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Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου και σύμφωνα  με την εισήγηση  του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) πράξη 24/31-05-2018, σας ενημερώνουμε ότι, το αίτημά σας 

για διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές λόγου στην Ελληνική ως 

Μητρική Γλώσσα », σε μαθητές/τριες, των ειδικών δημοτικών σχολείων και μαθητές/τριες  των 

τυπικών δημοτικών σχολείων με γλωσσικές διαταραχές κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, 

εγκρίνεται. Η έρευνα θα υλοποιηθεί κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 και 2018-2019 υπό τις 

παρακάτω  προϋποθέσεις: 

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

τους, το Σχολικό Σύμβουλο και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

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


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. 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 της ερευνήτριας για το αν επιτρέπει 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.  

4. Για κάθε μαθητή που πρόκειται να ηχογραφηθεί  να έχει εξασφαλιστεί από την 

ερευνήτρια η ενυπόγραφη συναίνεση, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, του γονέα ή 

του κηδεμόνα του μαθητή, καθώς των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, έχοντας υπόψη 

ότι για όλες τις περιπτώσεις η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική. Οι 

γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον σκοπό της έρευνας, τις διαδικασίες, το 

περιεχόμενο των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των δεδομένων 

και τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων και το δικαίωμα της απόσυρσής τους 

οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσουν. 

5. Η επιπλέον έγγραφη συγκατάθεση βιντεοσκόπησης κάθε πιθανώς εμπλεκόμενου 

εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού ή άλλου προσωπικού για κάθε συνεδρία 

δειγματοληψίας 

6. Τα αρχεία της ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης  δεν θα χρησιμοποιηθούν για 

κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο για τις ανάγκες συλλογής και ανάλυσης των 

δεδομένων της έρευνας και θα καταστραφούν αμέσως μετά τη χρήση τους. 

7.  Σε καμία περίπτωση δεν θα επιχειρηθεί δημόσια χρήση των οπτικοακουστικών 

προϊόντων στο σύνολό τους ή έστω τμήματος αυτών, στο πλαίσιο οποιασδήποτε 

ερευνητικής ή ακαδημαϊκής δραστηριότητας της ερευνήτριας. Την απόλυτη και 

αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη, διαχείριση και καταστροφή των εν λόγω 

αρχείων φέρει η υπεύθυνη ερευνήτρια, η οποία οφείλει να διασφαλίσει την 

ανωνυμία των συμμετεχόντων και του σχολείου.  

8. 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.  



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. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι για τη διεξαγωγή της έρευνας κατά τα σχολικά έτη 2019-20, 2020-

21 απαιτούνται αιτήσεις επέκτασης οι οποίες θα αναφέρουν τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις 

ή αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην ερευνητική ομάδα και στα σχολεία. 

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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