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Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 Κατανόηση των των θεωρητικών ιδεών και ερευνητικών στρατηγικών που διέπουν την ποιοτική 

έρευνα 
 Εισαγωγή σε θεωρητικά και εννοιολογικά ζητήματα που συνδέονται με την, ποιοτικού 

χαρακτήρα, κοινωνική έρευνα  
 Αποτύπωση ερευνητικών ερωτήσεων και ζητημάτων που απαντώνται με την αξιοποίηση της 

ποιοτικής έρευνας  
 Παρουσίαση των διαφορετικών ερευνητικών στρατηγικών για τη διαμόρφωση των βασικών 

ερωτήσεων, το σχεδιασμό και την εφαρμογή τους. 
 Παρουσίαση των τεχνικών συγκέντρωσης πληροφοριών και των μεθόδων ανάλυσης των 

συλλεχθέντων στοιχείων 
 Κατανόηση των διαφορετικών τρόπων και προσεγγίσεων ανάλυσης και ερμηνείας των 

ποιοτικών δεδομένων 
 Συγγραφή μιας βασικής ερευνητικής εργασίας που χρησιμοποιεί ποιοτικές μεθόδους και 

στρατηγικές  

 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
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1. Κατανοούν  τις επιστημολογικές υποθέσεις που διέπουν τη μεθοδολογία της ποιοτικής 
έρευνας 

2. καταστούν ικανοί να αναγνωρίζουν το ρόλο των κοινωνικών ερευνητών αναφορικά με την 
ακολουθούμενη διαδικασίας από το σχεδιασμό της βασικής ιδέας  μέχρι και να αναλύουν 
ποιοτικά δεδομένα και να συγγράφουν  ανάλογες μελέτες. 

3. Αναγνωρίζουν τα διάφορα θεωρητικά παραδείγματα που συνδέονται με τις ερευνητικές 
στρατηγικές της ποιοτικής έρευνας και να μπορούν να σχεδιάζουν ανάλογες έρευνες  

4. Καταστούν ικανοί να αξιολογούν τις παρεχόμενες πληροφορίες, τις υποθέσεις και να θέση 
να αντιλαμβάνονται τους διαφορετικούς τρόπους/μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας των 
ποιοτικών στοιχείων σε συνδυασμό με την αποδοχή των ορίων της γνώσης τους 

5. Συγγράφουν επιστημονικές αναφορές και εκθέσεις σε ανάλογο ύφος 

 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Εισαγωγή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Ποιοτικής έρευνας 

2. Διενέργεια ποιοτικών συνεντεύξεων 
3. Κατασκευή θεματικών κατηγοριών και ερωτήσεων 
4. Επιλογή ερωτώμενων και στοιχειοθέτηση δείγματος 
5. Ομάδες εστίασης 
6. Εθνομεδοθολογικές περιπτώσεις 
7. Περιπτωσιολογικές μελέτες  
8. Μη παρεμεβατικές ερευνητικές στρατηγικές: μελέτη κειμένων και ισοτρικών αρχείων  
9. Ανάλυση ποιοτικών αποτελεσμάτων  
10. Ανάλυση ποιοτικών αποτελεσμάτων: κατηγοριοποίηση και πινακοποίηση δεδομένων 
11. Αξιοποιώντας και τις δύο ερευνητικές μεθόδους 
12. Συγγραφή ερευνητικής αναφοράς με τη χρήση ποιοτικής έρευνας και ανάλογων 

ερευνητικών στρατηγικών 

 
 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, Αλληλεπιδραστικές ασκήσεις, Εργασίες. 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Εξέταση πολλαπλών απαντήσεων, Μέση εξέταση, Ατομική εργασία. 

 

 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Έτος ISBN 
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Οίκος 

Research for Social  
Workers: An  
Introduction to  
Methods 

Alston, M. and  
Bowles, W.  
 

3rd ed.., Oxford:  
Routledge  

2012 0415307236 

Η έρευνα του 
πραγματικού κόσμου 

 

Robson,C.  
επιμ: 
Μιχαλοπούλου, Κ. 

Gutenberg 
- Γιώργος 
& Κώστας 
Δαρδανός,  

2007 978-960-01-1132-
3 

Qualitative Research 
Methods in Social 
Sciences (Greek) 

Iosifidis, T. Critiki pub. 2008 978-960-218- 
599-5 

Qualitatite social 
research: 
Methodological 
approaches and data 
analysis (greek) 

Iosifidis, T. and 
Spyridakis, Μ. 
(eds.) 

Critiki pub.  2006 978-960-218- 
451-6 

 
 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Qualitative Research in 
Practice: Stories from 
the Field 

Darlington, Y., 
Scott, D. 

Open 
University 
Press 

2002 978-
0335211470 

Conducting Qualitative 
research 

Mason, J., (transl. 
in greek by 
Kyriazi, N.) 

Ellinika 
Grammata 
(greek) 

2003  

 

  


