
 

 
   ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

«Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» 

 

 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 ΑΒ1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ 
ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 
RESEARCH METHODS FOR LEARNING AND 

TEACHING 

 
 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Παπαβασιλείου Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Διδάσκοντες/ουσες: Καΐλα Μαρία, αφ. Καθηγήτρια 

Ανδρεαδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Παπαβασιλείου Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

 
 
Στόχοι του μαθήματος 
Α. Να μυήσει τους φοιτητές / τις φοιτήτριες στις μεθόδους-τεχνικές μιας 
«Ψυχοπαιδαγωγικής ανοικτής», η οποία, δηλαδή, αντλεί στοιχεία από τις επιστήμες 
Αγωγής. 
Β. Να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευόμενους / τις εκπαιδευόμενες γενικότερα στην 
επιστημονική παιδαγωγική έρευνα, να τους μυήσει ειδικότερα στην εκπόνηση 
συγκεκριμένων ερευνητικών σχεδίων με επίκεντρο τη μάθηση και τη διδασκαλία. 
Γ. Να τους χορηγήσει πληροφορίες και γνώσεις αναφορικά με την αξιοποίηση των 
εργαλείων και των τεχνικών της παιδαγωγικής έρευνας. 
Δ. Να συσχετίσει την επιστημονική έρευνα με θεματικές περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, διαφυλικών σχέσεων και νέων τεχνολογιών και τις σύστοιχες 
προσεγγίσεις, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία 
ψυχοπαιδαγωγικών δεδομένων. 
 
 



Αξιολόγηση 
Διαμορφωτικού τύπου, με εκπόνηση ερευνητικών σχεδίων κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου. Συνολικού τύπου, με γραπτές εργασίες στο τέλος του εξαμήνου. 
 
Συνοπτική Παρουσίαση 
Στο συγκεκριμένο μάθημα αρχικά προσδιορίζεται η έννοια της επιστημονικής 
έρευνας, προσεγγίζονται αναλυτικά τα στάδιά της και επισημαίνονται  οι 
δυνατότητες, οι περιορισμοί και οι ηθικές - δεοντολογικές αρχές της. Στη συνέχεια, 
αναλύονται τα  ταξινομικά κριτήρια έρευνας και προσδιορίζονται εννοιολογικά  τα 
διάφορα είδη της. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές ερευνητικές 
στρατηγικές και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων και επισημαίνονται οι κυριότερες διαφορές ποσοτικών και ποιοτικών 
ερευνητικών μεθόδων. Τέλος, σχεδιάζονται εκπαιδευτικές έρευνες με επίκεντρο τη 
μάθηση και τη διδασκαλία. 
 
 
Ενδεικτικό πρόγραμμα 
1ο μάθημα: Είδη έρευνας - Εγχείρημα ταξινόμησης έρευνας – Κριτήρια 
επιστημονικής έρευνας – Κριτήρια εσωτερικής και εξωτερικής εγκυρότητας. 
 
2ο μάθημα: Δεοντολογία και ηθική της επιστημονικής έρευνας. 
 
3ο μάθημα: Βιβλιογραφική έρευνα 
 
4ο μάθημα: Ποσοτική – Ποιοτική έρευνα. 
 
5ο μάθημα: Ποσοτική έρευνα: στρατηγικές 
 
6ο μάθημα: Ποιοτική έρευνα: στρατηγικές 
 
7ο μάθημα: Μεθοδολογικά εργαλεία: ερωτηματολόγιο – συνέντευξη 
 
8ο μάθημα: Μεθοδολογικά εργαλεία: Κοινωνιομετρία. 
 
9ο μάθημα: Μεθοδολογικά εργαλεία: Παρατήρηση -Προβολικές τεχνικές. 
 
10ο μάθημα: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών ερευνών με επίκεντρο τη μάθηση και τη 
διδασκαλία. 
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