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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Η αξιολόγησή σας στο μάθημα θα γίνει με γραπτή online εξέταση και 
χρήση της πλατφόρμας e-class (https://eclass.uth.gr) (Υποσύστημα: 
«Εργασίες», (περίπτωση A2. στον οδηγό που αφορά στα μέσα και στους 
τρόπους διεξαγωγής των εξετάσεων και ο οποίος έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: https://www.uth.gr/news/diexagogi-
exetaseon-ex-apostaseos) και με ανοιχτά βιβλία σε συγκεκριμένη ημέρα 
και ώρα που θα ανακοινωθεί με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου.  
 
Αναλυτικότερα: 

1. Για να πάρετε μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος θα χρειαστεί να 
συνδεθείτε στην πλατφόρμα e-class και στο χώρο του μαθήματος 
«Μεθοδολογία Έρευνας». Το μάθημα είναι κλειστό και αυτό σημαίνει 
ότι για να συνδεθείτε, εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι/ες χρήστες 
στο μάθημα, χρειάζεται να κάνετε σχετική αίτηση εγγραφής. Η εγγραφή 
σας στο e-class του μαθήματος είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου 
να έχετε πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος (διαφάνειες 
παρουσίασης από τις διαλέξεις του μαθήματος).  

2. Την ημέρα των εξετάσεων και στην προγραμματισμένη ώρα, στο 
υποσύστημα «Εργασίες» θα βρείτε την ανάρτηση με τα θέματα και 
αναλυτικές οδηγίες σχετικά με αυτά. 

3. Θα χρειαστεί να αναρτήσετε τις απαντήσεις σας με τη μορφή κειμένου 
μόνο σε αρχείο word. 

4. Θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όποια πηγή θέλετε, π.χ. 
βιβλίο, σημειώσεις («ανοιχτά βιβλία»). Προσοχή: Τα γραπτά σας θα 
ελεγχθούν για κειμενικές συμπτώσεις. Σε περίπτωση αυτούσιας 
αναπαραγωγής κειμένου (π.χ., από το βιβλίο, από άλλο γραπτό), το 
γραπτό σας θα βαθμολογηθεί με μονάδα. 

5. Η ανάρτηση των θεμάτων και η διαδικασία της εξέτασης θα γίνει σε 
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί με το πρόγραμμα 
της εξεταστικής περιόδου. Παρόλο που για την απάντηση των θεμάτων 
επαρκεί περίπου 1.30 ώρα, θα έχετε στη διάθεσή σας συνολικά 
τέσσερις ώρες για να αναρτήσετε τις απαντήσεις σας, προκειμένου να 
αποφευχθούν προβλήματα με τη χρήση της πλατφόρμας. Καμία 
ανάρτηση δεν θα είναι δυνατή μετά τη λήξη της προθεσμίας των 
τεσσάρων ωρών.  

6. Παράλληλα με το e-class, θα είναι ενεργοποιημένη και συνεδρία στην 
πλατφόρμα MSTeams (θέση: «Οι εξετάσεις του μαθήματος γίνονται 
εδώ-ημερομηνία»), για την περίπτωση που θελήσετε να κάνετε κάποια 
ερώτηση (ανάρτηση στο χώρο chat για τα πρώτα τρία τέταρτα από την 
έναρξη της εξέτασης) και για την περίπτωση που προκύψει κάποια 
έκτακτη ανάγκη, π.χ. διακοπή λειτουργίας του e-class.  



7. Όπως έχει ανακοινωθεί από την αρχή του εξαμήνου, για να 
προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις θα χρειαστεί να μελετήσετε σχετικά με 
τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 
Θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα, βασικά 
επιστημολογικά ρεύματα και θεωρίες γνώσης. Θεωρία και ερευνητική 
διαδικασία (επαγωγή-παραγωγή). Προκαθορισμένα («ποσοτική έρευνα») και 
Ευέλικτα σχέδια («ποιοτική έρευνα»). Βασικοί τύποι σχεδίων (Πειράματα, 
Συναφειακές έρευνες, Μελέτες περίπτωσης, Εθνογραφία, Θεμελιωμένη 
Θεωρία, Έρευνα Δράση). Σκοπός και βασικά βήματα ερευνητικής διαδικασίας. 
Ερευνητικό ενδιαφέρον και δημιουργία υποθέσεων / ερευνητικών 
ερωτημάτων. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Συλλογή ποσοτικών 
(ερωτηματολόγιο) και ποιοτικών δεδομένων (συνέντευξη, παρατήρηση, 
ομάδες εστίασης). Συγγραφή επιστημονικής εργασίας. Ζητήματα 
δεοντολογίας στην έρευνα. Κριτήρια ποιότητας (εγκυρότητα, αξιοπιστία, 
αναστοχαστικότητα). 
 
Επιπλέον, για την προετοιμασία σας μπορείτε να μελετήσετε:  

ü Τα κεφάλαια 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 11 από το βιβλίο, Robson, C. 
(2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου (2η έκδοση). Αθήνα: 
Gutenberg. 
ή τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 και 18 εκτός από 
τις παρακάτω σελίδες αυτών των κεφαλαίων: 53-64, 370-390, 415-
422, 459-468, 496-511, 538-552 και 662-669, από το βιβλίο Creswell, 
J. W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και 
αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (Χ. Τσορμπατζούδης 
επιμ.). Αθήνα: Έλλην.  
ή τα κεφάλαια 1, 2, 7, 8, 9, 14 και 15 από το βιβλίο Babie, E. (2011). 
Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα (Κ. Ζαφειρόπουλος, επιμ.). Αθήνα: 
Κριτική. 
ή τα κεφάλαια 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, και 12 από το βιβλίο Mertens, D. 
M. (2009). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία 
(Ε. Γιαννακοπούλου, επιμ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.  

 
ü τις σημειώσεις από τις διαφάνειες των παρουσιάσεων των διαλέξεων 

και το υλικό που είναι αναρτημένο στο e-class.  
 
Όπως έχει ανακοινωθεί, μπορείτε επίσης και μόνοι/ες σας να κάνετε 
δοκιμαστικές εξετάσεις εδώ: https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-
apostaseos 
 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


