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ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής έρευνας
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 7945/Δ2/25-01-2021 έγγραφο

Απαντώντας σε σχετική αίτηση και μετά τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (πράξη 05/2021 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ε  τη 

διεξαγωγή έρευνας από τoν κ. Στέλιο Κυμιωνή, εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου 

Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), και την ερευνητική του ομάδα κατά 

τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Πριν από την έναρξη της έρευνας να γίνει ενημέρωση του Διευθυντή και του συλλόγου 

Διδασκόντων των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης, 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 

γονείς-κηδεμόνες προς συμπλήρωση τα έντυπα γονικής συναίνεσης που θα του 

κατατεθούν από τον ερευνητή και στα οποία θα περιγράφονται οι σκοποί, το περιεχόμενο 

και η μεθοδολογία της έρευνας και στη συνέχεια συγκεντρώσει τα ενυπόγραφα σημειώματα 

με τη συγκατάθεση των γονέων-κηδεμόνων, μπορεί να συνεχίσει στη διεξαγωγή της 

έρευνας.

δ) Οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για την έρευνα εκτός ωρολογίου προγράμματος.
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ε) Οι μαθητές/τριες να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια ανώνυμα και εφόσον το 

επιθυμούν, με την παρουσία εκπαιδευτικού της σχολικής μονάδας. 

στ) Οι μαθητές/τριες να απασχοληθούν συνολικά μέχρι δύο (02) διδακτικές ώρες, στο 

πλαίσιο των μαθημάτων της Πληροφορικής.

ζ) Να μην γίνει χρήση κανενός μέσου καταγραφής ήχου, εικόνας και κίνησης.

η) Η συγκέντρωση και μελέτη των στοιχείων να γίνουν σύμφωνα με την αρχή 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να μην δημοσιοποιηθούν 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική.

Η έρευνα έχει θέμα: «EduMediatest: An interactive tool for evaluation and training»
και απευθύνεται σε μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων του συνημμένου πίνακα. 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας θα πρέπει:

1. Οι επισκέψεις στα σχολεία της ερευνητικής ομάδας, που δεν θα ξεπερνά τα δύο (02) 

άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα (αρ. αποσπ. Πρακτ. 147ης /02-11-2020 Συνεδρίασης της 

Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19), να 

γίνουν μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή και σε συνεργασία με τον σύλλογο 

καθηγητών του σχολείου, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή των 

μαθημάτων.

2. Κατά τις επισκέψεις στα σχολεία να τηρούνται αυστηρά και κατά προτεραιότητα τα 

οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους τους ΥΠΑΙΘ που 

αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοïού, καθώς και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και απαγορεύσεις του 

COVID-19.

Ωστόσο σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μείωση της 

πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των 

σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 

παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα της έρευνας, οι διευθύνσεις 

των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με τη διεξαγωγή της.

3. 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 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 διαβιβαστεί 

αρμοδίως στη βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π..

4. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατ. Θεσ/νίκης, 

Δυτ. Θεσ/νίκης, Πέλλας και Σερρών να ενημερώσουν σχετικά τους Διευθυντές των 
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σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, ώστε να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους στην 

πραγματοποίηση της έρευνας αυτής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμ: Μία (01) Σελίδα

Εσωτ. Διανομή
 Γρ. Γεν. Γραμματέα ΠΕ, ΔΕ & Ειδ. Αγωγής
 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Α/Α Σχολείο

1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

3 ΕΙΔΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ

4 ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

5
ΓΕ.Λ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

6 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

7
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ»

8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

9 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ

10 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

11 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
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