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Α. Γενική περιγραφή μαθήματος 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση των σταδίων έρευνας και 

συγγραφής επιστημονικής μελέτης. Παρουσιάζονται τα είδη των επιστημονικών 

εργασιών και παρέχονται στοιχεία βιβλιοθηκονομίας για τη σύνταξη βιβλιογραφίας, 

όπως και εργαλεία έρευνας για όλους τους τομείς της Θεολογίας. Εξετάζονται τα 

στάδια εκπόνησης επιστημονικής μελέτης, ο τρόπος διενέργειας έρευνας και 

σύνταξης ενός ερωτηματολογίου, η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας υλικού, 

η δημιουργία αρχειακών βάσεων και ο τρόπος σύνταξης και αξιολόγησης ενός 

επιστημονικού κειμένου. 

Β. Σκοποί 

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορούν να: 

 εργάζονται με μεθοδικό τρόπο για τη σύνταξη επιστημονικών μελετών 

 διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τις πηγές (ψηφιακές και έντυπες) για 

θεολογικές μελέτες 

 αναζητούν και να συντάσσουν βιβλιογραφία 

 γνωρίζουν τα στάδια και την οργάνωση επιστημονικής έρευνας 

 παρουσιάζουν μια εργασία 

Γ. Εκπαιδευτικό υλικό-Βοηθήματα 

Ως βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος προτείνεται το εξής:  

Κυριατζή Αντ., Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός. Βιογραφία-εργογραφία. Συμβολή 
στην ιστορία στις συγκρότησης Θεολογικών Βιβλιογραφιών, Πουρναράς: 
Θεσσαλονίκη, 2009. 

Παράλληλα, θα μοιραστούν σημειώσεις και βοηθητικό υλικό σε ψηφιακή μορφή 

στους φοιτητές, ενώ κατά τη διάρκεια των παραδόσεων θα πραγματοποιούνται 



2 
 

συχνές ασκήσεις για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών. Βέβαια, για να 

καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του μαθήματος προτείνεται η συγγραφή ενός 

βοηθήματος που θα σχετίζεται με τη θεματική της σύνταξης επιστημονικής μελέτης 

για τις θεολογικές σπουδές. Ακολουθεί ενδεικτική βιβλιογραφία που θα αξιοποιηθεί 

στις παραδόσεις των μαθημάτων: 

 Ανδρεαδάκης Ν. & Βάμβουκας Μ., Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη 
γραπτής ερευνητικής εργασίας, Αθήνα: Ατραπός, 2005. 

 Bell J., Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία: οδηγός ερευνητικής 
μεθοδολογίας (μτφρ. Ε. Πανάγου), Αθήνα: Μεταίχμιο, 2005. 

 Ευδωρίδου Ε. & Καρακασίδης Θ., Ακαδημαϊκή Γραφή, Αθήνα: Εκδόσεις 
Τζιόλα, 22015. 

 Ζαφειρόπουλος Κ., Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική 
έρευνα και συγγραφή εργασιών, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2005. 

 Ζήσης Θ., Επιστημονική Τεχνογραφία: Πως γράφεται μια επιστημονική 
εργασία, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1985. 

 Howard K. & Sharp J., Η επιστημονική μελέτη: οδηγός σχεδιασμού και 
διαχείρισης πανεπιστημιακών εργασιών, Αθήνα: Gutenberg, 1994. 

 Κατσίλης Ι., Περιγραφική Στατιστική. Αθήνα: Gutenberg, (1997). 

 Λάββας Γ., Έννοια-είδη-τεχνική της επιστημονικής εργασίας, Θεσσαλονίκη: 
Αφοί Κυριακίδη, 1978. 

 Μάντζαρης Γ., Επιστημονική έρευνα: συγγραφή-διαμόρφωση-παρουσίαση 
επιστημονικών εργασιών, Θεσσαλονίκη: αυτοέκδοση, 2012. 

 Μενεξές Γ. & Οικονόμου Α., Κριτήρια αξιολόγησης ερευνητικού άρθρου στο 
πεδίο των κοινωνικών επιστημών, Θεσσαλονίκη: ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 Μενεξές Γ. & Οικονόμου Α., Τεχνική Έκθεση-Κανόνες και Οδηγίες για τον 
Σχεδιασμό και τη Σύνταξη Ερωτηματολογίου, Θεσσαλονίκη: Σχολή 
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ. 

