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∆ραστηριότητα 1

Προετοιµαστείτε να µε ρωτήσετε για να
µάθετε όσα νοµίζετε ότι πρέπει να
γνωρίζει ένας φοιτητής/µια φοιτήτρια για
το δάσκαλό του/της.



Μέθοδοι έρευνας

• Μέθοδοι έρευνας είναι οι ερευνητικές
προσεγγίσεις µε τις οποίες συλλέγουµε
δεδοµένα µε σκοπό να εξάγουµε
συµπεράσµατα και ερµηνείες, να
περιγράψουµε, να εξηγήσουµε και να
προβλέψουµε.

• Εκπαιδευτική έρευνα: σκοπός της να πετύχει
αξιόπιστες λύσεις σε εκπαιδευτικά
προβλήµατα µέσα από συστηµατική και
προγραµµατισµένη συλλογή, ανάλυση και
ερµηνεία δεδοµένων.



Ποσοτική και Ποιοτική έρευνα

• Επισκόπηση
(Ερωτηµατολόγια και
τεστ)

• Πειραµατικός
Σχεδιασµός

• Ποσοτικοποιηµένα
αποτελέσµατα
παρατηρήσεων, 
συνεντεύξεων κ.τ.λ.

• Ανάλυση Περιεχοµένου

• Συνέντευξη (ατοµική ή
οµαδική)

• Παρατήρηση
(Συµµετοχική ή Μη
Συµµετοχική, 
Καλυµµένη ή Μη
Καλυµµένη)

• Μελέτη Περίπτωσης

• Εθνογραφική Μελέτη

• Ανάλυση Περιεχοµένου



Ποιοτικές προσεγγίσεις γεννούν

υποθέσεις για ποσοτικές έρευνες.

Ποιοτικές προσεγγίσεις βοηθούν στην

εξήγηση ποσοτικών ευρηµάτων και

γενικών σχέσεων.

Ποσοτική και Ποιοτική έρευνα



• Συνήθως, τα περισσότερα πλεονεκτήµατα των
ποσοτικών ερευνών αποτελούν µειονεκτήµατα για τις
ποιοτικές έρευνες και το αντίστροφο.

• «Μικτές» προσεγγίσεις συνδυάζουν ποσοτικές και
ποιοτικές µεθόδους κατά το µεθοδολογικό τους
σχεδιασµό για να αξιοποιούν καλύτερα τα
πλεονεκτήµατα κάθε µεθόδου και αντιµετωπίζουν
αποτελεσµατικότερα τις αδυναµίες καθεµιάς.

Παράδειγµα: Επισκόπηση (survey) και ακολούθως
συνεντεύξεις

(Με την επισκόπηση σχηµατίζεται µία γενική εικόνα, 
διαµορφώνονται υποθέσεις που ερευνούνται σε βάθος
στις συνεντεύξεις.)

Μεικτές προσεγγίσεις



Πότε η συνέντευξη ενδείκνυται για µια
ποιοτική έρευνα;

• Όταν η έρευνα επικεντρώνεται στο νόηµα που
έχουν για τους συµµετέχοντες συγκεκριµένα
φαινόµενα.

• Όταν πρόκειται να µελετηθούν σε βάθος χρόνου
προσωπικές απόψεις για τις διαδικασίες στο
πλαίσιο µιας κοινωνικής µονάδας.

• Όταν απαιτούνται προσωπικές ιστορικές
αφηγήσεις για το πώς αναπτύχθηκε ένα
συγκεκριµένο φαινόµενο. 



Πότε χρησιµοποιούµε συνέντευξη; 

• Όταν απαιτείται διερευνητική εργασία
πριν διεξαχθεί µια ποσοτική µελέτη. 

• Όταν έχει διεξαχθεί µια ποσοτική µελέτη
και απαιτούνται ποιοτικά δεδοµένα για να
επικυρώσουν συγκεκριµένες µετρήσεις ή να
διευκρινιστεί και να επεξηγηθεί το νόηµα
των ευρηµάτων. 



