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Νίθνο . Αξβαλίηεο 

 

1 Μεζνδνινγηθό πιαίζην 

Η πξνηεηλφκελε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζπληζηά κηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα  

(Creswell, 2011, ζ. 452) (Robson, 2007, ζ. 270) θαηά ηελ νπνία ζα ζπιιερζνχλ δεδν-

κέλα πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη θαη’ επέθηαζε λα 

πινπνηεζνχλ νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί. Καη’ νπζίαλ πξφθεηηαη γηα κηα 

έξεπλα ηχπνπ επηζθφπεζεο, ε επηινγή ηεο νπνίαο θξίλεηαη σο ε θαηαιιειφηεξε κε 

βάζε ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ ζα κειεηε-

ζνχλ, θαζψο θαη ηνπο δπλεηηθά  δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο 

(Cohen & Manion, 1997, ζ. 122).  

1.1 θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ  

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ 

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηεξηθηηθή ιεη-

ηνπξγία ησλ Οκαδηθψλ πκβνπιεπηηθψλ πλαληήζεσλ (Ο), επηδηψθνληαο εηδηθφ-

ηεξα ηε ζχλδεζε απηψλ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη 

ησλ ηδίσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΠΜ. Ο εξεπλεηηθφο ζθνπφο εμεηδηθεχε-

ηαη θαη αλαδηαηππψλεηαη ππφ ηε κνξθή ησλ αθφινπζσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ: 

1. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΠΜ «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπ-

ζε» ηνπ ΔΑΠ γηα ηελ ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ησλ Ο; Σν εξψηεκα απηφ 

εμεηδηθεχεηαη ζηα αθφινπζα ππν-εξσηήκαηα: 

i. Πνηα είλαη ε θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδνληαη νη θνηηε-

ηέο, ζχκθσλα κε ηελ θαηά Tait (2000) δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο 
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ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο κεηαμχ γνυζηικήρ, ζςναιζθημαηικήρ θαη ζς-

ζηημικήρ. 

ii. Πνηνο είλαη ν ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ησλ Καζεγεηψλ-πκβνχισλ θαη 

ηεο νκάδαο ησλ ζπκθνηηεηψλ; 

iii. Η ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία θαηά ηηο Ο εμαζθαιίδεη ηε δηαζχλδεζε 

κε άιιεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔμΑΔ ηνπ 

ΔΑΠ θαζψο θαη κε ηελ νκάδα ησλ ζπκθνηηεηψλ; 

iv. ε ηη βαζκφ ε ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ησλ Ο αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ; Παξαηεξείηαη δηάζηαζε κε-

ηαμχ πξνζδνθηψλ θαη πινπνηεζέλησλ ζηφρσλ; 

2. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΠΜ «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπ-

ζε» ηνπ ΔΑΠ  γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα κειέηεο, ην ξφιν ηνπ Καζεγεηή-πκβνχινπ θ.ιπ.  πνπ ε-

πεξεάδνπλ ηελ αλάγθε θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο; 

3. Πψο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηψλ (π.ρ. αθαδεκατθφ 

πξνθίι, πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ζε ΔμΑΔ) επεξεάδνπλ ηελ αλάγθε θαη ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο; 

1.2 Ο εξεπλεηηθόο πιεζπζκόο 

Ο πιεζπζκφο πξνο ηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε έξεπλα αθνξά ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΠΜ 

«πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ, ππφ ηελ έλλνηα πσο ζπγθξνηνχλ κηα νκάδα 

αηφκσλ πνπ έρνπλ ην ίδην ραξαθηεξηζηηθφ (Creswell, 2011, ζ. 178), ελ πξνθεηκέλσ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. Απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 

απηνχ, θαη γηα ιφγνπο πνπ εμεηδηθεχνληαη αθνινχζσο ζηελ ελφηεηα πεξί δπλεηηθά 

αμηνπνηήζηκσλ πφξσλ, επηιέγεηαη σο πληθςζμόρ-ζηόσορ ε νκάδα ησλ θνηηεηψλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα (Θ.Δ.) ΔΚΠ51- Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα ζηελ 

Πξάμε. Απηή ε ππννκάδα ησλ θνηηεηψλ έρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηα 

νπνία ν εξεπλεηήο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη θαη λα κειεηήζεη.  

Απφ ηα άηνκα ηεο νκάδαο ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ θαηά ην αθαδε-

κατθφ έηνο 2014-15 ηε Θ.Δ. ΔΚΠ51 ζα επηιεγεί ην πξνο κειέηε δείγκα, δειαδή ε π-
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πννκάδα ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ πξνο ηελ νπνία ν εξεπλεηήο ζα επεδίσθε ππφ ηδαλη-

θέο ζπλζήθεο ηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ (Παπαλαζηαζίνπ, 1996, ζ. 105). 

Ο πιεζπζκφο απηφο είλαη άκεζα εληνπίζηκνο, σζηφζν ην κέγεζνο, ε γεσγξαθηθή δηα-

ζπνξά ηνπ θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηε-

ησλ (π.ρ. χπαξμε πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο, επίπεδν βαζηθψλ ζπνπδψλ, ζηάδην νιν-

θιήξσζεο ηεο θνίηεζεο ζην ελ ιφγσ ΠΜ) θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ιήςε δεηγκαην-

ιεπηηθψλ απνθάζεσλ (Cohen & Manion, 1997, ζ. 126). Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθε-

θξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο, θαη θπξίσο ππφ ην πιαίζην ησλ δπλεηηθά αμην-

πνηήζηκσλ πφξσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί δειγμαηολητία συπίρ πιθανόηηηα, κέζσ ηεο 

πξνζέγγηζεο ηεο βολικήρ δειγμαηολητίαρ (Cohen & Manion, 1997, ζ. 130 · Creswell, 

2011, ζ. 182), δειαδή ηεο επηινγήο θνηηεηψλ πνπ είλαη πξφζπκνη θαη δηαζέζηκνη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε κειέηε. Η επηινγή απηή ζηεξεί εμ νξηζκνχ νπνηαδήπνηε πξφζεζε 

γηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο, σζηφζν ην δείγκα κπν-

ξεί λα παξαζρέζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηε-

κάησλ.  Σν δείγκα ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηε ζπγθε-

θξηκέλε Θ.Δ. θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο θαη νη νπνίνη ζα επηιέμνπλ λα ζπκκε-

ηάζρνπλ ζηε ζπκπιήξσζε ελφο ειεθηξνληθά απηνζπκπιεξνχκελνπ εξσηεκαηνινγί-

νπ, πνπ απνηειεί ην εξγαιείν ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Οη κεηαβιεηέο (Μ) κε βάζε ηηο νπνίεο θαηεγνξηνπνηείηαη ν εξεπλεηηθφο καο 

πιεζπζκφο είλαη νη αθφινπζεο:  

 Μ1 - Όπαξμε ή φρη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ: (ΝΑΙ- ΟΥΙ) 

 Μ2 - Όπαξμε πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο ζηελ ΔμΑΔ: (ΝΑΙ- ΟΥΙ) 

 Μ3 - Δπηηπρήο νινθιήξσζε Θ.Δ. ζην ΔΑΠ:  (ΝΑΙ- ΟΥΙ) 

Με βάζε απηά δηακνξθψλνληαη νθηψ επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπ-

ζκνχ  

 ΜΔΣΑΠΣΤΥ. ΠΟΤΓΔ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΖΝ ΔμΑΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ Θ.Δ. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 

Α Υ  Υ  Υ  

Β Υ  Υ   Υ 

Γ Υ   Υ Υ  

Γ Υ   Υ  Υ 
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Δ  Υ Υ  Υ  

Σ  Υ Υ   Υ 

Ε  Υ  Υ Υ  

Ζ  Υ  Υ  Υ 

 

Με βάζε ηηο δπλαηέο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ, ην δείγκα καο νθείιεη ηνπ-

ιάρηζηνλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ σο πξνο απηέο. Χζηφζν ε επηιεγφκελε δηαδηθα-

ζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ρσξίο 

πξφηεξε γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θνηηεηψλ, δελ επηηξέπεη ην δείγκα λα είλαη 

εμ αξρήο ζηξσκαηνπνηεκέλν θαη λα αληηθαηνπηξίδεη ηνλ πιεζπζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ 

ε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζα είλαη αληίζηξνθε. Η έξεπλα ζα μεθηλήζεη απφ ηε 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, φπσο απηά ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηε-

ρφλησλ. Καζψο, ιφγσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο, δελ ζα ππάξρνπλ ειιείπνληα δε-

δνκέλα (Creswell, 2011, ζ. 219), ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ 

δείγκαηνο θαζεκεξηλά, έσο φηνπ ν αξηζκφο ησλ ππνβιεζέλησλ απαληήζεσλ λα κπνξεί 

λα θαιχςεη ηα ζηαηηζηηθά ζθάικαηα ηεο επηιεγείζαο ηερληθήο. Σν δείγκα ζα πξέπεη 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αξρηθή ζηξσκαηνπνίεζε πνπ έρεη ν πιεζπζκφο κεηαμχ πα-

ιαηψλ θαη λέσλ θνηηεηψλ (κε βάζε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε άιισλ Θ.Δ.). Δπίζεο κε 

βάζε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ απηφο ζηξσκαηνπνηείηαη ζε 8 νκάδεο (Α έσο Η). 