 Μητροπούλου Β., Υποδείγματα συγγραφής εργασιών και βιβλιογραφίας, 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μέθεξις, 2009. 

 Μπεζέ Λ., Η συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας, Αλεξανδρούπολη: ΔΠΘ, 
1995. 

 Μπουρλιάσκος Β., Πως γράφεται μια επιστημονική εργασία: πρακτικός 
οδηγός, Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος, 2010. 

 Παπαδημητρίου Γ., Περιγραφική Στατιστική, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 
(2001). 

 Παππάς Θ., Η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες, Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 2002. 

 Σαραφίδου Γ.-Ο., Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων: η 
εμπειρική έρευνα, Αθήνα: Gutenberg, 2011. 

 Τσιπλητάρης Α. & Μπάμπαλης Θ., Δέκα παραδείγματα μεθοδολογίας 
επιστημονικής έρευνας: από τη θεωρία στην πράξη, Αθήνα: Ατραπός, 2006. 
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Δ. Μέσα διδασκαλίας 

Οι παραδόσεις των θεματικών του μαθήματος θα παρουσιαστούν με τη χρήση 

εποπτικών μέσων και την προβολή ψηφιακών μαθημάτων μέσω του προτζέκτορα 

της αίθουσας διδασκαλίας. Τα ψηφιακά μαθήματα, εκτός από παρουσιάσεις στο 

PowerPoint, θα είναι και ειδικές παρουσιάσεις στο Adobe Captivate, το οποίο 

προσφέρει τη δυνατότητα για τη δημιουργία ενός διαδραστικού πλαισίου 

εκμάθησης, που μπορεί να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να αξιοποιηθεί 

οποιαδήποτε στιγμή από τον φοιτητή. Επίσης, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα 

αξιοποιηθεί το διαδίκτυο, καθώς θα παρουσιάζεται στους φοιτητές ο τρόπος 

αναζήτησης βιβλιογραφίας και χρήσης ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσω της χρήσης 

του διαδικτύου. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν διάφορα ψηφιακά προγράμματα 

αναζήτησης βιβλιογραφίας και θεολογικών όρων, που εξειδικεύονται σε 

συγκεκριμένους τομείς. 

Ε. Διδακτέα Ύλη-Θεματικές 

Οι γενικές θεματικές του μαθήματος είναι οι ακόλουθες: 

 Είδη επιστημονικών μελετών 

 Τρόπος σύνταξης επιστημονικής εργασίας 

 Ακαδημαϊκή γραφή 

 Αναζήτηση βιβλιογραφίας 

 Σύνταξη βιβλιογραφίας-Τρόποι Παραπομπής 

 Χρήση και αξιοποίηση θεολογικών πηγών 

 Είδη έρευνας 

 Οργάνωση έρευνας και σύνταξη ερωτηματολογίου 

 Παρουσίαση μελέτης 

Στ. Προγραμματισμός μαθημάτων 

Μάθημα 1ο 

 Γενική εισαγωγή στο μάθημα: θεματική, σκοπός και απαιτήσεις 

 Tι είναι η επιστημονική εργασία/ είδη ή κατηγορίες 

 Παρουσίαση απαιτήσεων της ακαδημαϊκής γραφής (μετάβαση από το 
σχολείο στο πανεπιστήμιο) 

 Κατηγορίες επιστημονικών εργασιών 

 Ανάλυση εννοιών και είδη έρευνας 
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Μάθημα 2ο 

 Σχεδιασμός έρευνας και εργασίας 

 Επιλογή θέματος 

 Τρόποι αναζήτησης βιβλιογραφίας (βιβλιοθήκη, διαδικτυακές βάσεις 
δεδομένων, ακαδημαϊκές ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά περιοδικά, heal-link, 
παρουσίαση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης- 
http://www.lib.auth.gr/) 

