
 

 

MAXQDA για αρχάριους - Οδηγός 

διδασκαλίας 
Εδώ θα βρείτε μερικές συμβουλές από τους επαγγελματίες εκπαιδευτές MAXQDA σχετικά με τον τρόπο 

οργάνωσης ενός MAXQDA workshop. Είτε απευθύνεστε μια μεγάλη ομάδα από 20 συμμετέχοντες, είτε 
απλά παρουσιάζετε το λογισμικό στους συναδέλφους σας, αυτή η επισκόπηση θα σας καθοδηγήσει με τον 
πιο σωστό τρόπο. 

Υποδομή  

Ως υπεύθυνος workshop θα χρειαστείτε δύο πράγματα: έναν προβολέα και έναν υπολογιστή που έχει 
εγκατεστημένη την έκδοση του MAXQDA. Κάθε συμμετέχοντας θα χρειαστεί επίσης έναν υπολογιστή με το 

MAXQDA εγκατεστημένο σε αυτόν. Μπορούν είτε να φέρουν τον δικό τους υπολογιστή ή μπορείτε να 

υλοποιήσετε το workshop σε ένα εργαστήριο υπολογιστών που διαθέτει υπολογιστές εξοπλισμένους με 
MAXQDA. Όποιος δεν διαθέτει άδεια του MAXQDA μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη και χρήση της 
δωρεάν δοκιμαστικής έκδοσης της εφαρμογής 14 ημερών κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 
(maxqda.com/trial). Εάν σχεδιάζετε ένα μάθημα ερευνητικής μεθοδολογίας ή πρόκειται να διδάξετε στους 
μαθητές πως να αναλύουν ποιοτικά δεδομένα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε στους μαθητές 
σας μια δωρεάν άδεια μαθήματος. Βρείτε τους όρους και  πληροφορίες εδώ: maxqda.com/licenses/maxqda-

course-license  

Αρχεία Παραδειγμάτων 

Παραδείγματα MAXQDA Projects 
Το MAXQDA έρχεται με προ-εγκατεστημένα παραδείγματα projects στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ιαπωνικά, 

Κινέζικα, Πορτογαλικά και Γερμανικά, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εκπαιδευτικά σεμινάρια 

MAXQDA. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα έργα κάνοντας κλικ στην επιλογή "Open 

Examples" στο παράθυρο διαλόγου έναρξης που ανοίγει κατά την εκκίνηση του MAXQDA. 

Το καθένα από αυτά τα δείγματα project περιέχει διάφορους τύπους εγγράφων (π.χ. μετεγγραφές 
συνέντευξης, μετεγγραφές ομάδων εστίασης/focus group, αρχεία PDF, αρχεία video), από τα οποία τα 

περισσότερα έχουν ήδη κωδικοποιηθεί. 



 

 

     
 

Για εισαγωγικά σεμινάρια/workshop, καλό είναι να προτείνουμε στους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν με ένα 

κενό αρχείο project. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιδείξουμε τον τρόπο εισαγωγής διαφορετικών 
τύπων δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, θα μπορούσατε να εξαγάγετε τα έγγραφα του project 
παραδείγματος, να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια, να διανείμετε αυτά τα αρχεία σε 
καθέναν από τους συμμετέχοντες στο εργαστήριό σας (μέσω email, USB κ.λπ.). Κάντε κλικ στo Reports > 

Export > All Documents για να εξάγετε  όλα τα έγγραφα ή να ενεργοποιήστε συγκεκριμένα έγγραφα που 

θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Reports > Export > All Activated 

Documents για εξαγωγή μόνο των επιλεγμένων εγγράφων.   

Σύμφωνα με την εμπειρία μας, είναι καλύτερο σαν ιδέα να παρουσιάσετε πρώτα την διεπαφή (interface) 

χρήστη του MAXQDA πριν τους δείξετε πως να εισάγουν έγγραφα όπως μετεγγραφές συνεντεύξεων. 
Επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσουν όλοι να εισάγουν έγγραφα από μόνοι τους. 

Επαναφορα Project Παραδειγμάτων στην Αρχική τους Κατάσταση  

Εάν προηγουμένως χρησιμοποιήσατε ένα παράδειγμα project για να παρουσιάσετε το MAXQDA σε ένα 

workshop και κάνατε αλλαγές σε αυτό, μπορείτε πάντα να κατεβάσετε ένα νέο παράδειγμα project. Για το 
λόγο αυτό, κλείστε το MAXQDA, πηγαίνετε στο φάκελο του υπολογιστή σας όπου είναι αποθηκευμένα τα 

παραδείγματα project και διαγράψτε το αλλαγμένο project. Ξεκινήστε ξανά το MAXQDA και θα κατεβάσει 
την αρχική, αμετάβλητη έκδοση αυτού του αρχείου project. 

