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ΘΔΜΑ: Δπεςνηηική Δπγαζία  

σεη.: ηο με απ. ππωη. 97364/Γ2/30-08-2011 έγγπαθο ηος ΤΠΓΒΜΘ με θέμα: 

«Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηηρ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ ηηρ Α΄ ηάξηρ 

Γενικού Λςκείος για ηο ζσ. έηορ 2011-2012» 

 

 

Μεηά ηελ θαζηέξσζε ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζηελ Α΄ ηάμε Γεληθνύ Λπθείνπ 

από ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012 σο δηαθξηηή ελόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, 

παξαθαινύκε ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ζηνπο νπνίνπο έρεη 

αλαηεζεί ε γεληθή παηδαγσγηθή επζύλε ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ ηεο έδξαο ηνπο, λα 

κεξηκλήζνπλ ώζηε: 

 ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί λα εκπίπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο από ηνπο 

επόκελνπο θύθινπο: α) «Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο», β) «Σέρλε 

θαη Πνιηηηζκόο», γ) «Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγία» θαη δ) 

«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ή λα ζπλδπάδνπλ θάπνηνπο από απηνύο, 

 λα ηεξνύληαη ηα πιεζηέζηεξα όξηα σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ καζεηώλ ζηηο 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, 

 λα έρεη νξηζηεί πληνληζηήο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ, 

Να δηαηεξεζεί κέρξη ................ 

Βαζκόο Αζθαιείαο ................... 
 
Μαπούζι          25-11-2011          
Απιθ. Ππωη       135690/Γ2   

Βαθ. Πποηεπ. ........................... 

 

 Γ/νζειρ Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ 

 Γπαθεία σολικών ςμβούλων  ΠΡΟ : 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ 
  ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η   

Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 
ΣΜΗΜΑ Α΄  

 
 
 ----- 

Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε: 15180 Μαξνύζη 
Ιζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr 
Πιεξνθνξίεο:  Αλ. Παζραιίδνπ 
Σειέθσλν:   210-3443422 

Πεπιθεπειακέρ Γιεςθύνζειρ 

Δκπ/ζηρ ΚΟΙΝ.: 

http://www.minedu.gov.gr/
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 λα ηεξεζνύλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην κε αξ. πξση. 

97364/Γ2/30-08-2011 έγγξαθν ηνπ ΤΠΓΒΜΘ,  

 ε εηδηθόηεηα ή νη εηδηθόηεηεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ επνπηεία θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο θάζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο λα είλαη ζπλαθήο θάζε θνξά κε ην 

ππό πξαγκάηεπζε ζέκα.  

 ηα ζέκαηα ζηα νπνία ζα εκπιέθεηαη έλαο εθπαηδεπηηθόο λα κελ μεπεξλνύλ ηα 

δύν αλά ηεηξάκελν. Γηα ην ηξέρνλ πηινηηθό ηεηξάκελν ηζρύεη όηη έρεη ήδε 

απνθαζηζηεί. 

 

Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη θάζε κία από ηηο  επηκέξνπο καζεηηθέο νκάδεο ησλ 

Σκεκάησλ Δλδηαθέξνληνο εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη γηα αμηνιόγεζε ηνλ θάθειό ηεο, 

ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ΒΙΒΛΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ γηα ηηο 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (ζει. 34-47), ην νπνίν έρεη ήδε αλαξηεζεί ζην ςεθηαθό 

ζρνιείν θαη ζηελ  ηζηνζειίδα ηνπ ΟΔΠΔΚ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα 

 Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ., Σκήκα Α΄ 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

ΒΑΙΛΗ ΚΟΤΛΑÏΓΗ 


