
   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
Θέμα: «Έγκριση έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη για την καταγραφή της γνώµης 
µαθητών/τριών επιλεγµένων Γυµνασίων και Λυκείων της χώρας, σχετικά με το πλαίσιο 
λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση» 
 
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 33050/Δ2/28-02-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου. 

 Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 7/16-02-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του 
Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την εφαρμογή της έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη 
για την καταγραφή της γνώµης µαθητών/τριών επιλεγµένων Γυµνασίων και Λυκείων της χώρας, 
σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η 
έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2016-2017. 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για το θέμα της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων προκειμένου να 
ενημερωθεί σχετικά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πριν προχωρήσει σε 
επικαιροποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, η διαδικασία για την διεξαγωγή της 
έρευνας είναι η εξής:  

 

 Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

προτείνουν στα σχολεία ευθύνης τους να συμμετέχουν στη διερεύνηση των απόψεων 

των μαθητών.  

 Σε κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο, ένας/µία εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τη διανοµή του 

προτεινόμενου ερωτηματολογίου στους/στις προέδρους των τµηµάτων, σε τόσα 

αντίγραφα όσα και οι μαθητές/τριες.  

 Σε όσα τµήµατα του σχολείου εκδηλώσουν ενδιαφέρον, διεξάγεται αρχικά συζήτηση 

ανάμεσα στους μαθητές σχετικά µε τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο 

Να διατηρηθεί μέχρι………….. 
Βαθμός Ασφαλείας 
Βαθ. Προτερ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Μαρούσι, 07-03-2017 
Αρ. Πρωτ. Φ13.1/38374/Δ2 
 
 
ΠΡΟΣ: 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

2. Δ/ΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ 

3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ 
(Μέσω των οικείων Δ/νσεων)  
 

ΚΟΙΝ: 
Συνήγορο του Πολίτη/ Συνήγορο του Παιδιού 
cr@synigoros.gr  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

----- 
 

  

 

 

 

Ταχ. δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180, Μαρούσι 
Πληροφορίες: Α. Βάρλα (Δ.Ε.) 
                 Χ. Αρβανίτη  
            Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνο: 210 344 3272,2242 (Δ.Ε.) 
   210 344 2212 (Π.Ε.) 
Email: t05sded@minedu.gov.gr  
 

mailto:cr@synigoros.gr
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ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια μίας εκπαιδευτικής ώρας, που μπορεί να είναι η ώρα 

της συνέλευσης του τμήματος. Στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται  

ανώνυμα από κάθε μαθητή. 

  Αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαντημένα ερωτηματολόγια, µια οµάδα μαθητών σε 

συνεργασία µε εκπαιδευτικό, καταγράφουν το σύνολο των απαντήσεων του σχολείου σε 

έναν πίνακα excel 

 Ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στον Συνήγορο του Πολίτη / Συνήγορο του Παιδιού (στη 

διεύθυνση cr@synigoros.gr ) µε θέμα: Μαθητικές Κοινότητες.  

 Τα στοιχεία αυτά θα τύχουν επεξεργασίας από τον Συνήγορο, προκειμένου να 

προκύψουν τα συνολικά δεδομένα και να αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας. 

 Η έρευνα θα διεξαχθεί μεταξύ 07-03-2017  και 07-04-2017. 

 

Για πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213-
1306703 και 213-1306605. 

Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων εγκρίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
1. Η έρευνα να διεξαχθεί χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών 

μονάδων,  

2. Να τηρηθεί η ανωνυμία των μαθητών και ο σεβασμός στα προσωπικά τους δεδομένα, 

3. Να προηγηθεί ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή 

των μαθητών στην καταγραφή δεν είναι υποχρεωτική. 

 
Συν.: δύο (2) αρχείο pdf (επιστολή και ερωτηματολόγιο) και ένα (1) αρχείο Excel (Πίνακας Απαντήσεων) 

     
  

        

 

 

 

Εσωτερική διανομή:  

1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
(genikidiefsp@minedu.gov.gr)  

2. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης– Τμήμα Β΄ 
(depek_merimna@minedu.gov.gr)  

3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. – 
Τμήμα Γ΄ (t05sde9@minedu.gov.gr)  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.  

 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
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