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Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περιεχόμενο - Θεματολογία
Το corpus του 1ου Θερινού Σχολείου με το αντικείμενο «Μεθοδολογία
Έρευνας, Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης» αφορά στην
εκπαίδευση σε θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και
Ποιοτικών μεθόδων ανάλυσης. Συνακόλουθα,το πρόγραμμα εστιάζει
στην εκπαίδευση επιστημόνων όλων των κλάδων σε ειδικά ,κυρίως,
θέματα ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης και ερμηνείας ερευνητικών
δεδομένων, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν σε θέματα σχεδιασμού
και μεθοδολογίας της έρευνας με κύριο στόχο την αξιοποίηση των
μεθόδων αυτών και τεχνικών κατά την εκπόνηση μιας έρευνας.

Στόχοι και Μέθοδοι
Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η εισαγωγή των εκπαιδευόμενων
στις

ποιοτικές

μεθόδους

των

κοινωνικών

επιστημών,

στα

χαρακτηριστικά, στο σχεδιασμό και τα στάδια με βάση το αντίστοιχο
θεωρητικό πλαίσιο εξετάζοντας ένα πλήθος τεχνικών ποιοτικής έρευνας,
όπως η συνέντευξη (μη-δομημένη, ημι-δομημένη, βάθους, κλπ), και η
παρατήρηση,

οι

ομάδες

εστίασης,

περιεχομένου,

φαινομενολογική

αφηγηματική,

ανάλυση,

ανάλυση

η

ανάλυση

ομιλίας

και

διαλόγων, η σημειωτική ανάλυση, η ερευνητική μεθοδολογία της
«εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας» (Grounded Theory) κ.α.
Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η εισαγωγή των εκπαιδευόμενων και
στις ποσοτικές μεθόδους και την εφαρμοσμένη στατιστική στις
κοινωνικές επιστήμες. Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με θέματα
σχεδιασμού και τεκμηρίωσης ποσοτικής έρευνας καθώς και με τα στάδια
ποσοτικής έρευνας. Επιπλέον, εξοικειώνονται με μεθόδους και τεχνικές
δειγματοληψίας, εξόρυξης δεδομένων και σχεδιασμού ποσοτικών

εργαλείων έρευνας. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τη
χρήση εξειδικευμένων στατιστικών λογισμικών π.χ. SPSS.
Συμμετέχοντες Εκπαιδευόμενοι/ες
Το Θερινό Πρόγραμμα (SUMMER SCHOOL) του Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας
«Μεθοδολογία Έρευνας, Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης»,
απευθύνεται κυρίως σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους
Διδάκτορες,

εκπαιδευτικούς

Εκπαίδευσης

καθώς

και

Πρωτοβάθμιας

σε

Ερευνητές

και

και

Δευτεροβάθμιας

Επιστήμονες

(π.χ.

κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, επιστημών της
αγωγής) αλλά και Προπτυχιακούς Φοιτητές, από διάφορα γνωστικά/
επιστημονικά πεδία οι οποίοι επιθυμούν να εντρυφήσουν στην
Μεθοδολογία Επιστημονικής έρευνας.
Εκπαιδευτικό Υλικό
Για κάθε διάλεξη θα ετοιμάζεται κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό από τον
εισηγητή,

ποικιλοτρόπως

(σε

μορφή

σημειώσεων,

αρχείων,

παρουσιάσεων, ασκήσεων, βάσεων δεδομένων, κλπ), το οποίο θα
διανεμηθεί σε όλους τους εκπαιδευόμενους (σε φάκελο με έντυπο υλικό
και σε CD), κατά την έναρξη του προγράμματος.
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων
Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα πραγματοποιηθεί με τη διεξαγωγή
και παρουσίαση ατομικών και συλλογικών εργασιών, καθώς και τη
γενικότερη παρουσία, συμμετοχή και συμβολή τους στο πρόγραμμα.

Αξιολόγηση του Θερινού Προγράμματος Σπουδών
Η αξιολόγηση του Θερινού Προγράμματος Σπουδών «Μεθοδολογία
Έρευνας,

Ποσοτικές

και

Ποιοτικές

Μέθοδοι

Ανάλυσης»

θα

πραγματοποιηθεί: από τους εκπαιδευόμενους μέσω ερωτηματολογίων ,τα
οποία θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα μετά το πέρας του
προγράμματος, από τους διδάσκοντες, μέσω της συμπλήρωσης ενός
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
Γλώσσες του Προγράμματος: Ελληνικά, Αγγλικά
Πιστωτικές Μονάδες: Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα πλήρους
παρακολούθησης (120 ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε 30 ECTS).
Τόπος Διεξαγωγής του θερινού σχολείου:
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Διάρκεια: 10 – 12 ημέρες
Μέρες διεξαγωγής του προγράμματος: Δευτέρα έως Σάββατο
Τα μαθήματα θα είναι θεωρητικά και εργαστηριακά, θα διεξάγονται
κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00μ.μ. και 17:30 μ.μ. έως 20:30 μ.μ. και
συμπληρώνονται από διαλέξεις ανοικτές στο ευρύ κοινό και στρογγυλά
τραπέζια.
Δίδακτρα-Κόστος: 1.200 Ευρώ ( τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δυο
δόσεις: 350 Ευρώ προκαταβολή και 850 Ευρώ μια εβδομάδα πριν την
έναρξη του προγράμματος). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα

δίδακτρα, οι σημειώσεις, κάθε είδους ενισχυτικό υλικό καθώς και
κοινωνικές εκδηλώσεις.
Εκτιμώμενος αριθμός φοιτητών: 20 – 40.

Εγγραφές - Αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση
εγγραφής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 30/7/2014.
Η αίτηση εγγραφής θα αξιολογηθεί από την επιστημονική και
οργανωτική επιτροπή, η οποία και θα ενημερώσει τους επιλεγέντες
έγκαιρα.
Οι συμμετέχοντες που θα εγγραφούν μέχρι 15/7/2014 για το τμήμα, το
οποίο θα διεξαχθεί στις 21 – 31 Ιουλίου 2014, και αυτοί που θα
εγγραφούν μέχρι 14/8/2014 για το τμήμα, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2030 Αυγούστου 2014 και επιλεγούν στο Θερινό Σχολείο θα έχουν
έκπτωση 10% για τη συμμετοχή τους.
Τα χρήματα θα κατατίθονται στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς.
GR60 0172 2500 0052
Αριθμός Λογαριασμού: 5250 5003 9507 824
Η φόρμα εγγραφής όπως και η απόδειξη πληρωμής (σκαναρισμένη).θα
αποσταλεί στους :
Ευθύμης Μαύρης: mavris.eu@gmail.com, 6971876932
Παναγιώτα Τερζή: pterzi@uowm.gr, 2385055115

Διδάσκοντες: Καθηγητές, Διδάκτορες και καταξιωμένοι Ερευνητές.

Πιστοποίηση: Πιστοποίηση συμμετοχής σε θερινό σχολείο 120 ωρών,
με τίτλο «Μεθοδολογία Έρευνας, Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι
Ανάλυσης» και 30 ECTS.

Φλώρινα, 04-07-2014

