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Λαμία, 18 Ιανουαρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Φύκας Δημήτριος – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01
Πολυμέρου Καλλιόπη – Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02
Σκούρα Ειρήνη – Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02
Σπαθάρας Δημήτριος – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
Αργυρόπουλος Κων/νος – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04
Ακριώτου Δέσποινα – Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06
Τσαδήμας Χρήστος – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11
Παπαδάκη Ειρήνη – Σχολική Σύμβουλος ΠΕ13
Ζαχαριάδη Αμαλία – Σχολική Σύμβουλος ΠΕ16
Ηλιάδης Κοσμάς – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19

Κύπρου 85, 35100 Λαμία
Τηλ: 22310-28816
Fax: 22310-28816
email: grssfth@dide.fth.sch.gr

Προς:
Τα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. του νομού
Φθιώτιδας
Κοιν.:
1. Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας &
Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας.
2. Προϊστάμενο Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας
Εκπ/σης Περιφερειακής Διεύθυνσης
Στερεάς Ελλάδας.
3. Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Το αριθ. πρωτ. 135690/Γ2/25-11-2011 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
2. Την τροποποιημένη παράγραφο 5 του 47143/Γ2/27-4-2012 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σύμφωνα με
το αριθ. πρωτ. 105847/Γ2/13-9-2102 νεότερο έγγραφο.
Προκειμένου να συντάξουμε, έκαστος για τα σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης του, την έκθεση για τις
ερευνητικές εργασίες που προβλέπεται από τα σχετικά έγγραφα, παρακαλούμε όπως μετά το πέρας
της παρουσίασης και της βαθμολόγησης των ερευνητικών εργασιών των Α’ και Β’ τάξεων λυκείου του
σχολείου σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω:
1. Το σχέδιο υποβολής ερευνητικής εργασίας για κάθε ερευνητική εργασία.
2. Αντίγραφο του φακέλου της ερευνητικής εργασίας για κάθε ερευνητική εργασία.
3. Τον βαθμό της κάθε ερευνητικής εργασίας καθώς επίσης και την κατάσταση με τους βαθμούς των
μελών της ομάδας.
4. Τον ιστότοπο της ψηφιακής ανάρτησης των ερευνητικών εργασιών.
Για όσες από τις ερευνητικές εργασίες έχουν διάρκεια ενός διδακτικού έτους, να σταλεί αντίγραφο του
μέρους του φακέλου που αφορά το 1ο τετράμηνο και η βαθμολογία με βάση τη μέχρι τώρα πορεία.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε.
Φύκας Δημήτριος – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01
Πολυμέρου Καλλιόπη – Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02
Σκούρα Ειρήνη – Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02
Σπαθάρας Δημήτριος – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
Αργυρόπουλος Κων/νος – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04

Ακριώτου Δέσποινα – Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06
Τσαδήμας Χρήστος – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11
Παπαδάκη Ειρήνη – Σχολική Σύμβουλος ΠΕ13
Ζαχαριάδη Αμαλία – Σχολική Σύμβουλος ΠΕ16
Ηλιάδης Κοσμάς – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Βαθμός Ασφαλείας ...................
Μαρούσι
25-11-2011
Αριθ. Πρωτ
135690/Γ2
Βαθ. Προτερ. ...........................

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
----Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:
210-3443422

Να διατηρηθεί μέχρι ................

ΠΡΟΣ :

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων

ΚΟΙΝ.:

Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπ/σης

ΘΕΜΑ: Ερευνητική Εργασία
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 97364/Γ2/30-08-2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα:
«Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης
Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012»

Μετά την καθιέρωση των Ερευνητικών Εργασιών στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου
από το σχολικό έτος 2011-2012 ως διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών,
παρακαλούμε τους Σχολικούς Συμβούλους Δ/θμιας Εκπ/σης στους οποίους έχει
ανατεθεί η γενική παιδαγωγική ευθύνη συγκεκριμένων σχολείων της έδρας τους, να
μεριμνήσουν ώστε:


τα θέματα που έχουν προταθεί 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,



να τηρούνται τα πλησιέστερα όρια ως προς την κατανομή των μαθητών στις
ερευνητικές εργασίες,



να έχει οριστεί Συντονιστής των Ερευνητικών Εργασιών,
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να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.
97364/Γ2/30-08-2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ,



η ειδικότητα ή οι ειδικότητες που θα αναλάβουν την εποπτεία και την
καθοδήγηση της κάθε ερευνητικής εργασίας να είναι συναφής κάθε φορά με το
υπό πραγμάτευση θέμα.



τα θέματα στα οποία θα εμπλέκεται ένας εκπαιδευτικός να μην ξεπερνούν τα
δύο ανά τετράμηνο. Για το τρέχον πιλοτικό τετράμηνο ισχύει ότι έχει ήδη
αποφασιστεί.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι κάθε μία από τις επιμέρους μαθητικές ομάδες των

Τμημάτων Ενδιαφέροντος ετοιμάζει και υποβάλλει για αξιολόγηση τον φάκελό της,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για τις
Ερευνητικές Εργασίες (σελ. 34-47), το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στο ψηφιακό
σχολείο και στην ιστοσελίδα του ΟΕΠΕΚ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑÏΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
 Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
----Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:
210-3443422

Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

13-09-2012
105847/Γ2

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Προϊσταμένους Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε
 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
 Γενικά Λύκεια (μέσω των Δ/νσεων
Δ/θμιας Εκπ/σης)
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
Αν. Τσόχα 36
115 21 Αθήνα

