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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

 

Με πξόζθαηε εγθύθιην ηνπ (220473/Δ2/23-12-2016) ην Υπνπξγείν Παηδείαο 

απέζηεηιε νδεγίεο ζηα Λύθεηα γηα ηελ εθπόλεζε Δεκηνπξγηθώλ Εξγαζηώλ γηα ην 

ζρνιηθό έηνο 2016 – 2017 κε βάζε ην Π.Δ. 46/2016 πνπ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

καζεηώλ. Σηηο νδεγίεο απηέο πεξηγξάθνληαη ν ζθνπόο, ε κνξθή θαη ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηηο Δεκηνπξγηθέο Εξγαζίεο, θαζώο θαη ε νξγάλσζε, ε πξνεηνηκαζία ηνπο 

θαη ε αμηνιόγεζε ηνπο. 

Οη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο σο κέζν θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, ηεο 

απηελέξγεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ, απνηεινύλ παιηό αίηεκα ηνπ 

θιάδνπ. 

Καλείο δελ ηζρπξίδεηαη όηη δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ εξγαζίεο κέζα ζην 

ζρνιείν. Ούηε κπνξεί θαλείο λα δηαθσλήζεη κε ηελ αμία θαη ην ξόιν πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ. Όκσο ε θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο, ε παηδαγσγηθή 

ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθόλησλ ησλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ δε επηηπγράλνληαη κε κία 

μερσξηζηή δξάζε, θαη κάιηζηα κε ηε κνξθή ηεο «δηήκεξεο θηέζηαο». 

Πξέπεη λα πξνάγεηαη από όια ηα καζήκαηα θαη ην ζπλνιηθό πξόγξακκα, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζθνπνύο ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπλνδεπηηθέο εξγαζίεο είλαη έλα 

παηδαγσγηθό εξγαιείν γηα ηελ αθνκνίσζε θαη ηελ εκπέδσζε ηεο γλώζεο πνπ δελ 

κπνξεί λα απνζπαζηεί από ηελ ζπλνιηθή παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα 

αμηνπνηείηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηα πιαίζηα ηνπ θάζε καζήκαηνο. Μέζα από 

ηηο εξγαζίεο θαη ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο λα ζπλδέεηαη ε ζεσξία κε ηελ πξάμε 

θαη επηβεβαηώλεηαη ε ζεσξία κέζα από ηελ πξαθηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Η πξνρεηξόηεηα όκσο κε ηελ νπνία θαίλεηαη λα ζρεδηάζηεθε ε εθαξκνγή ηνπο 

από ην Υπνπξγείν, ε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη νη αζάθεηεο κε ηηο νπνίεο 

δεηείηαη λα πινπνηεζνύλ,  ε ρξνληθή ζπγθπξία (κέζε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο) πνπ 

επηιέρηεθε, όπσο θαη ην όηη δελ έρεη πξνεγεζεί θαλελόο είδνπο επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, όηη ζηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία δελ ππάξρνπλ βηβιηνζήθεο θαη ηα 

ζρνιηθά εξγαζηήξηα βξίζθνληαη ππό θαηάξξεπζε, νδεγνύλ ζηε βεβαηόηεηα όηη νη 

δεκηνπξγηθέο απηέο εξγαζίεο κε ηνλ ηξόπν πνπ επηρεηξείηαη λα επηβιεζνύλ (κέζα ζε 

δύν εκέξεο), θαη λα εληαρζνύλ ζηνλ αηνκηθό θάθειν ηνπ καζεηή,-κόλν κε ζεηηθή 

αμηνιόγεζε-όρη κόλν δε ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζε όθεινο ησλ καζεηώλ, αιιά ζα 

δηαηαξάμνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Λπθείσλ, επηβαξύλνληαο ηαπηόρξνλα ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Τν ΔΣ ηεο ΟΛΜΕ εθηηκά  όηη:  

 Δεν μποπεί να εθαπμοζηεί  θέηορ η διαδικαζία ηων δημιοςπγικών 

επγαζιών. 

 Καλεί ηο Υποςπγείο ζηην απόζςπζη ηηρ εγκςκλίος και ηην έναπξη 

διαλόγος με ηην ΟΛΜΕ. 

 

 


