
    Ο.Λ.Μ.Ε.       

Ερμού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255 

FAX: 210 33 11 338    

www.olme.gr      

email: olme@otenet.gr                           Αθήνα, 18/01/17 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

 

Με πρόσφατη εγκύκλιο του (220473/Δ2/23-12-2016) το Υπουργείο Παιδείας 

απέστειλε οδηγίες στα Λύκεια για την εκπόνηση Δημιουργικών Εργασιών για το 

σχολικό έτος 2016 – 2017 με βάση το Π.Δ. 46/2016 που αφορά την αξιολόγηση των 

μαθητών. Στις οδηγίες αυτές περιγράφονται ο σκοπός, η μορφή και τα θέματα που 

αφορούν τις Δημιουργικές Εργασίες, καθώς και η οργάνωση, η προετοιμασία τους 

και η αξιολόγηση τους. 

Οι δημιουργικές εργασίες ως μέσο καλλιέργειας της δημιουργικότητας, της 

αυτενέργειας και της κριτικής σκέψης των μαθητών, αποτελούν παλιό αίτημα του 

κλάδου. 

Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εργασίες μέσα στο 

σχολείο. Ούτε μπορεί κανείς να διαφωνήσει με την αξία και το ρόλο που πρέπει να 

έχουν. Όμως η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας, η παιδαγωγική 

συνεργασία των διδασκόντων των διαφόρων ειδικοτήτων δε επιτυγχάνονται με μία 

ξεχωριστή δράση, και μάλιστα με τη μορφή της «διήμερης φιέστας». 

Πρέπει να προάγεται από όλα τα μαθήματα και το συνολικό πρόγραμμα, τη 

λειτουργία και τους σκοπούς του σχολείου. Οι συνοδευτικές εργασίες είναι ένα 

παιδαγωγικό εργαλείο για την αφομοίωση και την εμπέδωση της γνώσης που δεν 

μπορεί να αποσπαστεί από την συνολική παιδαγωγική διαδικασία, πρέπει να 

αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του κάθε μαθήματος. Μέσα από 

τις εργασίες και τις ομαδικές δραστηριότητες να συνδέεται η θεωρία με την πράξη 

και επιβεβαιώνεται η θεωρία μέσα από την πρακτική δραστηριότητα. 

Η προχειρότητα όμως με την οποία φαίνεται να σχεδιάστηκε η εφαρμογή τους 

από το Υπουργείο, η γραφειοκρατική διαδικασία και οι ασάφειες με τις οποίες 

ζητείται να υλοποιηθούν,  η χρονική συγκυρία (μέση του σχολικού έτους) που 

επιλέχτηκε, όπως και το ότι δεν έχει προηγηθεί κανενός είδους επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, ότι στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες και τα 

σχολικά εργαστήρια βρίσκονται υπό κατάρρευση, οδηγούν στη βεβαιότητα ότι οι 

δημιουργικές αυτές εργασίες με τον τρόπο που επιχειρείται να επιβληθούν (μέσα σε 

δύο ημέρες), και να ενταχθούν στον ατομικό φάκελο του μαθητή,-μόνο με θετική 

αξιολόγηση-όχι μόνο δε θα λειτουργήσουν σε όφελος των μαθητών, αλλά θα 

διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των Λυκείων, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα τις 

συνθήκες εργασίες των εκπαιδευτικών. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ εκτιμά  ότι:  

 Δεν μπορεί να εφαρμοστεί  φέτος η διαδικασία των δημιουργικών 

εργασιών. 

 Καλεί το Υπουργείο στην απόσυρση της εγκυκλίου και την έναρξη 

διαλόγου με την ΟΛΜΕ. 

 


