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ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σχ.: Το υπ’ 113575/Δ1/05-07-2018 εισερχόμενο έγγραφο 
 

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

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) πράξη 42/13-09-2018, σας ενημερώνουμε ότι, το αίτημά σας 

για διεξαγωγή έρευνας με θέμα: «Ολιγοθέσια-Πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία: Συγκριτική μελέτη 

επίδρασης επικρατούσας Οργανωσιακής κουλτούρας δασκάλων στην Ηγετική τους 

συμπεριφορά και στο στυλ που υιοθετούν στη Διαχείριση συγκρούσεων», σε εκπαιδευτικούς 

και  στις  σχολικές μονάδες που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα  κατά τη σχολική 

χρονιά 2018-2019, εγκρίνεται. Η έρευνα θα υλοποιηθεί 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. Η έρευνα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου είναι προαιρετική και θα γίνεται εκτός διδακτικού ωραρίου. 

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

εκπαιδευτικών. Τα ερωτηματολόγια είναι πάντα ανώνυμα και κωδικοποιημένα. 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. Και τέλος θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί πριν τη διεξαγωγή της έρευνας η άδεια 

για την χρήση του ερωτηματολογίου σχετικά με την οργανωσιακή-συνεργατική 

κουλτούρα η οποία εκκρεμεί. 

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 στα οποία θα διεξαχθεί η έρευνα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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