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 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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