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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Λόγω της υγειονομικής κρίσης, οι δραστηριότητες που αφορούν το μάθημα εξελίχθηκαν 
ως ακολούθως: 

 
(1) Διδασκαλία – διαλέξεις: Τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν 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): Η εργασία, την οποία κλήθηκαν να εκπονήσουν οι ΟΜ, 
περιλάμβανε ερωτήσεις από τις ακόλουθες θεματικές: 
(α) Αρχές, προϋποθέσεις, σχεδιασμός και βιβλιογραφική στήριξη μιας έρευνας 
(β) Υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικής έρευνας 
Παραδοτέο: Αρχείο Word με τις απαντήσεις [βλ. οδηγίες στην ιστοσελίδα 
http://utopia.duth.gr/~xsakonid/ και στην e-class του μαθήματος] 
Προθεσμία υποβολής απαντήσεων (ηλεκτρονικά): 17η Ιουλίου 2020. 
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(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  εκπόνηση της ΟΕΕ περιλάμβανε τις 
παρακάτω πέντε φάσεις: 
1η φάση (Ερευνητική πρόταση): ολοκληρώθηκε αρχές Απριλίου 2020 
2η φάση  (Βιβλιογραφική ανασκόπηση): ολοκληρώθηκαν οι ανατροφοδοτήσεις στις 15/7 
3η φάση (Ερευνητικά εργαλεία): ολοκληρώθηκε η ανατροφοδότηση στις 5/6/20  
4η φάση (Ανάλυση ποσοτικών & ποιοτικών δεδομένων): ανοιχτή συνάντηση μέσω Skype 
for Business την Τετάρτη, 17 Ιουνίου και ώρα 17.00 – 19.30 με αντικείμενο τη συγγραφή 
της ενότητας «Αποτελέσματα» ή «Ανάλυση Δεδομένων».   
5η φάση (Συζήτηση & συμπεράσματα/ παρουσίαση της εργασίας): ανοιχτή συνάντηση 
μέσω Skype for Business την Τετάρτη, 8 Ιουλίου και ώρα 19.00 – 20.30 με αντικείμενο 
(i) τη συγγραφή της ενότητας «Συζήτηση και συμπεράσματα» και (ii) την παρουσίαση του 
συνόλου της ΟΕΕ με ppt.   
Παραδοτέα: Οι Ομάδες Ερευνητικής Εργασίας (ΟΕΕ) καλούνται:  

(α) να ετοιμάσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την παρουσίαση της εργασίας 
τους σε Power Point έως τις 20/7/20 [βλ. οδηγίες στην ιστοσελίδα 
http://utopia.duth.gr/~xsakonid/ και στην e-class του μαθήματος] 
(β) να ολοκληρώσουν τη συγγραφή της εργασίας τους, λαμβάνοντας υπόψη και 
τυχόν παρατηρήσεις κατά την προφορική εξέταση, και να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
το σχετικό αρχείο Word μέχρι την 31η Ιουλίου 2020 [βλ. οδηγίες στην ιστοσελίδα 
http://utopia.duth.gr/~xsakonid/ και στην e-class του μαθήματος]  

Υπενθυμίζεται ότι τα Παραρτήματα της εργασίας (β) θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
- ένα κενό ερωτηματολόγιο (το οποίο θα αναπτύσσεται σε δύο το πολύ σελίδες) 
- τις ερωτήσεις της συνέντευξης (ερωτήσεις και υπο-ερωτήσεις που τέθηκαν) 
 
Επιπλέον, κάθε ΟΕΕ καλείται να υποβάλει στην e-class του μαθήματος: 
(α) Στον φάκελο ‘Απαντήσεις Ερωτηματολογίου’, με το όνομα ‘Απαντήσεις 
Ερωτηματολογίου_ΟΕΕx’ (x ο αριθμός της ΟΕΕ): 
- αν δημιουργήθηκε και απαντήθηκε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,  π.χ. στο docs.google.com/forms, 
το αρχείο excel που εμφανίζεται στο πεδίο «Απαντήσεις»/«Προβολή απαντήσεων στα 
υπολογιστικά φύλλα» 
- αν απαντήθηκε σε ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ, συμπιεσμένο (zipped) αρχείο pdf με τρία (3) 
ερωτηματολόγια τουλάχιστον ικανοποιητικά απαντημένα και τρία (3) ερωτηματολόγια 
προβληματικά ή με αδύναμο τρόπο απαντημένα (κατά την κρίση των μελών της κάθε 
ΟΕΕ).   
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(β) Στον φάκελο ‘Απαντήσεις Συνέντευξης’, με το όνομα ‘Απαντήσεις 
Συνέντευξης_ΟΕΕx’ (x ο αριθμός της ΟΕΕ), αρχείο Word με τις απαντήσεις στις 
ερωτήσεις της συνέντευξης είτε ως κείμενο (απο-μαγνητοφωνημένες) είτε ως ηχητικό 
αρχείο.   

 
(6) Τελική εξέταση του μαθήματος: H τελική εξέταση του μαθήματος θα 
πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω Skype for Business στο διάστημα 21 – 24/7 2020.  
Έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα συναντήσεων διάρκειας μίας ώρας για το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα, στο οποίο οι Ομάδες Μελέτης (ΟΜ) καλούνται να δηλώσουν μέρα και ώρα που 
επιθυμούν να εξετασθούν. 
Στη διάρκεια της εξέτασης, τα μέλη κάθε ΟΜ θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις: 
(α) σχετικές με τις απαντήσεις στην εργασία της ΟΜ  
(β) σχετικές με την εργασία της ΟΕΕ και ειδικότερα με βάση το ppt της παρουσίασης που 
υπέβαλαν  
(γ) επί της ύλης που έχει ανακοινωθεί. 
 
 


