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ΘΕΜΑ : Έγκριση έρευνας 

Σχετικά έγγραφα :το σχετικό 28071/21-2-2018  

 
Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τη με αρ. 8/15-02-2018 πράξη του Δ.Σ 

του Ι.Ε.Π, σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται το αίτημά σας ως προς τη διεξαγωγή της έρευνας με τίτλο 

«Διερεύνηση της εννοιολογικής αλλαγής σε επιστημονικές και μαθηματικές έννοιες σε μαθητές 

Δημοτικού» η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Δημοτικού Σχολείου, κατά τη σχολική χρονιά 2017-

2018 με την επισήμανση ότι η έρευνα διεξάγεται με τη σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης της σχολικής 

μονάδας και με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν: 

1. Πριν από τις επισκέψεις των ερευνητών στα σχολεία να προηγείται ενημέρωση και 

σύμφωνη γνώμη των οικείων Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και 

του Διευθυντή Π.Ε. 

2. Σε συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/τρια, και σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, 

να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας όσο και η ομαλή εφαρμογή 

του ωρολογίου προγράμματος.  

http://www.minedu.gov.gr/


3. Για την διεξαγωγή της έρευνάς θα πρέπει να εξασφαλιστεί εγγράφως η συναίνεση των 

γονέων των μαθητών, αφού ενημερωθούν 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 υποβολή ηλεκτρονικών αντιτύπων των ερευνητικών εργασιών που θα προκύψουν 

(άρθρα, διδακτορική εργασία) σε ψηφιακό δίσκο στο πρωτόκολλο του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα), καθώς επίσης και η 

ενυπόγραφη, σύμφωνη ή όχι, γνώμη της κάθε ερευνήτριας για το εάν επιτρέπει στο Ι.Ε.Π. 

να προβεί σε ηλεκτρονική ανάρτηση της ερευνητικής εργασίας. Τα αντίτυπα, αφού 

κατατεθούν στο πρωτόκολλο, θα διαβιβάζονται αρμοδίως στη Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές ΠΕ των Δ/νσεων του πίνακα να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία 

στα οποία θα διεξαχθεί η εν λόγω έρευνα και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους. 

Συν.: 1 έγγραφο 
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