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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΜΑ550 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ελληνικά 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Αγγλικά  APPLICATIONS IN THE QUANTITATIVE 
METHODS OF SOCIAL RESEARCH 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παράδοση, Σεμινάριο, Άσκηση 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΙ  
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΑΓΓΛΙΚΗ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.fks.uoc.gr/greek/lessons/KMA550_EE_2013-

14.html 



 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το σύνολο των προτεινόμενων εργασιών έχουν ως στόχο την εξοικείωση των 
φοιτητών με την χρήση κατ’ αρχήν επεξεργασμένων ποσοτικών δεδομένων, καθώς 
και με την μέθοδο προετοιμασίας και διενέργειας έρευνας πεδίου, δηλαδή τη 
συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων (Μελέτη και 
ανασυγκρότηση κειμένων, βιβλιογραφική έρευνα, ανάλυση δευτερογενούς 
στατιστικού υλικού, διαμόρφωση ερωτηματολογίου έρευνας πεδίου, συμμετοχή σε 
συλλογή δεδομένων). 
 

 
The aim of all the proposed papers is to familiarize students with the use of 
quantitative data, as well as the method of preparing and conducting field research, 
i.e. the collection and processing of primary research data (Study and reconstruction 
of texts, bibliographic research, analysis of secondary statistical material, field 
research questionnaire configuration, participation in data collection). 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 



 
Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary 
technologies 
Adapt to new situations 
Make decisions 
Work autonomously 
Work in teams 
Be critical and self-critical 
Advance free, creative and causative thinking. 
 



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Παρουσίαση σεμιναρίου 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου προβλέπεται η επισκόπηση των ποσοτικών μεθόδων 
κοινωνικής έρευνας και εργασίες σχετικών εφαρμογών (ενδεικτικά αναφέρονται:  
ανάλυση κειμένων, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών πινάκων, δόμηση 
ερωτηματολογίου έρευνας, κωδικογράφηση και επεξεργασία ερευνητικών 
δεδομένων, σύντομη παρουσίαση στατιστικών πακέτων). 

 

Ενδεικτική Θεματολογία 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεμιναρίου, με θεματική ενότητα τα ζητήματα των 
διατροφικών συνηθειών, προτείνεται η μελέτη κειμένων σχετικά με την ιστορία της 
διατροφής, η ανάλυση στατιστικών πινάκων με δεδομένα που προέρχονται από την 
πρόσφατη έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών στην Ελλάδα, η έρευνα στο 
διαδίκτυο. Επίσης, οι φοιτητές καλούνται να φτιάξουν  και να παρουσιάσουν 
φάκελο σχετικό με την θεματική της εργασίας τους αξιοποιώντας τόσο το υλικό που 
υπάρχει στην βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όσο και το διαδίκτυο.  
 
 

 
Presentation of a seminar 
The seminar provides an overview of the quantitative methods of social research 
and the work of relevant applications ((indicatively are reported:  analysis of texts, 
treatment and analysis of statistical tables, layout of questionnaire of research, 
codification and treatment of inquiring data, short presentation of statistical 
packages). 
 
Indicative Issue 
In the context of this seminar, with the topic of nutritional habits, it is proposed to 
study texts on the history of nutrition, to analyze statistical tables with data from 
recent family budget surveys in Greece, research on the internet. Students are also 
asked to create and present a dossier related to the topic of their work, utilizing 
both the material in the library in print and electronic form, as well as the internet. 
 

 
 
 

 



4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Εισαγωγικές διαλέξεις 
θεωρητικού περιεχομένου 
επικεντρωμένες στην 
κοινωνιολογία και 
ανθρωπολογία της 
διατροφής, καθώς και στην 
θνησιμότητα/ νοσηρότητα 
κατά αιτία 

15 

Κυκλικές παρουσιάσεις 
από τους φοιτητές των 
θεωρητικών κειμένων, με 
στόχο την ανασυγκρότηση, 
ανάλυση και περίληψή 
τους. 

35 

Έρευνα για εμπλουτισμό 
της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας με νεότερη. 

35 

Συγγραφή εργασίας 40 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ελληνικά:  
 
Οι φοιτητές 
αξιολογούνται 
αναλόγως της επίδοσής 
τους στις ανωτέρω 
δραστηριότητες  
 

Αγγλικά:  
 
Students are assessed 
according to their 
performance in the 
above activities 
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Δευτεραίος Α., «Γαμήλιοι Άρτοι», Επετηρίς του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας, 1967-

1968. σ.σ. 151-170 [2] 
 
Ανθοπούλου Θ., «Κοινωνικές κατασκευές της ποιότητας του τροφίμου. Σε αναζήτηση 
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πρακτικός λόγος, Εκδ. 21ου αιώνα, Αθήνα, σσ. 240-284. [4] 
 
Χριστίνα Αγριαντώνη, (1988), «Μεσογειακά προϊόντα: η ελιά, η μουριά και το αμπέλι την 

ώρα της βιομηχανίας», Τα Ιστορικά (8), σσ. 69-84.   
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Αγγελική Πανοπούλου, Ευαγγελία Μπαλτά, Μιμίκα Γιαννοπούλου, Μαρία - Χριστίνα 
Χατζηιωάννου, Παντελής Μούτουλας, Δημήτρης Μπούσμπουρας, Γιώργος 
Μπουραζάνης · επιμέλεια Ελένη Μπενέκη. - 1η έκδ. - Αθήνα : Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς, 2007. - 204σ. · 24x22εκ. 

 
Ελένη Ψυχογιού, “ΜΟΙΡΟΛΟΪΣΤΡΕΣ,  ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ  ΣΙΤΑΡΙ, Αντιλήψεις για τη 

μεταθανάτια ζωή στις επιμνημόσυνες γυναικείες τελετουργίες”, στο Φώτης Τερζάκης 
(επιμ.) Θάνατος και εσχατολογικά οράματα. Θρησκειοϊστορικές προοπτικές, Αθήνα, 
εκδ. Αρχέτυπο, 2003, σ. 364-403. [4] 

 
 

 

6. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ημέρα Διδασκαλίας Μαθήματος  Ώρα Διδασκαλίας Μαθήματος  

1η προτίμηση:  ΠΕΜΠΤΗ  11.30-14.30 

εναλλακτικά:   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14.30-17.30 
Προδιαγραφές 

Αίθουσας:    

Συγγράμματα  Στοιχεία Συγγράμματος Κωδικός Ευδόξου 

1     

2     

3     

4     

 

 