Αλ ππνινγίζνπκε σο ειάρηζην αξηζκφ ηνπο 15 ζπκκεηέρνληεο αλά νκάδα (Creswell, 

2011, ζ. 183), ην ζπλνιηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ καο ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζηα 

120 άηνκα, αληηζηνηρψληαο πεξίπνπ ζην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ εξεπλεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Παξαθνινπζψληαο θαζεκεξηλά ηα ζηνηρεία ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ σο 

πξνο ηε δηαθχκαλζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο ππφ κειέηε κεηαβιεηέο, κπνξνχκε λα 

ζηακαηήζνπκε ηελ απνδνρή άιισλ απαληήζεσλ (απελεξγνπνηψληαο ην ζχλδεζκν ή 

κε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνβιεζείζεο απαληήζεηο πέξα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν α-

ξηζκφ), εθφζνλ ζπγθεληξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο θαηά πεξίπησζε. ηελ αληίζε-

ηε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ν αλαγθαίνο αξηζκφο απαληήζεσλ κπνξνχκε, κέζσ 

ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο γλσζηνπνίεζεο ζην θφξνπκ επηθνηλσλίαο, λα πξνβνχκε ζηε 

ζπκπιεξσκαηηθή ππφκλεζε γηα ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ έξεπλα. 
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1.3 Οη δηαζέζηκνη πόξνη 

Ο ζρεδηαζκφο νπνηαζδήπνηε έξεπλαο νθείιεη λα ιάβεη εμαξρήο ζνβαξά ππφςε ηνπ 

ηνπο δπλεηηθά δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο. ηελ πξνθείκελε 

πεξίπησζε ε έξεπλα ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ίδην ηνλ εξεπ-

λεηή, ν νπνίνο θαιείηαη αθελφο λα αλαπηχμεη ηελ εξεπλεηηθή ζεσξία θαη ηα εξεπλεηη-

θά εξγαιεία, αθεηέξνπ λα ηα εθαξκφζεη ζην εξεπλεηηθφ πεδίν θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εμαγάγεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. ιε απηή ε πξνζπάζεηα εθηείλεηαη ζην εχξνο ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, δειαδή ηεο ξεαιηζηηθήο ζηαζεξάο ηνπ θαζεκεξηλνχ 24σξνπ θαη 

ηνπ ζπλνιηθά δηαζέζηκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (ππφ κνξθή εκεξψλ, εβδνκάδσλ ή 

κελψλ) γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Δπίζεο νθείιεη λα ιάβεη 

ππφςε ηεο πσο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο ζα επελδπζεί ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνλνκηθήο επηβίσζεο ηνπ εξεπλεηή, πνπ «πξέπεη 

πξψηα λα εμαζθαιίζεη ηα ειάρηζηα ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ θαη θαηφπηλ λα εξεπλήζεη» 

(Λάδνο, 1998, ζζ. 216-217). Τπφ ην πξίζκα ινηπφλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ δηαζέζηκνπ 

ρξφλνπ, ηεο εμ νινθιήξνπ πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή θαη ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ, ε ζπιινγή ησλ εξεπ-

λεηηθψλ δεδνκέλσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ελφο ειεθηξνληθά απηνζπκπιεξνχκε-

λνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

1.4 Δξγαιείν θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

1.4.1 Το εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Η έξεπλα, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο, πεξηιακβάλεη ηε ρξή-

ζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Η επηινγή 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θξίλεηαη σο ε πξνζθνξφηεξε γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο 

(Αζαλαζίνπ, 2000, ζ. 103 · Robson, 2007, ζ. 278). 

 Δπηηπγράλεη ρακειφ θφζηνο.. 

 Μπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κέζσ απηνχ κεγάινο αξηζκφο ππνθεηκέλσλ, δηεπξχ-

λνληαο έηζη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.  

 Δμαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Πεξηνξίδεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

 Παξέρεη εχθνια επεμεξγάζηκα θαη αμηνπνηήζηκα δεδνκέλα. 
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Δηδηθφηεξα ε πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδεη ηα 

αθφινπζα πιενλεθηήκαηα (Thompson, Surface, Martin, & Sanders, 2003, ζ. 198) 

(Wright, 2005): 

 Σν δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο νπζηαζηηθά κεδελίδεηαη θαζψο δελ ππάξρεη αλάγθε 

εθηχπσζεο θαη ηαρπδξνκηθήο δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 Δμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε εξεπλεηηθά ππνθείκελα πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν 

λα πξνζεγγηζηνχλ κέζσ άιινπ ηξφπνπ (π.ρ. ιφγσ δπζθνιίαο εμαζθάιηζεο 

ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο). 

 Δμαζθαιίδεη πςειφ πνζνζηφ απφθξηζεο. 

 Δπηηξέπεη ηελ ηαρχηεξε ζπγθέληξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, απειεπ-

ζεξψλνληαο παξάιιεια ρξφλν γηα ηνλ εξεπλεηή λα αζρνιεζεί κε άιινπο ην-

κείο ηνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Δπίζεο νη απαληήζεηο πνπ θαηαρσξνχληαη 

κπνξνχλ απηφκαηα λα κεηαηξαπνχλ ζε επεμεξγάζηκα δεδνκέλα, απειεπζεξψ-

λνληαο ηνλ εξεπλεηή απφ ην ρξφλν πνπ δηαθνξεηηθά ζα απαηηνχληαη γηα ηελ 

απνδειηίσζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα έληππα εξσηεκαηνιφγηα.  

 Σέινο ε δπλαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο λα απαηηεί ηελ απάληεζε ζε 

φιεο ηηο εξσηήζεηο, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ εξσηε-

καηνινγίνπ, ζπκβάιεη ζηε εμάιεηςε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ελλειπόνηυν δεδο-

μένυν (Creswell, 2011, ζζ. 219-220) ή ηεο χπαξμεο απαληήζεσλ εθηφο ηνπ 

πξνθαζνξηζκέλνπ εχξνπο ηηκψλ. 

Βέβαηα ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ γίλεηαη ελ γλψζεη ησλ πεξην-

ξηζκψλ πνπ ην ζπλνδεχνπλ, ηφζν ζηελ έληππε κνξθή ηνπ φζν θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

(Αζαλαζίνπ, 2000, ζ. 103). Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ειεθηξνληθψλ εξσηε-

καηνινγίσλ ηα ζέκαηα δεηγκαηνιεςίαο θαη ε γεληθεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα έρνπλ απα-

ζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο (Andrews, Nonnecke, & Preece, 2003, ζζ. 192-193· Wright, 

2005· Zhang, 1999, ζ. 58). Λακβάλνληαο ππφςε πσο κεγάιν κέξνο ησλ ηππηθψλ ππν-

ρξεψζεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΠΜ δηεθπεξαηψλεηαη αλαγθαζηηθά κέ-

ζσ ηεο ρξήζεο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο, ππν-

βνιή γξαπηψλ εξγαζηψλ, ελεκέξσζε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ Ο, πξφζβαζε ζε ζπ-

κπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ), ζεσξνχκε πσο ε ζπκπιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ δελ ππφθεηηαη ζε κεξνιεςία ηεο 

απφθξηζεο (Robson, 2007, ζ. 281). Η ζεκαληηθφηεξε αδπλακία ηνπ ειεθηξνληθνχ 



7 

 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ζπλδέεηαη κε ην ελδερφκελν ηεο πνιια-

πιήο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνλ ίδην ζπκκεηέρνληα. Σν πξφβιεκα απηφ 

κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κε ηξφπνπο πνπ είηε πεξηνξίδνπλ ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηε-

ρφλησλ (π.ρ. ρξήζε κνλαδηθψλ θσδηθψλ αξηζκψλ), είηε κε ηελ αμηνπνίεζε ηερλνινγη-

θψλ κέζσλ (π.ρ. αξρείσλ εληνπηζκνχ- tracking cookies), ηα νπνία βέβαηα κπνξνχλ 

θαη απηά λα παξαθακθζνχλ. Η ζπλδπαζηηθή αμηνπνίεζε απηνκαηνπνηεκέλσλ θαη αλ-

ζξψπηλσλ (manual) ηερληθψλ επηθχξσζεο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ην πξφ-

βιεκα απηφ (Konstan, Rosser, Ross, Stanton, & Edwards, 2005). ε θάζε πεξίπησζε 

φκσο, θαη κε βάζε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηα πιε-

νλεθηήκαηα πνπ εμαζθαιίδεη ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θξίλνπκε 

πσο μεπεξλνχλ απηφ ην κεηνλέθηεκα.  

1.4.2  Η διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη ζε αηνκηθφ επίπεδν, δειαδή ε κνλάδα πξνο 

αλάιπζε ζα είλαη ηα άηνκα- θνηηεηέο ηεο Θ.Δ. ΔΚΠ51. Η πινπνίεζε ηεο έξεπλαο δελ 

απαηηεί θαλελφο είδνπο άδεηα παξά κφλν ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ. Σν 

πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απηή 

εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο αλάξηεζεο ελφο ζχληνκνπ ελεκεξσηηθνχ θεηκέλνπ ζην θφ-

ξνπκ επηθνηλσλίαο ηεο Θ.Δ. πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ησλ  Ηιεθηξνληθψλ Υψξσλ 

Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο (http://study.eap.gr) θαη είλαη πξνζβάζηκν ζε φινπο (θαη 

κφλν ζε απηνχο) ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε Θ.Δ. θαηά ηελ 

πεξίνδν πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο. Σν θείκελν απηφ παξαηίζεηαη ζην Παπάπηημα Ι. Η 

δηαζχλδεζε ησλ Ηιεθηξνληθψλ Υψξσλ Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο κε ηνπο ινγαξηα-

ζκνχο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ θνηηεηψλ επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε απνζην-

ιή ηνπ θεηκέλνπ ζε απηνχο, άξα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δπλεηηθνχ αξηζκνχ ησλ παξα-

ιεπηψλ. 

