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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (EKKE)

Διεξαγωγγή Επιμορφω
ωτικού Κύκλο
ου Σεμιναρίω
ων στο ΕΚΚ
ΚΕ με θέμα: Τεκμηρίωσηη κοινωνικώ
ών
δεδομένω
ων με το διεθννές πρότυπο DDI (Data Documentattion Initiativve)
ΚΕ διεξάγειι επιμορφωττικά σεμινά
άρια που απ
πευθύνονταιι σε νέους επιστήμονεες
Το ΕΚΚ
(πτυχιούχχους, μεταπ
πτυχιακούς φοιτητές, υπποψήφιους διδάκτορες
δ
κκαι διδάκτορ
ρες) και είνα
αι
απόφοιτοοι των σχολώ
ών Κοινωνιοολογίας, Πολλιτικής Επισττήμης, Στατιστικής.
ωση ποσοτιικών δεδομέένων βάσει του διεθνούύς
Το πρώττο σεμινάριοο αφορά σττην τεκμηρίω
προτύπουυ DDI στο λογισμικό
λ
N
Nestar
και απποσκοπεί στη
ην εξοικείωση των νέωνν κοινωνικώ
ών
επιστημόόνων με τα κοινωνικά
κ
ποσοτικά δεδδομένα και την
τ περαιτέρρω αξιοποίησ
ση και χρήσ
ση
τους.
ά η σειρά πρ
ροτεραιότητα
ας στην εκδήλωση ενδια
αφέροντος δεδομένου
δ
ό
ότι
Θα τηρηθεί αυστηρά
όντων δεν μπ
πορεί να υπεερβαίνει τον αριθμό των 20 ατόμων.
ο αριθμός συμμετεχό
ο του συγκεεκριμένου κύκλου
κ
θα πραγματοποι
π
ιηθεί την Παρασκευή 28
2
Το πρώττο σεμινάριο
Μαρτίουυ μεταξύ τωνν ωρών 10:000 - 16:00 σ
στον 8ο όροοφο στην αίθθουσα Συνεδδριάσεων τοου
ΕΚΚΕ.
Προϋποθθέσεις συμμεετοχής:
Οι ενδιαφερόόμενοι/ες θα
α πρέπει να υποβάλουνν ηλεκτρονικ
κά τη συνημ
μμένη αίτησ
ση
1) Ο
συμμετοχής για την τήρηση
τ
προτεραιότητα
ας στα e-m
mail: alinarrdis@ekke.ggr,
kke.gr . Tηλ. Επικοινωνίας: 2107491656-55. Αιτ
ιτήσεις θα γίν
ίνονται δεκτέές
dkkondyli@ek
ω την Τετάρ
ως
ρτη 26 Μαρττίου.
Οι ενδιαφερό
όμενοι/ες θα
α πρέπει να διαθέτουν φορητό
φ
Η/Υ για την παρρακολούθησ
ση
2) Ο
τοου σεμιναρίο
ου.
Οι ενδιαφερό
όμενοι/ες θα
α πρέπει να έέχουν εγκατεεστημένο το στατιστικό πακέτο SPS
SS
3) Ο
(α
από version 13 ή/και μετταγενέστερη
η) στον φορη
ητό Η/Υ.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου
•

Οι φάσεις της Εμπειρικής Ποσοτικής Έρευνας.

•

Ερωτήσεις και μεταβλητές .Οι βασικοί τύποι ερωτήσεων και μεταβλητών.

•

Τα δεδομένα στο SPSS: επισκόπηση του Variable και του Data View.

•

Τεκμηρίωση Δεδομένων. Το πρότυπο μεταδεδομένων DDI

•

Τεκμηρίωση ερευνών στο λογισμικό Nesstar Publisher βάσει του DDI

•

Χρήση του Nesstar Server
Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.ekke.gr/announcements/aitisi_seminar.doc
Επιμορφωτές:
Λιναρδής Απόστολος
Κονδύλη Δήμητρα
Φρέντζου Χριστίνα

