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Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Επιστήμων Αγωγής Φθινόπωρο   

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό Επιστήμες του αθλητισμού Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

2ος Κύκλος Δρ. Τελεβάντου Ιουλία 2ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Πρόσωπο με προσωπο Διεξαγωγή έρευνας Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

• Να κατανοήσουν το αντικείμενο μελέτης και τις μεθόδους εφαρμογής της έρευνας στο χώρο της 

Φυσικής Αγωγής και της Άσκησης 

• Να εκτιμήσουν την αξία της έρευνας στην προσπάθεια βελτίωσης της Φυσικής Αγωγής και της 

άσκησης 

• Να έρθουν σε επαφή με τα βασικά είδη έρευνας και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 

χώρο της άσκησης και της Φυσικής Αγωγής (έρευνα δράσης, ανάλυση περιεχομένου, ανάλυση 

περίπτωσης, ιστορική έρευνα, πειραματική έρευνα κλπ.) 

• Να είναι σε θέση να κάνουν ερευνητική πρόταση 

• Να μπορούν να αναλύουν αποτελέσματα ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας 

• Να επεξηγούν και να ερμηνεύουν αποτελέσματα του SPSS, περιγραφικά και επαγωγικά 

• Να μπορούν να συλλέγουν δεδομένα και να παρουσιάζουν αποτελέσματα έρευνας 

• Να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν και να κριτικάρουν ερευνητικά άρθρα 

• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ηθικής της έρευνας 

• Να αποκτήσουν την ικανότητα να συνδέουν τη στατιστική με την έρευνα στις επιστήμες του 

αθλητισμού, της άσκησης και της φυσικής αγωγής 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Να εξηγούν τις βασικές μεθόδους έρευνας και να τις διαχωρίζουν γνωρίζοντας το πότε 

χρησιμοποιούμε τη κάθε μια. 

2. Να κατανοήσουν μέσω πραγματικών δεδομένων τα στάδια μέσα από τα οποία περνά μια 

έρευνα (από τον ορισμό του προβλήματος μέχρι την επεξεργασία και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων). 

3. Να κατανοήσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή/προπονητή ως ερευνητή στο χώρο 

του (action research). 

4. Να μπορούν να δομήσουν εργαλεία μέτρησης για σκοπούς έρευνας στο χώρο της Άσκησης 

και της Φυσικής Αγωγής (ερωτηματολόγιο, πείραμα/μετρήσεις, παρατήρηση, συνέντευξη) 

5. στο χώρο της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής. 

6. Να αντιληφθούν μέσα από πρακτική εξάσκηση τα βήματα από τη θεωρία – καθορισμό 

προβλήματος, στη συλλογή δεδομένων και μετρήσεων και των στατιστικών συμπερασμάτων. 

7. Να έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες Στατιστικών όρων και τη χρήση τους στην έρευνα και 

να συνδέσουν τη χρήση του στατιστικού λογισμικού SPSS για να εξαγάγουν στατιστικά 

αποτελέσματα από δεδομένα έρευνας. 

8. Να μπορούν να παρουσιάσουν και να υποστηρίζουν ερευνητικά δεδομένα. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

• Βασικές έννοιες της έρευνας στο χώρο της άσκησης και της Φυσικής Αγωγής. 

• Έρευνα δράσης - Ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής/προπονητής σαν ερευνητής στο χώρο του. 

• Η δεοντολογία στην έρευνα/ 

• Είδη ερευνών: Περιγραφική, συσχετική, ιστορική έρευνα, έρευνα επισκόπησης, ανάλυση 
περιεχομένου, έρευνα αξιολόγησης, πειραματική έρευνα, συνέντευξη, παρατήρηση κλπ 

• Ποιοτική και ποσοτική έρευνα και ανάλυση δεδομένων 

• Μέσα συλλογής δεδομένων: Κλίμακες. Ερωτηματολόγιο. Τα βήματα για κατασκευή 
ερωτηματολογίου. Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου. 

• Δειγματοληψία. Εγκυρότητα μετρήσεων 

• Μέσα συλλογής δεδομένων. Μελέτη περίπτωσης – παρατήρηση. 

• Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης 

• Συγγραφή ερευνητικής εργασίας. Συγγραφή περίληψης. 

• Παρουσίαση της έρευνας. 

• Ασκήσεις στατιστικής: Κεντρικές τάσεις, Μέτρα διασποράς 

• Επεξεργασία δεδομένων στο SPSS: αλληλεπίδραση 2 δειγμάτων T-test, Cross-tabulation 
ANOVA, Συντελεστές συσχέτισης, Παλινδρόμηση, Ανάλυση εγκυρότητας 
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Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διάλεξη, Ατομική και ομαδική εργασία, Ατομική καθοδήγηση, Εργαστηριακή εργασία 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Εξαμηνιαία γραπτή εξέταση (Final) 

Εργασία Α – Παρουσίαση άρθρων από Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 

Εργασία Β – Ερευνητική πρόταση και παρουσίαση 

Εργασία Γ – Αναλύσεις στατιστικών δεδομένων 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Μέθοδοι έρευνας 

στη Φυσική 

Δραστηριότητα 

Thomas, J. R. & 

Nelson, J. K. 

Human Kinetics 
 

2009 0-88011-481-9 
 

Μεθοδολογία 

εκπαιδευτικής 

έρευνας 

Παπαναστασίου,Κ.& 

Παπαναστασίου,Ε. 

Λευκωσία: 

Έκδοση των 

συγγραφέων 

2005  

 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Exploring 

Research 

Neil J. Salkind Pearson 

International 

Edition 

2016 0-13-201706-7 

Statistics in 

Kinesiology-

4thEdition  

William Vincent, 

Joseph Weir  

Human 

Kinetics  

2012 13978145 
0402545  

 