Η αλάγλσζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ θεηκέλνπ νδεγεί κέζσ ελζσκαησκέλνπ ππεξ-

δεζκνχ ζηελ online ππεξεζία πνπ θηινμελεί ην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην. Δθεί νη 

ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο, πξηλ ηελ πξφζβαζε ζην εξσηεκαηνιφγην (βι. Παπάπηημα 

ΙΙΙ)
2
, δηαβάδνπλ ηε ζπλνδεπηηθή- ελεκεξσηηθή επηζηνιή (βι. Παπάπηημα ΙΙ), ζηελ ν-

πνία ζα πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα: 

                                                 
2
 Η κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζα είλαη φπσο αθξηβψο ζην Πα-

ξάηεκα ΙΙΙ, κε κφλε δηαθνξνπνίεζε ηηο πξνζαξκνγέο σο πξνο ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ απαληήζεσλ. 

Έηζη π.ρ. ε ππφδεημε γηα ζεκείσζε ηεο απάληεζεο ππφ ηε κνξθή   ή ηνπ θπθιψκαηνο ηεο επηιεγφκε-

http://study.eap.gr/
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 Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο. 

 Η αλαγθαηφηεηα πνπ ηελ επηβάιιεη. 

 Η ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπκβνιήο ησλ θνηηεηψλ σο εξεπλεηηθψλ ππν-

θεηκέλσλ. 

 Η ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηα γεληθφηεξα δεηήκαηα εξεπλεηηθήο ε-

ζηθήο. 

Σαπηφρξνλα ε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή επέρεη θαη ζέζε εληχπνπ ζπλαίλεζεο 

(Creswell, 2011, ζζ. 186-187), ε νπνία πξνθχπηεη απηφκαηα απφ ηελ επηινγή ησλ π-

πνθεηκέλσλ λα ππνβάιινπλ νξηζηηθά ην εξσηεκαηνιφγην, φηαλ ην νινθιεξψζνπλ, ή 

λα απνζπξζνχλ απφ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

Η θνηλνπνίεζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κηα θιεηζηή ιίζηα 

αλαγλσζηψλ απνηξέπεη απφ ηνλ θίλδπλν ζπκπιήξσζήο ηνπ απφ άηνκα πνπ δελ αλή-

θνπλ ζηνλ εξεπλεηηθφ πιεζπζκφ. Δπηπιένλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεξνιεςία ηεο 

απφθξηζεο (Robson, 2007, ζ. 281)  κέζσ ηεο ελδερφκελεο ζπκπιήξσζεο πεξηζζνηέ-

ξσλ ηνπ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ ίδην θνηηεηή, επηιέγεηαη κηα ππεξεζία ζπ-

κπιήξσζεο ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αμηνπνηεί ηε ρξήζε αξρείσλ εληνπη-

ζκνχ (tracking cookies), πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηνχληαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη λα 

εκπνδίδνληαη απφ ηε ζπκπιήξσζε πνιιαπιψλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπηζεκαίλεηαη πσο 

ε ρξήζε αξρείσλ εληνπηζκνχ απιψο θαζηζηά κνλαδηθφ θάζε ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα 

πνπ εηζέξρεηαη ζηε ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απνδίδνληάο ηνπ έλα ηπραίν αξηζ-

κφ, ρσξίο λα ζέηεη δεηήκαηα πηζαλήο ηαπηνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, άξα θαη άξ-

ζεο ηεο αλσλπκίαο ηνπο. 

1.5 Κξίλνληαο ηελ επηινγή ηεο κεζόδνπ 

πκπεξαζκαηηθά, θαη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηηο ελφηεηεο 1.1 – 1.4, θξίλνπκε πσο 

ε επηινγή ηεο κεζφδνπ ηεο επηζθφπεζεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλε-

ηηθνχ εξγαιείνπ είλαη ε πξνζθνξφηεξε δπλαηή γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο θαζψο : 

 Δπηηξέπεη ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

άκεζε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ηνπ ππφ έξεπλα πιεζπζκνχ. 

                                                                                                                                            
λεο απάληεζεο ηνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έληππε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα αληηθαηαζηα-

ζνχλ κε ηελ ππφδεημε γηα επηινγή ελφο κοςμπιού επιλογήρ (radio button).  
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 Δίλαη ξεαιηζηηθή, ππφ ην πιαίζην ησλ πφξσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ θαη 

ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. 

Χζηφζν, πέξαλ ηνπ δεηήκαηνο εθαπμοζιμόηηηαρ θαη θαηαιιειφηεηαο ηεο ελ 

ιφγσ κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, πθίζηαηαη θαη ην ζέκα ηεο εμαζθάιηζεο ησλ απα-

ξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ εξεπλεηηθήο ζπλέπεηαο, πνπ ζπλδένληαη κε ηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ηνπ εξγαιείνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. Σα δεηήκαηα απηά πξνζεγγίδνληαη ζην αθφινπζν 

θεθάιαην. 

2 Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα δηαδηθαζηώλ θαη κεζόδσλ 

2.1 Γόκεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ 

Γηα ηηο αλάγθεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθε έλα απηνζρέδην εξσηεκαην-

ιφγην κε 34 εξσηήζεηο, ζην ζχλνιφ ηνπο θιεηζηνχ ηχπνπ πιελ ηεο ηειεπηαίαο ζηελ 

νπνία δεηείηαη ε θαηαρψξεζε ηπρφλ επηζεκάλζεσλ ησλ θνηηεηψλ ελ γέλεη γηα ηελ π-

πνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ζην ΔΑΠ.  Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ δνκήζεθε απφ εξσηή-

ζεηο θαηαζθεπαζκέλεο εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη απφ ηελ πξν-

ζαξκνγή εξσηήζεσλ πνπ ήδε είραλ αμηνπνηεζεί ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο κε ζπλα-

θέο ζέκα. Η κνξθή ησλ εξσηήζεσλ (θιεηζηνχ ηχπνπ) επηηξέπεη ηελ εχθνιε θσδηθν-

πνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο εληφο ησλ πεξηνξηζκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη απφ 

ηα αλειαζηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζήο ηεο. Η επηινγή ησλ απα-

ληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε θαηεγνξηθψλ ν-

λνκαζηηθψλ θιηκάθσλ (π.ρ. εξσηήζεηο 1-6) θαη ηζνδηαζηεκηθψλ θιηκάησλ ηχπνπ Lik-

ert (Creswell, 2011, ζζ. 202-204), βαζκνλνκεκέλσλ απφ ην 1 – 5 (1=θαζφινπ, 

2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ). 

Η πξψηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείην απφ 3 θαηαζθεπαζκέλεο 

εξσηήζεηο πνπ επηρεηξνχζαλ λα απνηππψζνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνη-

ηεηψλ, δειαδή ην αθαδεκατθφ πξνθίι (εξψηεζε 1) θαη ηελ ελδερφκελε χπαξμεο πξν-

υπάξρνπζαο εκπεηξία ζε ΔμΑΔ (εξσηήζεηο 2 & 3), πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά 

ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αλ απηά ζπλδένληαη κε ηελ αλάγθε θαη ηελ θαηεχ-

ζπλζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Η εξψ-

ηεζε 3 είλαη ε κνλαδηθή εκη-θιεηζηή ζην εξσηεκαηνιφγην, επηηξέπνληαο απαληήζεηο 
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πνπ ηπρφλ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην εξψηεκα απφ πνχ πξνέξρεηαη ε ελδερφκελε ε-

κπεηξία ησλ θνηηεηψλ ζε ζπνπδέο ΔμΑΔ. 

Η δεχηεξε ελφηεηα απνηειείηαη απφ 11 θαηαζθεπαζκέλεο εξσηήζεηο θαη επη-

δηψθεη ηελ απνηχπσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ θνηηεηψλ απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην ππάξ-

ρνλ ΠΜ. ην ζεκείν απηφ θιεζήθακε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην ΔΑΠ. χκθσλα 

κε ηε δηάξζξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ε Θ.Δ. ΔΚΠ51 είλαη ππνρξεσηηθή θα-

ηά ην πξψην έηνο ζπνπδψλ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο κε έηνο εηζαγσγήο απφ ην 2013 

θαη εληεχζελ, ελψ παξάιιεια είλαη ππνρξεσηηθή θαη γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ησλ ε-

ηψλ 2000-2011 πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηνλ ε-

ξεπλεηηθφ καο πιεζπζκφ, πέξαλ ησλ 700 εγγξαθέλησλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-

15 πνπ πηζαλφηαηα ζηεξνχληαη πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο απφ ηε θνίηεζε ζην ΔΑΠ, 

αλακέλεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εγγξαθέληεο ησλ εηψλ 2000-2011 νη νπνίνη 

έρνπλ εκπεηξία απφ ηελ παξαθνινχζεζε κίαο ηνπιάρηζηνλ Θ.Δ. Γηα ην ιφγν απηφ ηί-

ζεηαη κηα επώηηζη θίληπο (Παξαζθεπφπνπινο, 1993, ζ. 115) (εξψηεζε 4) πνπ θαηε-

γνξηνπνηεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλάινγα κε ην αλ έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο άιιε 

Θ.Δ. ζην ζπγθεθξηκέλν Π.Μ.. Η εξψηεζε απηή επηηξέπεη ην δηαρσξηζκφ ησλ ζπκκε-

ηερφλησλ, θάηη πνπ έρεη πξνβιεθηεί θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, θαζψο ν 

