
Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογία της Έρευνας 

Κωδικός 
Μαθήματος 

IBADM-350 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο 1ος Κύκλος 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

Τρίτο / Εαρινό 

Όνομα Διδάσκοντα Γιάννης Κουής 

ECTS  6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

13 Εργαστήρια / 
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Στόχος Μαθήματος 
Οι σκοποί του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να: 

- Κατανοήσουν την έρευνα και την μελέτη του τελευταίου έτους του 
πτυχίου τους. 

- Αξιολογήσουν και να εντοπίσουν πηγές πληροφοριών που βοηθούν 
έναν ερευνητή. 

- Βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας δουλεύοντας 
σε ένα περιβάλλον πολύπλευρης μάθησης. 

- Κατανοήσουν και αντιληφθούν τις μεθοδολογίες ποσοτικής και 
ποιοτικής έρευνας και πως μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να 
επιτύχει τους ερευνητικούς του στόχους. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να: 

 Κατανοούν την φιλοσοφία της έρευνας, τις βασικές τις μεθοδολογίες 
και τεχνικές 

 Συνεργάζονται και να χρησιμοποιούν δεξιότητες επικοινωνίας για να 
επιτύχουν τους ερευνητικούς τους σκοπούς, σε ένα περιβάλλον 
πολύπλευρης μαθησιακής έρευνας. 

 Διεξάγουν έρευνα διαμέσου μια πλειάδα πηγών πληροφόρησης και 
να αξιολογούν το σχετικό υλικό. 

 Εργάζονται τόσο μεμονωμένα αλλά και ομαδικά για την διεκπεραίωση 
ενός ερευνητικού έργου. 

 Αναγνωρίζουν δυνητικά πεδία έρευνας και να παρουσιάζουν 
ερευνητικές προτάσεις. 

Προαπαιτούμενα Ολοκλήρωση 3ου 
κύκλου σπουδών 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

- Η φιλοσοφία της έρευνας 
- Ορισμός έρευνας 
- Χρήση της βιβλιοθήκης και άλλων ερευνητικών πηγών 
- Τρόποι εύρεσης νέων γνώσεων 
- Στάδια διεξαγωγής έρευνας 
- Ανάπτυξη κριτικής προσέγγισης ως προς το υλικό της έρευνας 



- Εμβάθυνση στο ερευνητικό πρόβλημα 
- Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος 
- Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
- Ερευνητική διαδικασία 
- Είδη ερευνών 
- Μεθοδολογία 
- Ανάλυση δεδομένων 
- Εξαγωγή αποτελεσμάτων έρευνας 
- Ερμηνεία αποτελεσμάτων έρευνας 
- Διαχείριση χρόνου και πηγών μελέτης από τον φοιτητή 
- Ομαδική εργασία 
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας 
- Δημιουργία ενεργά σκεπτόμενων ερευνητών 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διαλέξεις, παραδείγματα, περιπτωσιακές μελέτες, ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία Υποχρεωτική: 

 Neil J. Salkind, Exploring Research, Sixth edition, Prentice Hall, 2006 

 Σημειώσεις του καθηγητή 

Προτεινόμενη: 

 Κωνσταντίνου και Έλενας Παπαναστασίου, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 
έρευνας, Λευκωσία 2005, ISBN 9963-8176-2-9 
 

Αξιολόγηση Ατομική εργασία / Ομαδική εργασία, Τελική και Ενδιάμεση εξέταση, 
Παρουσία / Συμμετοχή στην τάξη 

Γλώσσα Ελληνική 

 


