Οι Ειδικές Εξετάσεις Quali για μαθητές που φοιτούν στα Ε.Ι.Σ
Οι μαθητές που φοιτούν στην 9η τάξη των Ελληνικών Γυμνασίων μπορούν να
λάβουν μέρος σe ειδικές εξετάσεις και να αποκτήσουν, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις
και καλή βαθμολογία, το Ειδικό Απολυτήριο του Mittelschule Quali (Qualifizierender
Hauptschulabschluss).
Οι εξεταστές στις εξετάσεις Quali είναι καθηγητές των βαυαρικών Mittelschulen και
καθηγητές των Ελληνικών Γυμνασίων που διδάσκουν στην 9η τάξη. Οι εξετάσεις
γίνονται σε αντίστοιχα βαυαρικά Mittelschulen.
Τα θέματα των εξετάσεων
αποστέλλονται από το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας σε κλειστούς φακέλους.
Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι:
Α. Υποχρεωτικά μαθήματα:
1. Γερμανική γλώσσα: Η εξέταση είναι γραπτή και διαρκεί 180΄ (10΄ Ορθογραφία, 5΄
διόρθωση με το λεξικό, 15΄ ασκήσεις πάνω στις στρατηγικές της ορθογραφίας και το
υπόλοιπο της ώρας διατίθεται για επεξεργασία κειμένου με ασκήσεις).
2. Μαθηματικά: Η εξέταση είναι γραπτή, γίνεται στη γερμανική γλώσσα και διαρκεί
100΄.
3. Εργασία Projekt (Projekprüfung) : Πρόκειται για ομαδική εργασία, η οποία
συμπεριλαμβάνει τα μαθήματα: AWT (Επαγγελματικός προσανατολισμός) και
GtB (Τεχνικό σχέδιο). Οι μαθητές στο Projekt σχεδιάζουν συνήθως στον Η/Υ ένα
προϊόν που θέλουν να δημιουργήσουν. Η εξέταση εκτείνεται σε 3 ημέρες. Την 1η
ημέρα κληρώνονται οι ομάδες, δίνονται οι ασκήσεις και οι μαθητές αγοράζουν τα
υλικά που θα χρειαστούν. Τη 2η ημέρα οι μαθητές εργάζονται ως ομάδες στο
σχολείο και την 3η ημέρα παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Οι καθηγητές/ εξεταστές,
οι οποίοι συνοδεύουν τους μαθητές όλες τις ημέρες, αξιολογούν τις εργασίες ως
ενιαίο μάθημα με ένα Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.).
4. Ελληνικά: Η εξέταση είναι γραπτή και διαρκεί 180΄ (10΄ Ορθογραφία, 5΄ Διόρθωση
με το λεξικό, 15΄ ασκήσεις πάνω στις στρατηγικές της ορθογραφίας και το υπόλοιπο
της ώρας διατίθεται για επεξεργασία κειμένου με ασκήσεις).
Εναλλακτικά, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος και στην εξέταση του
μαθήματος των Αγγλικών. Η εξέταση στην περίπτωση αυτή διαρκεί 105΄.
Σημείωση: Οι μαθητές μπορούν να εξεταστούν στα Αγγλικά ως συμπληρωματικό
μάθημα (Zusatzfach). Ο βαθμός της εξέτασης στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται
στο Γενικό βαθμό.

Β. Μαθήματα επιλογής:
1. Γυμναστική: Η εξέταση στο μάθημα της Γυμναστικής περιλαμβάνει γραπτή εξέταση
(ερωτήσεις πάνω στα αθλήματα) και πρακτική εξέταση (ομαδικό άθλημα ή άλλες
δραστηριότητες). Από τη γραπτή και προφορική εξέταση προκύπτει ένας βαθμός
(Γ.Μ.Ο.)
2. Μουσική: Οι μαθητές καλούνται να ξεχωρίσουν νότες, να μιλήσουν για κάποιον
Μουσικό (συνήθως κλασικής μουσικής) και να παίξουν ένα όργανο ή να
τραγουδήσουν.
3. Πληροφορική: Θεωρία, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές πολυμέσων.
Οι μαθητές αποκτούν το απολυτήριο QUALI, εφόσον πετύχουν Μ.Ο. βαθμολογίας 1,0
μέχρι 3,00. Όταν ο Μ.Ο. της βαθμολογίας είναι 3,1 μέχρι 4,0, οι μαθητές αποκτούν το
απλό απολυτήριο του Mittelschule HSA (Einfacher Hauptschulabschluss).
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ:
Όσοι μαθητές αποκτούν QUALI, αλλά και όσοι αποκτούν Hauptschulabschluss,
μπορούν να παρακολουθήσουν τη 10η τάξη του Γυμνασίου, να εγγραφούν στην Α΄
τάξη του Ελληνικού Λυκείου ή να ακολουθήσουν ένα αναβαθμισμένο επάγγελμα.
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