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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της υγειονομικής κρίσης συνεχίζεται, οι 
δραστηριότητες που αφορούν το μάθημα διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

(1) Διδασκαλία – διαλέξεις: Τα μαθήματα έχουν πλέον ολοκληρωθεί με ασύγχρονο 
τρόπο (μέσω της πλατφόρμας https://eclass.duth.gr/) και με σύγχρονο τρόπο (μέσω της 
πλατφόρμας https://itc.duth.gr/skype-for-business/). 

(2) Εργαστήρια: Τα πέντε Εργαστήρια που ολοκληρώθηκαν στις 20/5/20 είχαν ως εξής: 

1ο Εργαστήριο (Θεματική: κριτική ανάγνωση επιστημονικών εργασιών): δια ζώσης 
(πραγματοποιήθηκε στις 4/3/20). 

Παραδοτέο: Φύλλο Εργαστηρίου που συμπληρώθηκε επιτόπου. 

2ο Εργαστήριο (Θεματική: Βιβλιογραφική ανασκόπηση) & 3ο Εργαστήριο (Θεματική: 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση και Ερευνητικό Πρόβλημα & Ερευνητικά Ερωτήματα):  το 2ο 
εργαστήριο πραγματοποιήθηκε ασύγχρονα (τέλος Μαρτίου 2020) και το 3ο εργαστήριο 
σύγχρονα (1 & 3 /4/20). 

Παραδοτέο: Ηλεκτρονική υποβολή αρχείου (e-class) με απαντήσεις σε ερωτήματα 
σχετικά με τις θεματικές και των δύο Εργαστηρίων. 

4ο Εργαστήριο (Θεματική: Ερωτηματολόγιο και Συνέντευξη) & 5ο Εργαστήριο 
(Θεματική: Ανάλυση δεδομένων και συγγραφή εργασίας): Το 4ο Εργαστήριο 
πραγματοποιήθηκε ασύγχρονα (6/5/20) και το 5ο σύγχρονα (20/5/20). 

Παραδοτέο: Ηλεκτρονική υποβολή αρχείου (e-class) για καθένα από τα δύο Εργαστήρια 
με απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη θεματική καθενός αντιστοίχως. 

(3) Ομάδες Μελέτης (ΟΜ): Λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τα  μέλη των ΟΜ 
καλούνται να εργαστούν ομαδικά για ΜΙΑ, τελικά, εργασία που περιλαμβάνει ερωτήσεις 
από τις ακόλουθες θεματικές: 

(α) Αρχές, προϋποθέσεις, σχεδιασμός και βιβλιογραφική στήριξη μιας έρευνας 

(β) Υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικής έρευνας 

Οι απαντήσεις κάθε ΟΜx (όπου x ο αριθμός της ΟΜ) στις ερωτήσεις της εργασίας 
καταχωρούνται στο αρχείο Word «Απαντήσεις ΟΜx» που έχει αναρτηθεί στις 
Ανακοινώσεις στον ιστότοπο http://utopia.duth.gr/~xsakonid/. Η προθεσμία υποβολής των 
απαντήσεων είναι η 15η Ιουλίου 2020. 

https://eclass.duth.gr/
https://itc.duth.gr/skype-for-business/
http://utopia.duth.gr/%7Exsakonid/


 
 

(4)  Δοκιμασία εξαμήνου: Ματαιώθηκε.  Tο 20% του τελικού βαθμού που αναλογεί στη 
δοκιμασία επιμερίστηκε στις υπόλοιπες δραστηριότητες, στις οποίες συμμετέχει κάθε 
φοιτητής/ρια (βλ. αναθεωρημένο Οδηγό μαθήματος).  

(5) Ομαδική Ερευνητική Εργασία (ΟΕΕ): Η  πορεία υλοποίησης της ΟΕΕ έχει ως εξής: 

1η φάση (Ερευνητική πρόταση): ολοκληρώθηκε αρχές Απριλίου 2020 
2η φάση  (Βιβλιογραφική ανασκόπηση): έχει μόλις ξεκινήσει η αποστολή γραπτής 
ανατροφοδότησης. 
3η φάση (Ερευνητικά εργαλεία): ολοκληρώθηκε η ανατροφοδότηση των ερευνητικών 
εργαλείων όλων των ομάδων στις 5/6/20 και οι ΟΕΕ βρίσκονται στη φάση συλλογής των 
δεδομένων (20 – 25 απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε και ημι-
δομημένη συνέντευξη από 1 (ένα) υποκείμενο)*. 
4η φάση (Ανάλυση ποσοτικών & ποιοτικών δεδομένων): λόγω των συνθηκών, αντί της 
αρχικά προγραμματισμένης ανατροφοδότησης δείγματος ανάλυσης των δεδομένων από 
κάθε ομάδα, ορίστηκε ανοιχτή συνάντηση μέσω Skype for Business την Τετάρτη, 17 
Ιουνίου και ώρα 17.00 – 19.30 με αντικείμενο τον τρόπο παρουσίασης/ συγγραφής της 
ενότητας «Αποτελέσματα» ή «Ανάλυση Δεδομένων» που θα πρέπει να έχουν επιχειρήσει 
μέχρι τότε όλες οι ομάδες.   
5η φάση (Συζήτηση & συμπεράσματα/παρουσίαση της εργασίας): πρόκειται για φάση που 
προστέθηκε πρόσφατα και περιλαμβάνει ανοιχτή συνάντηση μέσω Skype for Business την 
Τετάρτη, 8 Ιουλίου και ώρα 19.00 – 20.30 με αντικείμενο (i) τον τρόπο συγγραφής της 
ενότητας «Συζήτηση και συμπεράσματα» που θα πρέπει να έχουν επιχειρήσει μέχρι τότε 
όλες οι ομάδες και (ii) την παρουσίαση του συνόλου της ΟΕΕ με ppt.   
 
(6) Εξέταση του μαθήματος: H εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εξ 
αποστάσεως μέσω Skype for Business στο διάστημα 20 – 24 Ιουλίου 2020.  

Συγκεκριμένα, θα ανακοινωθεί πρόγραμμα συναντήσεων διάρκειας μίας ώρας για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα, στο οποίο οι Ομάδες Μελέτης (ΟΜ) θα κληθούν να 
δηλώσουν μέρα και ώρα που επιθυμούν να εξετασθούν. 

Στη διάρκεια της μίας ώρας εξέτασης, που αναλογεί σε κάθε ΟΜ, τα μέλη της θα 
κληθούν: 

(α) να παρουσιάσουν  την ΟΕΕ σε ppt 

(β) να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τις απαντήσεις στην εργασία της ΟΜ και τα 
Εργαστήρια 

(γ) να απαντήσουν σε ερωτήσεις επί της ύλης που θα έχει ανακοινωθεί 

 
* Σημείωση:  Το τελικό κείμενο της ΟΕΕ θα πρέπει να υποβληθεί στην e-class και στον αντίστοιχο 
φάκελο μέχρι την 31η Ιουλίου 2020. Η εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται από συμπτυγμένο (zipped) 
αρχείο pdf που θα περιλαμβάνει όλα τα απαντημένα ερωτηματολόγια και είτε ηχητικό αρχείο της 
μαγνητοφωνημένης συνέντευξης είτε Word αρχείο με την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη.  