∆ιάκριση των συνεντεύξεων µε βάση το
βαθµό δόµησης της συνέντευξης

• Πλήρως δοµηµένη συνέντευξη

• Ηµιδοµηµένη συνέντευξη

• Μη δοµηµένη συνέντευξη



Είδη συνεντεύξεων

• ∆οµηµένες συνεντεύξεις

• Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις

• Μη δοµηµένες συνεντεύξεις

• Τηλεφωνικές συνεντεύξεις

• Συνεντεύξεις πληροφορητών (informant interviews)

• Συνεντεύξεις οµάδων (group interviews)

• Οι οµάδες εστίασης (focus groups)



∆οµηµένες συνεντεύξεις

Οι δοµηµένες συνεντεύξεις δεν

µπορούν να ταιριάξουν εύκολα σε

µελέτες ευέλικτου σχεδίου. 

Συµβάλλουν κυρίως σε ένα

προκαθορισµένο σχέδιο.



Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις

• Στις ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις, ο
συνεντευκτής ξεκινά από ένα αρχικό
θέµα, αλλά στη συνέχεια, και σε
κάποιο βαθµό, καθοδηγείται από τις
απαντήσεις του ερωτώµενου για να
συνεχίσει την επόµενη ακολουθία
θεµάτων.



Μη δοµηµένες συνεντεύξεις

Οι µη δοµηµένες συνεντεύξεις είναι

µη τυποποιηµένες, 

ανοικτές και

σε βάθος συνεντεύξεις.



Τηλεφωνικές συνεντεύξεις

Μπορούν να έχουν ένα υψηλό ποσοστό

απόκρισης, λιγότερες επιδράσεις του

συνεντευκτή και χαµηλότερη τάση για

κοινωνικά αποδεκτές αποκρίσεις. 

Η έλλειψη βέβαια οπτικών υποδείξεων µπορεί

να προκαλέσει προβλήµατα στην ερµηνεία. 



Συνεντεύξεις πληροφορητών
(informant interviews)

µη κατευθυντήρια συνέντευξη

(non-directive interview)

επικεντρωµένη συνέντευξη

(focused interview)



Συνεντεύξεις οµάδων
(group interviews)

• Μπορούν να πραγµατοποιηθούν στο
πλαίσιο µιας οµάδας, όπως και ένας προς
έναν. 

• Οι συνεντεύξεις οµάδων µπορούν να
ανήκουν σε οποιονδήποτε από τους
τύπους που εξετάσθηκαν προηγουµένως, 
και πιο ειδικά, µπορεί να είναι πλήρως
δοµηµένες, ηµιδοµηµένες ή µη δοµηµένες.



Οι οµάδες εστίασης
(focus groups)

• Οµάδα εστίασης είναι µια οµαδική
συνέντευξη πάνω σε ένα συγκεκριµένο
θέµα, από όπου προέρχεται και η έννοια
«εστίαση». 

• Είναι µια ανοιχτή, οµαδική συζήτηση που
καθοδηγείται από τον ερευνητή και
τυπικά εκτείνεται πάνω από τουλάχιστον
µία ώρα.



Οι ερωτήσεις



∆ραστηριότητα 2

Μοιράζεται οδηγός συνέντευξης στους
φοιτητές/φοιτήτριες µε βάση τον οποίο
εναλλάξ παίζουν το συνεντευκτή και το
συνεντευξιαζόµενο.



Οι ανοικτές ερωτήσεις :

• είναι ευέλικτες,

• επιτρέπουν τη σε βάθος προσέγγιση και το
ξεκαθάρισµα παρανοήσεων,

• δίνουν τη δυνατότητα να γίνει έλεγχος των
ορίων της γνώσης του αποκρινόµενου,

• ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τη σχέση
µεταξύ συνεντευκτή και
συνεντευξιαζόµενου (αποκρινόµενου)



Οι ανοικτές ερωτήσεις:

• επιτρέπουν µια πιο αληθινή
αξιολόγηση αυτού που πιστεύει
πραγµατικά ο αποκρινόµενος, 

• µπορεί να παράγουν απρόσµενες ή
απροσδόκητες αποκρίσεις.



Πρέπει να αποφεύγονται: 

• οι διφορούµενες ερωτήσεις,

• οι ερωτήσεις που διατυπώνονται µε

επαγγελµατική γλώσσα,

• οι ερωτήσεις που οδηγούν κάπου,

• οι µεροληπτικές ερωτήσεις.



