
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μάθημα: Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας 
Εξάμηνο: Δ΄/ ακαδ. έτος: 2019-20 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αναφορικά με τα Εργαστήρια που πλαισιώνουν το μάθημα, αυτά θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα 
με τον παρακάτω σχεδιασμό: 

(α) το 2ο Εργαστήριο πραγματοποιείται ασύγχρονα εξ αποστάσεως και έχει ως θέμα τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για τον λόγο αυτόν: 

 στην eclass του μαθήματος και στο πεδίο Έγγραφα 2ο Εργαστήριο έχει αναρτηθεί 

σχετικό υλικό, το οποίο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να μελετήσουν, 

 ειδικότερα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να μελετήσουν το άρθρο με τίτλο «Ο
ρόλος του κατ’ οίκον επιβλέποντα στην εξ αποστάσεως πρωτοβάθμια εκπαίδευση της

Αυστραλίας. Η περίπτωση του Κέντρου εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης της Βικτώρια», και

να προετοιμαστούν για να απαντήσουν στα σημεία Γ & Δ του αρχείου «Κριτήρια
αξιολόγησης επιστημονικών κειμένων» (μοιράστηκε σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια

του 1ου Εργαστηρίου και είναι αναρτημένο στη σελίδα του μαθήματος, στο μενού

‘Εργαστήρια’).

 (β) το 3ο Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σύγχρονα εξ αποστάσεως την Τετάρτη, 1 Απριλίου 

και ώρα 17.00 – 18.30 (κοινό για τα τμήματα Ε2 & Ε3) και την Πέμπτη 2 Απριλίου και ώρα 11.00-

12.30 (κοινό για τα τμήματα Ε1 & Ε4). Ειδικότερα: 

 για το Εργαστήριο της Τετάρτης, 1ης Απριλίου [ώρα 17.00 – 18.30], οι φοιτητές και οι

φοιτήτριες που ανήκουν στα τμήματα Ε2 & Ε3 θα πρέπει να συνδεθούν στη σχετική

τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/duth/aklothou/PY3BTGI1 

 για το Εργαστήριο της Πέμπτης, 2 Απριλίου [ώρα 11.00 – 12.30], οι φοιτητές και οι

φοιτήτριες που ανήκουν στα τμήματα Ε1 & Ε4 θα πρέπει να συνδεθούν στη σχετική
τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/duth/aklothou/NJ27AIT8 

Σχετικά με το 3ο Εργαστήριο, στο πρώτο μισάωρο οι φοιτητές/ριες θα κληθούν να εργαστούν με 
βάση τη μελέτη του υλικού του 2ου Εργαστηρίου, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος θα διατεθεί για την 

προσέγγιση των θεμάτων του 3ου Εργαστηρίου, τα οποία σχετίζονται (i) με τη διατύπωση του 

Ερευνητικού Προβλήματος (ΕΠ) και των Ερευνητικών Ερωτημάτων (ΕΕ) και (ii) με τα 
Ερευνητικά Εργαλεία (1ομέρος_Ερωτηματολόγιο). 

Μετά από την ολοκλήρωση και του 3ου Εργαστηρίου θα ζητηθεί από τους φοιτητές/ριες να 

συμπληρώσουν το έντυπο «Απαντήσεις στα ερωτήματα των Εργαστηρίων 2 & 3_ΟΕΕx». Στο 
συγκεκριμένο έντυπο τα μέλη κάθε Ομάδας Ερευνητικής Εργασίας (ΟΕΕ) με αριθμό x θα 

απαντήσουν ατομικά. Το έντυπο αυτό θα αναρτηθεί στην eclass του μαθήματος “Μέθοδοι 

Εκπαιδευτικής Έρευνας”, στο πεδίο Εργασίες από ΕΝΑ μέλος της ΟΕΕ (με ονοματεπώνυμο και 
Αριθμό Μητρώου) και θα έχει καταληκτική ημερομηνία 10/4/2020. 
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