
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΊΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHL_Γ702 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο (εαρινό εξάμηνο) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις     2 (13 εβδομάδες) 1 

                               Πρακτικές εφαρμογές με ειδικό εξοπλισμό  1  (13 εβδομάδες) 0,6 

                                                     Σπονδυλωτή ομαδική εργασία 3  (13 εβδομάδες) 1,6 

                                   Προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις 3,6 (13 εβδομάδες) 1,8 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

Σύνολο:  
9,6  (13 εβδομάδες) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://philology.upatras.gr/courses/methodologia-tis-glossikis-

erevnas/ 

https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=72 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσεις γνώσεις και 
ικανότητες στις παρακάτω περιοχές: 

• Κατάκτηση μίας γκάμας τεχνικών ηχογράφησης και παρατήρησης ομιλίας 

• Κατανόηση της σημαντικότητας της αλληλεπίδρασης της γλωσσολογικής 
θεωρίας ,του γλωσσολογικού επίπεδου προς μελέτη, καθώς και των 
διαφορετικών μεθοδολογιών συλλογής και ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων. 

• Κατανόηση της σημαντικότητας της σωστής επιλογής του μεθοδολογικού 
πλαισίου και των μεθοδολογικών εργαλείων που ταιριάζουν για το κάθε είδος 
γλωσσικής έρευνας 

• Γνώση πειραματικού σχεδιασμού, καθώς και της οργάνωσης ερευνητικών 
projects 

http://philology.upatras.gr/courses/methodologia-tis-glossikis-erevnas/
http://philology.upatras.gr/courses/methodologia-tis-glossikis-erevnas/


• Ικανότητα για εφαρμογή των βασικών τεχνικών συλλογής, μεταγραφής και 
επισημείωσης γλωσσικών δεδομένων, σε διαφορετικούς κλάδους της 
Γλωσσολογίας, συμπεριλαμβανομένων και των Βάσεων Δεδομένων, Μεθόδων 
εκμαίευσης Δεδομένων, ελεγχόμενων πειραματικών διαδικασιών, 
ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και εθνογραφικών μεθόδων συλλογής 
υλικού. 

• Ικανότητα κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων κάθε ενός ερευνητικού πεδίου, και 
σεβασμού των ηθικών και νομικών ζητημάτων που εγείρονται από τη συλλογή 
και αποθήκευση του γλωσσικού υλικού. 

• Ικανότητα κριτικού ελέγχου των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε 
ενός μεθοδολογικού πλαισίου  

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Ικανότητα αναλυτικής σκέψης, μέσα από τη σύγκριση της καταλληλότητας των 
διαφορετικών μεθοδολογικών πλαισίων και εργαλείων  για τα διάφορα είδη 
Γλωσσολογικής έρευνας 

• Ικανότητα χρήσης των κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων και λογισμικών, για την 
ανάλυση δεδομένων 

• Ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις 

• Ικανότητα κριτικής σκέψης 

• Ικανότητα για αυτόνομη εργασία 

• Ικανότητα για συλλογική εργασία 

• Επίδειξη δεοντολογικής υπευθυνότητας στη συλλογή και διαχείριση γλωσσικού υλικού, 
καθώς και σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων των πληροφορητών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Πώς γράφουμε ένα επιστημονικό κείμενο. Βασική δομή 

• Βιβλιογραφικές αναφορές  

• Αλληλεπίδραση ανάμεσα σε:  i. Γλωσσολογικές Θεωρίες, ii. Γλωσσικά Επίπεδα, iii. 
Γλωσσικά δεδομένα, iv. Μεθοδολογικά πλαίσια και εργαλεία συλλογής και 
ανάλυσης δεδομένων  

• Μέθοδοι συλλογής γλωσσικού υλικού: Δειγματοληψία πληθυσμού, 
ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, εθνογραφικές μέθοδοι συλλογής υλικού, 
εργαστηριακά πειράματα, Μελέτες Μεμονωμένων Περιπτώσεων, Μελέτες 
Στάσεων, Μελέτες Αντίληψης. 

• Δεοντολογικά και νομικά ζητήματα συλλογής , χρήσης και αποθήκευσης γλωσσικού 
υλικού 

• Ποιοτικές και Ποσοτικές μέθοδοι Ανάλυσης 

• Πολυτροπικές βάσεις δεδομένων: i.Είδη δεδομένων (κείμενο, ήχος, εικόνα –κινητή 
& ακίνητη- , πρωτογενή & επεξεργασμένα, είδη μεταγραφής, είδη επισημείωσης), 
ii. Μεταδεδομένα (είδη μεταδεδομένων ως προς το γλωσσικό σύστημα, την 



επικοινωνιακή περίσταση, τους πληροφορητές και τη δομή της (συν)-ομιλίας), iii. 
Λογισμικά εργαλεία (ELAN, Praat, Cat-Labb, Exmaralda, EMU) 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Εξειδικευμένα Λογισμικά ανάλυσης και επεξεργασίας 
φωνής (Audacity, Praat) 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Πρακτικές εφαρμογές με 
ειδικό εξοπλισμό 

13 

Σπονδυλωτή ομαδική 
εργασία 

39 

Αυτοτελής Μελέτη 47 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: 
     Είτε ερωτήσεις σύντομων απαντήσεων, είτε 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
 
ΙΙ. Σπονδυλωτή ομαδική εργασία (30%), η οποία 
περιλαμβάνει: i. Έρευνα πεδίου (ηχογράφηση φιλικής 
συνομιλίας εφαρμόζοντας εθνογραφικές μεθόδους), 
ii. Μεταγραφή, iii. Επισημείωση, iv. Μεταδεδομένα 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
 

 

 
 


