Σύνοψη οδηγιών για την Ερευνητική Εργασία
Σχολικό Έτος 2012 - 2013
Αναφορικά με την Ερευνητική Εργασία στα Γενικά Λύκεια θα πρέπει να έχουμε
υπόψη μας τα εξής:
1ον τις Εγκυκλίους
1. 97364/Γ2/30-08-2011 «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της
Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012»
2. 135690/Γ2/25-11-2011 «Ερευνητική Εργασία»/ Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 97364/Γ2/3008-2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία της
Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012»
3. 47143/Γ2/27-04-2012 «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της
Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013»
4. 100838/Γ2/04-09-2012 «Διδασκαλία Ερευνητικής Εργασίας»
5. 105847/Γ2/13-09-2012 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ.
47143/Γ2/27-04-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α με θέμα «Οδηγίες για τη
διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για
το σχ. έτος 2012-2013»
2ον το βιβλίο του εκπαιδευτικού, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο
Νέο Λύκειο», διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου
(http://digitalschool.minedu.gov.gr )
3ον ότι η πρόσφατη τροποποίηση (13/9/2012) αναφέρεται μόνον στις παραγράφους 1
και 5 της 47143/Γ2/27-04-2012 ως εξής:
Παράγραφος 1:
Μειώνει σε έναν τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό
εκτός αν «…στις σχολικές μονάδες υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν έχουν
συμπληρώσει το ωράριό τους, μπορεί η εργασία να επιβλέπεται από δύο
εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων είναι εκπαιδευτικός των
ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα «Τεχνολογία» της Α΄ τάξης
του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄), εφόσον υπηρετεί
στη σχολική μονάδα και τηρείται η με αρ. πρωτ. 100838/Γ2/04-09-2012 Υ.Α για
ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε
εκπαιδευτικός»
Παράγραφος 5:
α. Ορίζει το χρόνο πραγματοποίησης της Ερευνητικής Εργασίας:
συνεχόμενο δίωρο Α΄, Β ΄ τάξη ΓΕΛ και Β ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ
συνεχόμενο τρίωρο Α΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ
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β. Ορίζει τη συνδρομή των Σχολικών Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης στο
πλαίσιο των γενικότερων καθηκόντων τους με τη συντονιστική ευθύνη του
Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε.
Συγκεκριμένα:
i. Παρέχουν κατά περίπτωση την αναγκαία στήριξη, όταν τους ζητηθεί,
τόσο κατά τη διαμόρφωση των θεμάτων, όσο και κατά την διεξαγωγή και
εποπτεία της ερευνητικής διαδικασίας.
ii. Συντάσσουν στο τέλος του τετραμήνου έκθεση την οποία
αποστέλλουν στον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Δ.Ε. για τα θέματα, τις ειδικότητες που ενεπλάκησαν και
τον τόπο της ψηφιακής ανάρτησης και ανατροφοδοτούν εκπαιδευτικούς
και σχολικές μονάδες αναφορικά με το είδος των θεμάτων, τις
διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και τη
βαθμολογία κλπ. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ερευνητική εργασία, μετά τη
βαθμολόγησή της, πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, για να έχει
πρόσβαση σε αυτή η εκπαιδευτική κοινότητα.
iii. Αξιοποιούν, κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις υπάρχουσες
ανάγκες για ενδοσχολικές επιμορφώσεις, τους πιστοποιημένους από τον
ΟΕΠΕΚ επιμορφωτές για τις Ερευνητικές Εργασίες.
γ. Τα «Τμήματα Ενδιαφέροντος» εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενο
εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
δ. Διευκρινίζει ότι η ανάθεση των Ερευνητικών Εργασιών στους καθηγητές
γίνεται ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα μαθήματα, καθότι αποτελούν πρώτη
ανάθεση για όλες τις ειδικότητες.
4ον ότι η 47143/Γ2/27-04-2012 «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας
της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013»
ορίζει
• την εισαγωγή και στη Β΄ Λυκείου της Ερευνητικής Εργασίας
• τη συνάφεια της ειδικότητας των εποπτευόντων καθηγητών με το υπό
πραγμάτευση θέμα
• την έγκριση της συνάφειας από το σύλλογο
• την πρόταση και έγκριση ερευνητικών θεμάτων που να ανταποκρίνονται
στα ενδιαφέροντα των μαθητών
• την ανάθεση τουλάχιστον μίας εργασίας σε εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ02, ΠΕ03
και ΠΕ04
• την επιλογή θεμάτων που να εμπίπτουν τουλάχιστον σε τρεις από τους
επόμενους κύκλους: α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», β)
«Τέχνη και Πολιτισμός», γ) «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και
Τεχνολογία» και δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή να συνδυάζουν
κάποιους από αυτούς.
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τον αριθμό των μαθητών:
- 16-20 για ερευνητικές εργασίες σε ζώνη
- όσο και ο αριθμός μαθητών του τμήματος για ερευνητικές εργασίες
ανά τμήμα
την ανάθεση από το σύλλογο σε εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς να
διαμορφώσουν σχετική πρόταση, σε περίπτωση που ο αριθμός των θεμάτων
δεν επαρκεί
την επιλογή ανάμεσα σε δύο θέματα και την υλοποίηση μόνον ενός για
λιγότερους από 16 μαθητές
τα σχετικά με την επιλογή και τις υποχρεώσεις του Συντονιστή
τα σχετικά με την επιλογή του θέματος από τους μαθητές
τη δημόσια παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας
την αξιολόγηση της εργασίας
την ανάρτηση της εργασίας στο Διαδίκτυο
το «ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», το οποίο
επισυνάπτεται

5ον ότι η 100838/Γ2/04-09-2012 «Διδασκαλία Ερευνητικής Εργασίας»
ορίζει
τον ανώτατο αριθμό ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει κάθε
εκπαιδευτικός είτε υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες:
σε τμήματα:
- μέχρι 2 ανά τετράμηνο ή μέχρι 2 ανά σχολικό έτος (αν είναι διάρκειας σχολικού
έτους)
- εξαιρούνται οι υπηρετούντες στη σχολική μονάδα ΠΕ12 που μπορούν να
αναλάβουν μέχρι 4 ανά τετράμηνο ή μέχρι 4 ανά σχολικό έτος (αν είναι
διάρκειας σχολικού έτους)
σε ζώνη και στις δύο τάξεις ίδια μέρα και ίδιες ώρες:
- από μία
σε ζώνη και στις δύο τάξεις διαφορετικές ώρες:
- μέχρι 2
Τέλος, ας μην ξεχνούμε να τηρούμε ημερολόγιο των δραστηριοτήτων μας τόσο εμείς
όσο και οι μαθητές μας. Θα μας χρειαστεί στην αξιολόγηση, στην αυτο-αξιολόγηση,
στην ανατροφοδότηση και γενικότερα στη συγκρότηση της εργασίας μας.

Καλλιόπη Πολυμέρου,
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Φθιώτιδας
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