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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» 

 
 Η έννοια της ποιοτικής έρευνας. 
 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας ποιοτικής έρευνας. 
 Η σημαντικότητα της ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. 
 Βασικές διαφορές της ποιοτικής έρευνας από την ποσοτική έρευνα.  
 Οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα στην ποιοτική και την ποσοτική έρευνα όσον αφορά: (α) τις 

οντολογικές παραδοχές, (β) τις επιστημολογικές παραδοχές και (γ) τη σχέση ανάμεσα στη 
θεωρία και τα δεδομένα. 

 Οι μύθοι για τις σχέσεις μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. 
 Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες 

σε σχέση με τα βασικά στάδια της έρευνας. 
 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ποιοτικής έρευνας. 
 Ποιοτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα στην Ψυχολογία και την εκπαίδευση: 

θεωρητική και ιστορική οριοθέτηση του πεδίου. 
 Οι βασικοί γενικοί ιστορικοί σταθμοί (περίοδοι) της ποιοτικής έρευνας. 
 Οι βασικοί ιστορικοί σταθμοι και επιρροές για την ανάπτυξη της ποιοτικής έρευνας στην 

Ψυχολογία. 
 Οι βασικοί ιστορικοί σταθμοι και επιρροές για την ανάπτυξη της ποιοτικής έρευνας στην 

εκπαίδευση. 
 Επιστημολογία και θεωρητικό υπόβαθρο της ποιοτικής έρευνας.  
 Η έννοια της «κρίσης» στην επιστήμη και η κριτική του θετικιστικού «παραδείγματος».  
 Η έννοια του «παραδείγματος» και τα βασικά του συστατικά στοιχεία. 
 Η σπουδαιότητα του επιστημολογικού «παραδείγματος» στην ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στο 

πλαίσιο της ψυχολογίας και των παιδαγωγικών επιστημών. 
 Τα βασικά επιστημολογικά-μεθοδολογικά «παραδείγματα» στη θεωρία και έρευνα της 

σύγχρονης Ψυχολογίας (βασικές παραδοχές και διαφορές μεταξύ των παραδειγμάτων αυτών).  
 Οι βασικές παραδοχές του φυσιοκρατικού και του ανθρωπιστικού/ερμηνευτικού 

«παραδείγματος». 
 Βασικές διαφορές μεταξύ του φυσιοκρατικού και του ανθρωπιστικού/ερμηνευτικού 

«παραδείγματος» στις κοινωνικές επιστήμες. 
 Οι μύθοι του φυσιοκρατικού «παραδείγματος» υπό το πρίσμα του ανθρωπιστικού/ερμηνευτικού 

«παραδείγματος». 
 Τα βασικά σημεία κριτικής του φυσιοκρατικού-θετικιστικού «παραδείγματος». 



 Το ζήτημα της ιδεολογικής φόρτισης σε μια έρευνα (είτε ποσοτικού είτε ποιοτικού είτε μεικτού 
τύπου).  

 Η έννοια της θεωρίας και ο ρόλος της στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών. 
 Η έννοια της γνώσης, της επιστήμης, της μεθοδολογίας και της επιστημονικής μεθόδου. 
 Η έννοια της μεθόδου έρευνας και η διαφορά της από την έννοια της μεθοδολογίας της έρευνας. 
 Οι βασικοί τύποι ποιοτικών μεθοδολογιών/μεθόδων έρευνας. 
 Οι βασικές παραδοχές του κοινωνικού κονστρουξιονισμού. 
 Τα βασικά χαρακτηριστικά της κριτικής έρευνας. 
 Ο ρόλος του ερευνητή στην επιτόπια έρευνα.  
 Οι βασικές θέσεις του κριτικού «παραδείγματος» στην ψυχολογία και την εκπαίδευση. 
 Συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας, διαδικασίες ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης και 

ζητήματα σχεδιασμού της έρευνας. 
 Θεωρητικές προσεγγίσεις στην ποιοτική έρευνα (ερμηνευτικές, νατουραλιστικές, εθνογραφικές, 

φαινομενολογικές, βιογραφικές-αφηγηματικές, φεμινιστικές, μετανεωτερικές, 
κονστρουκτιβιστικές, κριτικές, οικολογικές και οικοσυστημικές, ενσώματες, κοινωνικο-
ιστορικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις, η προσέγγιση του κριτικού ρεαλισμού και της 
θεμελιωμένης θεωρίας (grounded theory), queer theory). 

