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Τι αλλάζει;
Αλλαγές στη δομή αξιολόγησης:
• Οι εξετάσεις είναι πλέον γραμμικές και δίνονται στο
τέλος διετούς προγράμματος φοίτησης.
• Καταργείται το επίπεδο As, αλλά η εξέταση χωρίζεται
σε ΤΡΙΑ διαφορετικά δοκίμια.
Αλλαγές στο περιεχόμενο:
• Καινούργια υποχρεωτικά θέματα:
κοινωνικά θέματα και τάσεις, θέματα από την
πολιτική, πνευματική και καλλιτεχνική ζωή.
• Εισαγωγή ανεξάρτητης ερευνητικής μελέτης, η οποία
θα εξετάζεται στο Δοκίμιο 1.
• Αλλαγές στα εξεταζόμενα λογοτεχνικά και
κινηματογραφικά έργα (Δοκίμιο 2).
• Εισαγωγή εξέτασης ακρόασης/κατανόησης στο
Δοκίμιο 3.

Δοκίμιο 1
40%
 Μετάφραση από
Ελληνικά σε Αγγλικά
 Ανάγνωση – Κατανόηση
 Ανεξάρτητη ερευνητική
μελέτη
(270-320 λέξεις)



Ανεξάρτητη
ερευνητική
μελέτη
Δοκίμιο 1

Pre-independent research
 Ο εκπαιδευτικός κατέχει καθοδηγητικό ρόλο, παρέχοντας
συμβουλές και υποδείξεις σχετικά με πηγές και μεθόδους
ανάλυσης πληροφοριών.
 Γίνονται αρχικές συζητήσεις επεξήγησης των θεμάτων.
 Λαμβάνονται υπόψη οι πολιτισμικές ευαισθησίες των μαθητών,
κατά την καθοδήγηση, για την επιλογή του κατάλληλου
ερευνητικού θέματος.



Independent research
• Ο μαθητής διεξάγει έρευνα για να βρει και να επιλέξει τις
κατάλληλες πηγές. Ο μαθητής πρέπει να συλλέξει και να
χρησιμοποιήσει δεδομένα και πληροφορίες από τουλάχιστον
ΔΥΟ αυθεντικές πηγές (εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά
άρθρα και άλλο υλικό, λογοτεχνία, κινηματογράφος, τηλεόραση,
ραδιόφωνο, συνεντεύξεις, κλπ).
• Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί την εξέλιξη της έρευνας,
παρέχοντας γενική ανατροφοδότηση.
• Οι μαθητές αξιολογούν τα ευρήματά τους και προετοιμάζονται
για την εξέταση.

Δοκίμιο 2
30%
 Μετάφραση από
Αγγλικά σε Ελληνικά
 Μία έκθεση για
Λογοτεχνία (270-320
λέξεις)
 Μία έκθεση για
Κινηματογράφο (270320 λέξεις)
* Δίνεται η επιλογή οι
μαθητές να κάνουν ΔΥΟ
εκθέσεις για Λογοτεχνία,
αποφεύγοντας τον
Κινηματογράφο.

Λογοτεχνία
και Κινηματογράφος
Δοκίμιο 2

Δοκίμιο 3
30%
 Ακρόαση/Κατανόηση
 Ακρόαση/Ανάγνωση/
Έκθεση
(180-230 λέξεις)

Πρώτο Θέμα:
Αλλαγές στην ελληνική κοινωνία
• Σχέσεις και Οικογένεια

η εξέλιξη του μοντέλου της πυρηνικής οικογένειας, οι έμφυλοιρόλοι, οι σχέσεις
με τους μεγαλύτερους και τους συνομήλικους
• Ο χώρος της εργασίας

οι εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης στην Ελλάδα, ανεργία, οι φοιτητές στην
αγορά εργασίας

Ερευνητικό θέμα:
Η Παιδεία στην Ελλάδα
- εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα
- το γλωσσικό ζήτημα
- αλλαγές στη διδακτέα ύλη

Δεύτερο Θέμα:
Τέχνη και πνευματικός πολιτισμός στην
Ελλάδα
• Σύγχρονος πνευματικός πολιτισμός και μέσα επικοινωνίας
δημοφιλή μέσα επικοινωνίας, κινηματογράφος και τηλεόραση, η
επιρροή της τεχνολογίας στις κοινωνικές πρακτικές και στον
πνευματικό πολιτισμό

• Παράδοση, ήθη και έθιμα
τοπικές γιορτές, παραδοσιακοί τρόποι αναψυχής και ψυχαγωγίας,
απόψεις σχετικά με την παράδοση και τα πιστεύω

Ερευνητικό θέμα :
Το ρεμπέτικο
- το ιστορικό πλαίσιο
- θεματολογία και πολιτιστικά συμφραζόμενα
- διάσημοι καλλιτέχνες του ρεμπέτικου

Τρίτο θέμα:
Όψεις της Κύπρου
• Ανθρωπογεωγραφία
αλλαγές σχετικά με το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής, διαχωρισμός
μεταξύ αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος, τουρισμός
• Φυσική γεωγραφία
το περιβάλλον, αλλαγές στις αντιλήψεις σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος, επιπτώσεις της βιομηχανοποίησης στην κοινωνία και στο
περιβάλλον

Ερευνητικό θέμα:
Ιστορία της Κύπρου 1974-1983
- Ιούλιος 1974
- οι επιπτώσεις των γεγονότων του 1974 στην κοινωνία της Κύπρου
- σημαντικές προσωπικότητες της περιόδου

Τέταρτο θέμα:
Νέες εξελίξεις στο πολιτικό και οικονομικό
πεδίο της Ελλάδας
• Η οικονομία από το 2009 και μετά
οι αιτίες και οι επιπτώσεις της κρίσης, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κοινωνικές διαμάχες και αναταραχές

• Η πολιτική σκηνή
τα κύρια πολιτικά κόμματα, τα πολιτικά τους προγράμματα και οι
σημαντικές προσωπικότητες από το 2009 και μετά, το δημοψήφισμα της
5ης Ιουλίου 2015

Ερευνητικό θέμα:
Πρόσφυγες στην Ελλάδα
- πρόσφυγες στην Ελλάδα από το 2015 και μετά
- η ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία
- το έργο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

More info
https://qualifications.pearson.co
m/en/qualifications/edexcel-alevels/greek-2018.html
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