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ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ του ΑΠΘ 
 
Πρόγραμμα σπουδών του Διατμηματικού ΜΠΣ «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση» 
 
 
1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Κριτική θεώρηση και ανάλυση των βασικών  παιδαγωγικών  θεωριών  και 
θεωριών μάθησης 

2. Βασικές θεωρίες Οικολογίας και η προβληματική της Ανθρώπινης  Οικολογίας 
3. Βασικές αρχές της βιωματικής Εκπαίδευσης: η θεωρία  
4. Κριτική εξιστόρηση και ανάλυση της σχέσης  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 

και σημερινού σχολείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
5. Το εκπαιδευτικό δράμα (Drama in Education) ως διδακτικό και ερευνητικό 

εργαλείο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
6. Το βασικό θεωρητικό, φιλοσοφικό, μεθοδολογικό και εννοιολογικό πλαίσιο της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Κριτική Παιδαγωγική: Θεωρία και πράξη 
2. Ειδικά θέματα Οικολογίας και Ανθρώπινης οικολογίας 
3. Βασικές αρχές της Βιωματικής Εκπαίδευσης: εφαρμογές στο σημερινό σχολείο  
4. Περιβαλλοντική Φιλοσοφία, περιβαλλοντική ηθική και εκπαίδευση αξιών    
5. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων   
6. Βιολογία και Περιβάλλον  

 
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Εβδομαδιαία σεμινάρια μεθοδολογίας της έρευνας 
Έναρξη συγγραφής της διπλωματικής εργασίας 
 
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Συγγραφή της διπλωματικής εργασίας 
 
Το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει από Απρίλιο του 2009 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2010. 
Το πρώτο εξάμηνο έχει ήδη ξεκινήσει αργοπορημένα (καθώς το σχετικό ΦΕΚ-2374/31-12-
2008 τ. Β΄) δημοσιεύτηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2008)  και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα 
Ιουλίου του 2009. Το δεύτερο εξάμηνο θα λάβει χώρα κατά το φθινόπωρο του 2009, ενώ το 
3ο (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2010) και 4ο εξάμηνο (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2010) θα 
αφιερωθούν σε σεμινάρια σχετικά με την μεθοδολογία της έρευνας και  στη συγγραφή των 
διπλωματικών εργασιών και θα έχουν αναγκαστική κατάληξη την 31 Δεκεμβρίου του 2010. 
Το παραπάνω διατμηματικό  ΜΠΣ απαιτεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες υποχρεωτική 
και καθημερινή παρουσία στα μαθήματα και στα εργαστήρια. Επιπροσθέτως, υποχρεωτική 
είναι η παρουσία τους σε συμπληρωματικά των παραπάνω μαθημάτων σεμινάρια τα οποία 
διεξάγονται σε κύκλους σαββατοκύριακων. Οι κύκλοι αυτοί υπολογίζονται σε 18-20 κατά τη 
διάρκεια των 3 πρώτων  εξαμήνων 
 
Αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων  
Α. Στο πρώτο εξάμηνο διδάσκονται τα εξής μαθήματα 
 



1. Κριτική θεώρηση και ανάλυση των βασικών  παιδαγωγικών  θεωριών  και 
θεωριών μάθησης (Μαρία Μπιρμπίλη) 
Θα εξεταστούν οι βασικές παραδοχές και τα χαρακτηριστικά ενός   
σημαντικού αριθμού θεωριών μάθησης και διδασκαλίας, θα εντοπιστούν   
κοινά στοιχεία και διαφορές και θα συζητηθεί η σχέση τους με την   
εκπαιδευτική πρακτική. Θα διερευνηθούν οι πιθανές εφαρμογές τους στο   
πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και θα ζητηθεί από τις/τους   
φοιτήτριες/ές να μεταφέρουν αυτά που έμαθαν στην πράξη. Θα εξεταστούν   
επίσης διάφορες διδακτικές στρατηγικές για την ανάπτυξη της   
δημιουργικής και κριτικής σκέψης 
 

