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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Λόγω της αναστολής του εκπαιδευτικού έργου εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης, ανακοινώνονται οι παρακάτω προσαρμογές στη διδασκαλία, στις εργασίες και 
τις δραστηριότητες που αφορούν το μάθημα: 

(1) Διδασκαλία – διαλέξεις: Μετά τις σχετικές οδηγίες της Πολιτείας και των 
Πρυτανικών Αρχών, από τις 23/3/20 η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται εξ 
αποστάσεως με ασύγχρονα (μέσω της πλατφόρμας https://eclass.duth.gr/) και σύγχρονα 
(μέσω της πλατφόρμας https://itc.duth.gr/skype-for-business/) μέσα.

(2) Εργαστήρια: Το 2ο και το 3ο Εργαστήριο (το 1ο έχει πραγματοποιηθεί δια ζώσης) θα 
πραγματοποιηθούν όπως και οι διδασκαλίες/ διαλέξεις (βλ. (1) ανωτέρω). 

Η συμμετοχή στα δύο αυτά Εργαστήρια επιβεβαιώνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου 
«Απαντήσεις στα ερωτήματα των Εργαστηρίων_ΟΕΕx» (όπου x ο αριθμός της ομάδας 
Ομαδικής Ερευνητικής Εργασίας (ΟΕΕ), βλ. και παρακάτω) που περιλαμβάνει τις 
ατομικές απαντήσεις των μελών κάθε x ΟΕΕ στα ερωτήματα που τίθενται σε κάθε 
Εργαστήριο. 

Το έντυπο (σε μορφή Word) υποβάλλεται από ένα μέλος της ΟΕΕ μέχρι τις 10 Απριλίου 
2020 ηλεκτρονικά στην e-class (βλ. σχετικές οδηγίες για την υποβολή).  

(3) Ομάδες Μελέτης (ΟΜ): Οι ομάδες αυτές, που αποτελούνται από 8-10 φοιτητές, οι
οποίοι παρακολουθούν το ίδιο τμήμα Εργαστηρίων, έχουν συγκροτηθεί εν μέρει.  Δηλαδή,
υπάρχουν ακόμη φοιτητές Εργαστηρίων που δεν έχουν συγκροτήσει ΟΜ.

Καλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν συγκροτήσει ΟΜ να το πράξουν το αργότερο μέχρι 
τις 31 Μαρτίου 2020 (νέα ημερομηνία) ως ακολούθως: 

- Στο μενού «Ομάδες μελέτης» (ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος) ελέγξτε ποιοι
συμφοιτητές σας δεν ανήκουν ακόμη σε ΟΜ (θα αναρτηθεί μέχρι τις 26/3/20)

- Επικοινωνήστε μαζί τους και φτιάξτε μια νέα ΟΜ

- Στο μενού «Ανακοινώσεις» και στην επιλογή «Συγκρότηση ΟΜ που εκκρεμούν»
δηλώστε το ΑΜ των μελών της ΟΜ που δημιουργήσατε (αρκεί να το κάνει ένα μέλος της
ομάδας)

https://itc.duth.gr/skype-for-business/
https://eclass.duth.gr/


(4) Δοκιμασία εξαμήνου: Ματαιώνεται (το 20% του τελικού βαθμού που αναλογεί στη
συγκεκριμένη δράση θα κατανεμηθεί στις υπόλοιπες δράσεις που συμμετέχει ο φοιτητής
στο πλαίσιο του μαθήματος, ανάλογα με τον τρόπο που, τελικά, θα λειτουργήσουν).

(5) Ομαδική Ερευνητική Εργασία (ΟΕΕ): Οι τρεις πρώτες συναντήσεις συνεργασίας
(1ος και 2ος κύκλος), όπως έχει πολλές φορές συζητηθεί στο μάθημα και περιγράφεται στη
σχετική ανακοίνωση «Συναντήσεις συνεργασίας ΜΕΕ_Οργάνωση και περιεχόμενο 2020»
(μενού ‘Ανακοινώσεις’ στον ιστότοπο του μαθήματος), περιλαμβάνουν τη συγγραφή και
τον έλεγχο της ερευνητικής πρότασης, της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και του
ερωτηματολογίου για κάθε ΟΕΕ και θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως ασύγχρονα ως
εξής:

(5α) Ερευνητική πρόταση: Κάθε ομάδα συμπληρώνει το έντυπο «Πρόταση Ερευνητικής 
Εργασίας ΟΕΕx» (όπου x ο αριθμός της ΟΕΕ) (βλ. μενού ‘Ανακοινώσεις’ στον ιστότοπο 
του μαθήματος) και ένα μέλος της το υποβάλλει στο πεδίο «Εργασίες» στην e-class του 
μαθήματος έως τις 27 Μαρτίου 2020. Η πρόταση ελέγχεται, σχολιάζεται και επιστρέφεται 
στο μέλος που το απέστειλε, το οποίο κοινοποιεί τη σχολιασμένη πρόταση και στα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

Σημείωση: Για τις βιβλιογραφικές αναφορές που θα συμπληρωθούν στο Πρότυπο Ερευνητικής Πρότασης 
και με δεδομένο ότι η βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ δεν λειτουργεί, οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες θα πρέπει: 

1. να ενεργοποιήσουν το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (vpn.duth), και να ακολουθήσουν τις οδηγίες 
ρύθμισης σε windows κ.ά. (https://helpdesk.duth.gr/knowledgebase.php?category=10)

2. να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν άρθρα σε περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων, ελληνικών και 
διεθνών, κάνοντας αναζήτηση μέσω έγκυρων διευθύνσεων, π.χ. google scholar, lib.duth.gr, κ.λπ. 

