
Αξιότιμε κύριε Διευθυντή/κυρία Διευθύντρια,

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας 

(ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν) του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), σε συνεργασία με το Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), πραγματοποιεί έρευνα με τίτλο «Αντίληψη της 

δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο». Η έρευνα εντάσσεται στον εθνικό 

προγραμματισμό δράσεων της ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν ως Εθνικού Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Έτους στην 

Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 – ΕΥΥ2022 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.

Στην έρευνα συμμετέχουν οι μαθητές/τριες της Β΄ και Γ ΄ Λυκείου των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε όλη την 

Ελληνική επικράτεια. Το σχολείο σας έχει επιλεγεί μέσω τυχαίας δειγματοληψίας από το σύνολο 

των 1.321 Λυκείων της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεξαγωγής της έρευνας.

Στο παρόν μήνυμα επισυνάπτονται τα εξής έντυπα:

1) Επιστολή Ενημέρωσης Διευθυντών/τριών

2) Έντυπο Ενυπόγραφης Συγκατάθεσης Γονέων

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), η διαδικασία για τη 

διεξαγωγή της έρευνας μπορεί να οργανωθεί ως εξής:

Βήμα 1ο: Διαμοιράζεται στους/στις μαθητές/τριες το Έντυπο Ενυπόγραφης Συγκατάθεσης Γονέων, 

προκειμένου να επιστραφεί υπογεγραμμένο στο σχολείο.

Βήμα 2ο: Οργανώνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια και τους/τις καθηγητές/τριες του σχολείου η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές του Σχολείου, κατά τη 

διάρκεια έως δύο διδακτικών ωρών.

Επισημαίνεται ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά, γι’ αυτό και η συμπλήρωσή 

τους πρέπει να γίνεται από τον/την κάθε μαθητή/μαθήτρια ατομικά.

Στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, που ακολουθεί στο τέλος του παρόντος μηνύματος, μπορούν οι 

μαθητές/τριες του σχολείου σας να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση της έρευνας. Η συμμετοχή σας στην 

έρευνα είναι εξαιρετικής σημασίας για την υλοποίησή της και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων 

για τη συμβολή σας.

Έναρξη έρευνας: 21 Νοεμβρίου 2022, 8:00 π.μ. 

Λήξη έρευνας: 23 Δεκεμβρίου 2022, 2:00 μ.μ.



Σας ευχαριστούμε θερμά, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εδώ:

https://youthanddemocracy.survey-research.net/129858 
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