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ΘΕΜΑ : Έγκριση χρονικής επέκτασης διεξαγωγής έρευνας 

Σχετικά έγγραφα: 103013/Δ1 

 

Απαντώντας σε αίτημά σας για χρονική επέκταση εγκεκριμένης έρευνας με τίτλο «Διερεύνηση 

της εννοιολογικής αλλαγής σε επιστημονικές και μαθηματικές έννοιες σε μαθητές του δημοτικού », σας 

κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την με αριθ. 28/14-06-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εγκρίνεται η 

διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας για το σχολικό έτος 2018-2019.  

Ωστόσο προϋποθέσεις θεωρούνται: 

1) Η προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε η έρευνα να διεξαχθεί χωρίς να 

παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους και λαμβάνοντας μέριμνα για την παρουσία εκπαιδευτικού 

του σχολείου κατά τη διάρκεια χορήγησης  της δοκιμασίας.   

2)   Η έρευνα να διεξαχθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας. 

3)  Για τη διεξαγωγή της έρευνας στους μαθητές θα πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση των 

γονέων, ώστε να υπάρχει σχετικό ενυπόγραφο έντυπο γονικής συναίνεσης,  έχοντας υπόψη ότι για 

όλες τις περιπτώσεις η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση θα 

εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων στην έρευνα, αφού ενημερωθούν σχετικά με το 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:svosniad@phs.uoa.gr
mailto:info@iep.edu.gr


περιεχόμενο των εργαλείων συλλογής της έρευνας, τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων και το 

δικαίωμα της απόσυρσής τους οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσουν.   

4)   Η έρευνα θα παραταθεί κατά το σχολικό έτος 2018-19, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, σε 

χρόνο που θα συναποφασιστεί με τις σχολικές μονάδες. 

5)   Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των μαθητών.    

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

δεδομένα των συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση, να τηρηθεί επακριβώς η επιστημονική δεοντολογία 

όπως περιγράφεται στο Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας, το οποίο έχει υποβληθεί στο Ι.Ε.Π. 

6)  Η κατάθεση ηλεκτρονικού  αντιτύπου της ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο 

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

όχι, γνώμη των  ερευνητριών  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 Υποστήριξης. 

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, 

παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους. 

 
Συν.: 11 σελ.. 
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