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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 ∆ιδασκόντων.

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 ∆.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 ∆ιδασκόντων 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
∆ιδασκόντων.
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2. Συντάσσουν στο τέλος του τετραµήνου έκθεση την οποία αποστέλλουν στον Προϊστάµενο
Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ∆.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

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
• ∆/νση Σπουδών ∆.Ε., Τµήµα Α΄
• ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
• ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
• ∆/νση Π.Ο.∆.Ε.
• ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
• ∆/νση Ειδικής Αγωγής
• ΣΕΠΕ∆
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