 Σύντομη παρουσίαση των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου 

 Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής, ΑΠΘ 

Μάθημα 3ο 

 Σύνταξη βιβλιογραφίας/ Βιβλιογραφική αποδελτίωση 

 Βιβλιογραφική περιγραφή πηγών (μονογραφία, ηλεκτρονικό βιβλίο, 
κεφάλαιο από βιβλίο, άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου, άρθρο περιοδικού σε 
έντυπη μορφή, άρθρο περιοδικού με DOI, άρθρο περιοδικού σε ηλεκτρονική 
μορφή, άρθρο εφημερίδας, λήμμα σε εγκυκλοπαίδεια ή λεξικό, ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, διδακτορικό ή μεταπτυχιακή εργασία, διαδικτυακή πηγή, 
οπτικοακουστικά μέσα) 

 Παρουσίαση διεθνών συστημάτων παραπομπής (Harvard, APA, Chicago, 
κ.α.) 

 Πρακτική άσκηση στον τρόπο παραπομπής 

Μάθημα 4ο 

 Παρουσίαση των απαραίτητων πηγών για τη σύνταξη μιας θεολογικής 
μελέτης (Βιβλικές σπουδές, Εκκλησιαστική Ιστορία, Πατρολογία, Αγιολογία, 
Αρχαιολογία, Τέχνη, Θρησκειολογία, Δογματική) 

 Τρόποι αναζήτησης υλικού μέσα από τις πηγές (έντυπες και ψηφιακές 
εκδόσεις). 

 Τεχνικές ανάγνωσης και αποδελτίωσης υλικού 

 Πρακτική άσκηση στον τρόπο θεματικής αποδελτίωσης 

Μάθημα 5ο 

 Παρουσίαση των απαραίτητων πηγών για τη σύνταξη μιας θεολογικής 
μελέτης (Βιβλικές σπουδές, Εκκλησιαστική Ιστορία, Πατρολογία, Αγιολογία, 
Αρχαιολογία, Τέχνη, Θρησκειολογία, Δογματική) 

 Τρόποι αναζήτησης υλικού μέσα από τις πηγές (έντυπες και ψηφιακές 
εκδόσεις 

 Τεχνικές ανάγνωσης και αποδελτίωσης υλικού 

 Πρακτική άσκηση στον τρόπο θεματικής αποδελτίωσης 

 

 

http://www.lib.auth.gr/
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Μάθημα 6ο 

 Παρουσίαση των απαραίτητων πηγών για τη σύνταξη μιας θεολογικής 
μελέτης (Βιβλικές σπουδές, Εκκλησιαστική Ιστορία, Πατρολογία, Αγιολογία, 
Αρχαιολογία, Τέχνη, Θρησκειολογία, Δογματική) 

 Τρόποι αναζήτησης υλικού μέσα από τις πηγές (έντυπες και ψηφιακές 
εκδόσεις 

 Τεχνικές κατασκευής βάσεων δεδομένων 

 Πρακτική άσκηση στην αρχειοθέτηση 

 Ανάθεση τελικών εργασιών 

Μάθημα 7ο 

 Ανάλυση τι είναι η επιστημονική έρευνα 

 Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας 

 Στάδια οργάνωσης έρευνας 

 Παραδείγματα οργάνωσης έρευνας 

 Ποσοτικές μέθοδοι 

 Ποιοτικές μέθοδοι 

 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων-Τεχνικές 

Μάθημα 8ο 

 Σύνταξη ερωτηματολογίου 

 Στατιστική 

 Δειγματοληψία 

 Ζητήματα εγκυρότητας 

 Παραδείγματα ερευνών 

Μάθημα 9ο 

 Τρόπος σύνταξης εργασίας-συγγραφή 

 Οργάνωση πλάνου 

 Δομή μιας εργασίας 

 Κανόνες της ακαδημαϊκής γραφής 

 Παραδείγματα 

Μάθημα 10ο 

 Τρόποι παρουσίασης μιας μελέτης 

 Στοιχεία αξιολόγησης μιας επιστημονικής εργασίας 

Μάθημα 11ο 

 Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές 

 Επισκόπηση μαθήματος-Εξήγηση αποριών 
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 Αξιολόγηση μαθήματος-Συζήτηση 

Μάθημα 12ο 

 Εργαστήριο (workshop) οργάνωσης και σχεδιασμού επιστημονικής μελέτης 
και έρευνας και πρακτική άσκηση έρευνας και συγγραφής με τη χρήση των 
υπολογιστών. 

