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ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής έρευνας
Απαντώντας σε σχετική αίτηση και μετά τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (πράξη 37/2018 του Δ.Σ) σας γνωρίζουμε ότι ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ε

τη

διεξαγωγή έρευνας από τον Δήμο Αθηναίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019 με
τις εξής προϋποθέσεις:
α) Πριν από την έναρξη της έρευνας να γίνει ενημέρωση του Διευθυντή και του συλλόγου
Διδασκόντων

των

σχολικών

μονάδων

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης,

οι

οποίες

θα

συμμετάσχουν στην έρευνα, σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της.
β) Η έρευνα να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη τους.
γ) Η έρευνα να γίνει με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων - κηδεμόνων των μαθητών
(για κάθε μαθητή χωριστά). Ο Διευθυντής του σχολείου, αφού αποστείλει στους γονείςκηδεμόνες προς συμπλήρωση το έντυπο γονικής συναίνεσης που θα του κατατεθεί από την
ερευνητική ομάδα και στο οποίο θα περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και συγκεντρώσει
τα ενυπόγραφα σημειώματα με τη συγκατάθεση των γονέων-κηδεμόνων, μπορεί να συνεχίσει
στη διεξαγωγή της έρευνας.
δ) Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια ανώνυμα και
εφόσον το επιθυμούν.
ε) Η απασχόληση των μαθητών στην έρευνα να γίνεται παρουσία εκπαιδευτικού του
σχολείου, για όσο αυτή διαρκέσει.
στ) Η υλοποίηση της παρέμβασης να πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς των
αντίστοιχων σχολείων που συμμετέχουν στην έρευνα.
ζ) Η παρέμβαση και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας (αρχικό και τελικό
ερωτηματολόγιο), καθώς και οι συνεντεύξεις στα δύο focus GROUP να πραγματοποιηθούν στο

1

πλαίσιο των προαιρετικών σχολικών δραστηριοτήτων ή και εντός ωρολογίου προγράμματος
στο πλαίσιο των μαθημάτων των φυσικών επιστημών. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί
και οι μαθητές να απασχοληθούν συνολικά μέχρι δύο (2) διδακτικές ώρες
η) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τις ανάγκες της έρευνας να πραγματοποιηθεί εκτός
ωρολογίου προγράμματος.
θ) Η συγκέντρωση και μελέτη των στοιχείων να γίνουν σύμφωνα με την αρχή προστασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν θα δημοσιοποιηθούν ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική.
Η έρευνα έχει θέμα: «Ανοιχτές Κοινωνίες και Σχολεία για την Προστασία του Κλίματος
και τη Διαχείριση της Ενέργειας»
και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολικών μονάδων του συνημμένου
πίνακα.
Για την πραγματοποίηση της έρευνας θα πρέπει:
1. Οι επισκέψεις στα σχολεία να γίνουν μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή και σε
συνεργασία με τον σύλλογο καθηγητών των σχολείων, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή
διεξαγωγή των μαθημάτων.
2. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας να κατατεθεί ηλεκτρονικό αντίτυπο της ερευνητικής
εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αν.
Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα), καθώς επίσης και ενυπόγραφη, σύμφωνη ή όχι γνώμη της
ερευνητικής ομάδας για το εάν επιτρέπει στο Ι.Ε.Π. να προβεί σε ηλεκτρονική ανάρτηση της
ερευνητικής εργασίας. Το αντίτυπο, αφού κατατεθεί στο πρωτόκολλο, θα διαβιβαστεί αρμοδίως
στη βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π..
3. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας να
ενημερώσουν σχετικά τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, ώστε να
διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους στην πραγματοποίηση της έρευνας αυτής σύμφωνα με τα
παραπάνω.
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