Κωδικός Μαθήµατος
EDUC-612DL
Τµήµα
Παιδαγωγικών Σπουδών
Κατηγορία Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος

Τίτλος Μαθήµατος
Ανώτερες Μορφές
Στατιστικής Ανάλυσης
Εξάµηνο

Έτος Σπουδών

Προαπαιτούµενα
EDUC 510, EDUC 593
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας
Ελληνική
∆ιδάσκων

Πρακτική Άσκηση
N/A

∆ρ Έλενα Παπαναστασίου
Συν-απαιτούµενα
Κανένα

Γνωστική Περιοχή

ος

2 Κύκλος
Μέθοδος ∆ιδασκαλίας
Εξ αποστάσεως

Πιστωτικές Μονάδες ECTS
9

Στόχοι του µαθήµατος
Ο φοιτητής:
• Να χρησιµοποιεί την oρoλoγία πoυ σχετίζεται µε τα πολυεπίπεδα µοντέλα ανάλυσης και τα
δοµικά µοντέλα εξισώσεων.
• Να κατασκευάζει και να αναλύει πολυεπίπεδα και δοµικά µοντέλα µε τη χρήση
εξειδικευµένων στατιστικών πακέτων.
• Να εµβαθύνει στους τρόπους µε τους οποίους τα αποτελέσµατα τέτοιων µοντέλων
χρησιµοποιούνται και ερµηνεύονται στη βιβλιογραφία.

Μαθησιακά αποτελέσµατα
Ο φοιτητής:
• Να διαβάζει κριτικά και να κατανοεί τα αποτελέσµατα ερευνών που χρησιµοποίησαν
ανώτερες µορφές στατιστικής ανάλυσης.
• Να οργανώνει δεδοµένα στο SPSS µε τρόπο ώστε να µπορούν να αναλυθούν ορθά τα
πολυεπίπεδα δεδοµένα.
• Να διακρίνει τις περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να χρησιµοποιεί το κάθε είδος
ανώτερης στατιστικής ανάλυσης.
• Να αναλύει και να ερµηνεύει δεδοµένα µε τη χρήση προγραµµάτων όπως HLM και
AMOS.
• Να ετοιµάσει το κεφάλαιο της µεθοδολογίας, αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων µιας
µικροέρευνας µε τη χρήση ανώτερων µορφών στατιστικών αναλύσεων.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
1. Έννοιες και αρχές των πολυεπίπεδων µοντέλων.
2. Σύγκριση πολυεπίπεδων µοντέλων και παλινδροµικής ανάλυσης.
3. Προετοιµασία των δεδοµένων και στάδια κατασκευής των πολυεπίπεδων µοντέλων
εξισώσεων.
4. Κεντρική ροπή.
5. Χρήση ψευδοµεταβλητών.
6. Είδη µοντέλων (δυο επιπέδων, τριών επιπέδων, πολυµεταβλητά µοντέλα.
7. Έλεγχος υποθέσεων, και ερµηνεία αποτελεσµάτων.
8. Μέτρηση αυξητικών τάσεων.
9. Εισαγωγικές έννοιες και αρχές των δοµικών µοντέλων εξισώσεων.
10. Προδιαγραφές των δεδοµένων και των µοντέλων.
11. Στάδια κατασκευής των δοµικών µοντέλων εξισώσεων.
12. Μορφές δοµικών εξισώσεων.

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι
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