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ΘΔΜΑ: Σποποποίηζη και ζςμπλήπωζη ηηρ με απ. ππωη. 47143/Γ2/27-04-2012
εγκςκλίος ηος Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

με θέμα «Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηηρ

Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ ηηρ Α΄ και Β΄ ηάξηρ Γενικού Λςκείος για ηο ζσ. έηορ 20122013»
Οη παξάγξαθνη 1 και 5 ηεο κε αξ. πξση. 47143/Γ2/27-04-2012 εγθπθιίνπ ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
1. Καθιέπωζη ηων Δπεςνηηικών Δπγαζιών ζηην Α΄ και Β΄ ηάξη Γενικού Λςκείος και ζηην
Α΄ και Β΄ ηάξη Δζπεπινού Γενικού Λςκείος
Από ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013 εηζάγνληαη θαη ζηε Β΄ ηάμε Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζηε Β΄ ηάμε
Δζπεπινού Γεληθνύ Λπθείνπ νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (project) σο δηαθξηηή ελόηεηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, πνπ πινπνηεί βαζηθέο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, όπσο απηέο
εμεηδηθεύνληαη ζην βηβιίν εθπαηδεπηηθνύ κε ηίηιν «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο
Νέο Λύκειο», πνπ είλαη ήδε δηαζέζηκν ζε ςεθηαθή κνξθή ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ςεθηαθνύ
ζρνιείνπ (http://digitalschool.minedu.gov.gr).
ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ κπνξνύλ θαη’ αξρήλ λα
ζπκκεηέρνπλ, νη εθπαηδεπηηθνί Λπθείνπ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη πξνο ηνύην ε Δξεπλεηηθή
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Δξγαζία νξίδεηαη σο «πξώηε αλάζεζε» όισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Ωζηόζν ε εηδηθόηεηα ή νη
εηδηθόηεηεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ επνπηεία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο θάζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο
ζα πξέπεη λα είλαη ζπλαθήο θάζε θνξά κε ην ππό πξαγκάηεπζε ζέκα. Σε ζπλάθεηα απηή ηελ
θξίλεη ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ. Η εξγαζία πνπ ζα επηιεγεί κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
παξαθάησ ζα επηβιέπεηαη από έλαλ εθπαηδεπηηθό. ε πεξίπησζε πνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην σξάξηό ηνπο, κπνξεί ε εξγαζία λα
επηβιέπεηαη από δύν εθπαηδεπηηθνύο (ζπλδηδαζθαιία), έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη εθπαηδεπηηθόο
ησλ εηδηθνηήησλ πνπ είραλ σο πξώηε αλάζεζε ην κάζεκα «Σερλνινγία» ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνύ
Λπθείνπ (Τ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΔΚ 1984 Β΄), εθόζνλ ππεξεηεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη
ηεξείηαη ε κε αξ. πξση. 100838/Γ2/04-09-2012 Τ.Α γηα αλώηαηα όξηα ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ
πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ν θάζε εθπαηδεπηηθόο. Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην
πιαίζην ζπλερόκελνπ ηξίσξνπ (Α΄ ηάμε Δζπεξηλνύ ΓΔΛ) θαη ζπλερόκελνπ δίσξνπ (Α΄, Β΄ ηάμε
ΓΔΛ θαη Β΄ ηάμε Δζπεξηλνύ ΓΔΛ) θαη είλαη δηάξθεηαο ελόο ηεηξακήλνπ ή νιόθιεξνπ ζρνιηθνύ
έηνπο.
5. Καθιέπωζη Εώνηρ Δπεςνηηικών Δπγαζιών ζηο Ωπολόγιο Ππόγπαμμα
Οη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην ζπλερόκελνπ ηξίσξνπ (Α΄ ηάμε
Δζπεξηλνύ ΓΔΛ) θαη ζπλερόκελνπ δίσξνπ (Α΄, Β΄ ηάμε ΓΔΛ θαη Β΄ ηάμε Δζπεξηλνύ ΓΔΛ). ε θάζε
πεξίπησζε ε ξύζκηζε ησλ δσλώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πινπνηείηαη ε εξεπλεηηθή εξγαζία
ή ε πινπνίεζε ηνπο αλά ηκήκα ελαπόθεηηαη ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ.
Η κε αξ. πξση. 47143/Γ2/27-04-2012 εγθύθιηνο ζςμπληπώνεηαι σο εμήο:
ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζηα εκεξήζηα θαη
