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ΘΕΜΑ : Έγκριση έρευνας

Σχετικά έγγραφα: το σχετικό 13211/Δ1

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη την με αριθμ. 60/30-11-2018 απόφαση 

της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σας κάνουμε γνωστό 

ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή της έρευνάς σας με θέμα «Ανάπτυξη της μεταγνώσης και της αναγνωστικής 

κατανόησης με τη χρήση διαδικτυακών περιβαλλόντων» η οποία θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία του 

συνημμένου πίνακα με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1. Πριν από τις επισκέψεις σας στα σχολεία να υπάρχει συνεννόηση με τους Διευθυντές τους  και 

συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών 

μονάδων.
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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. Η έρευνα απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα διεξαχθεί κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019, σε χρόνο που θα συναποφασιστεί με τις σχολικές μονάδες. Θα 

δοθούν ερωτηματολόγια προκειμένου να σταθμιστεί το εργαλείο έρευνας, η συμπλήρωση των οποίων 

θα ολοκληρωθεί σε 20 λεπτά, σε χρόνο που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός της τάξης, χωρίς να διαταραχθεί 

το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων.

4. Η έρευνα/ διδακτική παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε δύο τμήματα Ε΄ τάξης του 2ου 

Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, από τα οποία  το ένα θα αποτελέσει την πειραματική ομάδα και το άλλο 

την ομάδα ελέγχου. Ο χρόνος συμμετοχής στην έρευνα ορίζεται σε δύο ώρες την εβδομάδα. 

5. Να γίνει ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων για τη συμμετοχή των μαθητών στην 

πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου και να συμμετάσχουν οι μαθητές μετά από ενυπόγραφη-

υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους. Σε κάθε περίπτωση να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη των 

εμπλεκομένων 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.

6 . Για κάθε μαθητή που πρόκειται να ηχογραφηθεί να έχει εξασφαλιστεί από την ερευνήτρια η 

ενυπόγραφη συναίνεση, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, του γονέα ή του κηδεμόνα του μαθητή. Οι 

γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον σκοπό της έρευνας, τις διαδικασίες, το περιεχόμενο των 

εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των δεδομένων και τον τρόπο καταγραφής των 

δεδομένων.

7. Τα αρχεία της ηχογράφησης δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο για 

τις ανάγκες συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας και θα καταστραφούν αμέσως μετά τη 

χρήση τους.

8. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιχειρηθεί δημόσια χρήση των ακουστικών προϊόντων στο 

σύνολό τους ή έστω τμήματος αυτών, στο πλαίσιο οποιασδήποτε ερευνητικής ή ακαδημαϊκής 

δραστηριότητας της ερευνήτριας. Την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη, διαχείριση και 

καταστροφή των εν λόγω αρχείων φέρει η υπεύθυνη ερευνήτρια, η οποία οφείλει να διασφαλίσει την 

ανωνυμία των συμμετεχόντων και του σχολείου. 

9. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση των μαθητών. 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. 



Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, 

παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία στα οποία θα διεξαχθεί η έρευνα.

Συν.: 1 φύλλο

                                                                                                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
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