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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ Στάσεις, αντιλήψεις και γνώσεις των μελλοντικών παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για το 

παιδικό παιχνίδι 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνη: ΔΡ. Κωνσταντίνα Ρέντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής 

και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων krentzou@uoi.gr  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 

2. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ, ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ; 

Η προτεινόμενη έρευνα επισκόπησης έχει διττό στόχο. Αφενός αποσκοπεί στην καταγραφή των γνώσεων των προπτυχιακών 

φοιτητών στα ανωτέρω αναφερόμενα Πανεπιστήμια για θέματα που αφορούν το παιδικό παιχνίδι, όπως για παράδειγμα 

θεωρίες παιχνιδιού, ο ρόλος των ενηλίκων στο παιδικό παιχνίδι, κ.λ.π. Αφετέρου η έρευνα αποσκοπεί στο να καταγράψει 

τις στάσεις και τις αντιλήψεις των φοιτητών/τριων για το παιδικό παιχνίδι. Δεδομένης της σχολειοποίησης της προσχολικής 

αγωγής και φροντίδας και τον μειωμένο χρόνο που αφιερώνεται στο παιχνίδι, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να 

καταγράψει το βαθμό στον οποίο οι φοιτητές αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του (ελεύθερου) παιχνιδιού για την ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού και το βαθμό στον οποίο είναι προετοιμασμένοι να υιοθετήσουν ποιοτικές προσεγγίσεις στα πλαίσια 

της εργασίας τους σε προσχολικά προγράμματα. Μέσω της αποτίμησης των γνώσεων και των στάσεων, η έρευνα, θα 

συμβάλλει σημαντικά στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και στην προετοιμασία των μελλοντικών 

παιδαγωγών προσχολικής εκπαίδευσης. 

 

3. ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ; 

Έχετε προσκληθεί να συμμετάσχετε στην έρευνα αυτή γιατί είσαστε προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Αγωγής και 

Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 

4. ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; 

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 

ανάλογα με την προτίμησή σας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και διαρκεί περίπου 15 λεπτά.   

 

5. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ή ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ; 

Η συμμετοχή σας στην έρευνα δεν συνεπάγεται κάποιον κίνδυνο ή οικονομική επιβάρυνση για εσάς. Σε περίπτωση 

διαπίστωσης παράνομων πράξεων ή εγκληματικών δράσεων σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία σας δεν προστατεύονται 

από τυχόν έρευνα των επίσημων αρχών και ότι ενδέχεται να οφείλουμε να προβούμε στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες 

ενημέρωσης των αρχών, ειδικά εάν υπάρχει κίνδυνος για την σωματική υγεία ή την ζωή ανθρώπων. 

 

6. ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ; 

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι απολύτως εθελοντική. Μπορείτε να αρνηθείτε να συμμετάσχετε χωρίς καμία 

αιτιολογία ή δικαιολογία. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή και να αποχωρήσετε από την έρευνα χωρίς καμία 

αιτιολογία ή δικαιολογία και χωρίς καμία συνέπεια για σας.  Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν 

τα δεδομένα και οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για σας. 
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7. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας δεν πρόκειται να συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα, πάρα μόνο γενικά δημογραφικά 

στοιχεία.  

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς, επιστημονικούς και στατιστικούς σκοπούς. 

Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας, που μας παρέχετε διαμέσου του παρόντος εντύπου. 

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν στο γραφείο του επιστημονικού υπεύθυνου και θα δημιουργηθεί ένας κωδικός για την 

πρόσβαση σε αυτά.  

Με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας σε δημοσιεύσεις, δημόσιες παρουσιάσεις ή επιστημονικές 

αναφορές. Σε περίπτωση που θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας επώνυμα, θα ζητήσουμε προηγουμένως 

ξεχωριστά την ρητή συγκατάθεσή σας. 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί τα δεδομένα της έρευνας για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση της έρευνας. Κατόπιν, τα 

δεδομένα θα καταστραφούν/διαγραφούν ασφαλώς. Εφόσον κρίνουμε ότι τα δεδομένα της έρευνας είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθούν για άλλη έρευνα ή να διατηρηθούν για σκοπούς αρχειοθέτησης, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για 

στατιστικούς σκοπούς, θα προβούμε σε πλήρη ανωνυμοποίησή τους. 

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα εξής: 

Πρόσβαση Να λάβετε αντίγραφα των δεδομένων σας 

Διόρθωση Να ζητήσετε διορθώσεις όσον αφορά τα δεδομένα σας 

Φορητότητα Να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε κάποιον αποδέκτη 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. 

Σε περίπτωση που ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα: 

Διαγραφή Να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας 

Περιορισμός επεξεργασίας Να ζητήσετε να σταματήσει ένα μέρος της επεξεργασίας 

Για να υποβάλλετε τα αιτήματά σας αλλά και για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Πανεπιστημίου στο e-mail dpo@uoι.gr, τηλ. 

(2651007321) 

Για οποιαδήποτε παράβαση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής 

καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-

210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr  

 

8. ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΠΑΡΑΠΟΝΑ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ; 

Για οποιαδήποτε παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας μπορείτε να προσφύγετε στην Επιτροπή 

Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί πλήρως για τους όρους συμμετοχής μου στην έρευνα και 

την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων. 

Παρέχω την ρητή συγκατάθεσή μου για την συμμετοχή μου στην έρευνα και την επεξεργασία των ως άνω 

αναφερόμενων προσωπικών μου δεδομένων. 

 

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος                                  

Ονοματεπώνυμο: 

Ημερομηνία: 

Υπογραφή: 