2. Βασικές θεωρίες Οικολογίας και η προβληματική της Ανθρώπινης  Οικολογίας 
(Αναστασία Δημητρίου, Πολυξένη Ράγκου)   
Οικοσυστήματα, δομή και λειτουργία οικοσυστημάτων, οι τροφικές αλυσίδες, οι 
οικολογικές πυραμίδες,  οι βιογεωχημικοί κύκλοι, η βιοσυσσώρευση. Η οικολογική διαδοχή. 
Η βιοποικιλότητα. Οι σχέσεις μεταξύ των οργανισμών ενός οικοσυστήματος (ανταγωγισμός, 
αρπακτικότητα, παρασιτισμός, συμβίωση, αντιβίωση). Οικολογία πληθυσμών. Τα 
κυριότερα οικοσυστήματα του πλανήτη.   
 

3. Βασικές αρχές της Βιωματικής Εκπαίδευσης: η θεωρία (Αλέκος Γεωργόπουλος) 
Διεξαγωγή περιβαλλοντικών παιχνιδιών τόσο σε αίθουσα, όσο και στη φύση. Διεξαγωγή 
παιχνιδιών για την προώθηση της αυτοεικόνας των μελών της ομάδας και μετά 
αναστοχαζόμαστε πάνω σε παιχνίδια με δεμένα μάτια. 

Εκφώνηση καθοδηγούμενου ονείρου με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, 
αναστοχασμός και ανάλυση των αναμνήσεων των μελών της ομάδας, συσχετισμός τους με 
τα σημερινά περιβαλλοντικά δεδομένα, επισήμανση των σημείων τομής που συνδέουν τις 
προσωπικές ιστορίες με τα κοινωνικά (και περιβαλλοντικά) γεγονότα, αποτίμηση της 
σημασίας τους. 

Κολλάζ και ζωγραφική πάνω στην προσωπική τους σχέση με περιβαλλοντικά 
ζητήματα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Στο μάθημα αυτό αναλύεται ο θεωρητικός και μεθοδολογικός προβληματισμός 
σχετικά με τη λειτουργία και τη σημασία της Βιωματικής Εμπειρίας στη μάθηση και στην 
προσωπική ανάπτυξη: Θα εξεταστούν οι διεργασίες της μάθησης και της ανάπτυξης υπό το 
φως των σύγχρονων δεδομένων. 
 

4.  Κριτική εξιστόρηση και ανάλυση της σχέσης  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ) και σημερινού σχολείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Βέτα Τσαλίκη, Γιώργος 
Περδίκης, Δέσποινα Σουβατζή, Αλέκος Γεωργόπουλος)  
Τα  πρόδρομα της ΠΕ κινήματα, τα βασικά κείμενα της UNESCO και οι αλλαγές της πορείας 
της ΠΕ  που αυτά υποδεικνύουν. Τα κινήματα για το περιβάλλον και την εκπαίδευση.  
Η εξέλιξη της ΠΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και το θεσμικό της πλαίσιο. Ανάλυση του 
θεσμού του υπευθύνου ΠΕ, των  κέντρων ΠΕ, της σχέσης με το θεσμό της ευέλικτης ζώνης, 
το μέλλον της ΠΕ στο πεδίο του εθελοντισμού ή ως υποχρεωτικό μάθημα; 

Η ΠΕ. και η σχέση της με τα  αναλυτικά προγράμματα, ο εμβολιασμός, η 
διεπιστημονικότητα, η διαθεματικότητα και η ολιστικότητα 

Η μέθοδος project: η θεωρία. Ιστορικά στοιχεία, επιστημονικές αρχές της μεθόδου, 
κοινωνικο-εκπαιδευτικές  παράμετροι που διαπλέκονται (σύνδεση με την τοπική κοινωνία, 
βίωμα και συμμετοχή), οι διαφορετικές σχολές  

Η μέθοδος project: η πράξη. Κριτική παρουσίαση εφαρμοσμένων προγραμμάτων 
ΠΕ.  

Άλλες ενεργητικές μέθοδοι της ΠΕ (εννοιολογικοί χάρτες, αποσαφήνιση αξιών) 



Τα κέντρα ΠΕ, τα θεσμικά σχετικά ζητήματα, ο  ρόλος τους στην εξέλιξη της ΠΕ,  η 
φυσιογνωμία τους, οι  προοπτικές χρηματοδότησής τους, η σχέση τους με την τοπική 
κοινωνία, η αξιολόγηση του ως τώρα έργου τους.  

