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Στόχοι του μαθήματος
Το μάθημα είναι προκεχωρημένου επιπέδου και σκοπό έχει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης
δεδομένων ποιοτικής έρευνας και συγγραφής ερευνητικής έκθεσης. Έμφαση θα δοθεί στις
διαφορετικές προσεγγίσεις με τις οποίες μπορούν να αναλυθούν ποιοτικά δεδομένα. Οι διάφορες
θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα EDUC 511 θα μελετηθούν σε μεγαλύτερο βάθος, αφού στη
διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων θα εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους αυτές προσεγγίζουν
την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα εγκυρότητας,
αξιοπιστίας και γενίκευσης των αποτελεσμάτων ποιοτικής έρευνας.
O φοιτητής, μετά το τέλος του εξαμήνου, αναμένεται:
 Να συγκρίνει τις κύριες μορφές ποιοτικών δεδομένων και να τις αξιολογεί με κριτήρια την
αυθεντικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα (σημειώσεις παρατηρήσεων, συνεντεύξεις και
ερωτηματολόγια, δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, ταινίες, φωτογραφίες κ.λπ.).
 Να λαμβάνει υπόψη θεωρητικά και εννοιολογικά πλαίσια των κοινωνικών επιστημών κατά
την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.
 Να συνδέει ερωτήματα και προβλήματα έρευνας με την κατάλληλη επιλογή δείγματος και
μεθόδων έρευνας και να κρίνει πώς αυτές οι διαδικασίες επηρεάζουν τη συλλογή και
ανάλυση των δεδομένων.
 Να εντοπίζει θέματα από τα δεδομένα και να αναπτύσσει κατηγορίες μέσα από σύγκριση και
σύνθεση.
 Να συνθέτει και να παρουσιάζει την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων σε χρονολογική,
θεματική ή ιστορική μορφή.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται:
 Να χρησιμοποιεί επιστημονικές προσεγγίσεις για να συγκρίνει τις κύριες μορφές ποιοτικών
δεδομένων και να τις αξιολογεί με κριτήρια την αυθεντικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα
(σημειώσεις παρατηρήσεων, συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια, δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα,
ταινίες, φωτογραφίες κ.λπ.).
 Να αναλύει ποιοτικά δεδομένα εφαρμόζοντας προσεγγίσεις όπως constant-comparative method,




grounded theory και ερμηνευτικές προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπόψη θεωρητικά και
εννοιολογικά πλαίσια των κοινωνικών επιστημών
Να συνδέει ερωτήματα και προβλήματα έρευνας με την κατάλληλη επιλογή δείγματος και
μεθόδων έρευνας και να κρίνει πώς αυτές οι διαδικασίες επηρεάζουν τη συλλογή και ανάλυση
των δεδομένων.
Να εφαρμόζει ποιοτικές μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για να δίνει απαντήσεις
σε ερευνητικά ερωτήματα και να συγγράφει επιστημονικές εκθέσεις μέσα από τις οποίες να
παρουσιάζονται τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

Περιεχόμενο του μαθήματος
1. Ανασκόπηση των ποιοτικών μεθόδων έρευνας.
2. Ερευνητικά ερωτήματα και ποιοτική έρευνα.
3. Ο ρόλος της ‘θεωρίας’ στην ποιοτική έρευνα και την ανάλυση δεδομένων.
4. Η ποικιλία των μεθόδων ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων.
5. Θεωρία προσγειωμένη στα δεδομένα (Grounded theory).
6. Επαγωγική ανάλυση.
7. Ανάλυση εμπειριών-Φαινομενολογικές και αφηγηματικές προσεγγίσεις.
8. Ανάλυση διάδρασης, κειμένου και ομιλίας: Εθνομεθοδολογική ανάλυση.
9. Ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από την τέχνη, το θέατρο, την ποίηση και την
πεζογραφία.
10. Ανάλυση πολιτισμικών δεδομένων.
11. Κριτική ανάλυση λόγου (Critical discourse analysis).
12. Συγγραφή ποιοτικής έρευνας.
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Διάλεξη, Βιωματικά εργαστήρια, Ατομική και ομαδική εργασία, Ατομική καθοδήγηση,
Ανάλυση μελετών περίπτωσης, Παρουσιάσεις φοιτητών, Προγράμματα τηλεδιάσκεψης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, Ατομική εργασία, Ομαδική εργασία –
παρουσίαση, Ενδιάμεση - Τελική εξέταση.
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