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 Βασίζεται σε ανεξάρτητη έρευνα που θα επιλέξει και θα διεξάγει ο μαθητής.
 Η έρευνα πρέπει να βασίζεται σε ένα από τα τέσσερα ερευνητικά θέματα
που θέτει το EDEXCEL:
 Η Παιδεία στην Ελλάδα

Ανεξάρτητη
Ερευνητική
Μελέτη

 Το Ρεμπέτικο
 Ιστορία της Κύπρου 1974-1983
 Πρόσφυγες στην Ελλάδα

προτεινόμενος χρόνος:
1 ώρα και 25 λεπτά

 Ο μαθητής πρέπει να διερευνήσει όλες τις πτυχές του επιλεγμένου
ερευνητικού θέματος.

40 βαθμοί

 Στην εξέταση οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν ένα σύντομο άγνωστο
κείμενο, σχετικό με το θέμα, κι ακολούθως να απαντήσουν σε μια ερώτηση.
 Η απάντησή τους πρέπει να έχει τη μορφή έκθεσης κριτικής ανάλυσης,
έκταση 270-320 λέξεις και να περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο από την
προσωπική ερευνά των μαθητών όσο και από το άγνωστο κείμενο που θα
δοθεί στην εξέταση ως ερέθισμα.
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• Επιλέγει ένα από τα τέσσερα θέματα.
• Διεξάγει έρευνα για να βρει και να επιλέξει τις κατάλληλες πηγές, όσο το
δυνατόν πιο σύντομα μέσα στη χρονιά.
• Συλλέγει δεδομένα/μαρτυρίες ανεξάρτητα από τουλάχιστον ΔΥΟ
αυθεντικές πηγές στα Ελληνικά:

Διεξαγωγή
της έρευνας
Πώς εργάζεται ο
μαθητής;

•
•
•
•
•
•

άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά,
Ηλεκτρονικές γραπτές πηγές,
Επιστημονικά περιοδικά,
Λογοτεχνικά κείμενα,
Ταινίες,
Τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό και ηλεκτρονικό οπτικο-ακουστικό υλικό και
συνεντεύξεις.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις πηγές αυτές δεν πρέπει να περιλαμβάνονται τα λογοτεχνικά
κείμενα ή οι ταινίες προς εξέταση στο Δοκίμιο 2.

• Αξιολογεί τα πορίσματά του και ετοιμάζεται για την αξιολόγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Δεν ορίζονται ώρες διδασκαλίας για την ανεξάρτητη έρευνα!
Πριν την ανεξάρτητη έρευνα ο εκπαιδευτικός:

Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού
Καθοδήγηση
πριν από την έρευνα

 δίνει συμβουλές για κατάλληλες πηγές και για το πώς αναλύουμε
πληροφορίες.
 επεξηγεί το περιεχόμενο και τις διάφορες πτυχές των ερευνητικών
θεμάτων.
 θα πρέπει να λάβει υπόψη του πολιτισμικές ευαισθησίες όταν
παρέχει καθοδήγηση στους μαθητές, ώστε να επιλέξουν το
κατάλληλο ερευνητικό θέμα.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να:
 παρέχει καθοδήγηση και στήριξη ως προς την ανάπτυξη
ερευνητικών δεξιοτήτων.

Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού
Καθοδήγηση
κατά τη διάρκεια
της έρευνας

 παρέχει καθοδήγηση για το περιεχόμενο του ερευνητικού
θέματος.
 σχολιάζει όσον αφορά στη διαθεσιμότητα πηγών και στα
χρονικά περιθώρια/περιορισμούς.