ΘΕΜΑ: 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 20122013»
Οι παράγραφοι 1 και 5 της με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α
αντικαθίστανται ως εξής:
1. Καθιέρωση των Ερευνητικών Εργασιών στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στην
Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Από το σχολικό έτος 2012-2013 εισάγονται και στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στη Β΄ τάξη
Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι Ερευνητικές Εργασίες (project) ως διακριτή ενότητα του
Προγράμματος Σπουδών, που υλοποιεί βασικές αρχές του Νέου Σχολείου, όπως αυτές
εξειδικεύονται στο βιβλίο εκπαιδευτικού με τίτλο «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο
Νέο Λύκειο», που είναι ήδη διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα του ψηφιακού
σχολείου (http://digitalschool.minedu.gov.gr).
Στην εποπτεία και καθοδήγηση των Ερευνητικών Εργασιών μπορούν κατ’ αρχήν να
συμμετέχουν, οι εκπαιδευτικοί Λυκείου όλων των ειδικοτήτων και προς τούτο η Ερευνητική
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Εργασία ορίζεται ως «πρώτη ανάθεση» όλων των ειδικοτήτων. Ωστόσο η ειδικότητα ή οι
ειδικότητες που θα αναλάβουν την εποπτεία και την καθοδήγηση της κάθε ερευνητικής εργασίας
θα πρέπει να είναι συναφής κάθε φορά με το υπό πραγμάτευση θέμα. Τη συνάφεια αυτή την
κρίνει ο σύλλογος διδασκόντων. Η εργασία που θα επιλεγεί με τη διαδικασία που προβλέπεται
παρακάτω θα επιβλέπεται από έναν εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση που 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. Οι ερευνητικές εργασίες πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο συνεχόμενου τρίωρου (Α΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ) και συνεχόμενου δίωρου (Α΄, Β΄ τάξη
ΓΕΛ και Β΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ) και είναι διάρκειας ενός τετραμήνου ή ολόκληρου σχολικού
έτους.
5. Καθιέρωση Ζώνης Ερευνητικών Εργασιών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Οι Ερευνητικές Εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχόμενου τρίωρου (Α΄ τάξη
Εσπερινού ΓΕΛ) και συνεχόμενου δίωρου (Α΄, Β΄ τάξη ΓΕΛ και Β΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ). Σε κάθε
περίπτωση η ρύθμιση των ζωνών κατά τη διάρκεια των οποίων υλοποιείται η ερευνητική εργασία
ή η υλοποίηση τους ανά τμήμα εναπόκειται στο Σύλλογο Διδασκόντων.
Η με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκύκλιος συμπληρώνεται ως εξής:
Στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των Ερευνητικών Εργασιών στα ημερήσια και
εσπερινά ΓΕΛ συνδράμουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης στο πλαίσιο των
γενικότερων καθηκόντων τους με τη συντονιστική ευθύνη του Προϊσταμένου Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε.. Αναλυτικότερα:
1. Παρέχουν κατά περίπτωση την αναγκαία στήριξη, όταν τους ζητηθεί, τόσο κατά τη
διαμόρφωση των θεμάτων που θα υποβληθούν προς έγκριση από τους συνεργαζόμενους
καθηγητές στο Σύλλογο Διδασκόντων όσο και κατά την διεξαγωγή και εποπτεία της ερευνητικής
διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι τα θέματα που υποβάλλονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς
αφορούν όλα το πρώτο τετράμηνο. Παρέχεται, όμως, η δυνατότητα κατά τον προγραμματισμό
του δευτέρου τετραμήνου, μετά από εισήγηση του καθηγητή (ή των καθηγητών) που εποπτεύει
(εποπτεύουν) ένα θέμα, να εγκριθεί η συνέχισή του με νέες, όμως, διαστάσεις που ανέκυψαν
στην πορεία της έρευνας και οι οποίες πρέπει, επίσης, να εγκριθούν από το Σύλλογο
Διδασκόντων.
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2. 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.
3. Αξιοποιούν, κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες για ενδοσχολικές
επιμορφώσεις, τους πιστοποιημένους από τον ΟΕΠΕΚ επιμορφωτές για τις Ερευνητικές
Εργασίες.
Τέλος διευκρινίζεται :
α. Η ανάθεση των Ερευνητικών Εργασιών στους καθηγητές γίνεται ταυτόχρονα με τα
υπόλοιπα μαθήματα, καθότι αποτελούν πρώτη ανάθεση για όλες τις ειδικότητες.
β. Η στέρηση του δικαιώματος των μαθητών να επιλέγουν θέμα και να εντάσσονται σε
"Τμήματα Ενδιαφέροντος", που συνεπάγεται η ανάθεση θεμάτων στα υπάρχοντα (αλφαβητικά)
τμήματα, πρέπει να γίνεται όπου υπάρχουν ελλείψεις αιθουσών, τάξεις με ολιγομελή τμήματα
που δεν ξεπερνούν το προβλεπόμενο για τις Ερευνητικές Εργασίες όριο των 20 μαθητών ή
έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Ως προς τα ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε
εκπαιδευτικός ισχύει η με αρ. πρωτ. 100838/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
 Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Α΄
 Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
 Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
 Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.
 Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής
 ΣΕΠΕΔ
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