εξεπλεηηθφο πιεζπζκφο αλακέλεηαη λα είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλνο, αθνχ ε αιιαγή ζηε 

δηάξζξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κεηά ην έηνο 2013 νδεγεί ζηελ αληζνξξνπία 

σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο θνίηεζεο ζην ΔΑΠ.  Οη ε-

ξσηήζεηο 5 έσο θαη 11 απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε φζνπο έρνπλ ήδε παξαθνινπ-

ζήζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ κία Θ.Δ. ζην ζπγθεθξηκέλν Π.Μ.. Η εξψηεζε 5 απνηπ-

πψλεη ηηο Θ.Δ. πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο νη θνηηεηέο, γηα ηηο νπνίεο δηεξεπλά-

ηαη ε αλάγθε ηεο ππνζηήξημεο πνπ είραλ νη θνηηεηέο, κέζσ απάληεζεο ζε κηα πεληά-

βαζκε θιίκαθα Likert (εξψηεζε 7), ηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο ζα αμηνπνηεζνχλ ζπλδπ-

αζηηθά κε ηελ εξψηεζε 10, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε ζχλδεζε ηεο αλάγθεο γηα ππνζηή-

ξημε κε ζπγθεθξηκέλεο Θ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδαθηηθνχ πιη-

θνχ, ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, ηνπ ξφινπ ηνπ Καζεγεηή-πκβνχινπ θ.ιπ. Οη εξσηή-

ζεηο 8 & 9 απνηππψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ Ο πνπ παξαθνινχζεζαλ νη θνηηεηέο αλά 

ζεκαηηθή ελφηεηα, δεδνκέλα πνπ αμηνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά κε απηά ησλ εξσηήζεσλ 

7 & 10 γηα λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηεο αλάγθεο γηα ππνζηήξημε 

θαη ηεο ζπρλφηεηαο παξαθνινχζεζεο ησλ Ο. Καζψο ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 
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έδεημε πσο νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ζε πςειφ πνζνζηφ  θαη αμηνινγνχλ σο ζεκα-

ληηθέο ηηο Ο, ε εξψηεζε 11 επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

νη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο δελ ζπκκεηείραλ ζηηο Ο, κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο 

ζρεηηθέο δειψζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (δειψζεηο 11.7 θαη 11.8). Οη 

εξσηήζεηο 12 έσο θαη 14 αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ηξέρνπζα εκπεηξία ησλ 

θνηηεηψλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Θ.Δ. Γηεξεπλάηαη ν αξηζκφο 

ησλ Ο πνπ παξαθνινχζεζαλ (εξψηεζε 12) θαη ε χπαξμε αλάγθεο γηα ππνζηήξημε, 

αξρηθά ζε κηα πεληάβαζκε θιίκαθα Likert (εξψηεζε 13) ε νπνία εμεηδηθεχεηαη ζε 

ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηνπ Καζεγεηή-πκβνχινπ θαη 

ην ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο (εξψηεζε 14). 

Η ηξίηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 15 έσο θαη 34 θαη απνηειείηαη 

απφ θαηαζθεπαζκέλεο εξσηήζεηο φζν θαη απφ εξσηήζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ 

πξνζαξκνγή ήδε αμηνπνηεζέλησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Η εξψηεζε 15 επηρεηξεί 

ηελ απνηχπσζε ηεο γλψκεο ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ην αλ νη Ο αληαπνθξίζεθαλ 

ζηηο αλάγθεο ηνπο. Γηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα ησλ Ο λα εμαζθαιίδνπλ ηε 

δηαζχλδεζε κε ηελ νκάδα ησλ ζπκθνηηεηψλ (εξσηήζεηο 16, 20 & 21) θαη ηηο 

ππφινηπεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΔΑΠ (εξσηήζεηο 28 & 29). Οη εξσηήζεηο 17 

& 19 δηεξεπλνχλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

Ο θαη ηελ πηζαλή δηάζηαζε κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη πινηπνηεζέλησλ ζηφρσλ 

(εξψηεζε 18). Οη εξσηήζεηο 22 έσο θαη 27 δηεξεπλνχλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ππνζηήξημεο θαη ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπ Καζεγεηή-πκβνχινπ θαη ηεο νκάδαο 

ησλ ζπκθνηηεηψλ. Η εξψηεζε 22 απνηειεί πξνζαξκνγή
3
 ηεο θιίκαθαο Student Aca-

demic Support Scale,  ε αμηνπηζηία ηεο νπνίαο έρεη θξηζεί ηθαλνπνηεηηθή ζε πξνεγνχ-

κελεο έξεπλεο (Mazer & Thomson, 2011, ζζ. 78-79). ηηο 11 επηκέξνπο δειψζεηο ηεο 

επηρεηξείηαη ε δηάθξηζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ ηνπ Καζεγεηή-πκβνχινπ 

(γλσζηηθφο, ζπλαηζζεκαηηθφο, ζπζηεκηθφο). Οη ίδηεο αθξηβψο δειψζεηο αμηνπνηνχληαη 

ζηελ εξψηεζε 23 γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ ηεο νκάδαο ησλ 

ζπκθνηηεηψλ. Η ίδηα δηάθξηζε επηρεηξείηαη θαη απφ ηηο εξσηήζεηο 24 & 25 ην 

πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ απνηειεί πξνζαξκνγή απφ ην Inventory of Socially Support-

ive Behaviors (ISSB) ησλ Barrera  θαη Baca (1990), ην νπνίν έρεη επίζεο αμηνπνηεζεί 

ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο. Η εξψηεζε 26 απνηειεί πξνζαξκνγή απφ ηελ θιίκαθα 

                                                 
3
 Η ηξνπνπνίεζε ελφο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ απαηηεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο άδεηαο ησλ αξρηθψλ 

ζπγγξαθέσλ (Creswell, 2011, ζ. 195). ηελ παξνχζα πεξίπησζε απηφ δελ έγηλε, θαζψο ην φιν εγρεί-

ξεκα ελέρεη πεξηζζφηεξν ηα ζηνηρεία κηαο εξεπλεηηθήο άζθεζεο.    
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Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet, Dahlem, Zimet, & 

Farley, 1988) θαη δηεξεπλά ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ νη θνηηεηέο απφ 

ηνλ Καζεγεηή-χκβνπιν ή ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο. Με ηελ εξψηεζε 27 επηρεηξείηαη εθ λένπ ε δηεξεχλεζε ηεο θαηεχζπλζεο ηεο π-

πνζηήξημεο πνπ ρξεηάζηεθαλ νη θνηηεηέο, ζε κηα θιίκαθα 10 επηκέξνπο δειψζεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζε αλάγθεο θαη θαηαηάζζνληαη ζηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο ηεο ππνζηήξη-

μεο (γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζπζηεκηθή) θαη αμηνινγνχληαη κε κηα πεληάβαζκε 

θιίκαθα Likert. Σέινο νη εξσηήζεηο 31 έσο θαη 33 επηρεηξνχλ ηελ απνηχπσζε ηεο 

γλψκεο ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ 

έιαβαλ ελ γέλεη ζηηο ζπνπδέο ηνπο (εξψηεζε 31), εμεηδηθεχνληάο ηε αθνινχζσο γηα 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Καζεγεηή-πκβνχινπ (εξψηεζε 32) θαη ησλ ζπκθνηηεηψλ (33). 

Σν εξσηεκαηνιφγην νινθιεξψλεηαη κε κηα αλνηθηή εξψηεζε- πξφζθιεζε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα θαηαγξάςνπλ νπνηαδήπνηε επηζήκαλζε θξίλνπλ πσο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ησλ Ο (εξψηεζε 34). 

2.2 Γηαζθάιηζε εγθπξόηεηαο- αμηνπηζηίαο 

Η θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ζα πξνζδηνξηζηεί κε δχν ηξφ-

πνπο. Αξρηθά ζα δνζεί ζε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αηφκσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ εξεπλεηηθφ πιεζπζκφ,  πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζνχλ πεξί ηεο ζρεηηθφηεηαο ησλ 

εξσηήζεσλ σο πξνο ην ζέκα πνπ εξεπλάηαη. Η επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ πνπ ζα 

δψζεη ν θάζε έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα δψζεη ηε θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα θάζε 

εξψηεζεο θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Παπαλαζηαζίνπ, 1996, ζζ. 

92-93). Αθνινχζσο ην εξσηεκαηνιφγην, αθνχ ηξνπνπνηεζεί σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη, αθαηξψληαο απηέο πνπ εκθάληζαλ ρακειέο ηη-

κέο θαηλνκεληθήο εγθπξφηεηαο ή ηξνπνπνηψληαο θαηάιιεια ηε δηαηχπσζή ηνπο, ζα 

δνζεί ζε έλαλ αξηζκφ δηαζέζηκσλ εηδηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζνχλ πεξί ηεο θα-

ηαιιειφηεηαο ηνπ, θπξίσο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ (π.ρ. δηαηχπσζε 

εξσηήζεσλ) θαη ηε ζπλάθεηά ηνπο σο πξνο ηα ηηζέκελα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Καη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ηα εξσηήκαηα είλαη γλσζηά θαη εχθν-

ια αλαγλσξίζηκα (Creswell, 2011, ζ. 200), εμαζθαιίδεηαη θαη ε εγθπξφηεηα πεξηερν-

κέλνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ 

εηδηθψλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ θαη ην ιφγν εγθπξφηεηαο πνπ ζα πξνθχςεη γηα θάζε έλα 

ζηνηρείν, ζα δνκεζεί ην εξσηεκαηνιφγην κε φζα εμ απηψλ ζεκεηψζνπλ ηνλ ειάρηζην 
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θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελν ιφγν εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ (Γαιάλεο, 2013, ζζ. 