εζπεξηλά ΓΔΛ ζπλδξάκνπλ νη ρνιηθνί ύκβνπινη Παηδαγσγηθήο Δπζύλεο ζην πιαίζην ησλ
γεληθόηεξσλ θαζεθόλησλ ηνπο κε ηε ζπληνληζηηθή επζύλε ηνπ Πξντζηακέλνπ Δπηζηεκνληθήο θαη
Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Γ.Δ.. Αλαιπηηθόηεξα:
1. Παξέρνπλ θαηά πεξίπησζε ηελ αλαγθαία ζηήξημε, όηαλ ηνπο δεηεζεί, ηόζν θαηά ηε
δηακόξθσζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ πξνο έγθξηζε από ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο
θαζεγεηέο ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ όζν θαη θαηά ηελ δηεμαγσγή θαη επνπηεία ηεο εξεπλεηηθήο
δηαδηθαζίαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα ζέκαηα πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
αθνξνύλ όια ην πξώην ηεηξάκελν. Παξέρεηαη, όκσο, ε δπλαηόηεηα θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό
ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ, κεηά από εηζήγεζε ηνπ θαζεγεηή (ή ησλ θαζεγεηώλ) πνπ επνπηεύεη
(επνπηεύνπλ) έλα ζέκα, λα εγθξηζεί ε ζπλέρηζή ηνπ κε λέεο, όκσο, δηαζηάζεηο πνπ αλέθπςαλ
ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο θαη νη νπνίεο πξέπεη, επίζεο, λα εγθξηζνύλ από ην ύιινγν
Γηδαζθόλησλ.
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2. πληάζζνπλ ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ έθζεζε ηελ νπνία απνζηέιινπλ ζηνλ Πξντζηάκελν
Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Γ.Δ. γηα ηα ζέκαηα, ηηο εηδηθόηεηεο πνπ
ελεπιάθεζαλ θαη ηνλ ηόπν ηεο ςεθηαθήο αλάξηεζεο θαη αλαηξνθνδνηνύλ εθπαηδεπηηθνύο θαη
ζρνιηθέο κνλάδεο αλαθνξηθά κε ην είδνο ησλ ζεκάησλ, ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε βαζκνινγία θιπ. Τπελζπκίδεηαη όηη θάζε εξεπλεηηθή εξγαζία,
κεηά ηε βαζκνιόγεζή ηεο, πξέπεη λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, γηα λα έρεη πξόζβαζε ζε απηή ε
εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.
3. Αμηνπνηνύλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο γηα ελδνζρνιηθέο
επηκνξθώζεηο, ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ ΟΔΠΔΚ επηκνξθσηέο γηα ηηο Δξεπλεηηθέο
Δξγαζίεο.
Σέινο δηεπθξηλίδεηαη :
α. Η αλάζεζε ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζηνπο θαζεγεηέο γίλεηαη ηαπηόρξνλα κε ηα
ππόινηπα καζήκαηα, θαζόηη απνηεινύλ πξώηε αλάζεζε γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο.
β. Η ζηέξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ καζεηώλ λα επηιέγνπλ ζέκα θαη λα εληάζζνληαη ζε
"Σκήκαηα Δλδηαθέξνληνο", πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλάζεζε ζεκάησλ ζηα ππάξρνληα (αιθαβεηηθά)
ηκήκαηα, πξέπεη λα γίλεηαη όπνπ ππάξρνπλ ειιείςεηο αηζνπζώλ, ηάμεηο κε νιηγνκειή ηκήκαηα
πνπ δελ μεπεξλνύλ ην πξνβιεπόκελν γηα ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο όξην ησλ 20 καζεηώλ ή
έιιεηςε εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ.
Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε κε αξ. πξση. 47143/Γ2/27-04-2012 εγθύθιηνο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Ωο πξνο ηα αλώηαηα όξηα ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ν θάζε
εθπαηδεπηηθόο ηζρύεη ε κε αξ. πξση. 100838/Γ2/04-09-2012 Τ.Α. ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΘΔΟΓΩΡΟ Π. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα
Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ., Σκήκα Α΄
Γ/λζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπ/ζεο
Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεο
Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ.
Γ/λζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθώλ ρνιείσλ
Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο
ΔΠΔΓ

3

