ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΑΓΩΓΘ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ Ι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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Διαλζξεισ, Aςκιςεισ εμβάκυνςθσ, Ομάδεσ εργαςίασ,
υηιτθςθ
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Ειδικοφ υποβάκρου, Επιςτθμονικισ περιοχισ,
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι (Διδαςκαλία, Εξζταςθ)
Ναι (ςτθν ελλθνικι)
http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=153

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται:
1. να ζχουν εξοικειωκεί με τθν ορολογία τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ
2. να γνωρίηουν τα είδθ ερευνϊν και τα ςτάδια οργάνωςθσ και διεξαγωγισ μιασ
ζρευνασ
3. να είναι ςε κζςθ να εκπονοφν και να υλοποιοφν ςχζδιο ποςοτικισ ζρευνασ.
4. να είναι ςε κζςθ να μελετοφν, να κατανοοφν και να αξιολογοφν δθμοςιευμζνεσ
ποςοτικζσ ζρευνεσ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
5. να αναηθτοφν βιβλιογραφικζσ πθγζσ και να προβαίνουν ςε βιβλιογραφικι
αναςκόπθςθ των πθγϊν
6. να εντοπίηουν, να διατυπϊνουν και να οριοκετοφν ζνα ερευνθτικό πρόβλθμα
7. να διατυπϊνουν ερευνθτικά ερωτιματα και ερευνθτικζσ υποκζςεισ
8. να επιλζγουν κατάλλθλεσ μεκόδουσ δειγματολθψίασ
9. να επιλζγουν κατάλλθλα εργαλεία ζρευνασ

10. να ελζγχουν τθν εγκυρότθτα και τθν αξιοπιςτία των εργαλείων ζρευνασ και τθσ
ερευνθτικισ διαδικαςίασ
11. να ςυγγράφουν ερευνθτικζσ πτυχιακζσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τισ διεκνείσ
προδιαγραφζσ ςυγγραφισ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν
Γενικζς Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να αποκτθκοφν ςτο πλαίςιο του μακιματοσ είναι:
 ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ερευνθτικισ μελζτθσ
 αναηιτθςθ ςχετικϊν με το γνωςτικό αντικείμενο βιβλιογραφικϊν πθγϊν
 κριτικι αποτίμθςθ των ςχετικϊν με το γνωςτικό αντικείμενο κεωριϊν και ερευνϊν
 άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
 αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία
 προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςτθ μεκοδολογία τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ. Οι
επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 1. Ζννοια και ςθμαςία τθσ
επιςτθμονικισ ζρευνασ 2. Είδθ ζρευνασ 3. τρατθγικζσ ζρευνασ 4. τάδια επιςτθμονικισ
ζρευνασ 5. Εντοπιςμόσ, επιλογι, οριοκζτθςθ και διατφπωςθ του ερευνθτικοφ
προβλιματοσ 6. χεδιαςμόσ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ 7. Επιλογι των υποκειμζνων
τθσ ζρευνασ 8. Μζςα και τεχνικζσ ςυλλογισ δεδομζνων 9. Αξιοπιςτία και εγκυρότθτα των
μετριςεων 10. Επεξεργαςία και ανάλυςθ των δεδομζνων 11. υγγραφι τθσ
επιςτθμονικισ μελζτθσ 12. Αξιολόγθςθ μιασ ζρευνασ
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ



Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ






Χριςθ υπολογιςτικϊν προγραμμάτων (power
point) ςτισ διαλζξεισ
Αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ HEAL-LINK για τθν
πρόςβαςθ ςτθν διεκνι βιβλιογραφία –
εξειδικευμζνα περιοδικά του γνωςτικοφ
αντικειμζνου
Επικοινωνία με φοιτθτζσ μζςω e-class και
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
Πρόςκετο βιβλιογραφικό υλικό και εργαςίεσ είναι
διακζςιμα από τον ιςτοχϊρο του μακιματοσ
(ecourse.uoi.gr)

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Ομαδικι εργαςία
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλίων και άρκρων
Εξζταςθ

39
23
18
42

φνολο Μακιματοσ

125
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Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ περιλαμβάνει:
(1) Ομαδικι γραπτι εργαςία
(2) Γραπτι εξζταςθ ςτο μζςο και ςτο τζλοσ του
εξαμινου.
Θ γραπτι εργαςία είναι προαιρετικι. Οι
φοιτθτζσ/τριεσ που δεν κατακζτουν γραπτι εργαςία
βακμολογοφνται με βάςθ τθ γραπτι εξζταςθ.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Robson, C. (2010). Η Ζρευνα του Πραγματικοφ Κόςμου: ζνα μζςον για κοινωνικοφσ
επιςτιμονεσ και επαγγελματίεσ ερευνθτζσ. Ακινα : Gutenberg.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ.
Ακινα: Μεταίχμιο.
Babbie, E. (2011). Ειςαγωγι ςτθν κοινωνικι ζρευνα ( μτφρ. Γ. Βογιατηισ. επιμ. Κ.
Ηαφειρόπουλοσ). Ακινα: Εκδόςεισ Κριτικι.
Mertens, D. M. ( 2009). Ζρευνα και Αξιολόγθςθ ςτθν Εκπαίδευςθ και τθν Ψυχολογία.
Ακινα: Εκδόςεισ Μεταίχμιο.
Creswell, W.J. (2011). Θ ζρευνα ςτθν εκπαίδευςθ: χεδιαςμόσ, διεξαγωγι και αξιολόγθςθ
τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ. Ακινα: Εκδόςεισ Κων.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
De Landsheere, G. (1996). Η Εμπειρικι Ζρευνα ςτθν Εκπαίδευςθ (μτφ. Γ. Δίπλασ, Επιμ. Α.
Μπροφηοσ). Ακινα: Εκδόςεισ τυπωκιτω.
Javeau, C. (1996). Η ζρευνα με ερωτθματολόγια. Ακινα: Εκδόςεισ τυπωκιτω
Schnell, R., Hill. P., & Esser, E. (2014). Μζκοδοι Εμπειρικισ Κοινωνικισ Ζρευνασ (μτφ. Ν.
Ναγόπουλοσ, επιμ. Ν. Ναγόπουλοσ & Γ. Γκιόςοσ). Ακινα: Εκδόςεισ
Προπομπόσ.
Ηαφειρόπουλοσ, Κ. (2005). Πϊσ γίνεται μια επιςτθμονικι εργαςία: Επιςτθμονικι
ζρευνα και ςυγγραφι εργαςιϊν. Ακινα: Εκδόςεισ Κριτικι.
Λατινόπουλοσ, Π. (2010). Τα Πρϊτα Βιματα ςτθν Ζρευνα. Ακινα: Εκδόςεισ Κριτικι.

