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Στόχοι του μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν το
κατάλληλο επίπεδο γνώσης και κατανόησης των ζητημάτων που άπτονται
της επιλογή θέματος, των διαδικασιών και της δεοντολογίας για τη
διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο της γλωσσικής διδασκαλίας και γενικότερα
της εκμάθησης των γλωσσών. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με ποιοτικές
και ποσοτικές ερευνητικές τεχνικές και θα μάθουν πώς να ενεργούν ως
ανεξάρτητοι ερευνητές με σκοπό να αναπτύξουν επαρκώς ικανότητα
χρήσης μιας σειράς ερευνητικών στρατηγικών και μεθόδων.

Μαθησιακά αποτελέσματα/οφέλη
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται
να είναι ικανοί να:
 Xρησιμοποιούν ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές τεχνικές
 Αποτιμούν κριτικά τη σπουδαιότητα των ποικίλων ερευνητικών
μεθοδολογιών και τεχνικών
 Διεξάγουν μόνοι τους πρωτογενή έρευνα πάνω σε ένα ερευνητικό
θέμα
 Συγκεντρώνουν πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα για την ερευνητική
μελέτη

Περιεχόμενα μαθήματος:
Oι θεματικές περιοχές που καλύπτονται σε αυτό το μάθημα είναι οι εξής:
















Tι αποτελεί έρευνα─ Τι αποτελεί καλή ερευνητική πρακτική;
Ποιοτικά κριτήρια και ερευνητική δεοντολογία
Ποιοτικές, ποσοτικές και μεικτές ερευνητικές μέθοδοι
Συλλογή δεδομένων και επιλογή ερευνητικών υποκειμένων
Ανάλυση δεδομένων
Καταγραφή και παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Ερωτηματολόγιο
Συνέντευξη
Παρατήρηση μέσα στην τάξη διδασκαλίας της γλώσσας
Ανάλυση λογου
Μελέτη περίπτωση
Παιχνίδα ρόλων
Έρευνες
Μέθοδοι ενδοσκόπησης
Διαμήκης vs διατμηματική έρευνα

Mέθοδοι διδασκαλίας:
Διαλέξεις, συζήτηση στο φόρουμ, συνεδρίες ερωταποκρίσεων
Μέθοδοι αξιολόγησης:
Εργασία, πρόοδος, συμμετοχή στο φόρουμ, τελική εξέταση
Aπαιτούμενα εγχειρίδια:
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