99-100).  

Η εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ απαληήζεσλ ζα γίλεη κέζσ ειέγρνπ ηνπ ζςνηελεζηή 

άλθα (Creswell, 2011, ζ. 199) πξνο εθηίκεζε ηεο ζπλέπεηαο ησλ ηηκψλ ησλ 

απαληήζεσλ. Δπίζεο ε χπαξμε εξσηήζεσλ κε ην ίδην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν, νη 

νπνίεο φκσο δηαηππψλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη είλαη δηαζπαξκέλεο ζην 

εξσηεκαηνιφγην (π.ρ. ζηηο εξσηήζεηο 22 & 24, δειψζεηο 22.11 & 24.1, 22.2 & 24.6) 

πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα κειέηεο ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπο, θάηη 

πνπ ζπληζηά κηα αθφκα έλδεημε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

(Παπαλαζηαζίνπ, 1996, ζ. 98). 

Πξηλ ηελ νξηζηηθή αλάξηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ πξφζθιεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ζα γίλεη πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ ππάξρνπζεο 

αηέιεηεο, λα ειεγρζνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, λα εθηηκεζεί κε αθξίβεηα ν απαηηνχκελνο ρξφλνο 

ζπκπιήξσζεο, ην πνζνζηφ απφθξηζεο θαη ν  ρξφλνο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ. Η πηινηηθή εθαξκνγή 

κπνξεί λα γίλεη κέζσ γλσζηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο θαη πξφζθιεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, αλαξηψληαο ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηνπ Παπαπηήμαηορ Ι ζην 

θφξνπκ επηθνηλσλίαο ηνπ ηκήκαηνο φπνπ ππάξρεη πξφζβαζε απφ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ  θνηηεηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο ζε απηή ηε θάζε ζα ελεκεξσζνχλ λα 

κε ζπκκεηάζρνπλ αξγφηεξα ζηελ ηειηθή θάζε ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
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Παξάξηεκα Η- Δλεκεξσηηθό θείκελν 

 

Πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

Παξάξηεκα ΗΗ- πλνδεπηηθή επηζηνιή 
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Παξάξηεκα ΗΗΗ- Δξσηεκαηνιόγην 

 

Ζ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΗ ΟΜΑΓΗΚΔ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΝΑΝΣΖΔΗ 

 

1.  εκεηώζηε  ην πςειόηεξν επίπεδν ζπνπδώλ πνπ θαηείραηε, πξηλ ηελ παξαθνινύζε-

ζε ηνπ ΠΜ «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ. 

Σημειώζηε [] μόνο ζε ένα από ηα παπακάηυ πεδία. 

 

 1.1 [   ] Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή ΣΔΙ 

 1.2 [   ] Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα  

 1.3 [   ] Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

       

2.  Πξηλ ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ΠΜ «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ, είραηε 

νπνηαδήπνηε άιιε εκπεηξία Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο; 

Σημειώζηε [] ζηο καηάλληλο πεδίο. 

 

  [   ] ΝΑΙ 

  [   ] ΟΥΙ 

       

3.  Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε απαληήζαηε ΝΑΗ, ζεκεηώζηε από πνύ πξνεξρόηαλ 

απηή ε εκπεηξία. 

Σημειώζηε [] ζηο καηάλληλο πεδίο. Μποπείηε να επιλέξεηε πεπιζζόηεπα από ένα πεδία. 

 

 3.1 [   ] Απφ ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηα-

θνχ) πνπ παξερφηαλ απνθιεηζηηθά κε ηε κέζνδν ηεο ΔμΑΔ. 

 3.2 [   ] Απφ ηελ παξαθνινχζεζε ζπκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνχ ή 

κεηαπηπρηαθνχ, κε θπζηθή παξνπζία ζην παλεπηζηήκην), κέξνο ηνπ νπνίνπ δηε-

μαγφηαλ κε ηε κέζνδν ηεο ΔμΑΔ. 

 3.3 [   ] Απφ ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο πνπ πιν-

πνηήζεθε κεξηθψο ή νιηθψο κε ηε κέζνδν ηεο ΔμΑΔ.  

 3.4 [   ] Απφ ηελ παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ πνπ πινπνηήζεθε κεξηθψο 

ή νιηθψο κε ηε κέζνδν ηεο ΔμΑΔ. 

 3.5  Άιιν (Γψζηε ζχληνκε πεξηγξαθή)……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

   

   

       

4.  Δθηόο από ηε Θεκαηηθή Δλόηεηα ΔΚΠ51 πνπ παξαθνινπζείηε ηώξα, έρεηε νινθιε-

ξώζεη επηηπρώο άιιεο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο ζην παξόλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ; 

Σημειώζηε [] ζηο καηάλληλο πεδίο. 

 

  [   ] ΝΑΙ    

  [   ] ΟΥΙ    

       

Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε απαληήζαηε ΝΑΗ, ζπλερίζηε κε ηελ επόκελε εξώηεζε. Αλ απα-

ληήζαηε ΟΥΗ, αθήζηε αζπκπιήξσηεο ηηο εξσηήζεηο 5 έσο θαη 11 θαη πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 

12 
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5.  Πνηεο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο έρεηε νινθιεξώζεη επηηπρώο ζην παξόλ Πξόγξακκα Με-

ηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; 

Σημειώζηε [] ζηα καηάλληλα πεδία. 

 

 5.1 [   ] ΔΚΠ50 - Δμέιημε ηνπ Παηδηνχ ζην Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ 

 5.2 [   ] ΔΚΠ60 - Δθπαίδεπζε: Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο 

 5.3 [   ] ΔΚΠ61 - Γιψζζα, Κνηλσλία θαη Δθπαίδεπζε 

 5.4 [   ] ΔΚΠ62 - Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ 

 5.5 [   ] ΔΚΠ63 - Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

 5.6 [   ] ΔΚΠ64 - Δηζαγσγή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

 5.7 [   ] ΔΚΠ65 - Αλνηθηή θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

 5.8 [   ] ΔΚΠ66 - Δηζαγσγή ζην Φπζηθφ θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ 

       

6. 

 
 Τπήξμαλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηαζηήθαηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζαο, αλάινγα κε ην πεξηερόκελν ησλ δηάθνξσλ Θεκαηηθώλ 

Δλνηήησλ; 

Δπηζήκαλζε: Χο ςποζηήπιξη, γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο έξεπλαο, νξίδνπκε νπνηαδήπνηε 

βνήζεηα πνπ ρξεηαζηήθαηε απφ ηξίην πξφζσπν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζείηε επηηπρψο 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζπνπδψλ ζαο. 

Σημειώζηε [] ζηο καηάλληλο πεδίο. 

 

  [   ] ΝΑΙ 

  [   ] ΟΥΙ 

       

7. 

 
 Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ Θεκαηηθώλ Δλνηήησλ πνπ έρεηε παξαθνινπζήζεη 

κέρξη ηώξα, ρξεηαζηήθαηε ππνζηήξημε από ηνλ Καζεγεηή-ύκβνπιν ή ηνπο ζπκ-

θνηηεηέο ζαο ζηηο αθόινπζεο: 

Χπηζιμοποιώνηαρ ηην παπακάηυ κλίμακα, βάληε ζε κύκλο ηην πιο ζυζηή απάνηηζη, ανά-

λογα με ηο πόζο ζημανηική ςπήπξε η ανάγκη για ςποζηήπιξη. Σημειώζηε μόνο για ηιρ Θε-

μαηικέρ Ενόηηηερ πος έσεηε επιζημάνει με [] ζηην επώηηζη 5. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

 7.1 1  2  3  4  5   ΔΚΠ50 - Δμέιημε ηνπ Παηδηνχ ζην Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ 

 7.2 1  2  3  4  5  ΔΚΠ60 - Δθπαίδεπζε: Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο Αληζφ-

ηεηεο 

 7.3 1  2  3  4  5  ΔΚΠ61 - Γιψζζα, Κνηλσλία θαη Δθπαίδεπζε 

 7.4 1  2  3  4  5  ΔΚΠ62 - Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ 

 7.5 1  2  3  4  5  ΔΚΠ63 - Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

 7.6 1  2  3  4  5  ΔΚΠ64 - Δηζαγσγή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

 7.7 1  2  3  4  5  ΔΚΠ65 - Αλνηθηή θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

 7.8 1  2  3  4  5  ΔΚΠ66 - Δηζαγσγή ζην Φπζηθφ θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ 

       

8.  Καηά ην δηάζηεκα ησλ ζπνπδώλ ζαο ζην ππάξρνλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ ζε πόζεο, θαηά κέζν όξν, Ο ζπκκεηείραηε ζε θάζε Θεκαηηθή Δλόηεηα; 

Σημειώζηε [] ζηο καηάλληλο πεδίο. 

 

  [   ] 0 

  [   ] 1 

  [   ] 2 

  [   ] 3 

  [   ] 4 

  [   ] 5 
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9.  ε πνηα από ηηο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο πνπ έρεηε παξαθνινπζήζεη ζπκκεηείραηε ζηηο 

πεξηζζόηεξεο Ο;  

Σημειώζηε [] ζηο καηάλληλο πεδίο. Αν παπακολοςθήζαηε ηον ίδιο απιθμό ΟΣΣ ζε πεπιζ-

ζόηεπερ από μία Θ.Ε. ζημειώζηε ηερ όλερ). 

