
 ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.                             

Απαντώντας στο με αριθμ. Πρωτ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 12532/Δ3/28-01-2019 αίτημά σας και έχοντας υπόψη την 
με αριθμό 9/07-03-2019 πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή 
έρευνας της κας Πατρίκα Πηνελόπης, υποψήφιας διδάκτορος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Η ενδυνάμωση και η εφαρμογή 
πρακτικών/διαδικασιών υποστήριξης από την οπτική των γονέων παιδιών και εφήβων με αναπηρία 
στον χώρο της εκπαίδευσης» για το σχολικό έτος 2018 -2019 στις σχολικές μονάδες Γενικής και Ειδικής 
Αγωγής των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του επισυναπτόμενου πίνακα, καθώς η 
προτεινόμενη έρευνα πληροί τους επιστημονικούς όρους.

Ενδεικτικά σκοπός της εν λόγω έρευνας είναι η διερεύνηση της ενδυνάμωσης και των πρακτικών 
υποστήριξης και ενημέρωσης που έχουν λάβει οι μητέρες παιδιών και εφήβων (11-17 ετών) με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τους επαγγελματίες στους οποίους απευθύνονται.

Ως προς τη μεθοδολογία, υιοθετείται η μεικτή ερευνητική μέθοδος, δηλαδή συνδυασμός ποσοτικής 
και ποιοτικής έρευνας, και τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι 1) το 
ερωτηματολόγιο “Family Empowerment Scale”  και 2) το ερωτηματολόγιο “Helpgiving Practices Scale”. 
Δείγμα της έρευνας θα αποτελέσουν οι μητέρες παιδιών/εφήβων ηλικίας 11 εως 17 ετών που φοιτούν 
σε δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδική αγωγής και συγκεκριμένα 
όσες έχουν λάβει για το παιδί τους διάγνωση από επίσημο δημόσιο διαγνωστικό φορέα για διαταραχή 
αυτιστικού φάσματος, νοητική καθυστέρηση και σύνδρομα.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η εν λόγω έρευνα, κατά το στάδιο της υλοποίησής της θα πρέπει 
να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. H ερευνήτρια θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συναίνεση των Διευθυντών των Σχολικών 

Μονάδων και των Συλλόγων Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων.

2. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν ενυπόγραφα έχοντας ότι γνωρίζουν ότι η 

συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική.

3. Απαιτείται η προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε η έρευνα να διεξαχθεί 

χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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4. Οι πληροφορίες για την ανώνυμη καταγραφή χαρακτηριστικών των μαθητών (φύλλο, 

ηλικία, κινητική αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.ά) θα ληφθούν με 

ερωτηματολόγιο από τους εκπαιδευτικούς και όχι από τις προσωπικές καρτέλες των 

μαθητών.

5. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες της 

ερευνητικής δεοντολογίας, όπως αυτοί αναγράφονται στο Αναλυτικό Σχέδιο  Έρευνας, 

το οποίο έχει υποβληθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται  στην αναγκαιότητα διαφύλαξης της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και στην 

προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

6. Η ερευνήτρια θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικό αντίτυπο της ερευνητικής εργασίας σε 
ψηφιακό δίσκο στο πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 
11521, Αθήνα), καθώς επίσης 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. Το 
αντίτυπο, αφού κατατεθεί στο πρωτόκολλο, θα διαβιβάζεται αρμοδίως στη Βιβλιοθήκη του 
Ι.Ε.Π..

    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Β’
της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Φανή Λυμπεροπούλου

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

                               

Πίνακας Αποδεκτών

Α/θμια Εκπ/ση Β/θμια Εκπ/ση
Αθήνας Α Αθήνας Α
Αθήνας Β Αθήνας Β
Αθήνας Γ Αθήνας Γ
Αθήνας Δ Αθήνας Δ
Αιτωλοακαρνανίας Αιτωλοακαρνανίας
Ανατολικής Αττικής Ανατολικής Αττικής
Άρτας Άρτας
Αχαΐας Αχαΐας
Γρεβενών Γρεβενών
Δυτικής Αττικής Δυτικής Αττικής
Δωδεκανήσου Δωδεκανήσου
Έβρου Έβρου
Θεσσαλονίκης Α Θεσσαλονίκης Α
Θεσσαλονίκης Β Θεσσαλονίκης Β
Ιωαννίνων Ιωαννίνων
Καβάλας Καβάλας

Σχολικές Μονάδες Γενικής & Ειδικής Αγωγής 
(Δια των οικείων Δ/νσεων)



Κιλκίς Κιλκίς
Κοζάνης Κοζάνης
Κυκλάδων Κυκλάδων
Λακωνίας Λακωνίας
Λάρισας Λάρισας
Ροδόπης Ροδόπης
Τρικάλων Τρικάλων
Φλώρινας Φλώρινας
Χίου Χίου
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