Na Inštitutu RS za socialno varstvo opravljamo študijo ŽIVLJENJE OTROK V ČASU EPIDEMIJE NOVEGA
KORONAVIRUSA. Naročnik študije je Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti,
podpira jo tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Del študije je tudi spletni vprašalnik o življenju
otrok v času epidemije novega koronavirusa v Sloveniji.
Teme, ki jih vprašalnik vključuje, so:
1. blaginja otrok med epidemijo na naslednjih področjih (duševno zdravje, izobraževanje,
revščina, uporaba IKT tehnologije, prosti čas, družinski in vrstniški odnosi, življenjski slog itd.),
2. informiranost o epidemiji,
3. odnos otrok do ukrepov države.
Anonimnost učencev v spletni anketi je zagotovljena v skladu z mednarodnimi raziskovalnimi in
etičnimi standardi v raziskovanju, evalvacijah, zbiranju podatkov in analizah.
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Anketa je popolnoma anonimna. Raziskovalcev ne zanima, kaj o epidemiji novega koronavirusa
meni posamičen učenec/učenka, ampak in izključno le, kaj meni celoten vzorec
učencev/učenk, ki je (bo) v anketi sodelovala. Identifikacija posamičnega učenca/učenke ni
možna.
Analiza podatkov, ki jih bomo pridobili z anketo, bodo uporabljeni kot sestavni del poročila
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Namen ankete je dati otrokom možnost, da povejo, kako so se v obdobju epidemije novega
koronavirusa počutili.
Sodelovanje v anketi podpira uresničevanje pravice otrok do participacije. Ta je posebej
poudarjena v 12., 13. in 15. členu Konvencije o otrokovih pravicah.
Pridobljeni podatki so varno shranjeni v skladu z vsemi raziskovalnimi standardi.
Sodelovanje šol in posledično otrok v anketi je popolnoma prostovoljno.
Vprašanja v anketi so temeljito premišljena in kar najbolj prilagojena otrokom v starostni
skupini, ki jo naslavljajo. Posebna pozornost je namenjena temu, da vprašanja oz. sodelovanje
v anketi otroku ne škodi(jo).
Vprašalnik temelji na različnih anketnih vprašalnikih, ki so jih oblikovali strokovnjaki iz različnih
organizacij, kot so Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD), Združeni narodi (ZN) ipd. in, ki so jih že izpolnjevali v drugih
državah.
Vprašalnik je bil testiran na manjšem vzorcu otrok. V skladu z njihovimi vtisi in občutki smo
vprašalnik prilagodili.
Vprašalnik so pregledali in pozitivno ocenili strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno
zdravje in nekateri drugi strokovnjaki s področja otrokovih pravic in razvoja otrok
(neformalno).