 

 9.1 [   ] ΔΚΠ50 - Δμέιημε ηνπ Παηδηνχ ζην Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ 

 9.2 [   ] ΔΚΠ60 - Δθπαίδεπζε: Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο 

 9.3 [   ] ΔΚΠ61 - Γιψζζα, Κνηλσλία θαη Δθπαίδεπζε 

 9.4 [   ] ΔΚΠ62 - Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ 

 9.5 [   ] ΔΚΠ63 - Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

 9.6 [   ] ΔΚΠ64 - Δηζαγσγή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

 9.7 [   ] ΔΚΠ65 - Αλνηθηή θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

 9.8 [   ] ΔΚΠ66 - Δηζαγσγή ζην Φπζηθφ θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ 

    

10.  Ζ αλάγθε γηα ππνζηήξημε ζηηο δηάθνξεο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο εμαξηηόηαλ από: 

Χπηζιμοποιώνηαρ ηην παπακάηυ κλίμακα, βάληε ζε κύκλο ηην πιο ζυζηή απάνηηζη, ανά-

λογα με ηο πόζο ζημανηική ςπήπξε η ανάγκη για ςποζηήπιξη. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

 10.1 1  2  3  4  5   Σελ έθηαζε ηεο χιεο ησλ εμεηάζεσλ. 

 10.2 1  2  3  4  5  Σελ εθπφλεζε ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ. 

 10.3 1  2  3  4  5  Σελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 10.4 1  2  3  4  5  Σν ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο. 

 10.5 1  2  3  4  5  Σελ αδπλακία ηνπ Καζεγεηή-πκβνχινπ λα ζαο θαζνδεγήζεη ζηελ 

επηηπρή κειέηε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 10.6 1  2  3  4  5  Σελ πξνζσπηθή ζαο αδπλακία λα ηεξήζεηε ηα ρξνλνδηάγξακκαηα κε-

ιέηεο. 

 10.7 1  2  3  4  5   Σνλ απαηηεηηθφ ραξαθηήξα (δπζθνιία) ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

    

11.  Αλ ππήξμαλ Ο ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηείραηε, ζεκεηώζηε ηνπο ιόγνπο πνπ ζαο α-

πέηξεςαλ. 

Χπηζιμοποιώνηαρ ηην παπακάηυ κλίμακα, βάληε ζε κύκλο ηην πιο ζυζηή απάνηηζη, ανά-

λογα με ηο πόζο ζημανηικόρ ςπήπξε ο λόγορ. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

 11.1 1  2  3  4  5   Οη νηθνγελεηαθέο ή επαγγεικαηηθέο ζαο ππνρξεψζεηο δελ ην επέηξε-

ςαλ. 

 11.2 1  2  3  4  5  Ο ρξφλνο δηεμαγσγήο δελ ήηαλ πξφζθνξνο. 

 11.3 1  2  3  4  5  Ο ηφπνο δηεμαγσγήο δελ ήηαλ πξφζθνξνο. 

 11.4 1  2  3  4  5  Αζζέλεηα ή άιιν απξφβιεπην ζπκβάλ. 

 11.5 1  2  3  4  5  Τςειφ θφζηνο κεηάβαζεο απφ θαη πξνο ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ζαο. 

 11.6 1  2  3  4  5  Με έγθαηξε αλαθνίλσζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ 

Ο. 

 11.7 1  2  3  4  5   Αξλεηηθή εθηίκεζε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Ο. 

 11.8 1  2  3  4  5  Αξλεηηθή εθηίκεζε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ 

Καζεγεηψλ-πκβνχισλ. 

    

12.  ε πόζεο Ο ζπκκεηείραηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο, 

ΔΚΠ51- Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα ζηελ Πξάμε; 

Σημειώζηε [] ζηο καηάλληλο πεδίο. 

 

  [   ] 0 

  [   ] 1 

  [   ] 2 

  [   ] 3 

  [   ] 4 
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13.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο, ΔΚΠ51- Δθπαηδεπηηθή Έ-

ξεπλα ζηελ Πξάμε, ρξεηαζηήθαηε ππνζηήξημε από ηνλ Καζεγεηή-ύκβνπιν ή ηνπο 

ζπκθνηηεηέο ζαο: 

Χπηζιμοποιώνηαρ ηην παπακάηυ κλίμακα, βάληε ζε κύκλο ηην πιο ζυζηή απάνηηζη, ανά-

λογα με ηον αν σπειαζηήκαηε ςποζηήπιξη. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

  1 2 3 4 5 

       

14.  Ζ αλάγθε γηα ππνζηήξημε ζηελ ηξέρνπζα Θεκαηηθή Δλόηεηα,  ΔΚΠ51- Δθπαηδεπηη-

θή Έξεπλα ζηελ Πξάμε, ζρεηίδεηαη κε: 

Χπηζιμοποιώνηαρ ηην παπακάηυ κλίμακα, βάληε ζε κύκλο ηην πιο ζυζηή απάνηηζη, ανά-

λογα με ηο πόζο ζημανηικόρ ςπήπξε ο λόγορ. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

 14.1 1  2  3  4  5   Σελ έθηαζε ηεο χιεο ησλ εμεηάζεσλ. 

 14.2 1  2  3  4  5  Σελ εθπφλεζε ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ. 

 14.3 1  2  3  4  5  Σελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 14.4 1  2  3  4  5  Σελ αδπλακία ηνπ Καζεγεηή-πκβνχινπ λα ζαο θαζνδεγήζεη ζηελ 

επηηπρή κειέηε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 14.5 1  2  3  4  5  Σελ πξνζσπηθή ζαο αδπλακία λα ηεξήζεηε ην ρξνλνδηάγξακκα κειέ-

ηεο. 

 14.6 1  2  3  4  5  Σν απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο. 

 14.7 1  2  3  4  5   Σνλ απαηηεηηθφ ραξαθηήξα (δπζθνιία) ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

       

15.  ε ηη βαζκό ε ιεηηνπξγία ησλ Ο αληαπνθξίζεθε ζηηο αλάγθεο ζαο; 

Χπηζιμοποιώνηαρ ηην παπακάηυ κλίμακα, βάληε ζε κύκλο ηην πιο ζυζηή απάνηηζη. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

  1 2 3 4 5 

       

16.  Ζ παξαθνινύζεζε ησλ Ο βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο ζπκθνηηεηέο ζαο; 

Χπηζιμοποιώνηαρ ηην παπακάηυ κλίμακα, βάληε ζε κύκλο ηην πιο ζυζηή απάνηηζη. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

  1 2 3 4 5 

       

  Χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα, απαντήστε τις ακόλοσθες ερωτήσεις, βά-

ζοντας σε κύκλο την πιο σωστή απάντηση. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

17.  Πνηνπο ζηόρνπο, θαηά ηε γλώκε ζαο, πξέπεη λα ππεξεηνύλ νη Ο; 

 

 17.1 1  2  3  4  5  Καζνδήγεζε γηα ηε  κειέηε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηεο Θεκαηηθήο Δ-

λφηεηαο. 

 17.2 1  2  3  4  5  Καζνδήγεζε γηα ηελ εθπφλεζε ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ. 

 17.3 1  2  3  4  5   Γηεμαγσγή ζπκπιεξσκαηηθνχ καζήκαηνο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 17.4 1  2  3  4  5  πλεξγαζία κε ηνλ Καζεγεηή-χκβνπιν 

 17.5 1  2  3  4  5  πλεξγαζία κε ηνπο ζπκθνηηεηέο. 

 17.6 1  2  3  4  5   Τπνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε απφ ηνλ Καζεγεηή-χκβνπιν. 
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  Χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα, απαντήστε τις ακόλοσθες ερωτήσεις, βά-

ζοντας σε κύκλο την πιο σωστή απάντηση. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

18.  Πνηνη ζηόρνη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ππεξεηήζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ ζηηο Ο πνπ 

ζπκκεηείραηε; 

 

 18.1 1  2  3  4  5  Καζνδήγεζε γηα ηε  κειέηε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηεο Θεκαηηθήο Δ-

λφηεηαο. 

 18.2 1  2  3  4  5  Καζνδήγεζε γηα ηελ εθπφλεζε ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ. 

 18.3 1  2  3  4  5   Γηεμαγσγή ζπκπιεξσκαηηθνχ καζήκαηνο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 18.4 1  2  3  4  5  πλεξγαζία κε ηνλ Καζεγεηή-χκβνπιν 

 18.5 1  2  3  4  5  πλεξγαζία κε ηνπο ζπκθνηηεηέο. 

 18.6 1  2  3  4  5   Τπνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε απφ ηνλ Καζεγεηή-χκβνπιν. 

       

19.  Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ε έλλνηα ηεο ππνζηήξημεο; 

 

 19.1 1  2  3  4  5  Δμαζθάιηζε ελφο πεξηβάιινληνο πνπ εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ 

θνηηεηψλ. 

 19.2 1  2  3  4  5  Δμαζθάιηζε ελφο πεξηβάιινληνο πνπ εληζρχεη ηε ζπλεξγαζία ησλ θνη-

ηεησλ. 

 19.3 1  2  3  4  5   Γηεπθφιπλζε ζε νξγαλσηηθά ζέκαηα, δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, άληιεζε 

θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα ζπνπ-

δψλ. 

 19.4 1  2  3  4  5  Αλάπηπμε ηεο κάζεζεο κέζσ παξνρήο βνήζεηαο ζηε κειέηε ηνπ δηδα-

θηηθνχ πιηθνχ, ηελ εθπφλεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

ηειηθέο εμεηάζεηο. 

       

20.  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Ο είραηε ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηείηε κε ηνπο ζπκθνη-

ηεηέο ζαο: 

 

 20.1 1  2  3  4  5  ε νκάδεο εξγαζίαο. 

