Τίτλος Μαθήματος

Μεθοδολογία Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος
ADE101
Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο

Μεταπτυχιακό

Έτος / Εξάμηνο

1ο εξάμηνο

φοίτησης
Όνομα Διδάσκοντα

Ρίτα Παναούρα

ECTS

10

Διαλέξεις /
εβδομάδα

Στόχος Μαθήματος

/

Εργαστήρια /

/

εβδομάδα

Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό την κατανόηση από μέρους των μεταπτυχιακών
φοιτητών του προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» βασικών μεθόδων
σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάλυσης της έρευνας και ειδικότερα σε
θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα μπορούν, μετά το
τέλος του μαθήματος, να μελετούν κριτικά έρευνες ως προς τη μεθοδολογία που
έχει ακολουθηθεί, να διατυπώνουν με σαφήνεια τον ερευνητικό σκοπό και τα
ερευνητικά ερωτήματα, να δομούν τα στοιχεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης,
να σχεδιάζουν έρευνα επιλέγοντας την κατάλληλη μεθοδολογία, να συλλέγουν
δεδομένα επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία, να αναλύουν τα δεδομένα που θα
έχουν συλλέξει και να καταγράφουν με επιστημονικά ενδεδειγμένο τρόπο τα
συμπεράσματά τους και γενικότερα μία επιστημονική έρευνα. Θα πρέπει μετά το
τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν είτε
ποιοτική είτε ποσοτική έρευνα. Ειδικότερα όσον αφορά στην ποσοτική έρευνα θα
πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν τα δεδομένα τους χρησιμοποιώντας ένα
στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων (π.χ. SPSS) και να ερμηνεύουν τα
αποτελέσματα της ανάλυσης εφόσον θα είναι γνώστες δεικτών στατιστικής
ανάλυσης.

Μαθησιακά

•

Δικαιολογούν το ρόλο και τη σημασία της έρευνας στον τομέα της

Αποτελέσματα

εκπαίδευσης ενηλίκων.
•

Διακρίνουν τις βασικές φιλοσοφικές κατευθύνσεις της έρευνας και τις
επιδράσεις τους. Φιλοσοφική, επιστημολογική προσέγγιση

•

Σχεδιάζουν έρευνα λαμβάνοντας υπόψη τους νομικούς περιορισμούς και
τα θέματα ηθικής δεοντολογίας από πλευράς του ερευνητή. Διαδικασία
εξασφάλισης άδειας.

•

Διατυπώνουν ένα πρόβλημα, αναλύουν το σκοπό της έρευνας και να
θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα ή ερευνητικές υποθέσεις.

•

Διακρίνουν τους περιορισμούς μίας έρευνας και τον τρόπο διατύπωσής
τους σε επιστημονικό κείμενο.

•

Επιλέγουν τις κατάλληλες επιστημονικές πηγές στο πλαίσιο της
βιβλιογραφικής ανασκόπησης και δομούν τις πληροφορίες που συλλέγουν
σε επιστημονικό κείμενο. APA style.

•

Επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο συλλογής δεδομένων λαμβάνοντας
υπόψη τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του (έμφαση στο
ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση).

•

Επιλέγουν το κατάλληλο δείγμα για την έρευνά τους και να υπολογίζουν το
σφάλμα δειγματοληψίας στην περίπτωση της ποσοτικής έρευνας.

•

Επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων τους.

•

Γνωρίζουν δείκτες περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης και
τα κριτήρια επιλογής κάθε τύπου ανάλυσης με βάση τις κλίμακες μέτρησης
που χρησιμοποιούνται (μέσος όρος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή,
συχνότητα, ποσοστά, διαπινακοποίηση δεδομένων, συντελεστής
συσχέτισης, σύγκριση μέσων όρων, παραγοντική ανάλυση, ανάλυση
παλινδρόμησης)

•

Δομούν ολοκληρωμένο επιστημονικό κείμενο ακολουθώντας το APA style.

•

Είναι

σε θέση να

παρουσιάζουν

μία

έρευνα

σε

επίπεδο

ενός

επιστημονικού συνεδρίου
Προαπαιτούμενα
Περιεχόμενο

Κανένα
•

Μαθήματος

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Τι είναι έρευνα. Είδη έρευνας. Φιλοσοφικές και επιστημολογικές
διαστάσεις της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.

•

Τα στάδια διεξαγωγής μιας έρευνας. Βιβλιογραφική νασκόπηση.APA
stlyle.

•

Σκοπός μίας έρευνας. Στόχοι μίας έρευνας. Διατύπωση υποθέσεων και

ερευνητικών ερωτημάτων.
•

Αναγκαιότητα και σημασία της έρευνας. Πρωτοτυπία.

•

Είδη μεταβλητών στην έρευνα. Κλίμακες μέτρησης. Πειραματικοί
σχεδιασμοί

•

Εργαλεία συλλογής δεδομένων . Το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη, η
παρατήρηση.

•

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

•

Πληθυσμός και επιλογή δείγματος. Σφάλμα δειγματοληψίας.
Αντιπροσωπευτικότητα. Περιορισμοί.

•

Θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα.

•

Ποιοτική έρευνα και ποιοτική ανάλυση δεδομένων

•

Ποσοτική έρευνα, οργάνωση δεδομένων. Χρήση του SPSS.

•

Δείκτες περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. Μέσος όρος, τυπική
απόκλιση, διάμεσος, εύρος, συχνότητα, ποσοστά, επικρατούσα τιμή,
διαπινακοποίηση δεδομένων.

•

Σύγκριση μέσων όρων.

•

Παραγοντική Ανάλυση

•

Συντελεστής συσχέτισης

•

Ανάλυση παλινδρόμησης

•

Παρουσίαση και ερμηνεία αποτελεσμάτων ποσοτικής και ποιοτικής
έρευνας.

•

Συγγραφή επιστημονικού κειμένου.

•

Παρουσίαση κειμένου σε τοπικό επιστημονικό συνέδριο ή επιστημονική
διαδικτυακή ημερίδα.

Μεθοδολογία

Το μάθημα παραδίδεται με διάλεξη, έχοντας αναρτημένο υλικό στην ηλεκτρονική

Διδασκαλίας

πλατφόρμα και θέτοντας προβληματισμούς στους φοιτητές για διερεύνηση του
υπό εξέταση θέματος κάθε φορά. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να
ενεργοποιήσουν τους γνωστικούς και μεταγνωστικούς τους μηχανισμούς και
ακολουθώντας τη διερευνητική προσέγγιση μάθησης να χρησιμοποιήσουν
ενεργητικά σε ρεαλιστικά πλαίσια τις γνώσεις που θα προέρχονται από το
συγκεκριμένο μάθημα.
Για το σκοπό αυτό είτε θα τίθεται ένας προβληματισμός στην αρχή της
συνάντησης και ανάλογα με τις απαντήσεις των φοιτητών να εμπλουτίζεται το

πλαίσιο με αναφορά αντιπαραδειγμάτων και εισαγωγή των νέων στοιχείων και
γνώσεων είτε θα παρουσιάζεται απόσπασμα μίας έρευνας από επιστημονικό
κείμενο για να αξιολογηθεί κριτικά από τους φοιτητές ως προς το θέμα της
εβδομάδας.
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