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Σκοπός ενότητας

• Να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/ές τι 
περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα της 
έρευνας



Περιεχόμενα ενότητας

• Η διαδικασία που ακολουθείται για τη 
συγγραφή των συμπερασμάτων της έρευνας



Τα συμπεράσματα της έρευνας (1/4)

• Με τα συμπεράσματα προσπαθούμε να 
αντιμετωπίσουμε το γενικό σκοπό της έρευνας 

• Παρουσιάζουμε συνοπτικά τα ερωτήματα (ή τις 
υποθέσεις) της έρευνας και προσπαθούμε να 
απαντήσουμε σε αυτά πιο γενικά με βάση τα 
αποτελέσματα που βρήκαμε πριν στις ερωτήσεις 
του εργαλείου
 Πχ αν για ένα ερώτημα έχουμε 3 ερωτήσεις 

προσπαθούμε να συμπυκνώσουμε τα αποτελέσματά 
τους για να μιλήσουμε γενικότερα για το ερώτημα



Τα συμπεράσματα της έρευνας (2/4)

• Τοποθέτηση της έρευνας στο σχετικό διανοητικό 
περιβάλλον

• Συζήτηση σε σχέση με τα ευρήματα της 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης

• Συμβατά ευρήματα με άλλα σχετικών ερευνών

• Ασύμβατα ευρήματα και ερμηνείες 

• Η συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας στο 
γενικότερο επιστημονικό του πεδίο 



Τα συμπεράσματα της έρευνας (3/4)

• Ζητήματα γενικού θεωρητικού προσανατολισμού της 
έρευνας: συγγενείς και αντιτιθέμενες θεωρητικές 
προοπτικές

• Ζητήματα μεθοδολογικού προσανατολισμού της έρευνας: 
τα όρια και οι περιορισμοί της μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιήθηκε
• Η επιλεγείσα μέθοδος

• Τα όρια της τεχνικής 

• Το δείγμα, η δειγματοληψία και η πιθανή γενίκευση



Τα συμπεράσματα της έρευνας (4/4)

• Η αξιοποίηση των ευρημάτων: εξέταση της 
δυνατότητας διατύπωσης προτάσεων εφαρμογής 
των αποτελεσμάτων της έρευνας

• Διατύπωση προτάσεων για μελλοντικές έρευνες και 
ερευνητικές προοπτικές



Τέλος Ενότητας



Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» 
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
υλικού. 

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους.



Σημειώματα



Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.



Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Κωνσταντίνος Ραβάνης, 
«Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής» Έκδοση: 1.0. 
Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1533/

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1533/


Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 

Αναφορά, Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. 
Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα 

οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους 
χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». 

1] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

Σύμφωνα με αυτήν την άδεια ο δικαιούχος σας δίνει το δικαίωμα να:
Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό
Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό για
κάθε σκοπό
Υπό τους ακόλουθους όρους:
Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό, με
σύνδεσμο της άδειας
Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο
υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και
το πρωτότυπο



Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνει:

 το Σημείωμα Αναφοράς

 το Σημείωμα Αδειοδότησης

 τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων

 το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.