Το εκπαιδευτικό / παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιείται από τους 
εκπαιδευτικούς της ΠΕ. Κριτική ανάλυση των διαφορετικών λογικών  συγκρότησής του. 

Το περιεχόμενο της ΠΕ  (environmental literacy), οι σχετικές επιστημολογικές 
σχολές, η σχέση της ΠΕ με τις Φυσικές Επιστήμες, την  Οικονομία, την Πολιτική. 

Ο μετασχηματιζόμενος  ρόλος του εκπαιδευτικού.  
 

5. Η θεατροπαιδαγωγική ως διδακτικό και ερευνητικό εργαλείο στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Αντώνης Λενακάκης)  

 
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, θεωρητικά και 
εργαστηριακά, στις βασικές έννοιες και τα εργαλεία της Θεατροπαιδαγωγικής, ώστε να 
είναι σε θέση να κατανοούν, να δημιουργούν, να παρουσιάζουν και να ερμηνεύουν 
θεατροπαιδαγωγικά δρώμενα και συναφείς θεατροπαιδαγωγικές δράσεις με 
περιβαλλοντική προβληματική. 
 
Αντικείμενο, στόχοι και μεθοδολογία της Θεατροπαιδαγωγικής. Σχέση 
Θεατροπαιδαγωγικής με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η έννοια και τα συστατικά του 
θεάτρου ως παραστατικής τέχνης. Ειδικές σχέσεις Θεατροπαιδαγωγικής: Κανόνας-
εμψυχωτής-ομάδα, παιχνίδι και μάθηση, συμπεριφορά, στάσεις, αξίες, επικοινωνία, 
δράση, θεατρικό σημείο, αυτο-ανακάλυψη, αλληλεγγύη, διαδικασία, σκηνικό προϊόν, 
ενσυναίσθηση. Ο ρόλος του παιδαγωγού-εμψυχωτή. 
 
Η αξιολόγηση στο μάθημα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου μέσω των σκηνικών 
ασκήσεων και των αναλαμβανόμενων σκηνικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα σε κάθε 
συνάντηση, και μέσω των πολυαισθητηριακών/πολύτεχνων παρουσιάσεων επιλεγμένων 
θεματικών από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 
Ως τελική εργασία δίνονται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές οι εξής επιλογές, για να 
επιλέξουν μία ή περισσότερες, κατά περίπτωση: 
1. Δημιουργία, παρουσίαση στην ομάδα μας και αξιολόγηση ενός πολύτεχνου δρώμενου με 
περιβαλλοντική θεματική. 
2. Δημιουργία, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε 
εκπαιδευτικούς ή άλλους χώρους, το οποίο θα αξιοποιεί τις θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές 
και την περιβαλλοντική προβληματική. 
3. Δημιουργία, εμψύχωση και αξιολόγηση προγράμματος εμψύχωσης με τα μέλη της 
ομάδας του σεμιναρίου. 
4. Δημιουργία, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με εκπαιδευτικούς, 
στο οποίο θα διαπραγματεύονται ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσω 
θεατροπαιδαγωγικών πρακτικών. 

 
 

6.  Το βασικό θεωρητικό, φιλοσοφικό, μεθοδολογικό και εννοιολογικό πλαίσιο 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Αναστασία Δημητρίου, Πολυξένη Ράγκου) 
Εισαγωγή, ορισμοί, ιστορία της ΠΕ, τα κείμενα της Unesco από τις διάφορες συνδιασκέψεις 
(Στοκχόλμη, Βελιγράδι, Τιφλίδα, Μόσχα, Θεσσαλονίκη). Η εκπαίδευση για το περιβάλλον 
και την Αειφορία, τα όρια της ανάπτυξης, περιβαλλοντική δικαιοσύνη (environmental 
justice).  



Τα επιστημολογικά Παραδείγματα στην ΠΕ (θετικιστικό, ερμηνευτικό και κοινωνικά 
κριτικό). Βιωματική εκπαίδευση και ΠΕ, οι  διάφορες σχολές της βιωματικής εκπαίδευσης, η 
ανάγκη για παραγωγή θεωρίας στο συγκεκριμένο πεδίο. 
 Κονστρουκτιβισμός, αξίες-στάσεις-συμπεριφορές-συναισθήματα, κριτική σκέψη, φαντασία 
και δημιουργικότητα, κίνητρα εσωτερικά και εξωτερικά.  

