ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Πράξη υπ. αριθ. 30/27-07-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.)
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Σχετικά με τα αιτήματα διεξαγωγής ερευνών σε:
α) Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.),
β) Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) και
γ) Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων
ισχύουν όσα αναφέρονται στην Πράξη υπ. αριθ. 1/07-01-2015 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αναφορικά
με τις προδιαγραφές υποβολής αίτησης για άδεια διεξαγωγής έρευνας με τις ακόλουθες
προσθήκες και τροποποιήσεις:

(α) Αναφορικά με έρευνες που διεξάγονται εντός του ωρολογίου προγράμματος της Τάξης
Υποδοχής ή της ΔΥΕΠ είναι δυνατή η διεξαγωγή έως δύο (2) ερευνών ανά σχολικό έτος με
την προϋπόθεση ότι διενεργούνται σε διαφορετική χρονική περίοδο εντός του ίδιου
σχολικού έτους.
(β) Αναφορικά με έρευνες που διεξάγονται εντός των Κέντρων ή δομών Φιλοξενίας
Προσφύγων και αφορούν παιδιά σχολικής ηλικίας είναι δυνατή η διεξαγωγή έως τριών (3)
ερευνών ανά έτος.
(γ) Αναφορικά με έρευνες που διεξάγονται εντός του ωρολογίου προγράμματος της Τάξης
Υποδοχής ή της ΔΥΕΠ είναι δυνατή μόνο η διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο των οποίων
μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί απασχολούνται μέχρι μία (1) διδακτική ώρα ανά
τμήμα στο σύνολο της διάρκειας διεξαγωγής της έρευνας. Στην περίπτωση που η έρευνα
περιλαμβάνει επιτόπια παρατήρηση (συμμετοχική ή μη) ή εκπαιδευτική παρέμβαση είναι
δυνατό να διατίθεται στον ερευνητή μία (1) επιπλέον διδακτική ώρα ανά τμήμα στο σύνολο
της διάρκειας διεξαγωγής της έρευνας.
(δ) Αναφορικά με έρευνες που απευθύνονται σε παιδιά προσφύγων και
πραγματοποιούνται σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων είναι δυνατή μόνο η διεξαγωγή
ερευνών σε ώρες που δεν συμπίπτουν με τις ώρες λειτουργίας του σχολικού προγράμματος
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. το οποίο παρακολουθούν τα παιδιά που συμμετέχουν στην έρευνα.
(ε) Το έντυπο γονικής συναίνεσης που περιλαμβάνεται στα παραστατικά της έρευνας
(Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας) κατατίθεται από τον/την ερευνητή/ερευνήτρια (ερευνητική
ομάδα) μεταφρασμένο στη/ις γλώσσα/ες προέλευσης των μαθητριών/μαθητών. Μετά την
έγκριση διεξαγωγής της έρευνας ο ερευνητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει
το έντυπο γονικής συναίνεσης, σε όσα αντίτυπα απαιτείται με βάση τον αριθμό των
συμμετεχόντων, είτε στον εκπαιδευτικό που έχει οριστεί ως υπεύθυνος λειτουργίας της

ΔΥΕΠ είτε στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας όπου λειτουργεί η Τάξη
Υποδοχής είτε στον Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων, ανάλογα με το πλαίσιο
διεξαγωγής της έρευνας.
(στ) Στην περίπτωση που η διεξαγωγή της έρευνας περιλαμβάνει την παρουσία
διερμηνέων/διαμεσολαβητών, είναι δυνατή μόνο η διεξαγωγή ερευνών στις οποίες
συμμετέχουν πιστοποιημένοι διερμηνείς. Για τον λόγο αυτό στα παραστατικά της έρευνας
συμπεριλαμβάνονται το βιογραφικό σημείωμα και η πιστοποίηση των συμμετεχόντων.
Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των παραστατικών το Ι.Ε.Π.
δύναται να ζητήσει τροποποιήσεις ως προς τη σχολική μονάδα ή/και το Κέντρο Φιλοξενίας
Προσφύγων καθώς και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της έρευνας.