 Ιδιογραφική (idiographic) vs νομογραφική (nomothetic) προσέγγιση.  
 Έννοια, προσεγγίσεις (στρατηγικές) και τύποι των μεικτών μεθόδων έρευνας.   
 Τα βασικά πλεονεκτήματα των μεικτών μεθόδων έρευνας. 
 Τρόποι παραγωγής και ανάλυσης ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων (μελέτη περίπτωσης, 

συνέντευξη, παρατήρηση, συμμετοχική παρατήρηση, ομαδικά εστιασμένη συνέντευξη (focus 
group), έρευνα-δράση, φαινομενολογικές μέθοδοι, εθνογραφική μέθοδος, ανάλυση 
περιεχομένου, ανάλυση λόγου (discourse analysis), ανάλυση διαλόγου ή συνομιλίας 
(conversation analysis), συνεργατική έρευνα (cooperative inquiry), μικρογενετική μέθοδος, 
«διδακτικό πείραμα», σχεδιαστικό πείραμα, τεκμήρια, κ.ά.].  

 Στάδια διεξαγωγής της ποιοτικής έρευνας. Διαδικασία επιλογής ερευνητικού προβλήματος. 
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Διατύπωση και οριοθέτηση προβλήματος. Διατύπωση ερευνητικού 
σκοπού. Σχεδιασμός της έρευνας.  

 Στάδια και τύποι ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων. Διαδικασία οργάνωσης, ανάλυσης και 
ερμηνείας των ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων. Συγγραφή της έρευνας. Σύνταξη 
βιβλιογραφικών αναφορών. 

 Ο ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ποιοτική έρευνα.  
 Δυνατότητες και όρια του ειδικού λογισμικού ποιοτικής ανάλυσης.  
 Προγράμματα Η/Υ για την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.  
 Αξιολόγηση της ποιοτικής έρευνας. Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας στις ποιοτικές 

μεθόδους έρευνας.   
 Κριτήρια ή πρακτικές που εξασφαλίζουν την εγκυρότητα (validity), την αξιοπιστία-

φερεγγυότητα (credibility) και την εμπιστευσιμότητα (trustworthiness) σε μια ποιοτική έρευνα. 
 Πολυμεθοδολογικές και πολυδιάστατες (πολυπρισματικές) προσεγγίσεις, η στρατηγική του 

τριγωνισμού (triangulation) και της κρυσταλλοποίησης.  
 Ηθική και δεοντολογία στην ποιοτική έρευνα. 
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 Αντικείμενο και παραδοχές των κοινωνικο-ιστορικών, πολιτισμικών και οικολογικών-
ενσώματων ψυχολογικών προσεγγίσεων όσον αφορά τα ζητήματα των διαδικασιών μάθησης και 
ανάπτυξης.  

 Βασικές κριτικές τους θέσεις στις άλλες θεωρητικές κατευθύνσεις της Ψυχολογίας (ψυχοφυσική, 
δομική και μορφολογική ψυχολογία, συμπεριφορισμός, γνωστικο-αναπτυξιακή ψυχολογία, 
ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών, υπολογιστικές προσεγγίσεις 
κ.ά.).  

 Μεθοδολογική κρίση της ψυχολογίας και η εναλλακτική προοπτική των κοινωνικο-ιστορικο-
πολιτισμικών και οικολογικών-ενσώματων προσεγγίσεων.  

 Βασικοί πρωτεργάτες των κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικών και οικολογικών-ενσώματων 
προσεγγίσεων στην ψυχολογία.  

 Βασικές προσεγγίσεις της σύγχρονης πολιτισμικής ψυχολογίας (συμβολική προσέγγιση, θεωρία 
της δραστηριότητας και ατομικιστική προσέγγιση).  

 Βασικές έννοιες των κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικών και οικολογικών-ενσώματων 
προσεγγίσεων.   

