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ΘΕΜΑ : Έγκριση έρευνας

Σχετικά έγγραφα: το σχετικό 212237/7-12-2018/Δ1

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη την με αριθμ. 544/18-10-2017 πράξη της 

Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και την με αριθμ. 11/21-03-2019 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., σας κάνουμε 

γνωστό ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή της έρευνάς σας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 με θέμα 

«Μαθαίνοντας να ζούμε με τα ζώα: Δράσεις, για την ευαισθητοποίηση παιδιών, γονιών και 

εκπαιδευτικών απέναντι στα ζώα συντροφιάς» η οποία θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία του 

συνημμένου πίνακα με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1. Πριν από τις επισκέψεις σας στα σχολεία να υπάρχει συνεννόηση με τους Διευθυντές τους  και 

συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών 

μονάδων.

2. Η έρευνα να διεξαχθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών κάθε 

σχολικής μονάδας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα είναι πάντα προαιρετική, γίνεται με 

δική τους ευθύνη και εφόσον το επιθυμούν.

3. Για την διεξαγωγή της έρευνάς σας στους μαθητές θα πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση των 

γονέων και των εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει ενυπόγραφη-υπεύθυνη δήλωση των γονέων έχοντας 

υπόψη ότι για όλες τις περιπτώσεις η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική. Σε κάθε 

περίπτωση να εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων στην έρευνα, αφού ενημερωθούν 
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σχετικά με το περιεχόμενο των εργαλείων συλλογής της έρευνας, τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων 

και το δικαίωμα της απόσυρσής τους οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσουν. 

4. Η έρευνα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές προσχολικής εκπαίδευσης και 

θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019, σε χρόνο που θα συναποφασιστεί με τις 

σχολικές μονάδες. Ο χρόνος συμμετοχής στην έρευνα-συμπλήρωση ερωτηματολογίου δεν θα 

υπερβαίνει τα 20 λεπτά για γονείς και εκπαιδευτικούς και τα 15 λεπτά για τα νήπια. Η συνολική 

απασχόληση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και τις δύο ώρες ανά 

εβδομάδα. Η έρευνα να πραγματοποιηθεί παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.

6. Η  υλοποίησης της έρευνας στις σχολικές μονάδες να πραγματοποιηθεί χωρίς διανομή ή 

προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 

7. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η 

μαγνητοφώνηση των μαθητών. Τα ερωτηματολόγια είναι πάντα ανώνυμα και κωδικοποιημένα. Η 

έρευνα να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα 

των συμμετεχόντων. 

8. Να κατατεθεί ηλεκτρονικό αντίτυπο της ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο 

πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς επίσης και η ενυπόγραφη, σύμφωνη ή όχι, 

γνώμη των ερευνητών για το αν επιτρέπουν στο Ι.Ε.Π. να προβεί σε ηλεκτρονική ανάρτηση της 

ερευνητικής εργασίας. Το αντίτυπο, αφού κατατεθεί στο πρωτόκολλο, θα διαβιβασθεί αρμοδίως στη 

Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π.

Επισημαίνεται ότι το συνημμένο υλικό της έρευνας θα φυλάσσεται στο αρχείο του Ι.Ε.Π. για δύο 

χρόνια από την ημερομηνία συζήτησής της στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά θα καταστρέφεται με 

ευθύνη του Τμήματος Γραμματειακής Στήριξης. 

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, 

παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία στα οποία θα διεξαχθεί η έρευνα.
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