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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-LEARNING ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διεξαγωγής Εργαστηρίου με θέμα τον Ερευνητικό σχεδιασμό και τις τεχνικές διεξαγωγής
της Ποιοτικής έρευνας που απευθύνεται σε
φοιτητές, ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων/Δημοσίου/Ιδιωτικού τομέα/ Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το Πρόγραμμα E-Learning “Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα” σε συνεργασία με το Εργαστήριο
Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών

του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ανακοινώνει την διεξαγωγή Εργαστηρίου (Workshop) με θέμα τον Ερευνητικό σχεδιασμό και τις
τεχνικές διεξαγωγής της Ποιοτικής έρευνας την Παρασκευή 7 Μαρτίου μέχρι την Κυριακή 9 Μαρτίου
2014 στην Αθήνα και σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους υποψήφιους.
Εκπαιδευτές στο συγκεκριμένο Workshop είναι ομάδα Πανεπιστημιακών Καθηγητών από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το συγκεκριμένο Workshop απευθύνεται σε
φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ως και υποψηφίων διδακτόρων, σε
επαγγελματίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και στελέχη των ΟΤΑ που επιθυμούν να αποκτήσουν
εμπεριστατωμένες γνώσεις στο σχεδιασμό και στη χρήση εργαλείων για τη διενέργεια ποιοτικών
ερευνών. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων μέσα από το συγκεκριμένο εργαστήρι οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές μεθοδικά και να προσεγγίζουν με τρόπο
αξιόπιστο και έγκυρο τα μεθοδολογικά ζητήματα και τις ερευνητικές τεχνικές της ποιοτικής έρευνας,
έτσι ώστε να διερευνούν στους τομείς εργασίας τους σε ποιοτικό βάθος τα σύγχρονα κοινωνικά
προβλήματα ή να αξιοποιούν τις γνώσεις αυτές για τη περαιτέρω υποστήριξη των σπουδών τους.
Το πρόγραμμα του Workshop περιλαμβάνει:



Εισαγωγή στα γενικά χαρακτηριστικά και στην ευρύτερη προβληματική της ποιοτικής έρευνας
στις κοινωνικές επιστήμες



Τη λογική του κοινωνικού σχεδιασμού ως εργαλείο κοινωνικής πολιτικής



Την ποιοτική κοινωνική έρευνα ως εργαλείο κριτικής προσέγγισης της καθημερινής ζωής.



Τη σημασία της ποιοτικής έρευνας ως προς μια σε βάθος ποιοτική ανάλυση κοινωνικών
ομάδων «μικρότερης τάξεως».



Τα λεπτομερή μεθοδολογικά βήματα στη διενέργεια της ποιοτικής έρευνας



Τις Τεχνικές της Ποιοτικής Έρευνας:
 Συμμετοχική Παρατήρηση.
 Συνέντευξη.
 Ομάδες Εστίασης



Τις επιχειρούμενες συζεύξεις ανάμεσα στην ποσοτική και στην ποιοτική έρευνα, καθώς και την
οριοθέτηση του συνολικού ερευνητικού σχεδιασμού στη βάση αυτή με αναφορά σε
παραδείγματα

Το Workshop, θα είναι διάρκειας 18 ωρών και στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί έντυπο και
ψηφιακό υλικό, σειρά dataset καθώς και βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε αυτό.
Το δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 280 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα για
Φοιτητές, νέους Πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων (με Πτυχίο μετά την 01/01/2012) και
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές / Υποψήφιους Διδάκτορες γίνεται έκπτωση 10 % (δικαίωμα συμμετοχής σε
αυτή την περίπτωση είναι 252 Ευρώ). Η ίδια έκπτωση προσφέρεται επίσης και

σε

επιχειρήσεις/οργανισμούς που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο με περισσότερα από ένα στελέχη
τους.
Για όσους εγγραφούν μέχρι 27 Ιανουαρίου 2014 θα παρέχεται επιπλέον έκπτωση και τα δίδακτρα θα
ανέρχονται σε 230 ευρώ.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται μέχρι 27 Φεβρουαρίου αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στο el-emke@aegean.gr και πρέπει να περιλαμβάνουν, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και
σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί αμέσως μετά την έγκριση της
συμμετοχής σας στο λογαριασμό:

Επωνυμία: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού: GR6801406010601002001000326
Αιτιολογία Κατάθεσης: ΕΜΚΕ/Spss/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η απόδειξη πληρωμής να στέλνεται με fax στον αριθμό 2251-0-36509 ή με e-mail στο elemke@aegean.gr. Επίσης, μαζί με την απόδειξη πληρωμής παρακαλείσθε να επισυνάψετε
αποδεικτικό ότι είστε νέος Πτυχιούχος, Φοιτητής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλέφωνο
2251036525, 2251036544 και 6978405934 ή στο e–mail: el-emke@aegean.gr ή ακόμη προσωπικά με
τον κ. Ευστράτιο Μπουλμπούλη (e-mail: sboul@aegean.gr) ή την κα Φλώρα Τσάπαλα (e-mail:
ftsapala@aegean.gr).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος και του Εργαστηρίου

Κωνσταντίνος Ρόντος
Καθηγητής Κοινωνικής Δημογραφίας και Στατιστικής
Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
e-mail: k.rontos@soc.aegean.gr

