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Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «2nd Survey of 

Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in Education» 

Σχετ.: το 49445/21-3-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 49445/21-3-2018 εγγράφου του ΥΠΠΕΘ και με βάση το 11/08-

03-2018, Πρακτικό του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή της 

έρευνας με τίτλο «2nd Survey of Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in 

Education», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία απευθύνεται σε μαθητές/-τριες και 

εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

Ελλάδας, κατά τη σχολική χρονιά 2017-18. 

Η έρευνα υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως θέμα «2nd Survey of Schools: 

Information and Communication Technologies (ICT) in Education». Η εν λόγω έρευνα διεξάγεται 

σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία, Νορβηγία και Τουρκία και αποτελεί 

συνέχεια της 1ης που πραγματοποιήθηκε το 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Ειδικότερα, σκοπός της εν λόγω έρευνας είναι: 
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• Η συλλογή πληροφοριών για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στα σχολεία, 

• Η καταγραφή της προόδου που σημειώθηκε στη χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία μετά το 

2012, 

• Η συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών, 

και απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. 

Η έρευνα θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Στην εν λόγω έρευνα, θα συμμετέχουν 400 σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα (100 από κάθε 

εκπαιδευτική δομή: Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) τα οποία θα επιλεγούν 

τυχαία. Από κάθε σχολείο θα συμμετέχουν: ο Διευθυντής/-τρια του σχολείου, εκπαιδευτικοί, 

μαθητές, και γονείς των μαθητών. Συγκεκριμένα, αρχικά αποστέλλεται πρόσκληση συμμετοχής 

στην εν λόγω έρευνα στον/η Διευθυντή/-τρια της σχολικής μονάδας μέσω ηλεκτρονικού 

μηνύματος και σε περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου συμφωνεί να 

συμμετάσχει στην έρευνα, δηλώνει συμμετοχή. Ακολούθως, ένας εκπαιδευτικός του σχολείου 

ορίζεται ως συντονιστής του σχολείου για την έρευνα από τον/τη Διευθυντή/-τρια, ο οποίος θα 

υποστηρίξει τη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας στη σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα, σε κάθε 

σχολείο που συμμετέχει στην έρευνα, θα επιλεγεί τυχαία μία τάξη, η οποία θα συμμετέχει σε 

αυτή. Αντίστοιχα, μεταξύ των διδασκόντων εκπαιδευτικών (αν είναι πολλοί), το σύστημα θα 

επιλέξει εκείνους που θα πρέπει να συμμετάσχουν στην έρευνα μέσω ενός αλγόριθμου. Όσον 

αφορά τους εκπαιδευτικούς, θα ζητηθούν από τον συντονιστή εκπαιδευτικό η(οι) διεύθυνση(εις) 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του(των) επιλεγμένου(ων) εκπαιδευτικού(ών) και οι εκπαιδευτικοί 

θα λάβουν αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον σύνδεσμο για το 

ερωτηματολόγιο, ώστε να μπορέσουν να το συμπληρώσουν. Όσον αφορά τους μαθητές, η 

έρευνα θα πρέπει να υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του σχολείου, σε τάξη που να είναι 

εξοπλισμένη με επαρκή αριθμό υπολογιστών, ώστε να συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο σε 

ξεχωριστό υπολογιστή ο κάθε μαθητής. Ο κάθε υπολογιστής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

στο διαδίκτυο για να μπορεί ο μαθητής  να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο μέσω μοναδικού 

διαδικτυακού συνδέσμου (έναν για κάθε μαθητή). Επισημαίνεται η υποχρεωτική παρουσία του 

συντονιστή εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου στην τάξη από 

τους μαθητές. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος ορίζεται ως συντονιστής του σχολείου, περιλαμβάνει την 

υποστήριξη για τα ακόλουθα: 

- Συντονισμό της διαχείρισης της έρευνας για μαθητές από την(τις) επιλεγμένη(ες) 

τάξη(εις)  

- Συντονισμό της διαχείρισης της έρευνας για γονείς από την(τις) επιλεγμένη(ες) τάξη(εις) 

- Υπενθύμιση στους επιλεγμένους εκπαιδευτικούς τάξεων που δεν έχουν συμπληρώσει την 

έρευνα να το κάνουν. 

Προϋποθέσεις διεξαγωγής της έρευνας θεωρούνται:  

1. Η προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε η έρευνα να διεξαχθεί χωρίς να 

παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους. 

2. Η υλοποίηση της παρέμβασης στα σχολεία να πραγματοποιείται παρουσία των 

εκπαιδευτικών των σχολείων και του συντονιστή εκπαιδευτικού, ο οποίος ορίζεται από 

τον/τη Δ/ντή/-τρια της σχολικής μονάδας. 



3. Η συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα θα είναι προαιρετική. Στο πλαίσιο αυτό 

απαιτείται η προηγούμενη ενυπόγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων. 

4. Η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

μαθητών/-τριών και των οικογενειών τους.  

5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και/ή η μαγνητοφώνηση των 

μαθητών/-τριών ενώ τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα και κωδικοποιημένα.  

6. Δεν θα υπάρχει κόστος συμμετοχής για τους μαθητές/-τριες, τους εκπαιδευτικούς ή το 

σχολείο. 

7. Δεν θα υπάρξει διανομή ή/και προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.  

8. Η υποβολή ηλεκτρονικού αντιτύπου της ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο 

πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα), 

καθώς επίσης και η ενυπόγραφη, σύμφωνη ή όχι, γνώμη του ερευνητή 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

                                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή                                                                                      
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α’ 
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Α’ 
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’ 
Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’ 

 


		2018-04-19T08:48:29+0300