Ζ. Διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των φοιτητών προτείνεται να περιλαμβάνει τέσσερις ασκήσεις 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και την παράδοση μιας τελικής εργασίας μετά την 

ολοκλήρωση των παραδόσεων. Η γενικότερη φιλοσοφία του μαθήματος σχετίζεται 

με την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στην αναζήτηση βιβλιογραφίας, στη 

διαχείριση των πηγών και στη σύνταξη επιστημονικών μελετών με σωστό τρόπο, για 

να αποφύγουν τον κίνδυνο της λογοκλοπής. Γι’ αυτό το λόγο, ως μέσο για την 

εξέταση της προόδου και της κατανόησης των θεματικών του μαθήματος 

προτείνεται ανά τακτά διαστήματα η καθιέρωση ασκήσεων κατά τη διάρκεια των 

παραδόσεων, ώστε και οι ίδιοι οι φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τις 

απαιτήσεις και τις δυσκολίες που συχνά συναντά ένας ακαδημαϊκός ερευνητής. 

Η πρώτη άσκηση θα αφορά στον τρόπο σύνταξης της βιβλιογραφίας, καθώς οι 

φοιτητές θα κληθούν να παρουσιάσουν μια βιβλιογραφία μ’ ένα συγκεκριμένο 

σύστημα παραπομπών. Στη δεύτερη άσκηση θα κληθούν να εντοπίσουν υλικό μέσα 

από συγκεκριμένες πηγές από την εκκλησιαστική ιστορία, τους Πατέρες και Αγίους 

της Εκκλησίας, την Εκκλησιαστική Αρχαιολογία, να το φωτοτυπήσουν και να το 

παρουσιάσουν (αποδελτιώσουν) σύντομα. Ως συνέχεια αυτής της άσκησης, η τρίτη 

άσκηση θα περιλαμβάνει την εξάσκηση των φοιτητών σε βασικές αρχές 

αρχειοθέτησης και κατηγοριοποίησης των πηγών και την αξιοποίηση αυτής της 

προσπάθειας μέσα από τη δημιουργία βάσεων δεδομένων. Τέλος, η τέταρτη 

άσκηση θα πραγματοποιηθεί μέσα στην αίθουσα και θα αφορά στη συνεργασία 

ομάδων φοιτητών σχετικά με την οργάνωση διεξαγωγής μιας έρευνας. Κάθε ομάδα 

θα κληθεί να προτείνει μια έρευνα σχετική με το αντικείμενο του τομέα, τους 

λόγους που επιχειρεί αυτή την έρευνα, τα στάδια που θα ακολουθήσει, τη μέθοδο 

και τα εργαλεία-τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει. 



7 
 

Για την τελική αξιολόγηση των φοιτητών προτείνεται η κατάθεση μιας τελικής 

εργασίας, όπου οι φοιτητές θα πρέπει να συντάξουν μια επιστημονική μελέτη, ένα 

μικρό άρθρο (2.000-2.500 λέξεων χωρίς τη βιβλιογραφία), που θα έχει θέμα σχετικό 

με την αποδελτίωση που θα πραγματοποιήσουν στη δεύτερη και τρίτη άσκηση. Οι 

τέσσερις ασκήσεις θα ισοδυναμούν με το 40% της τελικής βαθμολογίας και η τελική 

εργασία με το 60%. 

Ουσιαστικά, η διαδικασία της αξιολόγησης των φοιτητών θα τους βοηθήσει σε 

πρακτικό επίπεδο να εξασκηθούν στο βασικό σκοπό του μαθήματος που είναι να 

μάθουν να εργάζονται με μεθοδικό τρόπο για τη σύνταξη επιστημονικών μελετών. 

Όπως αναφέραμε στον προγραμματισμό των μαθημάτων, στο τελευταίο μάθημα θα 

ζητηθεί από τους φοιτητές να συμπληρώσουν ανωνύμως ένα ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης του μαθήματος και να εκφράσουν σε μια ανοικτή συζήτηση αν το 

μάθημα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και προσδοκίες τους. 

 
 


