
Αγαπητοί γονείς, 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα με τίτλο: «Διερευνώντας τις αναπτυξιακές 

πτυχές της παραγωγής γραπτού λόγου, ανάπτυξη παραγράφου σε πολυσημειωτικό γλωσσικό 

περιβάλλον, έφηβων μαθητών τυπικής ανάπτυξης και έφηβων μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Η 

έρευνα έχει εγκριθεί από την ΕπΕΔ, την αρμόδια επιτροπή ερευνητικής δεοντολογίας του 

τμήματος Ψυχολογίας  (Αρ. Πρωτ.: 1589/26-04-2021) και η έγκριση έχει αποσταλεί στο 

Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου που φοιτά το παιδί σας.  

 

Το σχολείο των παιδιών σας έχει επιλεγεί να λάβει μέρος σε αυτή τη φάση της έρευνας, όπου 

θα διεξαχθεί η πρώτη χορήγηση δύο ερωτηματολογίων στα παιδιά σας. Τα ερωτηματολόγια 

θα είναι ηλεκτρονικά και πολύ απλά στη συμπλήρωσή τους. Η συμπλήρωση θα είναι ατομική 

και μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός του σχολικού ωραρίου. Ο εκτιμώμενος χρόνος 

συμπλήρωσης κάθε ερωτηματολογίου χωριστά δεν θα υπερβαίνει τα 10-15 λεπτά της ώρας. Το 

πρώτο ερωτηματολόγιο αφορά στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εφήβων μαθητών 

γυμνασίων και γενικών λυκείων για τις απόψεις τους σχετικά με την παραγωγή του γραπτού 

λόγου. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο αφορά στις επιτελικές λειτουργίες (της μνήμης, της 

εποπτικής προσοχής, της στοχοθεσίας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της επίβλεψης) και 

τις στρατηγικές αυτορρύθμισης που οι μαθητές εφαρμόζουν κατά την παραγωγή γραπτού 

λόγου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό ενός μελλοντικού 

μοντέλου αξιολόγησης μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην παραγωγή γραπτού 

λόγου και ειδικής εκπαιδευτικής παρέμβασης στην παραγωγή γραπτού λόγου ιδιαίτερα των 

εφήβων μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. 

 

Όλες οι απαντήσεις καταγράφονται με τρόπο που δεν επιτρέπει να συνδεθούν με την 

ταυτότητα των μαθητών και η πληροφόρηση δεν κοινοποιείται στους εκπαιδευτικούς ή στη 

διεύθυνση του σχολείου, αφού όλα τα δεδομένα που θα συλλέγονται είναι αυστηρώς 

εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας 

(ηλεκτρονική πρόσκληση για νέα συμπλήρωση και συμπλήρωση του δευτέρου 

ερωτηματολογίου). 

 

Μέσω της επιστολής επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την έρευνα και τη διαδικασία της. 

Στη συνέχεια παρακαλούμε να συναινέσετε και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ώστε τα 

παιδιά σας, παράλληλα με τις μαθητικές τους υποχρεώσεις που πρέπει να διεκπεραιώσουν, να 

προχωρήσουν στη συμπλήρωση των δύο αυτών ερωτηματολογίων.  

 



Στην πρώτη σελίδα κάθε ερωτηματολογίου υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας για την έρευνα και 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αφού διαβάσετε προσεχτικά, εάν συμφωνείτε να 

συμμετάσχουν τα παιδιά σας στην έρευνα και εάν επιθυμείτε τη συμμετοχή τους στην έρευνα 

με τη δική σας συγκατάθεση, να επιλέξετε το αντίστοιχο πεδίο "Συμφωνώ" και μόνο τότε τα 

παιδιά σας θα μπορούν να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 

Η συμμετοχή καθώς και η συμβολή των παιδιών σας -μαθητών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης- θα είναι πολύ σημαντική σε αυτή την έρευνα! 

 

Παρακαλούμε να ξεκινήσετε τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πατώντας πάνω στον 

παρακάτω σύνδεσμο για να τον ανοίξετε: 

 

https://redcap.uoa.gr/surveys/?s=PE8WFJ3Y49 

 

Με ειλικρινείς ευχαριστίες για το ενδιαφέρον σας και τη συνεργασία σας. 

 

 

 

Παπαχρήστου Βασιλική 

Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ 

Email: vaspapachristou30@gmail.com 
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