι οποίες
πρέπει να συνδεθούν

σε μία πρόταση.
(υποτακτική σύνδεση)
→ 5 ασκήσεις

45´

II. 1.4 Παραγωγή γραπτού λόγου
Παραγωγή
Πηγή

γραπτού
λόγου

E-Mail
Τουλάχιστον
200 λέξεις!

Πλαίσιο
συγκεκριμένης

περίστασης και

Τυπολογία
άσκησης

παραγωγή
γραπτού
λόγου

Διάρκεια

50´

οπτικά ερεθίσματα.

- Ο αποστολέας εκφράζεται μέσω E-Mail δίνοντας πλήρως τις θέσεις της αντιπαράθεσής του.
- Συγκεκριμένο, ρεαλιστικό πλαίσιο της περίστασης.
- Η επίλυση του προβλήματος βοηθάει και στην αναζήτηση μιας πιθανής αντιμετώπισής του.
- Ο αποστολέας απευθύνεται μέσω E-Mail σε ένα πρόσωπο που επίσης συμμετέχει στην ιστορία
του κειμένου αναφοράς.

Αξιολόγηση και εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων 2020-2021

Στοιχεία εξέτασης

Βαρύτητα

Μέρος I: Γραπτή εξέταση
Κατανόηση γραπτού λόγου

15 %

Ακουστική κατανόηση

25 %

Λεξιλόγιο και Γραμματική
Παραγωγή γραπτού λόγου
Προϋπόθεση
Μέρος II: Προφορική εξέταση Οι πρώτοι 30 περνάνε άμεσα!
(Συμμετοχή στην προφορική εξέταση μόνο με ποσοστό
επιτυχίας στην γραπτή εξέταση άνω του 60%)

25 %
35%
60%

1ο μέρος

50%

2ο μέρος

50%

Ο μέσος όρος από το 1ο και 2ο μέρος αποτελεί τον τελικό
βαθμό της προφορικής εξέτασης
Τελικό αποτέλεσμα: Συνυπολογισμός γραπτής (I) και
προφορικής εξέτασης (II)

65% (I)
35% (II)

Διεξαγωγή (γραπτή εξέταση)

Η γραπτή εξέταση διενεργείται πάντα Σάββατο.
Διάρκεια: 3:30´
Ώρα

Δοκιμασία

Διάρκεια

8:30 – 9:05

LV (κατανόηση γραπτού
λόγου)

35´

9:05 – 9:15

1ο διάλειμμα

10´

9:15 – 09:50

HV (ακουστική κατανόηση)

35´

9:50 – 10:10

2ο διάλειμμα

20´

10:10 – 10:55

WS, GR (Λεξιλόγιο –
Γραμματική)

45´

10:55 – 11:10

2ο διάλειμμα

15´

11:10 – 12:00

TP (Παραγωγή γραπτού
λόγου)

50´

II. 2. Προφορική εξέταση

Προφορική εξέταση




Πηγή

Περιγραφή εικόνων
Συζήτηση με αφορμή
τις εικόνες

Αυθόρμητη αντίδραση
στη γερμανική γλώσσα
και επικοινωνία

Οπτικά
ερεθίσματα
(εικόνες)

Κάρτες
περιστάσεων

Τυπολογία άσκησης




περιγραφή εικόνας
ελεύθερη συζήτηση
με βάση τη
θεματολογία των
εικόνων.

Οι υποψήφιοι αντιδρούν
δεόντως γλωσσικά σε
μια κατάσταση.

Διάρκεια

8-10´
συζήτηση κ
άμεση
αξιολόγηση

III. Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις και προϋποθέσεις

•

Οι μαθήτριες και οι μαθητές που συμμετέχουν στις εξετάσεις οφείλουν να
έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας B1.

•

Φοιτούν στην Στ΄τάξη του Δημοτικού.

•

Δεν φοιτούν στην 6η τάξη της ΓΣΑ.

•

Δεν έχουν πάρει στο παρελθόν μέρος στις εξετάσεις και έχουν αποτύχει.

•

Για την δήλωση συμμετοχής πρέπει να σταλεί το δελτίο εγγραφής μαζί με το
υπογεγραμμένο έγγραφο "Εσωτερικός κανονισμός εισαγωγής μαθητών στην

7η τάξη (προφίλ Ε)" αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο
sekretariat@dsathen.gr και kasse@dsathen.gr.

Εξέταστρα, σημαντικές ημερομηνίες και περίπτωση ασθένειας

Εξέταστρα
Τα εξέταστρα ανέρχονται στα 140,00 €.
Σημαντικές ημερομηνίες
Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στην εισαγωγική διαδικασία της ΓΣΑ είναι
υποχρεωτικό να τηρείται → (Τετάρτη, 24 Mαρτίου 2020)
Η γραπτή εξέταση διενεργείται:
Σάββατο, 10.04.21: γραπτή εξέταση
(διακοπές του Πάσχα: 26.4. – 7.5.21)
Προφορική εξέταση: μετά τις διακοπές του Πάσχα
Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση ασθένειας;
Εάν λόγω ασθένειας ο υποψήφιος δεν μπορεί να προσέλθει στην εξέταση, πρέπει να
κατατεθεί στην ΓΣΑ κατά την ημέρα της εξέτασης ή κατά την επόμενη εργάσιμη
ημέρα ιατρική γνωμάτευση, ώστε να μπορέσει να επαναληφθεί η εξέταση.

Summercamp DSA 2021
• Πληροφορίες

• Πρόγραμμα

•

-

•
•
•
•
-

Διάρκεια: 28.6 έως 9.7.2021
(δύο εβδομάδες)
Ώρες 8.30΄- 16.00΄,
Φύλαξη: 7.30-17.00΄
Κόστος 460.- €. Μεταφορά 130.- €
Οφέλη:
συνεχής χρήση της Γερμανικής γλώσσας
που θα οδηγήσει σε μία γλωσσική
ευχέρεια
Τα παιδιά σας θα είναι με τους
μελλοντικούς συμμαθητές τους
Εκμάθηση ορολογίας που θα
χρησιμοποιηθεί κυρίως στα θετικά
μαθήματα.
Το Summer Camp θα πραγματοποιηθεί,
εφ΄όσον έχει εκτιμηθεί η κατάσταση σε
σχέση με τον Covid-19.
(Θυμίζουμε ότι το 2020 ΔΕΝ
πραγματοποιήθηκε το Summercamp)

2 ώρες Γερμανικά
2 ώρες μάθημα θετικού
προσανατολισμού
(Βιολογία, Μαθηματικά, Χημεία),
- 1 ώρα αθλητικά
και το απόγευμα 14.30΄- 16.00΄
διάφορες δραστηριότητες (τραμπολίνο,
χορός, μουσική και άλλα)
- Θα υπάρχει πρωινό και μεσημεριανό
(κανονικό, όχι σάντουιτς)
- Θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία
εκδρομή.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να
απευθυνθείτε στον κύριο Κωνσταντινίδη.
konstantinidis@dsathen.gr

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

