
                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 27-11-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.15/194658/204175/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
                            Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 2425

Προς: Καπλάνη Γιαννούλα
         gkaplani@uom.edu.gr

Κοιν: 1) Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 
               της χώρας

            2) Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας

           3) Σχολικές μονάδες του 
               συνημμένου πίνακα 
            (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. της χώρας)

ΘΕΜΑ : Έγκριση διεξαγωγής έρευνας

Σχετικά έγγραφα :το σχετικό 194658/16-11-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τη με αρ. 53/08-11-2018 πράξη του Δ.Σ 
του Ι.Ε.Π, σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται το αίτημα της κας Γιαννούλας Καπλάνη ως προς τη 
διεξαγωγή έρευνας, με τίτλο «Μοντέλα Διασφάλισης Ποιότητας στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση της Ελλάδας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε Προϊσταμένους/Προϊστάμενες και Διευθυντές/Διευθύντριες 
σχολικών μονάδων της επικράτειας, σε στελέχη σε επίπεδο Περιφέρειας και Διεύθυνσης της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε γονείς/κηδεμόνες, κατά τη σχολική χρονιά 2018 - 2019, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 

1. Τη διασφάλιση της ενημερωμένης συναίνεσης των συμμετεχόντων στην έρευνα, της 
ανώνυμης συμμετοχής και της δυνατότητας αποχώρησης σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της.

2. Την προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε η έρευνα σε εκπαιδευτικούς και σε 
Προϊστάμενους/Προϊσταμένες/Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης να διεξαχθεί εκτός ωραρίου, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.

3. Τα ερωτηματολόγια προς τους γονείς, επισημαίνεται ότι θα δοθούν εκτός σχολικού πλαισίου 
και δε θα σταλούν ηλεκτρονικά στους/στις Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων.

4. Την υποβολή ηλεκτρονικού αντιτύπου της ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο 
πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα), καθώς και η 
ενυπόγραφη, σύμφωνη ή όχι, γνώμη της ερευνήτριας για το εάν επιτρέπει στο Ι.Ε.Π. να προβεί σε 
ηλεκτρονική ανάρτηση της ερευνητικής εργασίας.
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Παρακαλούνται οι Διευθυντές ΠΕ της χώρας να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία του 
συνημμένου πίνακα στα οποία θα διεξαχθεί η εν λόγω έρευνα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εσωτ. Διανομή                                         

 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α’
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