 20.2 1  2  3  4  5  ε εξσηαπαληήζεηο θαη ζπδήηεζε 

 20.3 1  2  3  4  5   Ο Καζεγεηήο-χκβνπινο κνλνπψιεζε ην δηαζέζηκν ρξφλν ησλ Ο. 

 20.4 1  2  3  4  5  Γελ επηδίσμα ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ. 

       

21.  Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ζαο θαηά ηηο Ο: 

 

 21.1 1  2  3  4  5  Γηήξθεζε κφλν γηα ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ησλ Ο. 

 21.2 1  2  3  4  5   πλερίζηεθε ζηα πιαίζηα πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κε επηιεγκέλνπο 

ζπκθνηηεηέο. 

 21.3 1  2  3  4  5  πλερίζηεθε ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θφξνπκ επηθνηλσλίαο ηνπ 

ηκήκαηνο ή ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο. 

 21.4 1  2  3  4  5  Γελ ππήξρε ή δελ επηδίσμα ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ. 

    

22.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ζαο ν Καζεγεηήο-ύκβνπινο: 

 

 22.1 1  2  3  4  5  αο εμήγεζε πψο λα αληηκεησπίζεηε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα.  

 22.2 1  2  3  4  5   αο δηεπθξίληζε πψο λα θάλεηε κηα εξγαζία. 

 22.3 1  2  3  4  5  αο βνήζεζε λα νινθιεξψζεηε κηα εξγαζία. 

 22.4 1  2  3  4  5  αο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε πιεξέζηεξα ην δηδαθηηθφ πιηθφ. 

 22.5 1  2  3  4  5   Βνήζεζε λα απμεζεί ε εκπηζηνζχλε ζαο γηα ηηο ζπνπδέο ζαο. 

 22.6 1  2  3  4  5  αο έθαλε λα αηζζάλεζηε θαιχηεξα γηα ηηο ζπνπδέο ζαο. 

 22.7 1  2  3  4  5  Δλίζρπζε ηελ απηνεθηίκεζή ζαο κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ ζαο 

πξνζέθεξε. 

 22.8 1  2  3  4  5   αο ελζάξξπλε λα κειεηήζεηε ην δηδαθηηθφ πιηθφ. 

 22.9 1  2  3  4  5  αο βνήζεζε λα παξακείλεηε πξνζεισκέλνο/ -ε ζηηο απαηηήζεηο ησλ 
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ζπνπδψλ ζνπ. 

 22.10 1  2  3  4  5  αο απέηξεςε απφ ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ ζαο. 

 22.11 1  2  3  4  5   αο βνήζεζε λα αληηκεησπίζεηε πξνζσπηθέο απνγνεηεχζεηο πνπ ζρεηί-

δνληαλ κε ηηο ζπνπδέο ζαο. 

    

 Χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα, απαντήστε τις ακόλοσθες ερωτήσεις, βάζοντας σε 

κύκλο την πιο σωστή απάντηση. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

23.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ζαο θάπνηνο ή θάπνηνη από ηελ νκάδα ησλ ζπκθνη-

ηεηώλ ζαο: 

 

 23.1 1  2  3  4  5  αο εμήγεζε πψο λα αληηκεησπίζεηε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα.  

 23.2 1  2  3  4  5   αο δηεπθξίληζε πψο λα θάλεηε κηα εξγαζία. 

 23.3 1  2  3  4  5  αο βνήζεζε λα νινθιεξψζεηε κηα εξγαζία. 

 23.4 1  2  3  4  5  αο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε πιεξέζηεξα ην δηδαθηηθφ πιηθφ. 

 23.5 1  2  3  4  5   Βνήζεζε λα απμεζεί ε εκπηζηνζχλε ζαο γηα ηηο ζπνπδέο ζαο. 

 23.6 1  2  3  4  5  αο έθαλε λα αηζζάλεζηε θαιχηεξα γηα ηηο ζπνπδέο ζαο. 

 23.7 1  2  3  4  5  Δλίζρπζε ηελ απηνεθηίκεζή ζαο κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ ζαο 

πξνζέθεξε. 

 23.8 1  2  3  4  5   αο ελζάξξπλε λα κειεηήζεηε ην δηδαθηηθφ πιηθφ. 

 23.9 1  2  3  4  5  αο βνήζεζε λα παξακείλεηε πξνζεισκέλνο/ -ε ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ζπνπδψλ ζνπ. 

 23.10 1  2  3  4  5  αο απέηξεςε απφ ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ ζαο. 

 23.11 1  2  3  4  5   αο βνήζεζε λα αληηκεησπίζεηε πξνζσπηθέο απνγνεηεχζεηο πνπ ζρεηί-

δνληαλ κε ηηο ζπνπδέο ζαο. 

    

24.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ζαο ν Καζεγεηήο-ύκβνπινο: 

 

 24.1 1  2  3  4  5  Ήηαλ δηαζέζηκνο γηα ζπδήηεζε φηαλ αληηκεησπίζαηε κηα αγρσηηθή θα-

ηάζηαζε. 

 24.2 1  2  3  4  5   αο πιεξνθφξεζε γηα ην ηη έθαλε απηφο ζε κηα θαηάζηαζε παξφκνηα 

κε ηε δηθή ζαο. 

 24.3 1  2  3  4  5  αο βνήζεζε λα θαζνξίζεηε ηνπο πξνζσπηθνχο ζαο ζηφρνπο ζρεηηθά κε 

ηηο ζπνπδέο ζαο. 

 24.4 1  2  3  4  5  Καηέζηεζε ζαθέο ηη πεξίκελε απφ εζάο. 

 24.5 1  2  3  4  5   Δμέθξαδε εθηίκεζε θαη ζεβαζκφ γηα ηηο δπλαηφηεηέο ζαο. 

 24.6 1  2  3  4  5  αο έδηλε πιεξνθνξίεο γηα ην πψο λα θάλεηε θάηη. 

 24.7 1  2  3  4  5  αο βνήζεζε λα θαηαιάβεηε γηαηί απνηπγράλαηε ζε έλαλ ηνκέα ή ζε 

κηα δξαζηεξηφηεηα. 

 24.8 1  2  3  4  5   αο θαηεχζπλε λα δεηήζεηε πην εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα.  

    

25.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ζαο θάπνηνο ή θάπνηνη από ηελ νκάδα ησλ ζπκθνη-

ηεηώλ ζνπ: 

 

 25.1 1  2  3  4  5  Ήηαλ δηαζέζηκνο γηα ζπδήηεζε φηαλ αληηκεησπίζαηε κηα αγρσηηθή θα-

ηάζηαζε. 

 25.2 1  2  3  4  5   αο πιεξνθφξεζε γηα ην ηη έθαλε απηφο ζε κηα θαηάζηαζε παξφκνηα 

κε ηε δηθή ζαο. 

 25.3 1  2  3  4  5  αο βνήζεζε λα θαζνξίζεηε ηνπο πξνζσπηθνχο ζαο ζηφρνπο ζρεηηθά κε 

ηηο ζπνπδέο ζαο. 

 25.4 1  2  3  4  5  Καηέζηεζε ζαθέο ηη πεξίκελε απφ εζάο. 

 25.5 1  2  3  4  5   Δμέθξαδε εθηίκεζε θαη ζεβαζκφ γηα ηηο δπλαηφηεηέο ζαο. 

 25.6 1  2  3  4  5  αο έδηλε πιεξνθνξίεο γηα ην πψο λα θάλεηε θάηη. 

 25.7 1  2  3  4  5  αο βνήζεζε λα θαηαιάβεηε γηαηί απνηπγράλαηε ζε έλαλ ηνκέα ή ζε 

κηα δξαζηεξηφηεηα. 

 25.8 1  2  3  4  5   αο θαηεχζπλε λα δεηήζεηε πην εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα.  
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  Χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα, απαντήστε τις ακόλοσθες ερωτήσεις, βά-

ζοντας σε κύκλο την πιο σωστή απάντηση. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

26.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ζαο: 

 

 26.1 1  2  3  4  5   Τπήξρε θάπνηνο απφ ηελ νκάδα ησλ ζπκθνηηεηψλ ζαο πνπ ήηαλ δηαζέ-

ζηκνο λα ζαο βνεζήζεη, φηαλ ππήξρε αλάγθε ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο 

ζαο ζην ΔΑΠ. 

 26.2 1  2  3  4  5  Ο Καζεγεηήο-χκβνπινο ήηαλ δηαζέζηκνο λα ζαο βνεζήζεη, φηαλ δε-

ηήζαηε ηε βνήζεηά ηνπ. 

 26.3 1  2  3  4  5  Λάβαηε ζπλαηζζεκαηηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε, φηαλ ρξεηάζηεθε, 

απφ ηνλ Καζεγεηή-χκβνπιν. 

 26.4 1  2  3  4  5   Λάβαηε ζπλαηζζεκαηηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε, φηαλ ρξεηάζηεθε, 

απφ θάπνηνλ απφ ηελ νκάδα ησλ ζπκθνηηεηψλ ζαο. 

    

27.  εκείσζε γηα πνηα από ηα παξαθάησ ζέκαηα ρξεηαζηήθαηε ππνζηήξημε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζαο: 

 

 27.1 1  2  3  4  5  Οξγαλσηηθά ζέκαηα (π.ρ. εγγξαθέο, πιεξσκή δηδάθηξσλ, επηθνηλσλία 

κε γξακκαηεία θ.ιπ.). 

 27.2 1  2  3  4  5   Πξφζβαζε ζε βηβιηνζήθεο. 

