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Μαρούσι,1-11-2018
Εξ.Πρωτ.: Φ.2.1/184725 /Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: -
Να διατηρηθεί μέχρι: -
Βαθμός Προτερ.: -

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝΚΟΙΝ:

 

Θέμα: Απάντηση σε αίτημα Έγκρισης  Διεξαγωγής Ερευνητικού Προγράμματος του Σωματείου  

«Ελίζα-Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού»

Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1/122427/18-7-2018/Δ7/εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο σχετικό αίτημά σας, και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 31/17-7-2018 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) σχετικά με 
το ερευνητικό πρόγραμμα του Σωματείου «Ελίζα- Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού» με 
θέμα «Ασφαλές Άγγιγμα», το οποίο  περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός προγράμματος 
παρέμβασης/εκπαίδευσης σε μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Α’, 
Β’, Γ’, τάξεις Δημοτικού) σε τυχαία επιλεγμένα σχολεία (μετά από κλήρωση) που θα προέρχονται 
από νομούς περισσοτέρων γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδος, εκπαιδευτικό σεμινάριο για 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες αυτών και συμπλήρωση ερωτηματολογίων από όλους 
τους συμμετέχοντες για το σχολικό έτος 2018-2019,  σας ενημερώνουμε ότι το εν λόγω ερευνητικό 
πρόγραμμα εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 με τις εξής προϋποθέσεις: 
1)Να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τις σχολικές μονάδες , τους Διευθυντές/τριες, 
Προϊστάμενους/νες και τους Συλλόγους Διδασκόντων , σχετικά με τις ώρες και τις ημέρες των 
επισκέψεων της ερευνητικής ομάδας ,ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία αυτών.
2)Για τη διεξαγωγή της έρευνας να έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας και 
των εκπαιδευτικών και των γονέων/κηδεμόνων, είναι προαιρετική η συμμετοχή και γίνεται με δική 
τους ευθύνη, εφόσον το επιθυμούν.
3) Για τη διεξαγωγή της έρευνας στους μαθητές/τριες θα πρέπει να έχει προηγηθεί ενημέρωση των 
γονέων/κηδεμόνων  και των εκπαιδευτικών ότι η  συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική 
και να εξασφαλιστεί ενυπόγραφο έντυπο γονικής συναίνεσης.
Σε κάθε περίπτωση να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα , 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.
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4) Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες  που συμμετέχουν στο 50-λεπτο διαδραστικό εργαστήρι, να 
απασχοληθούν συνολικά τρείς (3) ώρες.
5)Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ανά τμήμα, 
προκειμένου να μη διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία

           6)Η συμμετοχή των μαθητών/τριων στο πρόγραμμα πραγματοποιείται παρουσία του/ της   
εκπαιδευτικού της τάξης, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση και χωρίς διανομή ή προβολή 
οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού
7) Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση , φωτογράφιση ή μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών. Τα 
ερωτηματολόγια είναι πάντα ανώνυμα και κωδικοποιημένα. Η έρευνα να διεξαχθεί με την 
απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Σε 
κάθε περίπτωση , να τηρηθεί επακριβώς η επιστημονική δεοντολογία όπως αυτή περιγράφεται στο 
Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας , το οποίο έχει υποβληθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8) Η αξιοποίηση του προαναφερθέντος  υλικού και η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο 
ερευνητικό πρόγραμμα να πραγματοποιείται με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των γονέων-
κηδεμόνων  των μαθητών /τριών.
9) Η υποβολή ηλεκτρονικού αντιτύπου της ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο 
πρωτόκολλο του ΙΕΠ, (Αν. Τσόχας 36, ΤΚ.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.

                                                           O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                                      ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ& ΔΕ 

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ          

                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

                     

            

          

 

Εσωτερική Διανομή:
 1)Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων 
 και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’ 
2) Δ/νση ΠΕ Σπουδών ,Τμήμα Β’
3)Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
4)Δ/νση ΔΕ Σπουδών Τμήμα, Β’
5)Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

                                                                
                                                                                                     
                                                                                                   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Σωματείο Ελίζα – Εταιρεία Κατά της 
Κακοποίησης του Παιδιού υπόψη κας 
Λάμπρου Κ.

k.lambrou@eliza.org.gr
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