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Επιλογή μαθημάτων για τις τάξεις S6 και S7 2022-2024
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΛΗ 1
ΣΤΗΛΗ 2
Γλώσσα I (LI)
4ω Βιολογία1
2ω
2
Γλώσσα II (LII)
3ω Ιστορία
2ω
Γεωγραφία2

Μαθηματικά 3ω ή 5ω
Θρησκευτικά/Ηθική
Φυσική αγωγή

2

1ω Φιλοσοφία
2ω

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΤΗΛΗ 3
ΣΤΗΛΗ 4
4ω
Ανώτερη LI
Βιολογία
4ω
Ανώτερη LII
Ιστορία

3ω
3ω

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΗΛΗ 5
Εργ. βιολογία5
2ω
5
Εργ. φυσική
2ω

Ανώτερα Μαθηματικά4

3ω

Εργ. χημεία5

2ω

ICT
Αθλητισμός
Κοινωνιολογία
Οικονομικά6

2ω
2ω
2ω
2ω

2ω

Γεωγραφία

4ω

2ω

Φιλοσοφία

4ω
4

Φυσική
Η Βιολογία 2ω είναι
Χημεία
υποχρεωτική αν δεν επιλεχθεί Γλώσσα III3

4ω
4ω
4ω

Γλώσσα IV3
Λατινικά3
3
2
Αυτά τα μαθήματα της στήλης Οικονομικά
2 είναι υποχρεωτικά αν δεν
Αρχαία Ελληνικά3
έχουν επιλεχθεί τα αντίστοιχα Καλλιτεχνικά3

4ω
4ω
4ω

Καλλιτεχνικά6
Μουσική6
Γλώσσα V

2ω
2ω
2ω

4ω
4ω

Κλασικές σπουδές

2ω

4ω

Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν
εξετάζονται στις εξετάσεις του
Ευρωπαϊκού Baccalaureate.

1

η Βιολογία 4ω, η Χημεία ή η
Φυσική από τη στήλη 3.

στη στήλη 3.

Μουσική3
Από 2 έως 4 επιλογές.

Επιλέγονται μόνο σε συνδυασμό με τα
Μαθηματικά 5ω της στήλης 1.

5
3

Επιλέγονται μόνο αν οι μαθητές τα
παρακολούθησαν στις S4 και S5. Σε
αντίθετη περίπτωση, απαιτείται
επιτυχής εξέταση.

Σύνολο:

Σύνολο:

Επιλέγονται μόνο σε συνδυασμό με το
αντίστοιχο 4ω μάθημα επιλογής.
6

Επιλέγονται μόνο αν δεν έχουν
επιλεχθεί τα αντίστοιχα της στήλης 3.

Σύνολο:
Σύνολο:
Σύνολο:
Τουλάχιστον 29 ώρες
Από 31 έως 35 ώρες. Εξαιρέσεις μπορούν να υπάρξουν μόνο με απόφαση της Διεύθυνσης μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της τάξης.
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1. Γλωσσικές επιλογές:
● Επιλογή νέας γλώσσας που δε διδασκόταν έως τώρα ο μαθητής επιτρέπεται μόνο αν διενεργηθεί επιτυχής δοκιμασία. Η επιλογή νέας
γλώσσας προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης.
● Αλλαγή από χαμηλότερο σε υψηλότερο επίπεδο (π.χ. LIII ↔ LIV) επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα διενεργηθεί επιτυχής δοκιμασία, ώστε
να είναι σίγουρο ότι ο μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί στο αντίστοιχο επίπεδο. Για την αλλαγή επιπέδου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη
της Διεύθυνσης, μετά από θετική εισήγηση του συμβουλίου Τάξης.
2. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην S7 οι μαθητές δεν μπορούν να ξεκινήσουν καινούριο μάθημα, αλλά ούτε και να αλλάξουν επίπεδο στις
γλώσσες. Παρ’όλα αυτά, μπορούν να καταργήσουν ένα μάθημα επιλογής ή ένα συμπληρωματικό μάθημα, δεδομένου ότι διατηρείται ο
ελάχιστος αριθμός διδακτικών ωρών. Οι μόνες επιτρεπτές αλλαγές μαθημάτων είναι:
● Μαθηματικά 5ω ↔ Μαθηματικά 3ω
● Μάθημα επιλογής 4ω ↔ αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα 2ω
Αλλαγή από χαμηλότερο σε υψηλότερο επίπεδο επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα διενεργηθεί επιτυχής δοκιμασία. Για οποιαδήποτε αλλαγή ή
κατάργηση μαθήματος, απαιτείται να κατατεθεί έγγραφη αίτηση προς τη Διεύθυνση, πριν την τελευταία συνεδρίαση του συμβουλίου Τάξης
(τον Ιούνιο), και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης, μετά από θετική εισήγηση του συμβουλίου Τάξης.
3. Οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν σοβαρά πριν κάνουν τις επιλογές τους, να συζητήσουν με γονείς, εκπαιδευτικούς, τη συντονίστρια του
Baccalaureate και συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και να γνωρίζουν τους σχετικούς κανονισμούς.
4. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται, λόγω διοικητικών περιορισμών, να μη μπορέσουν να ικανοποιηθούν όλοι οι συνδυασμοί
μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η Διεύθυνση θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει στο μέγιστο δυνατό τις επιλογές των μαθητών.

Είμαι ενήμερος ότι η παραπάνω επιλογή είναι δεσμευτική για τις τάξεις S6 και S7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αιτήσεις για αλλαγές
μπορεί να ληφθούν υπόψη αν κατατεθούν πριν τις 17 Ιουνίου 2023.
Ηράκλειο,

Υπογραφή κηδεμόνα

Υπογραφή μαθητή

Ημερομηνία

και ονοματεπώνυμο

και ονοματεπώνυμο

