SMERNICE PEDAGOŠKEGA INŠTITUTA ZA DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI
(CHILD PROTECTION POLICY OF ERI)
Pedagoški inštitut je javni raziskovalni zavod, ki v vseh svojih raziskovalnih in izobraževalnih,
publicističnih ter založniških dejavnostih, v katerih so udeleženi otroci in mladostniki, spoštuje načela,
opredeljena v Splošni deklaraciji človekovih pravic (1948), Konvenciji o otrokovih pravicah (1989),
Evropski konvenciji o uresničevanju otrokovih pravic (1996) in Evropskem kodeksu ravnanja za
ohranjanje raziskovalne poštenosti (ESF, 2011) ter Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP1_UPB1; 2004, 2005, 2007).
Vse naše dejavnosti so usmerjene k širjenju in poglabljanju znanstvenega in strokovnega znanja o
otrocih in mladostnikih in so namenjene spodbujanju splošne dobrobiti otrok in mladostnikov.
Skladno s strateškimi dokumenti Pedagoškega inštituta lahko v neposrednem delu z otroki in
mladostniki sodelujejo le certificirani raziskovalci in raziskovalke ter posebej za te namene
usposobljeni anketarji oz. anketarke, trenerji oz. trenerke in izobraževalci oz. izobraževalke.
Načela:
 Zaščita dobrobiti otroka ali mladostnika oz. mladostnice z zagotavljanjem strokovnega
načrtovanja, vodenja in izvajanja projekta;
 Spoštovanje človekovih (otrokovih) pravic v vseh fazah raziskave; to vključuje tudi smiselno
omogočanje informiranega sodelovanja v projektu vsem, ki za to izrazijo pripravljenost in
interes;
 Spoštovanje človekovih (otrokovih) pravic pri pripravi in izvedbi ustreznih programov
dejavnosti in načinov komuniciranja, z zagotavljanjem sprejemljivosti za udeležence glede na
razlike v stopnji psihosocialnega in fizičnega razvoja, socio-kulturnem ozadju in spolu;
 Spoštovanje zasebnosti in anonimnosti udeležencev oz. udeleženk z zaščito identitete
sodelujočih učencev in učenk ter zagotavljanjem informiranega soglasja njihovih staršev za
sodelovanje v raziskavah in drugih dejavnostih ter uporabo osebnih podatkov in fotografij;
 Spoštovanje pravic otrok za izražanje lastnega mnenja in opredeljevanja; to vključuje tudi
smiselno omogočanje sprejemanja informiranih odločitev učencev in učenk o sodelovanju v
posameznih projektnih aktivnostih;
 Odgovornost v primeru etičnih dvomov s sprejemanjem odločitve o odstopu od izvedbe dela
raziskave ali drugega projekta; to vključuje tudi odstop od oblikovanja kontrolne skupine, da
nihče od učencev in učenk ne bi bil prikrajšan za sodelovanje v projektu;
 Zaščita integritete znanosti in znanstvenikov in znanstvenic z zagotavljanjem njihovega
odločanja o znanstvenih in strokovnih vprašanjih raziskovalnih in drugih projektov;
 Objektivnost, točnost in poštenost pri delu z uporabo ustreznih metod v vseh fazah
oblikovanja, razvoja in evalvacije projekta.

Za vse dejavnosti Pedagoškega inštituta, v katerih sodelujejo mladoletni otroci, je treba pridobiti
ustrezna soglasja.
Za nadzor spoštovanja »Smernic Pedagoškega inštituta za delo z otroki in mladostniki« je odgovoren
Znanstveni svet Pedagoškega inštituta, medtem ko za samo izvajanje skrbijo vsi zaposleni in zunanji
sodelavci oz. sodelavke inštituta.

