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Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Eğitim alanında Bilimsel Araştırma Yöntem ve tekniklerini nicel, nitel ve karma yaklaşımlar olarak ortaya koyan ve
öğrencilerinearaştırma yöntemlerine ait bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan bir derstir.

Dersin İçeriği

Bu ders; bilimsel araştırma kavramı, tanımlar,eğitim araştırmalarında problem durumu,temel paradigmalar ve araştırma
yöntemleri,eğitim araştırmalarında örneklem/ çalışma grubu,veri toplama teknikleri 1(nicel),veri toplama teknikleri 2 (nitel),veri analizi
1 (nicel),veri analizi 2 (nitel),kodlama çeşitleri,bilimsel kaynaklar ve veri tabanlarına erişim,geçerlik güvenirlik kavramları,aksiyon
araştırmaları,araştırma raporu yazma,araştırma önerisi hazırlama; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeleri bilirAraştırma modelleri ve türlerini kavrar; Bilimsel
araştırmalarıtemel paradigmalara göre analiz edebilir ; Nicel, nitel ve karma araştırma desenlerini bilirAraştırma sürecini
yönetebilir ((sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); Veri toplama
araçlarınıngenel özelliklerini bilir Veri toplama araçlarını uygulayabilirVeri analiz ve değerlendirme tekniklerini bilir Veri
analiziyapabilirBilimsel kaynaklara ve ilgili veri tabanlarına erişebilir;Geçerlik ve güvenirlik kavramlarını bilir;Araştırma
ilkelerineuygun inceleme ve araştırma raporu hazırlayabilirEğitimde aksiyon (eylem) araştırma önerisi örneği hazırlayabilir.
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Ders Akışı
Sıra

Konular

1

bilimsel araştırma kavramı, tanımlar

2

eğitim araştırmalarında problem durumu

3

temel paradigmalar ve araştırma yöntemleri

4

eğitim araştırmalarında örneklem/ çalışma grubu

5

veri toplama teknikleri 1(nicel)

6

veri toplama teknikleri 2 (nitel)

7

veri analizi 1 (nicel)

8

veri analizi 2 (nitel)

9

kodlama çeşitleri

10

bilimsel kaynaklar ve veri tabanlarına erişim

11

geçerlik güvenirlik kavramları

12

aksiyon araştırmaları

13

araştırma raporu yazma

14

araştırma önerisi hazırlama

Ön Hazırlık
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