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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΨΥ
«Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβωνμαθητών - Έρευνα HBSC/WHO 2018)»
Απευθύνεται σε:
4ετείς, απόφοιτους/ες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών
Το 2018 επαναλαμβάνεται σε περίπου 45 χώρες και στην Ελλάδα η διεθνής Έρευνα για τις συμπεριφορές
που συνδέονται με και την υγεία των εφήβων-μαθητών του Ερευνητικού Προγράμματος Health Behaviour in
School-aged Children (www.hbsc.org) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στη χώρα μας, την ευθύνη
της διεξαγωγής της έρευνας έχει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ,
www.epipsi.gr).
Για την υλοποίηση της έρευνας, το ΕΠΙΨΥ βασίζεται μεταξύ άλλων στην εθελοντική συμμετοχή 4ετών,
απόφοιτων ή μεταπτυχιακών φοιτητών κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τις συμπεριφορές και τους παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία
του μαθητικού πληθυσμού όπως: ατομικά χαρακτηριστικά, κοινωνικό, οικογενειακό και σχολικό
περιβάλλον, σχολική προσαρμογή, ελεύθερος χρόνος, διατροφικές συνήθειες, διαπροσωπικές σχέσεις,
συναισθηματική και κοινωνική προσαρμογή, στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών και απέναντι σε άλλα θέματα που απασχολούν τους εφήβους, κτλ.

Ποιους αφορά η έρευνα;
Στην έρευνα θα συμμετάσχει πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου 5.000 μαθητών της ΣΤ’
Δημοτικού, της Β΄ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου. Οι μαθητές θα συμπληρώσουν μέσα στην τάξη ανώνυμο
ερωτηματολόγιο.

Πότε θα υλοποιηθεί;
Η συλλογή στοιχείων θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2018, πριν και μετά τις σχολικές
αργίες του Πάσχα (2-15 Απριλίου 2018).

Ποια θα είναι τα κύρια καθήκοντα των φοιτητών/ριών;
Τα καθήκοντα των εθελοντών στην έρευνα θα είναι:
1. Συμμετοχή στην εκπαίδευση του ΕΠΙΨΥ σχετικά με το πλαίσιο και τη μεθοδολογία της έρευνας. Η
παρουσία των φοιτητών/ριών στην εκπαίδευση είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή για τη συμμετοχή τους στην
έρευνα. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΠΙΨΥ (περιοχή Παπάγου, πίσω από
το Νοσοκομείο ‘Σωτηρία’ - στάση Μετρό: Κατεχάκη) το τελευταίο 10ήμερο του Φεβρουαρίου (πιθανή
ημερομηνία: 21 Φεβρουαρίου 2018-εκκρεμεί επιβεβαίωση) και θα έχει διάρκεια περίπου 5 ώρες.
2. Χορήγηση ερωτηματολογίων σε τουλάχιστον δέκα (10) σχολεία του δείγματος (Δημοτικά, Γυμνάσια, και
Λύκεια).

Επιστηµ. Υπεύθυνη έρευνας
Άννα Κοκκέβη
Οµοτ. Καθηγήτρια Παν/µίου Αθηνών
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Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί από τον/την κάθε φοιτητή/ρια;
Εκτός της 5ωρης εκπαίδευσης, η χορήγηση των ερωτηματολογίων στο κάθε τμήμα θα διαρκεί, αυτή καθ’
αυτή, δύο συνεχόμενες σχολικές ώρες (περίπου 70’). Στον παραπάνω χρόνο θα πρέπει να προστεθεί ο
χρόνος που κατά περίσταση απαιτείται για τη μετάβαση προς και από το σχολείο. Οι φοιτητές/ριες θα
πρέπει να έχουν επίσης διαθέσιμο χρόνο να μεταβαίνουν στο ΕΠΙΨΥ για την παραλαβή και την παράδοση
των ερωτηματολογίων. Συνολικά, ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για τη συμμετοχή στην έρευνα για ένα
άτομο που θα χορηγήσει ερωτηματολόγια σε π.χ., 10 σχολεία στο διάστημα πέντε (5) εβδομάδων, είναι
τουλάχιστον 2 πρωινά της εβδομάδας για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες. Σημειώνεται ότι θα προτιμηθούν
φοιτητές/ριες που έχουν αρκετές ημέρες διαθέσιμες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή στην έρευνα;
Εκτός από την εμπειρία στην έρευνα, στους φοιτητές/ριες:
Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής (με την π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η της χορήγησης ερωτηματολογίων σε
τουλάχιστον 10 σχολεία)
Θα δοθεί η δυνατότητα της αξιοποίησης των στοιχείων της έρευνας για πτυχιακές και διπλωματικές
εργασίες και για επιστημονικές δημοσιεύσεις (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ ο Ε Π Ι Ψ Υ ).
Σε υποομάδα φοιτητών, θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους σε επόμενες φάσεις της έρευνας (π.χ.
ποιοτικός έλεγχος ερωτηματολογίων και εισαγωγή στοιχείων στον Η/Υ) που θα υλοποιηθούν στο ΕΠΙΨΥ
την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου 2018.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των φοιτητών/ριών θα είναι εθελοντική και ότι δεν προβλέπεται αμοιβή. Για
τις μετακινήσεις σε κοντινές περιοχές εκτός του Ν. Αττικής θα υπάρχει πλήρης κάλυψη όλων των δαπανών
μετακίνησης. Η κάλυψη άλλων δαπανών θα εξετάζεται κατά περίσταση.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Οι φοιτητές/ριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα θα πρέπει:
να ενημερώσουν έγκαιρα την ερευνητική ομάδα του ΕΠΙΨΥ μέσω e-mail ή τηλεφωνικά (βλ. στοιχεία
στο τέλος της σελίδας)
2. να στείλουν ηλεκτρονικά σύντομο βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία
επικοινωνίας
1.

Κατόπιν προεπιλογής, θα οριστεί ημέρα και ώρα συνάντησης των ενδιαφερόμενων με μέλος της
ερευνητικής ομάδας του ΕΠΙΨΥ. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο ΕΠΙΨΥ την περίοδο 13/02/201817/2/2018.

Πληροφορίες - διευκρινήσεις
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις κκ Σταύρου ή Καναβού, ή
τον κ Φωτίου στα παρακάτω τηλέφωνα.
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