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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστήμων και Τεχνών 

ΤΜΗΜΑ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΣ0703 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας 
Introduction to scientific research methodology 

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 

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας 2 3 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.uom.gr/msa/programma-spoydon 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://www.uom.gr/msa/programma-spoydon
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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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα 

Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Περιγραφή επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων: 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές, σε επίπεδο ανάλογο ενός εισαγωγικού 
στην έρευνα μαθήματος, θα: 

▪ εφοδιαστούν με βασικές γνώσεις σχετικά με την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τα στάδια 
της επιστημονικής έρευνας. 

▪ γνωρίσουν διάφορα είδη έρευνας, με παραδείγματα από τη μουσική επιστήμη. 
▪ είναι σε θέση να εφαρμόσουν βασικά κριτήρια προκειμένου να επιλέξουν και να 

διατυπώσουν ένα ερευνητικό πρόβλημα και τα επιμέρους ερωτήματά του. 
▪ είναι σε θέση να ερευνήσουν βάσεις δεδομένων και να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν 

σχετική με ένα ερευνητικό θέμα βιβλιογραφία. 
▪ είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριμένη ερευνητική στρατηγική - μεθοδολογία για ένα 

ερευνητικό πρόβλημα που τους ενδιαφέρει. 
▪ είναι σε θέση να κατανοήσουν σε γενικές γραμμές και να αξιολογήσουν δημοσιευμένες 

επιστημονικές έρευνες. 
▪ γνωρίσουν τις βασικές παραμέτρους που ισχύουν για την εκπόνηση έρευνας στην Ελλάδα. 

 
Επίπεδα επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων: 
Γνώσεις: Eπίπεδο 6 
Δεξιότητες: Eπίπεδο 6 
Ικανότητες: Eπίπεδο 6 

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  
Παραγωγή 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 
…… 
Άλλες… 
……. 
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• 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 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• 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 
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο και σκοπός: 
Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές: 
- Να εφοδιαστούν με βασικές γνώσεις σχετικά με την έννοια, τα χαρακτηριστικά και 
τα στάδια της επιστημονικής έρευνας. 
- Να γνωρίσουν διάφορα είδη έρευνας, με παραδείγματα από τη μουσική επιστήμη. 
- Να είναι σε θέση να εφαρμόσουν βασικά κριτήρια προκειμένου να επιλέξουν και να 
διατυπώσουν ένα ερευνητικό πρόβλημα και τα επιμέρους ερωτήματά του. 
- Να είναι σε θέση να ερευνήσουν τη βιβλιοθήκη και να εντοπίσουν και να 
αξιολογήσουν σχετική με ένα ερευνητικό θέμα βιβλιογραφία. 
- Να είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριμένη ερευνητική στρατηγική - μεθοδολογία 
για ένα ερευνητικό πρόβλημα που τους ενδιαφέρει. 
- Να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε γενικές γραμμές και να αξιολογήσουν 
δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες. 
- Να γνωρίσουν τις βασικές παραμέτρους που ισχύουν για την εκπόνηση έρευνας στην 
Ελλάδα. 
Όλα τα παραπάνω θα καλυφθούν, όπως είναι φυσικό, σε επίπεδο ανάλογο ενός εισαγωγικού 
στην έρευνα μαθήματος. 
 
Επιμέρους θεματικές: 
- Είδη επιστημονικής έρευνας  
- Παραδείγματα ερευνών – Το πρακτικό πλαίσιο και τα προβλήματα μίας έρευνας 
- Επιλογή του θέματος. Διατύπωση τίτλου. Διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων

  
- Αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφίας. Επισκόπηση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  
- Δημιουργία αρχείων καταγραφών και κράτηση σημειώσεων  
- Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή δεδομένων:  

  Ανάλυση στοιχείων αρχείου  
   Σχεδιασμός και χορήγηση ερωτηματολογίου  
   Σχεδιασμός και διεξαγωγή συνεντεύξεων  
   Παρατήρηση  
   Ημερολόγια   

 
- Η συγγραφή μιας ερευνητικής μελέτης 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Διάλεξη. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση PowerPoint και διαδικτύου στη διδασκαλία. 
 
Χρήση ολοκληρωμένου συστήματος ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης CoMPus (http://compus.uom.gr/) στην 
εργαστηριακή εκπαίδευση και 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 σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
 
Διαλέξεις: 26 ώρες  = 1,04 ECTS 
             (13 εβδμ x 2 ώρες) 
Εργαστηριακή άσκηση: 13 ώρες = 0,52 ECTS  
             (13 εβδμ x 1 ώρα) 
Μη καθοδηγούμενη μελέτη: 36 ώρες = 1,44 ECTS 
 
Σύνολο Μαθήματος: 75 ώρες εργασίας 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 

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. 

