ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ και Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α’ 118) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
του ν. 4485/2017 (Α’114), το άρθρο 53 του ν.4547/2018 (Α΄102), την παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α΄13)
και την παρ.3 του άρθρου 212 του ν.4610/2019 (A’ 70)

Προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε έρευνα σε σχολική μονάδα θα πρέπει να
υποβάλετε αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ (δια της Γραμματείας του Τμήματος).
Με την αίτηση συνυποβάλλεται το σχέδιο έρευνας (η έκταση δεν θα ξεπερνά τις 3 σελίδες) το
οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Α. Σκοπός και Αναγκαιότητα της έρευνας
Β. Μεθοδολογία της έρευνας
Γ. Χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της έρευνας
Δ. Ζητήματα Δεοντολογίας
Για τα ζητήματα δεοντολογίας είναι αναγκαία η αναφορά (να εμπεριέχονται ως ακολουθούν) στη:
α) διασφάλιση της ενημερωμένης συναίνεσης των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα ή των
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, όταν η έρευνα απευθύνεται σε ανήλικους/ες
μαθητές/τριες. Στην περίπτωση που η έρευνα αφορά σε μη ελληνόφωνους πληθυσμούς, η
επιστολή ενημέρωσης προς τους συμμετέχοντες/ουσες και το έντυπο συγκατάθεσης θα πρέπει
να είναι μεταφρασμένο στη γλώσσα που κατανοούν.
β) διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα και της προστασίας,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους,
γ) πρόβλεψη της δυνατότητας συναίνεσης των συμμετεχόντων/ουσών (και των ανήλικων
μαθητών) στην έρευνα, καθώς και η διαβεβαίωση της δυνατότητάς τους να διακόψουν τη
συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της έρευνας,
δ) προστασία των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα από την έκθεση σε πιθανό σωματικό ή
ψυχολογικό κίνδυνο ή ταλαιπωρία ή άλλες δυσμενείς για τους ίδιους επιπτώσεις στο πλαίσιο
της συμμετοχής τους στην ερευνητική διαδικασία.
Ειδικότερα:
Όσον αφορά στο (α) δηλαδή στη διασφάλιση της ενημερωμένης συναίνεσης των
συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα ή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, όταν η έρευνα
απευθύνεται σε ανήλικους μαθητές, ο/η ερευνητής/ρια είναι υποχρεωμένος/η να διασφαλίσει
ότι όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες (γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί) στην έρευνα κατανοούν
πλήρως:
 τους σκοπούς της έρευνας
έντυπο σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης ΑΠΘ στη συνεδρίασή του με αριθμ. 4/14.3.2019







τη διαδικασία στην οποία πρόκειται να εμπλακούν
τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η συμμετοχή τους
τον προαιρετικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους
τη δυνατότητά τους να αποχωρήσουν σε οποιαδήποτε στάδιο διεξαγωγής της έρευνας
Ιδίως για την περίπτωση ερευνών οι οποίες περιλαμβάνουν συλλογή σωματομετρικών
δεδομένων ή/και χρήση ιατρικών μηχανημάτων ή έρευνες οι οποίες αφορούν τις
διατροφικές συνήθειες των μαθητών, επισημαίνεται ότι θα πρέπει επιπλέον να
περιλαμβάνεται η πλήρης περιγραφή του τρόπου εξέτασης των μαθητών.

Για τη διασφάλιση της ενημερωμένης συναίνεσης των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα, ο/η
ερευνητής/τρια συντάσσει σχετική επιστολή, την οποία ενσωματώνει στο σχέδιο της έρευνας.
Συνιστάται το κείμενο που απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες να είναι σύντομο και να
αναφέρεται στον ερευνητικό στόχο, το πλαίσιο εκπόνησης της έρευνας, τη διάρκεια
απασχόλησης του παιδιού και την τηρούμενη δεοντολογία. Στην επιστολή επίσης θα πρέπει να
προβλέπονται τα ακόλουθα πεδία: αποδοχή συμμετοχής του/της συναινούντος/ούσας, μη
αποδοχή του/της, ονοματεπώνυμο και υπογραφή και ημερομηνία συναίνεσης. Σε περιπτώσεις
που η έρευνα απευθύνεται σε ανήλικους μαθητές/τριες, απαιτείται η ρητή διαβεβαίωση σε
γονείς και κηδεμόνες ότι το παιδί τους θα μπορεί να μη συμμετάσχει αν δεν θέλει και ότι θα
μπορεί να διακόψει τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της έρευνας.
Τέλος, σε περίπτωση που χορηγείται κάποιο ερωτηματολόγιο στο παιδί ή στον/στην
εκπαιδευτικό πρέπει να επισυνάπτεται στο σχέδιο της έρευνας.

παραρτήματα σχεδίου έρευνας:
1. επιστολή ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για έρευνα σε σχολικές μονάδες
2. έντυπο συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων για έρευνα σε σχολικές μονάδες
3. έντυπο συγκατάθεσης παιδιών για έρευνα σε σχολικές μονάδες
(εφόσον η ηλικία τους τους επιτρέπει να το κατανοήσουν)

4. ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε παιδιά
(εφόσον προβλέπεται από το σχεδιασμό της έρευνας)

έντυπο σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης ΑΠΘ στη συνεδρίασή του με αριθμ. 4/14.3.2019