 27.3 1  2  3  4  5   Άληιεζε πιηθνχ απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ ΔΑΠ, ην Απνζεηήξην Φεθηα-

θνχ Τιηθνχ θ.ιπ.. 

 27.4 1  2  3  4  5  Δπηινγή ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. 

 27.5 1  2  3  4  5  πγγξαθή γξαπηψλ εξγαζηψλ. 

 27.6 1  2  3  4  5  Γηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο κε Κ θαη ζπκθνηηεηέο. 

 27.7 1  2  3  4  5   Μειέηε δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 27.8 1  2  3  4  5   Υξνλνδηαγξάκκαηα κειέηεο,  εξγαζηψλ, Ο, εμεηάζεσλ. 

 27.9 1  2  3  4  5  Αληηκεηψπηζε πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζρέξαηλαλ ηελ εθ-

πιήξσζε ησλ θνηηεηηθψλ ζαο ππνρξεψζεσλ. 

 27.10 1  2  3  4  5  Δλζάξξπλζε λα αληηκεησπίζεηο πξνζσπηθέο απνγνεηεχζεηο πνπ ζρεηί-

δνληαλ κε ηηο ζπνπδέο ζαο. 

    

28.  εκεηώζηε αλ γλσξίδεηε ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ παξαθάησ ππεξεζηώλ από ην ΔΑΠ  

εκεηψζηε [] ζην θαηάιιειν πεδίν. 

 

 28.1 [   ] Κέληξν πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο 

 28.2 [   ] Βηβιηνζήθε 

 28.3 [   ] χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (HEAL-Link) 

 28.4 [   ] Τπεξεζίεο Μεηξψνπ θαη Οξγαλσηηθά ηνηρεία (open.eap.gr) 

 28.5 [   ] Απνζεηήξην Φεθηαθνχ Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ (apothesis.eap.gr) 

    

    

29.  Αλ απαληήζαηε ΝΑΗ γηα θάπνηα από ηηο ππεξεζίεο ηεο πξνεγνύκελεο εξώηεζεο, ζε-

κεηώζηε από πνύ πιεξνθνξεζήθαηε ηελ ύπαξμή ηεο. 

 29.1 [   ] Απφ ηνλ Καζεγεηή-χκβνπιν. 

 29.2 [   ] Απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο θαηά ηηο ζπδεηήζεηο ζηηο Ο. 

 29.3 [   ] Καηφπηλ πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο. 

 29.4 [   ] Άιιν ((Γψζηε ζχληνκε πεξηγξαθή)……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 
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30.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ζαο, αμηνπνηήζαηε θάπνηα από ηηο παξαθάησ ππε-

ξεζίεο; 

εκεηψζηε [] ζην θαηάιιειν πεδίν. 

 

 30.1 [   ] Κέληξν πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο 

 30.2 [   ] Βηβιηνζήθε 

 30.3 [   ] χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (HEAL-Link) 

 30.4 [   ] Τπεξεζίεο Μεηξψνπ θαη Οξγαλσηηθά ηνηρεία (open.eap.gr) 

 30.5 [   ] Απνζεηήξην Φεθηαθνχ Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ (apothesis.eap.gr) 

    

31.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ -ε είζηε από ηελ ππνζηήξημε πνπ ιάβαηε θαηά ηε θνίηεζή 

ζαο ζην ππάξρνλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; 

Χπηζιμοποιώνηαρ ηην παπακάηυ κλίμακα, βάληε ζε κύκλο ηην πιο ζυζηή απάνηηζη. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

 1 2 3 4 5 

      

32.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ -ε είζηε από ηελ ππνζηήξημε πνπ ιάβαηε από ηνλ Καζεγεηή-

ύκβνπιν θαηά ηε θνίηεζή ζαο ζην ππάξρνλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπ-

δώλ; 

Χπηζιμοποιώνηαρ ηην παπακάηυ κλίμακα, βάληε ζε κύκλο ηην πιο ζυζηή απάνηηζη. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

 1 2 3 4 5 

    

33.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ -ε είζηε από ηελ ππνζηήξημε πνπ ιάβαηε από ηνπο ζπκθνηηε-

ηέο ζαο θαηά ηε θνίηεζή ζαο ζην ππάξρνλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; 

Χπηζιμοποιώνηαρ ηην παπακάηυ κλίμακα, βάληε ζε κύκλο ηην πιο ζυζηή απάνηηζη. 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=µέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ) 

 

 1 2 3 4 5 

    

34.  Έρεηε λα θάλεηε θάπνηα επηπιένλ επηζήκαλζε σο πξνο ηελ ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξ-

γία ζην ΔΑΠ; 

   

  

  

  

  

  ην ρώξν απηό κπνξείηε λα γξάςεηε νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε- επηζήκαλζε ζέιεηε 

λα ζέζεηε ππόςε ηνπ εξεπλεηή 

   

   

  

  

  

Πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαθαιώ ειέγμηε αλ έρεηε απαληήζεη ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, 

θαζώο ε ππνβνιή δε γίλεηαη δεθηή αλ ππάξρνπλ αλαπάληεηεο εξσηήζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν θείκελν ζα ζαο επηζεκάλεη ηηο εξσηήζεηο πνπ είλαη αλαπάληεηεο.  

αο επραξηζηώ γηα ηε ζπλεξγαζίαο ζαο 
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Παξάξηεκα IV- Πίλαθαο ζπζρέηηζεο εξσηήζεσλ & εξεπλεηηθώλ εξσηε-

κάησλ 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Δξσηήζεηο Παξαηεξήζεηο 

Πνηα είλαη ε θαηεχζπλζε ηεο π-

πνζηήξημεο πνπ ρξεηάζηεθαλ νη 

απφθνηηνη, ζχκθσλα κε ηελ θαηά 

Tait  δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ελφο ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο 

κεηαμχ γνυζηικήρ, ζςναιζθημαηι-

κήρ θαη ζςζηημικήρ. 

 

22, 23, 24, 

25, 27 
 

 

Πνηνο είλαη ν ππνζηεξηθηηθφο ξφ-

ινο ησλ Καζεγεηψλ-πκβνχισλ 

θαη ηεο νκάδαο ησλ ζπκθνηηε-

ηψλ; 

22, 24, 26 Ρφινο Καζεγεηή-πκβνχινπ 

23, 25, 26 Ρφινο νκάδαο ζπκθνηηεηψλ 

Η ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία θα-

ηά ηηο Ο εμαζθαιίδεη ηε δηα-

ζχλδεζε κε άιιεο ππνζηεξηθηη-

θέο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΔμΑΔ ηνπ ΔΑΠ θαζψο θαη κε ηελ 

νκάδα ησλ ζπκθνηηεηψλ; 

16, 20, 21 
Γηαζχλδεζε κε ηελ νκάδα ησλ 

ζπκθνηηεηψλ 

28, 29 
Γηαζχλδεζε κε άιιεο ππνζηεξηθηη-

θέο ππεξεζίεο 

30 
Αμηνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ ππν-

ζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ 

 

ε ηη βαζκφ ε ππνζηεξηθηηθή ιεη-

ηνπξγία ησλ Ο αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ θνηηεηψλ; Παξαηεξείηαη 

δηάζηαζε κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη 

πινπνηεζέλησλ ζηφρσλ; 

 

8, 12 πρλφηεηα παξαθνινχζεζεο Ο   

9, 13 
θαη εμεηδίθεπζε αλά Θ.Δ. (αλάγθεο 

θνηηεηψλ) 

11 

Λφγνη κε ζπκκεηνρήο ζηηο Ο. 

Γηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηε-

ηάο ηνπο (δειψζεηο 11.7 & 11.8) 

15 
Αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ 

θνηηεηψλ 

17, 18 

Γηεξεχλεζε πξνζδνθηψλ θαη πιν-

πνηεζέλησλ ζηφρσλ θαη πηζαλήο 

δηάζηαζεο κεηαμχ ηνπο. 

19 

Πψο αληηιακβάλνληαη νη θνηηεηέο 

ηελ έλλνηα ηεο ππνζηήξημεο (πξνζ-

δνθίεο); 

31, 32, 33 

Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ π-

πνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ησλ Ο. 

Η ηθαλνπνίεζε εμαξηψκελε απφ ηε 

ζχγθιηζε αλαγθψλ θαη πινπνηεζέ-

λησλ ζηφρσλ.  



26 

 

Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηελ 

Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ  γηα ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηα ρξνλνδηα-

γξάκκαηα κειέηεο, ην ξφιν ηνπ 

Καζεγεηή-πκβνχινπ θ.ιπ. πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλάγθε θαη ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ 

ρξεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο; 

5, 6, 7, 10, 14 

χλδεζε ηεο αλάγθεο γηα ππνζηή-

ξημε κε ζπγθεθξηκέλεο Θ.Δ. θαη ζπ-

γθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ησλ ρξνλνδηα-

γξακκάησλ, ηνπ ξφινπ ηνπ Καζε-

γεηή-πκβνχινπ θ.ιπ. 

 

Πψο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηψλ (π.ρ. α-

θαδεκατθφ πξνθίι, πξνυπάξρνπ-

ζα εκπεηξία ζε ΔμΑΔ) επεξεά-

δνπλ ηελ αλάγθε θαη ηελ θαηεχ-

ζπλζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ 

ρξεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο; 

1 Αθαδεκατθφ πξνθίι 

2, 3 Πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ζε ΔμΑΔ 

4 

Καηεγνξηνπνίεζε αλάινγα κε ηελ 

πξνγελέζηεξε εκπεηξία ζην ζπγθε-

θξηκέλν Π.Μ.. 

 

 

Παξάξηεκα V- Υξνλνδηάγξακκα 

 