 Το ζήτημα των μονάδων ανάλυσης.  
 Οικολογικές προσεγγίσεις και η ιδιαιτερότητα της οικολογικής προσέγγισης του J.J. Gibson.  
 Η οικολογική ψυχολογία ως ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. 
 Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της οικολογικής ψυχολογίας του J.J. Gibson και της κοινωνικο-

ιστορικής και πολιτισμικής ψυχολογίας του L. Vygotsky. 
 Η σπουδαιότητα και οι συνεπαγωγές των οικολογικών-ενσώματων προσεγγίσεων στις 

διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών και στις Επιστήμες της Αγωγής γενικότερα.   
 Κοινωνικο-ιστορικό-πολιτισμικό πλαίσιο (θεσμοί, δομές, πρακτικές, αξίες ή νοήματα, 

παραδόσεις κ.λπ.) και ψυχολογικές διαδικασίες (αντίληψη, φαντασία, κατηγοριοποίηση, 
γενίκευση και αφαίρεση, παραγωγική σκέψη και συμπερασμός, γλωσσικές και μνημονικές 
διαδικασίες, ευρηματικές διαδικασίες, διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, διαδικασίες 
αυτοανάλυσης και αυτογνωσίας, συναισθηματικές και κοινωνικο-ηθικές διαδικασίες κ.ά.).   

 Η έννοια του περιβάλλοντος στην οικολογική προσέγγιση του J.J. Gibson.  
 Βασικές οικολογικές έννοιες για την περιγραφή του περιβάλλοντος.  
 Οικολογική φυσική και οπτική και ο μύθος του χώρου και του χρόνου.  
 Η έννοια του αντιληπτικού συστήματος.  
 Είδη αντιληπτικών συστημάτων και οι βασικές τους διαφορές από τις αισθήσεις.  
 Οι έννοιες της περιβαλλοντικής και της περιπατητικής όρασης σε αντιπαράθεση προς τις έννοιες 

της στιγμιοτυπικής και της διαφραγματικής όρασης.  
 Κριτική της έννοιας του ερεθίσματος και η εναλλακτική θεωρία των προσφερόμενων 

δυνατοτήτων.  



 Παραδείγματα προσφερομένων δυνατοτήτων και οι διάφοροι τομείς εφαρμογής τους.  
 Οι έννοιες των ιδιοειδικών πληροφοριών και των εξωειδικών πληροφοριών.  
 Η έννοια του σώματος στην οικολογική προσέγγιση.  
 Το σώμα ως μέσο επενέργειας και αυτογνωσίας.  
 Ο ρόλος του σώματος, της ιδιοδεκτικότητας και της μετακίνησης στις διαδικασίες της 

αντιληπτικής μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών.  
 Τα πειράματα με τον οπτικό κρημνό και το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από αυτά. 
 Η έννοια του οικολογικού θώκου.  
 Η σπουδαιότητα της έννοιας του οικολογικού θώκου για τη μελέτη και την κατανόηση των 

ψυχοπαιδαγωγικών και των μαθησιακών διαδικασιών μέσα στην τάξη.  
 Η έννοια της αντιληπτικής μάθησης και ανάπτυξης στην οικολογική προσέγγιση και η 

σπουδαιότητά της στις διαδικασίες αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών.  
 Το ζήτημα του εγωκεντρισμού και της ιδιωτικής και της κοινής (δημόσιας) γνώσης.  
 Η έννοια της έμμεσης (διαμεσολαβημένης) αντίληψης και οι βασικές διαφορές της από την 

έννοια της άμεσης (αδιαμεσολάβητης) αντίληψης.  
 Τρόποι έμμεσης γνώσης ή επίγνωσης.  
 Βασικές διαφορές μεταξύ της επίγνωσης που αποκτάται μέσω των εικόνων και της επίγνωσης 

που αποκτάται μέσω της γλώσσας.  
 Αντιληπτικές διαδικασίες και αναπαραστάσεις (εικόνες, γλώσσα κ.ά.): Αμοιβαίες σχέσεις και ο 

ρόλος τους στην αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών.  
 Από την οικολογική πληροφορία στα κοινωνικο-ιστορικά και πολιτισμικά θεσμοθετημένα 

