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Στόχοι του μαθήματος:
Ο φοιτητής:
 Να κατανοεί τις διαφοροποιήσεις των ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσειω έρευνας καθώς
και το ρόλο τους στη βελτίωση της εκπαίδευσης.
 Να σχολιάζει ειδολογικά γνωρίσματα ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών σχεδιασμών.
 Να αναπτύσσει σχέδιο έρευνας επιλέγοντας κατάλληλες διαδικασίες και προσεγγίσεις, ανάλογα
με τους ερευνητικούς στόχους που έχει.
 Να εξετάζει κριτικά εκπαιδευτικές έρευνες και να ερμηνεύει τα αποτελέσματά τους.
 Να μεταφέρει τη θεωρία στην πράξη σχεδιάζοντας και ολοκληρώνοντας μια μικροέρευνα.
 Να αναλύει να ερμηνεύει αποτελέσματα από δεδομένα ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής:
 Να διακρίνει τις περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιεί το κάθε είδος έρευνας.
 Να σχεδιάζει μια ερευνητική πρόταση με όλα τα μέρη της.
 Να κατασκευάζει έγκυρα και αξιόπιστα ερωτηματολόγια.
 Να διαβάζει κριτικά και να μπορεί να αξιολογεί ερευνητικά άρθρα.
 Να ερμηνεύει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.
Περιεχόμενο του μαθήματος
1. Βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής έρευνας: μεταβλητές, έλεγχος υποθέσεων, πληθυσμόςδείγμα-δειγματοληψία, εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα.
2. Μορφές έρευνας.
3. Σχεδιασμός έρευνητικής πρότασης.
4. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου και συλλογή δεδομένων.
5. Ανάλυση δεδομένων (ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση). Περιγραφική στατιστική.
6. Εγκυρότητα μιας έρευνας.
7. Συγγραφή ερευνητικής έκθεσης.

Μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
Διάλεξη, Ατομική εργασία, Ανατροφοδότηση συμφοιτητών, Ατομική καθοδήγηση
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση– ανατροφοδότηση, κατασκευή/αναπροσαρμογή ερωτηματολογίου,
Συγγραφή ερευνητικής εργασίας, τελική εξέταση
Βασικά διδακτικά εγχειρίδια/βιβλιογραφία
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