Γλώσσα αξιολόγησης: 
Ελληνική. 
 

• Ενδιάμεση πρόοδος – παρουσιάσεις μικρών εργασιών 
(διαμορφωτική) (50%) 

• Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 
σύντομης απάντησης (συμπερασματική) (διάρκεια 120’) 
(50%) 
 

Κριτήρια αξιολόγησης: 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος 
στο CoMPus. 

 

 

 

 

 

http://compus.uom.gr/
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιβλιογραφία μαθήματoς  
- Κώστιος, Α. (2000). Μέθοδος μουσικολογικής έρευνας. Αθήνα: Μουσικός. 
- Verma, G., & Mallick, K. (2004). Εκπαιδευτική έρευνα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές. ΜΤΦ Α. 

Παπασταμάτης) Αθήνα: Γ. Δαρδανός. 
- Μάγος, Κ. (2005). «Συνέντευξη ή παρατήρηση;»: H έρευνα στη σχολική τάξη. Επιθεώρηζη εκπαιδευηικών 

θεμάηων, 10, 5-19. 
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. 
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη 
- Todd, R. E., Boltz, M., & Jones, M. R. (1989). The MIDILAB music research system. Psychomusicology: A 
Journal of Research in Music Cognition, 8(2), 83 
- Juslin, P. N., & Sloboda, J. (Eds.). (2011). Handbook of music and emotion: Theory, research, applications. 
Oxford University Press. 
- Clarke, E., & Cook, N. (Eds.). (2004). Empirical musicology: Aims, methods, prospects. Oxford University 
Press. 
- Ockelford, A. (2013). Applied musicology: Using zygonic theory to inform music education, therapy, and 
psychology research. Oxford University Press 
 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

● Μουσικοπαιδαγωγικά (https://www.eeme.gr/publications/musical-pedagogics.html) 

● International Journal of Music Education (https://journals.sagepub.com/home/ijm) 

● Journal of Research in Music Education (https://journals.sagepub.com/home/jrm) 

● British Journal of Music Education (https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-
music-education) 

● Journal of Popular Music Education (https://www.intellectbooks.com/journal-of-popular-music-
education) 

● Music Education Research (https://www.tandfonline.com/loi/cmue20)  

● Acta Musicologica 

● JOURNAL OF RESEARCH IN MUSIC EDUCATION 

● BULLETIN OF THE COUNCIL FOR RESEARCH IN MUSIC EDUCATION 

● MUSIC EDUCATION RESEARCH 

● RESEARCH STUDIES IN MUSIC EDUCATION  

● UPDATE: APPLICATIONS OF RESEARCH IN MUSIC EDUCATION. 

● ACTION, CRITICISM, AND THEORY FOR MUSIC EDUCATION (ACT) 

● ) 

● CONTRIBUTIONS TO MUSIC EDUCATION 

  
● G. E. M. S. (Gender, Education, Music, and Society)  

● INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY MUSIC 

● THE JOURNAL OF AESTHETIC EDUCATION (JAE) 

https://www.eeme.gr/publications/musical-pedagogics.html
https://journals.sagepub.com/home/ijm
https://journals.sagepub.com/home/jrm
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-music-education
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-music-education
https://www.intellectbooks.com/journal-of-popular-music-education
https://www.intellectbooks.com/journal-of-popular-music-education
https://www.tandfonline.com/loi/cmue20
http://jrm.sagepub.com/
http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/14613808.html
http://act.maydaygroup.org/
http://act.maydaygroup.org/
http://cme.webhop.org/
http://www.queensu.ca/music/links/gems/
http://muse.jhu.edu/journals/the_journal_of_aesthetic_education/
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● The Journal of Aesthetic Education (JAE) 

● Journal of Music, Technology and Education   

● Philosophy of Music Education Review   

● VISIONS OF RESEARCH IN MUSIC EDUCATION 

● MUSIC EDUCATION RESEARCH INTERNATIONAL 

● SOUND IDEAS 

● PSYCHOLOGY OF MUSIC 

 

 

http://muse.jhu.edu/journals/the_journal_of_aesthetic_education/
http://www.ingentaconnect.com/content/intellect/jmte
http://muse.jhu.edu/journals/pme/
http://www-usr.rider.edu/~vrme/
http://meri.arts.usf.edu/index.html