Η ολιστικότητα, η συστημικότητα, η διεπιστημονικότητα και τρόποι που γίνονται 
αυτές οι έννοιες αντιληπτές στο πεδίο της ΠΕ  

Η Περιβαλλοντική Ηθική: θεώρηση των μη ανθρώπινων όντων, εγγενής  και  
εργαλειακή αξία της φύσης, ο ανθρωποκεντρισμός, ο οικοκεντρισμός, οι βασικές σχολές της 
Περιβαλλοντικής Ηθικής  

Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην ΠΕ: ο χάρτης εννοιών, το 
περιβαλλοντικό μονοπάτι, η επίλυση προβλήματος, το project  

Η αξιολόγηση στην ΠΕ, ο τρόπος που τα επιστημολογικά παραδείγματα ορίζουν το 
σκεπτικό και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στην πράξη. 

Η αξιολόγηση της όλης σειράς μαθημάτων από τις φοιτήτριες/ές 
 
(Β) Στο δεύτερο εξάμηνο διδάσκονται τα εξής μαθήματα 
 

1. Κριτική Παιδαγωγική: Θεωρία και πράξη (Γιώργος Γρόλλιος) 
Η κριτική παιδαγωγική συνιστά μια κριτική θεώρηση της εκπαίδευσης, του ρόλου του 
σχολείου και των μορφωτικών πρακτικών του εκπαιδευτικού μέσα σε αυτό. Οι θεωρίες της 
Κριτικής παιδαγωγικής, αν και δεν έχουν ούτε την ίδια ιδεολογική αφετηρία αλλά ούτε και 
τις ίδιες απολήξεις, εντούτοις συγκροτούν μια ιδιαίτερη συνιστώσα των παιδαγωγικών 
θεωριών και πρακτικών καθώς κοινό τους σημείο είναι η πεποίθηση ότι εκπαιδευτικοί και 
παιδιά δεν γίνονται απλοί και παθητικοί αποδέκτες του αναλυτικού προγράμματος που έχει 
σχεδιαστεί έξω από το σχολείο. Αντίθετα, είναι ενεργά πολιτικά υποκείμενα τα οποία 
μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση τις παραδοχές του αναλυτικού προγράμματος και των 
κυρίαρχων σχολικών πρακτικών "διαβάζοντας πέρα από τη λέξη τον κόσμο" - όπως έλεγε 
και ο Φρέιρε. Η κοινωνική ανάγνωση του κόσμου, σύμφωνα με τους θεωρητικούς της 
Κριτικής Παιδαγωγικής, είναι βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση του μαθητή ως 
ενεργού πολιτικού υποκειμένου 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην κριτική παιδαγωγική με σκοπό την εξοικείωση των 
φοιτητών/φοιτητριών με τις ρίζες της, τις αρχές της και στους βασικούς εκπροσώπους της. 
Παρουσίαση της έρευνας δράσης ως βασικού μεθοδολογικού εργαλείου της κριτικής 
εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης.  

Ενότητα 2: Η συγκρότηση και τα ρεύματα της κριτικής περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές, η μεθοδολογία, οι διδακτικές 
προσεγγίσεις, καθώς και παραδείγματα προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
εμπνευσμένων από την κριτική παιδαγωγική.  

Ενότητα 3: Άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών στο σχεδιασμό, στη διδακτική και 
στην αξιολόγηση προγραμμάτων κριτικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
 

2.   Ειδικά θέματα Οικολογίας και Ανθρώπινης οικολογίας (Κώστας Νικολάου) 
 

Ο τρόπος διαχείρισης των κοινών αγαθών καθορίζει το βαθμό ύπαρξης 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Μεταξύ των κοινών 

αγαθών, προεξάρχουσα θέση έχουν η διαχείριση του νερού, του κύκλου της τροφής 

(παραγωγή, διανομή, κατανάλωση), της ενέργειας και των απορριμμάτων. 