Η θέση του φακέλου μπορεί να βρεθεί στο: 

Mac: /Users/username/Documents/MAXQDA/MAXQDA2020/Examples 

Win: \Users\username\Documents\MAXQDA2020\Examples 



 

 

Επιπρόσθετες Πηγές από Παραδείγματα Εγγράφων 

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε μια ποικιλία από δείγματα εγγράφων (δημοσκοπήσεων, μετεγγραφών 
ομάδων εστίασης, νέα άρθρα) προς χρήση κατά την διάρκεια ενός workshop σας από αυτό εδώ τον σύνδεσμο: 
maxqda.com/download/example-data-financial-downturn.zip 

Ειδικότερα ευχαριστούμε την Christina Silver και την Ann Lewins που έδωσαν άδεια χρήσης δείγματος συνόλου δεδομένων τους τα 
οποία δημιούργησαν για το βιβλίο: Using Software in Qualitative Research. 2nd edition 2014, Los Angeles/London//New 

Delhi/Singapore/Washington DC, SAGE Publications Ltd. 

  



 

 

MAXQDA για Αρχάριους – Περίγραμα Ημερίσιας Εκπαίδευσης 

Αυτό το περίγραμμα ακολουθεί τα βασικά βήματα ενός τυπικού ερευνητικού project. Θα πρέπει να είστε σε 
θέση να καλύψετε τα ακόλουθα θέματα και να έχετε αρκετό χρόνο ώστε οι συμμετέχοντες να εργαστούν με 
το MAXQDA ξεχωριστά μόνοι τους. 

1. Διεπαφή χρήστη, “Interface” 

a. Τέσσερα Παράθυρα – Τέσσερις Χώροι Εργασίας 
b. Menu μπάρας εργαλείων και συμβουλές 

 

2. Δημιουργία νέου project και εισαγωγή δεδομένων 
a. Δημιουργία ενός νέου project 

b. Εισαγωγή δεδομένων 
c. Οργάνωση δεδομένων σε ομάδες εγγράφων 
d. Τύποι δεδομένων που μπορεί να χειριστεί το MAXQDA (κείμενο, PDF, μετέγγραφες, 

πίνακας, εικόνα, ήχος, βίντεο, έρευνες, δεδομένα Twitter, YouTube, ιστότοποι, 
βιβλιογραφία) 

 

3. Προβολή και επεξεργασία δεδομένων  
a. Προβολή εγγράφων στον Περιηγητή Εγγράφων, “Document Browser” 

b. Επεξεργασία δεδομένων σε Λειτουργία Επεξεργασίας, “Edit Mode” 

 

4. Κωδικοποίηση δεδομένων και διαχείριση κωδικών 
a. Δημιουργία κωδικών 
b. Κωδικοποίηση, επιλογές 

i. Τράβηγμα & απόθεση, “Drag & drop”, τμημάτων σε υπάρχοντα κωδικό 

ii. Επιλογή τμήματος, “segment”, και δημιουργία νέου κωδικού 

iii. Επιλογή τμήματος και in-vivo κωδικοποίηση  

iv. Ανοιχτή κωδικοποίηση, Χρώμα/Φατσούλες, “Color/Emoticode” 

c. Αλλαγή Χρώματος Κωδικού 

d. Διαχείριση του Συστήματος Κωδικών 
i. Αναδιάταξη συστήματος κωδικών μέσω από τράβηγμα & απόθεση 

ii. Μετακίνηση, αντιγραφή και συγχώνευση κωδικοποιημένων τμημάτων/κωδικών  
 

5. Ανάκτηση κωδικοποιημένων τμημάτων, “Retrieve” 

a. Ενεργοποίηση εγγράφων και κωδικών 
b. Επιλογές παραθύρου « Ανακτημένων Τμημάτων», “Retrieved Segments” 

c. Προβολή των ανακτημένων τμημάτων σε προβολή πίνακα, “table view”, (Overview of 

Retrieved Segments) 

 

6. Εργασία με σημειώσεις/υπομνήματα, “Memos”  

a. Δημιουργία memos: memos εγγράφων, memos κωδικών, memos κειμένου και ελεύθερα 

memos 

b. Εμφάνιση των memos δίπλα στα έγγραφα 



 

 

c. Διαχειριστής memos 

 

7. Λεξική Αναζήτηση, “Lexical Search” 

a. Αναζήτηση για λέξεις κλειδιά 

b. Αυτόματη κωδικοποίηση αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 

8. Επιλογές εξαγωγής, “ Export” 

a. Εξαγωγή ανακτημένων τμημάτων 
b. Άλλες επιλογές Εξαγωγής, (καρτέλα του μενού Αναφορές), “Reports menu tab” 

9. Που να βρείτε βοήθεια 

a. Δωρεάν εγχειρίδια – Βοήθειας και videos στο παράθυρο διαλόγου του MAXQDA 2020 

b. Δωρεάν εγχειρίδια και εκπαιδευτικά video στον ιστότοπο του MAXQDA 

Αν διαθέτετε περισσότερο χρόνο , μπορείτε να συμπεριλάβετε τα παρακάτω χαρακτηριστικά και λειτουργίες 
στο workshop σας: μετεγγραφή στο MAXQDA, οπτικά εργαλεία, εργασία με μεταβλητές και/ή  

λειτουργικότητα της ομαδικής εργασίας στο MAXQDA  



 

 

