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ΘΕΜΑ : Έγκριση έρευνας
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 182461/21-11-2019/Δ1 εισερχόμενο του ΥΠΑΙΘ
Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αριθμ. 12/5/26-02-2019 έγγραφο της
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Δ.Π.Θ., σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται η
διεξαγωγή της έρευνάς σας με θέμα «Αξιοποίηση της Παιδαγωγικής Μεθόδου Freinet και της Λογοτεχνίας
στην ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, των Κοινωνικών, Γνωστικών και Κινητικών Δεξιοτήτων
μαθητών/τριών Ε’-Στ’ Δημοτικού Σχολείου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής», η οποία απευθύνεται σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
Ωστόσο, προϋποθέσεις θεωρούνται:
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.
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.
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3. Για την διεξαγωγή της έρευνάς σας στους μαθητές θα πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση
των γονέων-κηδεμόνων, ώστε να υπάρχει ενυπόγραφη-υπεύθυνη δήλωσή τους, έχοντας υπόψη
ότι για όλες τις περιπτώσεις η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική.
4. Σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλισθεί 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.
5. Η έρευνα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και τους εκπαιδευτικούς
Φυσικής Αγωγής και θα διεξαχθεί κατά το σχολικό έτος 2019-2020, σε χρόνο που θα
συναποφασιστεί με τις σχολικές μονάδες.
6. Στα τμήματα που θα λειτουργήσουν ως πειραματικές ομάδες θα εφαρμοστεί από τους
εκπαιδευτικούς πρόγραμμα παρέμβασης διάρκειας 25 διδακτικών ωρών στα πλαίσια του
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με ημερήσια πλάνα μαθήματος που έχει διαμορφώσει η
ερευνήτρια και σε συμφωνία με τους στόχους και τα περιεχόμενα των ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ.
7. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγια στην αρχή και
στο τέλος της παρέμβασης, ενώ στα τμήματα που θα λειτουργήσουν ως ομάδες ελέγχου θα
δοθούν μόνο ερωτηματολόγια.
8. Η υλοποίηση της έρευνας στο σχολείο, η οποία πραγματοποιείται παρουσία των
εκπαιδευτικών του μαθήματος, δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) διδακτικές ώρες ανά
τμήμα και θα πραγματοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος.
9. Οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών ομάδων θα επιμορφωθούν σχετικά με το
πρόγραμμα παρέμβασης με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω πλατφόρμας moodle, αποκλειστικά
εκτός σχολικού ωραρίου και με δική τους ευθύνη.
10. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η ηχογράφηση, η βιντεοσκόπηση ή η
φωτογράφιση των μαθητών. Τα ερωτηματολόγια είναι πάντα ανώνυμα και κωδικοποιημένα. Η
έρευνα να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα, να εξασφαλίζεται η προστασία των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, η προστασία από την έκθεση σε πιθανό κίνδυνο,
ταλαιπωρία ή δυσμενείς επιπτώσεις, καθώς και η απαλλαγή από διαφημιστικό υλικό, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
11. Σε κάθε περίπτωση, να τηρηθεί επακριβώς η επιστημονική δεοντολογία όπως
περιγράφεται στο Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας, το οποίο έχει υποβληθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο αυτό,
παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία στα οποία θα διεξαχθεί η έρευνα.
Συν. : Πίνακας σχολείων

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή: -Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α’