 συμβουλεύει και κατευθύνει τους μαθητές ως προς τους
στόχους της αξιολόγησης

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να:
 εξηγήσουν τι σημαίνει “ανεξαρτησία”,

 επιβεβαιώσουν ότι η έρευνα του μαθητή πληροί όλες τις πτυχές
του ερευνητικού θέματος,

Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού
Τι πρέπει να κάνουμε;

 διασφαλίζουν ότι οι μαθητές δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν
στην έρευνά τους οποιοδήποτε λογοτεχνικό κείμενο ή ταινία που
έχουν μελετήσει για το Δοκίμιο 2,
 παρακολουθούν τα διαφορετικά ερευνητικά θέματα που
διερευνώνται σε ένα κέντρο για να διασφαλίσουν ότι διατηρείται
ανεξαρτησία.
Αν περισσότεροι από ένας μαθητές επιλέξουν το ίδιο θέμα, ο
εκπαιδευτικός πρέπει να διασφαλίσει ότι ο κάθε μαθητής
εργάζεται ανεξάρτητα.

Οι εκπαιδευτικοί ΔΕΝ πρέπει να:

Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού

 διδάξουν το περιεχόμενο των ερευνητικών θεμάτων
στους μαθητές, ούτε να τους παράσχουν πηγές.

Τι ΔΕΝ πρέπει να
κάνουμε;

 Σε περίπτωση που εντοπιστεί malpractice, πιθανόν να
επιβληθεί ποινή, αντίστοιχη των συνθηκών και της
σοβαρότητας του ζητήματος.

Τι πρέπει να
περιλαμβάνει η
απάντηση του
μαθητή;

 Ιδέες, επιχειρήματα και
συμπεράσματα, τα οποία θα
υποστηρίζονται από πληροφορίες,
αναφορές και παραδείγματα,
αντλούμενα από την έρευνά τους.
 Πληροφορίες μέσα από το άγνωστο
κείμενο, οι οποίες συμβάλλουν στα
επιχειρήματα και συμπεράσματά
τους, δείχνοντας έτσι κατανόηση
του κειμένου.

Γνώση και
κατανόηση
κοινωνίας και
κουλτούρας
(ΑΟ4: 20 βαθμοί)

Κατανόηση και
γραπτή απόκριση
σε γραπτό
κείμενο
(ΑΟ2: 10 βαθμοί)

Ακρίβεια και
ποικιλία γλώσσας
(ΑΟ3: 10 βαθμοί)

ΤΡΙΑ
κριτήρια
αξιολόγησης:
Σύνολο
40 βαθμοί

Το ρεμπέτικο
μελέτη περίπτωσης

Οι μαθητές μπορούν να συμπεριλάβουν:
 πληροφορίες από την έρευνά τους για τους μουσικούς, των οποίων οι ζωές απεικονίζουν την
κουλτούρα των ρεμπέτικων (ΑΟ4).
 αναφορές από την έρευνά τους για την τελική αποδοχή των ρεμπέτικων στην σύγχρονη
περίοδο, για παράδειγμα Ξαρχάκος, Γιώργος Νταλάρας και ποικίλα άλλα συγκροτήματα (ΑΟ4).

Ενδεικτικό
περιεχόμενο
(mark scheme)

 πληροφορίες από την έρευνά τους για στοιχεία των ρεμπέτικων τραγουδιών που τα
καθιστούσαν αμφιλεγόμενα στο πλαίσιο συγκεκριμένων μουσικών παραδόσεων, για
παράδειγμα, θέματα, μουσικά όργανα, μελωδίες, γλώσσα (ΑΟ4). Εδώ, οι μαθητές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τον όρο «εχθρικότητα» από το άγνωστο κείμενο σε σχέση με τα τραγούδια
και την κουλτούρα του ρεμπέτικου για να κάνουν συσχετισμούς με το επιχείρημα γιατί ήταν
αμφιλεγόμενο (ΑΟ2).
 αναφορές για την ταύτιση των ρεμπετών με τον υπόκοσμο και τα ναρκωτικά (ΑΟ4).
Εδώ, οι μαθητές μπορούν να κάνουν σύνδεση με τις πληροφορίες που παρέχονται στο
άγνωστο κείμενο για περιθωριοποίηση των ανθρώπων που έγραφαν και άκουγαν ρεμπέτικα,
επειδή είχαν κάνει φυλακή (ΑΟ2).
 επιχειρήματα και συμπεράσματα τα οποία υποστηρίζονται και εξάγονται από τις ιδέες,
πληροφορίες, αναφορές και παραδείγματα τα οποία περιλαμβάνονται στην απάντηση (ΑΟ4).
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