Περαιτέρω επιλογές εκπαίδευσης στο MAXQDA 

1. Δωρεάν εκπαιδευτικά υλικά MAXQDA 

a. Εισαγωγικός Οδηγός στο MAXQDA: maxqda.com/learn-maxqda/get-started 

b. Δωρεάν εισαγωγικά  δικτυακά σεμινάρια “webinars”: maxqda.com/learn-maxqda/live-

training 

2. Επαγγελματίας Εκπαιδευτής MAXQDA  και Workshops 

a. Επαγγελματίας εκπαιδευτής MAXQDΑ: maxqda.com/learn-maxqda/maxqda-professional-

trainer 

b. Διαθέσιμα MAXQDA Workshops: maxqda.com/live-training 

Ευκαιρίες Δικτύωσης εντός της κοινότητας του MAXQDA 

1. MAXQDA Research Network maxqda.de/research-network  

2. MAXQDA User Forum maxqda.de/support/forum/viewforum.php?f=6 

3. MAXQDA International Conference mqic-berlin.de/ 

4. MAXQDA Research Blog maxqda.com/blog  

5. MAXQDA User Group auf LinkedIn: linkedin.com/groups/8510703/ 

 

Βιβλιογραφία 

 

Το MAXQDA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ίσως θέλετε να 

συμπεριλάβετε βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους και μεθοδολογίες 
ανάλυσης στα σεμινάρια/workshops σας. Καλές βιβλιογραφικές πηγές αποτελούν τα παρακάτω 

βιβλία/εγχειρίδια, γραμμένα από τους συγγραφείς του MAXQDA, Prof. Dr. Udo Kuckartz και Dr. Stefan 

Rädiker: 

 

 

 

Analyzing Qualitative Data with MAXQDA 

Text, Audio, and Video 

Prof. Udo Kuckartz and Dr. Stefan Rädiker 

Springer International Publishing, 2019. 

Πως να Αναλύσετε δεδομένα  Ποιοτικής και Μικτής μεθόδου με το MAXQDA 

Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει στρατηγικές για την ανάλυση δεδομένων ποιοτικών και μικτών μεθόδων 
με το λογισμικό του MAXQDA και παρέχει καθοδήγηση στην εφαρμογή μιας ποικιλίας ερευνητικών 
μεθόδων και προσεγγίσεων, π.χ. εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας (grounded theory), ανάλυση 

ομιλιών “discourse analysis” και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, χρησιμοποιώντας το λογισμικό. 

Επιπρόσθετα, εξηγεί ειδικότερα θέματα όπως η μετεγγραφή, η δημιουργία ενός πλαισίου 

κωδικοποίησης, η οπτικοποίηση, η ανάλυση video, οι εννοιολογικοί χάρτες, η σύγκριση ομάδων και η 

δημιουργία βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων. Το βιβλίο προορίζεται για φοιτητές μεταπτυχιακού και 



 

 

διδακτορικού επιπέδου καθώς και για ερευνητές και επαγγελματίες που ασχολούνται με τα ποιοτικά 

δεδομένα σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους/πεδία, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
επιστημών και των επιστημών της εκπαίδευσης, ψυχολογίας, δημόσιας υγείας, επιχειρήσεων ή 

οικονομικών.  

 

Qualitative Text Analysis 

A Guide to Methods, Practice and Using Software 

Udo Kuckartz 

SAGE Publications, London, 2014 

Πώς μπορείτε να αναλύσετε αφηγήσεις, συνεντεύξεις, σημειώσεις πεδίου ή δεδομένα ομάδας 
εστίασης (focus groups); 

Η ποιοτική ανάλυση κειμένου είναι ιδανική για αυτούς τους τύπους δεδομένων και αυτό το εγχειρίδιο 

παρέχει μια πρακτική εισαγωγή στη μέθοδο και στo θεωρητικό της υπόβαθρο. Προσφέρει βήμα-βήμα 

οδηγίες για την εφαρμογή των τριών βασικών τύπων ποιοτικής ανάλυσης κειμένου: θεματική, 

αξιολογητική και δημιουργία τυπολογιών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται πως να παρουσιάσετε τα 

αποτελέσματά σας και να χρησιμοποιήσετε πακέτα λογισμικού ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων, τα 

οποία συνιστώνται ιδιαίτερα για ποιοτικές αναλύσεις κειμένου, καθώς επιτρέπουν γρήγορες, 
αξιόπιστες και πιο ακριβείς αναλύσεις. Το βιβλίο παρουσιάζει λεπτομερώς τον τρόπο χρήσης λύσεων 
λογισμικού, από τη μετεγγραφή προφορικών δεδομένων έως την παρουσίαση και την οπτικοποίηση 

των αποτελεσμάτων. 

Το βιβλίο προορίζεται για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές σε όλες τις κοινωνικές 
επιστήμες και για όλους τους ερευνητές που ασχολούνται με τη συστηματική ανάλυση κειμένων 
οποιουδήποτε είδους. 

 

 

Επικοινωνία 
 

Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε ένα σεμινάριο /Workshop  για το MAXQDA; Επικοινωνήστε μαζί μας 
στο: research.network@maxqda.com. 

 

 


