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Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία 

ΘΕΜΑ : «Ανανέωση έγκρισης έρευνας»

Σχετ.:  Η με αρ. πρωτ. 113626/14-9-2021 εισερχόμενη ηλεκτρονική επιστολή  του Ι.Ε.Π.

Σε απάντηση  του αιτήματός σας και βάσει της 45/09-09-2021 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του  
Ι.Ε.Π. σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται η ανανέωση άδειας της εγκεκριμένης έρευνας με θέμα 
«Μαθαίνοντας να ζούμε με τα ζώα: «Δράσεις, για την ευαισθητοποίηση παιδιών, γονέων και 
εκπαιδευτικών για τα ζώα συντροφιάς», η οποία απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς 
δημόσιων και ιδιωτικών Νηπιαγωγείων όλης της χώρας καθώς και σε γονείς (των μαθητών-/τριών του 
δείγματος) για τη σχολική χρονιά 2021-2022, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η ενημέρωση και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης  και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών για 
την εφαρμογή της εν λόγω έρευνας στη σχολική μονάδα.

2. Η ερευνητική/παιδαγωγική παρέμβαση στη σχολική τάξη να υλοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό 
κατά την κρίση του/της με τρόπο που διασφαλίζει τη συνάφεια της δράσης με το πρόγραμμα σπουδών και 
τη συνέχεια των προσφερόμενων μαθησιακών εμπειριών.

3. Η επίσκεψη ερευνητών (υπεύθυνων έρευνας και μελών ερευνητικής ομάδας) στη σχολική μονάδα στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού- εκπαιδευτικού προγράμματος, στο σύνολο της διάρκειας 
διεξαγωγής της έρευνας ,να μην υπερβαίνει τις 2 διδακτικές ώρες και να πραγματοποιείται παρουσία 
του/της εκπαιδευτικού της τάξης.

4. Η υλοποίηση της έρευνας στα σχολεία να πραγματοποιείται χωρίς διανομή ή προβολή οποιουδήποτε 
διαφημιστικού υλικού.

5. Η υποβολή ηλεκτρονικού αντιτύπου της ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο πρωτόκολλο του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ( Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521, Αθήνα), καθώς επίσης και η ενυπόγραφη, 
σύμφωνη ή όχι, γνώμη του ερευνητή για το εάν επιτρέπει στο Ι.Ε.Π. να προβεί σε ηλεκτρονική ανάρτηση της 
ερευνητικής εργασίας. Το αντίτυπο, αφού κατατεθεί στο πρωτόκολλο, θα διαβιβάζεται αρμοδίως στη 
Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π.
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6. Σύμφωνη γνώμη των γονέων.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων 
και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά 
συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του 
κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την 
εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών 
οργάνων  για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.  

Οι Διευθυντές/-ντριες στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο αυτό παρακαλούνται να ενημερώσουν 
σχετικά τα σχολεία στα οποία θα διεξαχθεί η έρευνα.

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υπουργού  
                                                Γραφείο Υφυπουργού  
                                                Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α’
                                            Δ/νση Ιδιωτικής Αυτοτελούς Εκπαίδευσης

                 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε & Ε.Α.
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