Εξετάζονται οι συνολικές επιπτώσεις της κρατικής και ιδιωτικής διαχείρισης αυτών 

των κοινών αγαθών και διερευνώνται οι δυνατότητες διαχείρισης, που προσφέρουν οι 

διάφορες μορφές της αναδυόμενης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. 



Εξετάζονται επίσης, μερικά κοινά χαρακτηριστικά και μέθοδοι της συνεταιριστικής 

και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παραδείγματα εφαρμογής συνεργατισμού στην 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και τέλος, η ανάγκη υποστήριξης και περαιτέρω 

ανάπτυξης του συνεργατισμού διαμέσου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
 
 

3.  Βασικές αρχές της Βιωματικής Εκπαίδευσης: εφαρμογές στο σημερινό σχολείο  
Εργασία σε μικρές ομάδες για την επισήμανση ενός περιβαλλοντικού ζητήματα, την 
επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με αυτό και την παρουσίασή του με 
βιωματικό τρόπο από κάθε μικρή ομάδα στην ολομέλεια. Ανάλυση των όρων της 
εμψύχωσης κάθε μικρής ομάδας προς την ολομέλεια, αναστοχασμός δεύτερης σκέψης και 
συναισθήματα, περιγραφή της δυναμικής της ομάδας, επισήμανση στοιχείων ενδυνάμωσης 
των μελών της ομάδας. Αξιολόγηση της πορείας της ομάδας, καταγραφή σε εργασίες των 
σημείων, στοιχείων, γεγονότων, εμπειριών και αναμνήσεων που δείχνουν την επιρροή των 
τεχνικών, της μεθοδολογίας και της γενικότερης φιλοσοφίας της βιωματικής μάθησης και 
εκπαίδευσης στην καθημερινή, προσωπική και επαγγελματική ζωή των φοιτητών/των. 
 

4. Περιβαλλοντική Φιλοσοφία, περιβαλλοντική ηθική και εκπαίδευση αξιών 
(Σταύρος Καραγεωργάκης, Λουκία Λιθοξοΐδου, Αλέκος Γεωργόπουλος)   
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις αρχές της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας με 
έμφαση στην περιβαλλοντική ηθική. Η περιβαλλοντική ηθική ως κλάδος της εφαρμοσμένης 
ηθικής και η χρησιμότητά της. Βασικά ζητήματα με τα οποία ασχολείται η περιβαλλοντική 
ηθική. Αναφορά βασικών αρχών των σημαντικότερων θεωριών ηθικής φιλοσοφίας 
(ωφελιμισμός, καντιανή ηθική, θεωρία δικαιωμάτων, συμβολαιοκρατία). Η διάσταση 
ανθρωποκεντρισμού-οικοκεντρισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι οικοκεντρικές 
θεωρίες της ηθικής της γης (Aldo Leopold), της βαθιάς οικολογίας (Arne Naess) και του 
σεβασμού προς τη φύση (Paul Taylor). Έμφαση στο ζήτημα της εγγενούς αξίας της φύσης. 
Το ζήτημα της ηθικής αντιμετώπισης των άλλων ζώων: η ηθική αντιμετώπιση των άλλων 
ζώων στον ελλαδικό αρχαίο κόσμο (Πυθαγόρειοι, Πορφύριος, Πλούταρχος), η εγγενής αξία 
των ζώων, στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στα άλλα ζώα, πρακτικές απολήξεις της 
ηθικής αντιμετώπισης των ζώων (οικόσιτα, ζώα συντροφιάς, χορτοφαγία). Ειδική αναφορά 
στο ζήτημα της χρήσης πειραματόζωων από τη σκοπιά της βιοηθικής. Η πολιτική οικολογία 
ως πεδίο άσκησης αρχών της περιβαλλοντικής ηθικής στην πολιτική. Θεωρίες πολιτικής 
οικολογίας: κοινωνική οικολογία, οικομαρξισμός, οικοκαπιταλισμός). Περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, ακτιβιστικές οργανώσεις, «οικοτρομοκρατία».  

