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Στόχοι Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
• Εμβαθύνουν στα στάδια διεξαγωγής της εκπαιδευτικής έρευνας.
• Γνωρίσουν τα διάφορα είδη των εκπαιδευτικών ερευνών.
• Εξοικειωθούν με τα μέρη μιας ερευνητικής μελέτης (π.χ. διάφορα κεφάλαια ερευνητική
μελέτης).
• Aξιολογούν ερευνητικά άρθρα
• Αναλύουν δεδομένα και ερμηνεύουν αποτελέσματα στατιστικών αναλύσεων
• Αποκτήσουν ικανότητες συγγραφής μιας ερευνητικής πρότασης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Μπορούν να διακρίνει τις περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιεί το κάθε είδος
έρευνας.
2. Μπορούν να σχεδιάσει όλα τα μέρη μιας ερευνητικής πρότασης.
3. Κατασκευάζουν έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία συλλογής δεδομένων.
4. Διαβάζουν κριτικά και να κατανοεί ερευνητικά άρθρα.
5. Αναλύουν δεδομένα από ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες
6. Μπορούν να συγγράψει μια ερευνητική εργασία, επιλέγοντας κατάλληλες ερευνητικές
διαδικασίες και προσεγγίσεις, ανάλογα με τους ερευνητικούς στόχους που έχει.
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Περιεχόμενο Μαθήματος:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκπαιδευτική έρευνα και ανάλυση σταδίων επιστημονικής διαδικασίας.
Ανάλυση των τρόπων επιλογής θέματος έρευνας
Σταδίων ανασκόπησης βιβλιογραφίας.
Καθορισμός ερευνητικών ερωτημάτων, μεταβλητών και υποθέσεων
Θεωρητικό πλαίσιο μιας έρευνας.
Είδη έρευνας: πειραματική, μεταγεγονοτική, συσχετιστική, περιγραφική, ποιοτική, ιστορική,
έρευνα δράσης
Μεθοδολογία έρευνας.
Λειτουργικοί ορισμοί, κλίμακες μέτρησης και κατασκευή ερωτηματολογίων.
Ανάλυση δεδομένων, και παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων έρευνας
Συγγραφή ερευνητικές μελέτης

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
Διαδικτυακή διάλεξη στα πλαίσια τηλεδιάσκεψης, διαδικτυακή συζήτηση, μελέτη εγχειριδίου,
σημειώσεων μαθήματος και υλικού στην πλατφόρμα Moodle, ατομικές εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Συνεχής αξιολόγηση, κατασκευή/προσαρμογή ερωτηματολογίου, ερευνητική εργασία, τελική
εξέταση, συμμετοχή στο forum.
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