
  

 

 

Ενημερωτική Επιστολή για Συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Έργου 

ERASMUS+ KA3 “ProW” 

 

Αγαπητέ/Αγαπητή γονέα/κηδεμόνα, 

Η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και ο δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία 

με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), συντονίζουν την εφαρμογή του προγράμματος 

«Προώθηση της ευημερίας των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς στην Αγωγή 

Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας» (ProW) στα νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς της Δυτικής Θεσσαλονίκης 

και του Δήμου Καλαμαριάς. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το σχήμα «Βασική 

Δράση 3: Πειραματικές Εφαρμογές Καινοτομιών στην Εκπαιδευτική Πολιτική» και εφαρμόζεται από μία 

κοινοπραξία 11 εταίρων στην Ελλάδα, τη Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Είναι ένα από τα μόλις 

έντεκα έργα που χρηματοδοτούνται το 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν στόχο την ανάπτυξη 

και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην προσχολική αγωγή που θα αποτελέσουν βάση για πλήρη 

εφαρμογή (policy experimentation – policy reform) Το Έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός σχολικού 

πλαισίου που θα προωθεί την ενιαία εκπαίδευση, τη δημιουργία μιας θετικής σχολικής κουλτούρας χωρίς 

αποκλεισμούς,  με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των παιδαγωγών και του γενικότερου σχολικού 

κλίματος. 

Βασικός σκοπός του έργου είναι να διερευνήσει την επίδραση της Θετικής Ψυχολογίας και του 

συστήματος Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς  στην ευημερία των παιδαγωγών, μέσα από τη συμμετοχή 

τους στην εφαρμογή του προγράμματος, κατά τις σχολικές χρονιές 2021-2022 και 2022-2023.  

Επικοινωνούμε μαζί σας, για να συζητήσουμε τη γραπτή συγκατάθεσή σας, ώστε το παιδί σας ως 

μαθητής/τρια να συμμετέχει στο Έργο. Συγκεκριμένα, οι παιδαγωγοί θα κληθούν να απαντήσουν ανώνυμα 

ερωτήσεις αναφορικά με το παιδί σας, δυο φορές τον χρόνο. Οι ερωτήσεις που θα απαντηθούν είναι 

σχετικές με το σχολικό κλίμα που διαμορφώνεται, με συμπεριφορές και με διάφορες δεξιότητες των 

παιδιών. 

Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα είναι ανώνυμα κατά τη διαχείριση τους από τους ερευνητές του 

έργου (μέλη του ΔΙΠΑΕ) και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. Τα 

δεδομένα θα καταστραφούν μετά το τέλος της έρευνας. 

Τα οφέλη από τη συμμετοχή του παιδιού σας στο Έργο επικεντρώνονται στο γεγονός ότι το 

νηπιαγωγείο/παιδικός σταθμός του θα καταστεί πρότυπο προς άλλα ελληνικά και ευρωπαϊκά 

νηπιαγωγεία/παιδικούς σταθμούς. Το νηπιαγωγείο/παιδικός σταθμός του θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει 

συνεργασία με αντίστοιχα νηπιαγωγεία/παιδικούς σταθμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης σε διάφορα 

παιδαγωγικά θέματα.    

H συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα είναι εθελοντική. Η απόφασή σας για συμμετοχή του παιδιού στο 

Έργο ανήκει αποκλειστικά σε σας και η εχεμύθεια θα διατηρηθεί καθόλη τη διάρκεια της πορείας της 

έρευνας. Εάν αποφασίσετε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συμμετοχή του παιδιού σας, μπορείτε να το 

κάνετε άμεσα απλά με μία δήλωση προς την παιδαγωγό του τμήματος. Το παιδί σας δεν θα δεχτεί 

διαφορετική μεταχείριση σε περίπτωση που αποφασίσετε τη μη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ή 

αποσύρετε τη συμμετοχή του στην πορεία της έρευνας.  



  

 

 

Πριν, κατά τη διάρκεια ή και στο τέλος της έρευνας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για απορίες 

ή ερωτήσεις που ενδεχομένως προκύψουν. Η διατήρηση της εχεμύθειας και προστασίας των δεδομένων 

σας θα διατηρηθεί αυστηρώς καθόλη τη διάρκεια της έρευνας. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Πέρα από την άμεση ενημέρωση από την παιδαγωγό του παιδιού σας, μπορείτε επίσης να απευθύνετε όποια 

απορία ή να ζητήσετε διευκρινίσεις από τους: 

Βασίλης Γραμματικόπουλος, Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, email: gramvas@ihu.gr 

 

Αναστασία Βατού, Μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου, email: anastasia.vatou@bc.teithe.gr 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας! 
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