Σχετική οδηγία για τα ανωτέρω έχει ήδη σταλεί σε όσους έχουν δηλώσει το μάθημα. 

(5β) Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Η ομάδα λαμβάνει υπόψη της τα σχόλια που έλαβε για 
την ερευνητική πρόταση που κατέθεσε, και προχωρά στη συμπλήρωση και 
οριστικοποίηση των βιβλιογραφικών πηγών που θα αξιοποιήσει τελικά. Αυτές συστήνεται 
να είναι τουλάχιστον 12-15 και να περιλαμβάνουν: 

(i) τουλάχιστον 3-4 κείμενα για καθεμιά από τις παρακάτω κατηγορίες:  άρθρα σε
περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων και εκθέσεις επιστημονικών φορέων ή
ερευνητικών προγραμμάτων.

(ii) το πολύ 1 πτυχιακή εργασία, 2 μεταπτυχιακές εργασίες και 2 διδακτορικά.

Υπενθυμίζεται πως τα κείμενα της (i) θα πρέπει οπωσδήποτε να προέρχονται από έγκυρες/ 
επιστημονικές πηγές (έχει ήδη γίνει σχετική συζήτηση) 

Τέλος, η ομάδα μελετά τις πηγές και συγγράφει ένα κείμενο 1000 περίπου λέξεων 
(±10%), σύμφωνα και με τις οδηγίες που θα δοθούν στα Εργαστήρια και υπάρχουν ήδη 
αναρτημένες στην επιλογή «Σχετικά με την εργασία» του μενού του μαθήματος και 
διατυπώνει το Ερευνητικό Πρόβλημα και τα δύο Ερευνητικά Ερωτήματα που αποφασίζει 
με βάση και τη βιβλιογραφική της ανασκόπηση.  Τα κείμενα αυτά τα εντάσσει στο έντυπο 
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«Βιβλιογραφική ανασκόπηση_OEEx» (όπου x ο αριθμός της ΟΕΕ), το οποίο υποβάλλει 
ηλεκτρονικά στην eclass του μαθήματος, στο πεδίο Εργασίες, σε αντίστοιχη θεματική έως 
και τις 30 Απριλίου 2020.  Το κείμενο αυτό ελέγχεται και πάλι και επιστρέφεται 
σχολιασμένο στους συγγραφείς. 

(5γ) Κατασκευή ερωτηματολογίου:  Αφού η ομάδα της ΟΕΕ μελετήσει προσεκτικά τα 
σχόλια στο (β), προχωρά στη διαμόρφωση ερωτηματολογίου σύμφωνα με τις οδηγίες που 
θα δοθούν στο αντίστοιχο Εργαστήριο και με βάση πληροφορίες που μπορεί να εντοπίσει 
στις πηγές μελέτης που δίνονται στο τέλος του «Οδηγού Μαθήματος» αλλά και να 
αντλήσει από έγκυρες πηγές. 

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 12 ερωτήσεις, αν 
απευθύνεται σε μαθητές ή περίπου 15 ερωτήσεις, αν αφορά ενήλικες, εντάσσεται στο 
έντυπο «Ερωτηματολόγιο ΟΕΕ_x» (όπου x ο αριθμός της ΟΕΕ), υποβάλλεται στην e-
class του μαθήματος, στο πεδίο Εργασίες, σε αντίστοιχη θεματική, το αργότερο μέχρι τις 
15 Μαΐου 2020 και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που έχει υποδειχθεί: 
σχολιάζεται ηλεκτρονικά, επιστρέφεται στους συγγραφείς, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη 
τους τα σχόλια και διαμορφώνουν το τελικό ερωτηματολόγιο.   
 
 

Οδηγίες για την εξέλιξη της ΟΕΕ από το σημείο αυτό και μετά θα δοθούν στην πορεία. 

 

 

Σημείωση:  Στην e-class του μαθήματος εμφανίζεται να έχουν εγγραφεί περίπου 141 
φοιτητές, ενώ το σύνολο των φοιτητών που έχει δηλώσει τα Εργαστήρια ξεπερνά τους 200.  

Παρακαλούνται, λοιπόν, οι φοιτητές/ριες που έχουν δηλώσει το μάθημα "Μέθοδοι 
Εκπαιδευτικής Έρευνας" να κάνουν εγγραφή ή να ελέγξουν το ότι είναι εγγεγραμμένοι στην 
ηλεκτρονική τάξη (eclass duth) του μαθήματος, καθώς τις επόμενες εβδομάδες η ενημέρωση 
για το μάθημα και οι εργασίες που το πλαισιώνουν (και είναι υποχρεωτικές) θα γίνεται 
κυρίως μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας. 