αναπαραστατικά συστήματα.  
 Η έννοια της πολυτροπικής διερεύνησης και των πολυτροπικών πληροφοριών και η 

σπουδαιότητά τους στις διαδικασίες αντιληπτικής μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών.  
 Η έννοια της διερευνητικής δραστηριότητας και η σπουδαιότητά της στη διαδικασία της 

αντιληπτικής μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών.  
 Βασικά σημεία κριτικής της προσέγγισης του Piaget σχετικά με τις διαδικασίες ανάπτυξης και 

μάθησης των παιδιών από την πλευρά των κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικών και οικολογικών-
ενσώματων προσεγγίσεων.  

 Θεωρίες διαφοροποίησης κόντρα θεωρίες εμπλουτισμού στο ζήτημα των διαδικασιών 
αντιληπτικής μάθησης. 

 Η έννοια των προσφερόμενων δυνατοτήτων και των πληροφοριών στην οικολογική προσέγγιση 
και η σπουδαιότητά τους στην αντιληπτική μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών.  

 Προσφερόμενες δυνατότητες (affordances) και παιχνίδι. 
 Προσφερόμενες δυνατότητες (affordances) και δημιουργικότητα.  
 Προσφερόμενες δυνατότητες (affordances) και τέχνη. 
 Προσφερόμενες δυνατότητες (affordances) και σώμα.  
 Βασικές διαδικασίες που οδηγούν στην αντιληπτική μάθηση (διάκριση ή διαφοροποίηση).   
 Ο ρόλος του σώματος και του βιώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης, ανάπτυξης και 

γνώσης. 
 Παράγοντες που εξηγούν την τάση «εξαφάνισης» (της «απούσας παρουσίας») και 

εργαλειοποίησης του σώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης των 
παιδιών.  

 Η σπουδαιότητα της αντίληψης και της δράσης στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης του 
ανθρώπου: η οικολογική προοπτική. 

 Βασικά ειδοποιά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς.  
 Το φαινόμενο της κοινής οπτικής προσοχής και της κοινωνικής αναφοράς και η σπουδαιότητά 

τους στις διαδικασίες αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών.  



 Βασικές επιστημονικές διαπιστώσεις σχετικά με τις δυνατότητες αντιληπτικής μάθησης των 
νεογνών και βρεφών.  

 Βασικές μέθοδοι μελέτης της αντιληπτικής μάθησης και ανάπτυξης στα προλεκτικά βρέφη.  
 Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης.  
 Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη σύμφωνα με τον L. Vygotsky.  
 Η έννοια της ζώνης της εγγύτερης (επικείμενης) ανάπτυξης και η σπουδαιότητά της στις 

διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης.  
 Το ζήτημα της εσωτερίκευσης των ανώτερων ψυχολογικών λειτουργιών στις κοινωνικο-

ιστορικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις.  
 Γλώσσα και διαδικασίες αντιληπτικής μάθησης και ανάπτυξης. 
 Εικόνες και διαδικασίες αντιληπτικής μάθησης και ανάπτυξης.  
 Ψυχολογικά εργαλεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση.  
 Ο ρόλος του εργαλείου και του συμβόλου στην ανάπτυξη των παιδιών.  
 Η σχέση του λόγου με τη χρήση εργαλείων.  
 Κοινωνικο-πολιτισμική δραστηριότητα και μετασχηματισμός της νοητικής δραστηριότητας.  
 Ο γενικός γενετικός νόμος της πολιτισμικής ανάπτυξης. 
 Βασικές παραδοχές, αρχές και έννοιες της οικο-σωματικο-βιωματικής προοπτικής. 
 Βασικές μεθοδολογικές παραδοχές της οικο-σωματικο-βιωματικής προσέγγισης όσον αφορά την 

οικολογικά έγκυρη έρευνα των διαδικασιών εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης.  
 Βασικές παραδοχές, αρχές και έννοιες της Βιωματικής, Ευρετικής και Αφηγηματικής-Διαλογικής 

Ψυχοπαιδαγωγικής. 
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