Βασικός άξονας της διερεύνησης των περιβαλλοντικών ζητημάτων είναι ο 
εντοπισμός των υφερπουσών αξιών και του ρόλου που αυτές παίζουν στη γένεση και 
διατήρηση του προβλήματος. Η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο υπό μελέτη 
περιβαλλοντικό ζήτημα οδηγεί αργά ή γρήγορα στην αναζήτηση άλλων αξιών, τέτοιων που 
να προσανατολίζουν τις δράσεις μας σε περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Στην 
ανάδειξη των περιβαλλοντικών αξιών μπορούν να συμβάλλουν οι μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις που υιοθετεί η Εκπαίδευση Αξιών. Θα παρουσιαστούν στρατηγικές 
αντιπροσωπευτικές των διαφορετικών θεωριών μάθησης. Έμφαση θα δοθεί στην 
επεξεργασία ηθικών διλημμάτων και στο σχεδιασμό ενσυναισθητικών τεχνικών. 
 

5. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων  (Γιώργος 
Μαλανδράκης, Παύλος Πανταζής, Ευρυνόμη Αυδή) 
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών του σχεδιασμού και της 
διεξαγωγής μιας ποιοτικής έρευνας καθώς και της ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Γίνεται 
αναφορά σε τρόπους συλλογής ποιοτικών δεδομένων, όπως είναι η συνέντευξη, οι ομάδες 
εστίασης και η συμμετοχική παρατήρηση, αλλά και σε βασικές αρχές της ανάλυσης 



ποιοτικών δεδομένων, κυρίως μέσω της θεματικής ανάλυσης και της θεμελιωμένης 
θεωρίας.  

Επιπλέον, θα υπάρξουν 2 ή 3 σεμινάρια για εξοικείωση των φοιτητριών και των 
φοιτητών με τη χρήση της βιογραφικής προσέγγισης στις επιστήμες της αγωγής. Η 
βιογραφική προσέγγιση είναι ένας άλλος τρόπος, στο πλαίσιο των ποιοτικών 
μεθοδολογιών, για να μελετήσουμε τον κόσμο και τις κοινωνικές σχέσεις, και στηρίζεται 
στην κατασκευή και την ανάλυση αφηγήσεων ζωής και άλλων τεκμηρίων ζωής, 
προκειμένου να κατανοηθεί ο άνθρωπος ως υποκείμενο της ιστορίας (του). Σε σχέση με τις 
ποσοτικές μεθόδους θα γίνουν σεμινάρια πάνω στα παρακάτω θέματα. 

1. Κατασκευή ερωτηματολογίου  
a. Ανάλυση ακρίβειας  
b. Ανάλυση αξιοπιστίας  
c. Ανάλυση εγκυρότητας  

2. Ανάλυση ερωτηματολογίου  
a. Ομαδοποίηση ερωτήσεων: Παραγοντική Ανάλυση  
b. Ανάλυση αιτιότητας: Διαφοροποιός Ανάλυση  

3. Σύνθεση  
a. Δίκτυα ιδεών  
b. Επιβεβαιωτική Ανάλυση  

 
6. Βιολογία και Περιβάλλον (υπεύθυνος: Στέφανος Σγαρδέλης) 

Τα είδη της ελληνικής πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση. 
Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί : προβλήματα και  προοπτικές. 
Οι προβληματισμοί γύρω από το θέμα της βιοηθικής. 
 
3ο εξάμηνο 
Εβδομαδιαία σεμινάρια μεθοδολογίας της έρευνας 
Έναρξη συγγραφής της διπλωματικής εργασίας 
Μέσα από τα παραπάνω σεμινάρια οι φοιτητές/τριες θα επισημάνουν το επιστημονικό 
πεδίο μέσα στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία, θα 
βοηθηθούν στην παραγωγή των ερευνητικών τους εργαλείων και θα εκτελέσουν την 
σχετική έρευνα πεδίου. Η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη των ερευνητικών 
εργασιών τους καθώς και η έναρξη της συγγραφής της διπλωματικής τους εργασίας  θα 
απαιτήσει τη συχνή τους επαφή με τα μέλη ΔΕΠ που θα αναλάβουν το αντίστοιχο έργο. 
 
4ο εξάμηνο 
Συγγραφή της διπλωματικής εργασίας (15-20.000 λέξεις)  
 
 