∆ραστηριότητα 3

Χαρακτηριστικά ερωτηµατολογίων και
συνεντεύξεων



Πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα των

συνεντεύξεων



Ο ρόλος του συνεντευκτή

Ο συνεντευκτής πρέπει να:

• ακούει περισσότερο και να µιλάει
λιγότερο,

• θέτει τις ερωτήσεις µε έναν ευθύ, 
ξεκάθαρο και µη απειλητικό τρόπο, 

• απολαµβάνει τη συνέντευξη,

• εξαλείφει ο,τιδήποτε θα µπορούσε να
οδηγήσει τους ερωτώµενους να
απαντήσουν µε έναν συγκεκριµένο τρόπο.



Ανάλυση δεδοµένων συνέντευξης

• Κατηγοριακή ανάλυση

• ∆οµική ανάλυση

• Ανάλυση του λόγου



Κατηγοριακή ανάλυση

Τα κριτήρια που επιτρέπουν την κατάταξη

κάθε µονάδας καταγραφής σε µια

κατηγορία µπορεί να είναι:

• σηµασιολογικά

• συντακτικά

• λεξικολογικά



Οι τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν οι κατηγορίες είναι οι εξής:

• Η εξαντλητικότητα

• Η αποκλειστικότητα

• Η οµοιογένεια

• Η αντικειµενικότητα

• Η πιστότητα

• Η αρµοδιότητα ή καταλληλότητα

• Η παραγωγικότητα



∆οµική ανάλυση

• Η δοµική ανάλυση προσπαθεί να προσεγγίσει τη
δοµή, δηλαδή την κρυφή εκείνη τάξη πραγµάτων
που εξασφαλίζει την οργάνωση των επιµέρους
στοιχείων και υπαγορεύει τους σχετικά
αµετάβλητους νόµους συγκρότησης, διάρθρωσης
και λειτουργίας τους. 

• Η δοµική ανάλυση προσπαθεί αφενός να
εντοπίσει τα ανόµοια και την ποικιλία των
φαινοµένων και αφετέρου ενδιαφέρεται για την
εσωτερική λογική και τους κανόνες που διέπουν
τις σχέσεις τους που αναδεικνύουν τις νοηµατικά
και µορφικά σηµαντικές σταθερές. 



Ανάλυση λόγου

• Λόγος είναι κάθε επικοινωνία που
χρησιµοποιεί το γλωσσικό κώδικα και είναι
ενταγµένη σε ένα γνωστικό, κοινωνικό και
ιστορικό πλαίσιο. 

• Η ανάλυση του λόγου παρατηρεί και
αναλύει τις διαδικασίες που διέπουν τη
χρήση του λόγου στην καθηµερινή ζωή.

• Η µελέτη της γλώσσας παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη διερεύνηση
τόσο των νοηµάτων του λόγου όσο και των
συνθηκών που δηµιουργούν την παραγωγή
διαφορετικών µορφών λόγου. 



• Ανεπεξέργαστο κείµενο της συνέντευξης ή παρατήρησης

↓

• Κωδικοποίηση του κειµένου

↓

• Αντιπαραβολή και σύγκριση των κωδικών για εντοπισµό
διαφορών και οµοιοτήτων

↓

• Συµπύκνωση όµοιων κωδικών σε θεµατικές ενότητες

↓

• Οι θεµατικές ενότητες αποτελούν την τελική ερµηνεία του
φαινοµένου

↓

• Σύνδεση των θεµατικών ενοτήτων µε την ευρύτερη
βιβλιογραφία

Τα βήµατα που ακολουθούνται στην ανάλυση των συνεντεύξεων



Ανάλυση των δεδοµένων

Από τη στιγµή που συλλεχθούν τα ποιοτικά δεδοµένα µε µη
δοµηµένες ή ηµιδοµηµένες ερευνητικές συνεντεύξεις στη
συνέχεια αναλύονται ώστε να ερµηνευτεί και να κατανοηθεί
το υπό έρευνα φαινόµενο. 

Η ανάλυση των δεδοµένων είναι εκείνο το σηµείο όπου ο
ερευνητής συγκρίνει και αντιπαραβάλλει, ερµηνεύει και
κατανοεί, συµπεραίνει και επαληθεύει. 

Η διαδικασία της ανάλυσης είναι αυτή που δίνει νόηµα στην
έρευνα και αποτελεί τον απώτερο στόχο της, αφού τα
δεδοµένα από µόνα τους δεν µιλούν, αλλά απαιτούν πάντοτε
από τον ερευνητή να δώσει νόηµα, να συνδέσει φαινοµενικά
ασύνδετα σηµεία, να ερµηνεύσει τα αίτια πίσω από τα
δεδοµένα και, τελικά, να δηµιουργήσει νέα γνώση.



