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Αντικείµενο και Περιεχόµενο του Μαθήµατος 
 
Περιγραφή του µαθήµατος 
Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών/τριών  µε τη λογική και 
τις µεθόδους της επιστηµονικής έρευνας και την πρακτική εφαρµογή τους στην 
επίλυση αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Στο πρώτο µέρος του µαθήµατος γίνεται µια κριτική επισκόπηση των υποθέσεων και 
των επιπτώσεων επιµέρους µεθοδολογικών επιλογών. 
Στο δεύτερο µέρος το µάθηµα εστιάζει στα κυριότερα χαρακτηριστικά της 
ερευνητικής διαδικασίας και στις βασικές τεχνικές ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην αναγνώριση και κατανόηση των χωρικών και 
κοινωνικών διαδικασιών και της σύνδεσής τους µε τη µελέτη αναπτυξιακών και 
περιβαλλοντικών προβληµάτων 
Το τρίτο µέρος αφιερώνεται σε µια ‘προσοµοίωση έρευνας’ µε στόχο την εµβάθυνση 
στη λογική και τις µεθόδους της επιστηµονικής έρευνας . Στόχος είναι η αναγνώριση, 
ανάλυση και αξιολόγηση των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προβληµάτων µε 
την αξιοποίηση µεθοδολογικών και των τεχνικών επιλογών. 
 
Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις Θεωρίας και Ασκήσεις-πρακτική εφαρµογή των 
µεθόδων-τεχνικών συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων. 
Επιπλέον, οι σπουδαστές θα εκπονήσουν, στο πλαίσιο της ‘προσοµοίωσης έρευνας’, 
εργασία που θα περιλαµβάνει τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση 
των δεδοµένων καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε θέµα που θα 
επιλέξουν. 
 
Αναλυτικά Περιεχόµενα µαθήµατος 
 
Πρώτο Μέρος  
Μεθοδολογία-Μέθοδοι:  

• Επιτόπια έρευνα και Ερωτηµατολόγια (Κ. Κουτσόπουλος) 
• Χωρική ∆ειγµατοληψία (Κ. Κουτσόπουλος) 
• Είδη µεθόδων-είδη δεδοµένων (Κ. Κουτσόπουλος) 
• Χώρος-χρόνος στα δεδοµένα (Ι. Σαγιάς) 
• Ερµηνευτικές προσεγγίσεις της κοινωνικής   πραγµατικότητας.  
• Η συµµετοχική παρατήρηση (Α. Λυδάκη) 
• Η ανάλυση λόγου. Συνεντεύξεις βάθους και αφηγήσεις ζωής (Α. Λυδάκη) 

 
 
 



 
∆εύτερο µέρος 
Συλλογή-∆ιαχείριση δεδοµένων 

• Ταξινόµηση-επεξεργασία (Ι. Σαγιάς) 
• Πρωτογενή δεδοµένα (Ι. Σαγιάς) 
• ∆ευτερογενή δεδοµένα (Ι. Σαγιάς) 
• Η κατηγοριοποίηση και ερµηνεία των δεδοµένων. Η θεµελιωµένη θεωρία 

(Grounded theory) (Α. Λυδάκη) 
 
Τρίτο µέρος 
Προσοµοίωση έρευνας-Case study (Ι. Σαγιάς) 

• Συγκρότηση θεωρητικού-µεθοδολογικού πλαισίου 
• ∆ιάρθρωση υποθέσεων εργασίας  
• Επιλογή µεθόδων-τεχνικών 
• Συλλογή, ταξινόµηση, επεξεργασία δεδοµένων 
• Ανάλυση, αξιολόγηση 
• Παρουσίαση αποτελεσµάτων-συγγραφή έκθεσης 

 
Αξιολόγηση 
Η τελική βαθµολογία του µαθήµατος προκύπτει από το άθροισµα των επιδόσεων σε 
γραπτή εξέταση, την εκπόνηση της εργασίας και την παρουσίασή της µε τα εξής 
σχετικά βάρη-ποσοστά 
 
Γραπτή εξέταση 40% 
Εργασία 40% 
Παρουσίαση 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 