Ανάλυση των δεδοµένων

Στην ποιοτική έρευνα η ανάλυση δεν µπορεί να γίνει µε στατιστικές
αναλύσεις και συγκριτικά γραφήµατα. 

Το πρώτο πράγµα που κάνει ο ποιοτικός ερευνητής, αφού συλλέξει τα
δεδοµένα του, είναι να τα καταγράψει όλα σε χαρτί/στον υπολογιστή. 

Αν, δηλαδή, έχει διεξαγάγει µαγνητοφωνηµένες µη δοµηµένες
ερευνητικές συνεντεύξεις, τότε αυτές πρέπει να καταγραφούν κατά
λέξη, όπως, επίσης, οι παύσεις της οµιλίας ή τυχόν αστεία. 

Εφόσον οι συνεντεύξεις ή οι παρατηρήσεις καταγραφούν, τότε ο
ποιοτικός ερευνητής διαβάζει και ξαναδιαβάζει όλα τα καταγεγραµµένα
δεδοµένα, αφενός για να τα ξαναθυµηθεί και αφετέρου για να αρχίσει
να τα κατανοεί, δηλαδή να µπορέσει να αποκτήσει µια ολοκληρωµένη
αντίληψη ως προς το τι λένε ή κάνουν οι συµµετέχοντες.



Ανάλυση των δεδοµένων

Το αµέσως επόµενο σηµείο είναι η κωδικοποίηση. 

Ο ερευνητής αποδίδει έναν αντιπροσωπευτικό κωδικό σε µια
µεγάλη ενότητα του κειµένου. 

Ο κωδικός αυτός εκφράζει σε συντοµία την ερµηνεία που ο
ερευνητής δίνει στο συγκεκριµένο κοµµάτι της συνέντευξης, π.χ. 
αίσθηµα αγωνίας ή δυσκολία κατανόησης κ.λπ. 

Ο κωδικός αναδύεται, κατά κάποιο τρόπο, µέσα από το κείµενο
και δεν επιβάλλεται από τον ερευνητή εκ των προτέρων. 

Έτσι όλο το κείµενο της συνέντευξης ή της παρατήρησης
ουσιαστικά συµπυκνώνεται σε µια σειρά από αντι-
προσωπευτικούς κωδικούς.

Αυτοί οι κωδικοί αντιπαραβάλλονται και συγκρίνονται µεταξύ
τους για να εντοπιστούν κωδικοί µε όµοια χαρακτηριστικά ή
νοήµατα.



Ανάλυση των δεδοµένων

Εφόσον εντοπιστούν όµοιοι κωδικοί και σηµειωθούν οι µεταξύ
τους οµοιότητες, τοποθετούνται µαζί, ώστε να σχηµατιστεί
αυτό που ονοµάζεται θεµατική ενότητα. 

Οι θεµατικές ενότητες, λοιπόν, αποτελούν συµπυκνωµένες
ολιστικές περιγραφές και ερµηνείες. 

Είναι το τελικό απαύγασµα για το πώς ερµηνεύουν, 
αντιλαµβάνονται και βιώνουν οι συµµετέχοντες το υπό έρευνα
φαινόµενο και αποτελούν το απόσταγµα που προσφέρει τη
βαθύτερη κατανόηση και επεξεργασµένη γνώση για τους
συµµετέχοντες. 

Οι θεµατικές ενότητες συνήθως δεν ξεπερνούν τους
µονοψήφιους αριθµούς, διαφορετικά απαιτείται περαιτέρω
ανάλυση.



Ανάλυση των δεδοµένων

Το τελευταίο στάδιο της ανάλυσης περιλαµβάνει τη σύνδεση
των θεµατικών ενοτήτων µε την ευρύτερη βιβλιογραφία και τις
υφιστάµενες θεωρίες. 

∆ηλαδή, ποιες είναι οι οµοιότητες και ποιες οι διαφορές µεταξύ
των αποτελεσµάτων της έρευνας και της ήδη υπάρχουσας
γνώσης. 

Επίσης, υποχρέωση του ερευνητή σε αυτό το σηµείο είναι να
καταδείξει τον τρόπο µε τον οποίο τα αποτελέσµατα του
προσφέρουν βαθύτερη κατανόηση, πιο επεξεργασµένη γνώση
και αρτιότερη αντίληψη για το υπό έρευνα φαινόµενο.
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