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Προλογικό ςημεύωμα 
 

Στον οδθγό αυτόν κα βρείτε οδθγίεσ και κανόνεσ για τθ ςυγγραφι τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ 
ςασ (πτυχιακισ/διπλωματικισ/διδακτορικισ διατριβισ). Ο οδθγόσ αναφζρεται ςε κζματα 
δόμθςθσ, μορφοποίθςθσ και περιεχομζνου τθσ εργαςίασ, ϊςτε αυτι να υπακοφει ςτουσ 
κανόνεσ δεοντολογίασ τθσ επιςτθμονικισ γραφισ. Βαςίηεται κυρίωσ ςτο εγχειρίδιο που ζχει 
εκδϊςει θ Αμερικανικι Ψυχολογικι Εταιρία (APA, 2010, 6th Edition), το οποίο αποτελεί διεκνζσ 
ςθμείο αναφοράσ των κοινωνικϊν επιςτθμόνων. 
 
Ρροτείνουμε να εκτυπϊςετε τον οδθγό, να τον μελετιςετε με προςοχι και να τον 
ςυμβουλεφεςτε ςε όλθ τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ ςασ. Αν τον ακολουκιςετε με 
ςυνζπεια, κεωροφμε βζβαιο ότι κα ςασ φανεί πολφ χριςιμοσ. Επιπλζον, κα αποφφγετε τον 
κίνδυνο να χρθςιμοποιιςετε ωσ υποδείγματα άλλεσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ που μπορεί να 
περιζχουν ςφάλματα.  
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Εν αρχι … 
 
Θ ςυγγραφι μιασ επιςτθμονικισ εργαςίασ βαςίηεται ςε βιβλιογραφικι ι εμπειρικι ζρευνα και 
προχποκζτει κριτικι ικανότθτα, που κα πρζπει να αποδεικνφεται διαρκϊσ κατά τθν ανάπτυξθ 
ενόσ ζργου (project), τθν επεξεργαςία των κεωρθτικϊν και ερευνθτικϊν δεδομζνων που 
προκφπτουν, αλλά και τθ ςυγκροτθμζνθ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων και 
ςυμπεραςμάτων. 
Τα βιματα του ςυγγραφζα κα πρζπει να είναι τα εξισ: 

 ο προςδιοριςμόσ ενόσ καλοφ (ςαφοφσ και οριοκετθμζνου) ερευνθτικοφ κζματοσ  
 θ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων ςχετικά με το κζμα  
 θ οργάνωςθ αυτϊν των ςτοιχείων και θ κριτικι επεξεργαςία τουσ 
 θ επανεξζταςθ του κζματοσ ςτο φωσ των ςτοιχείων που προζκυψαν 
 θ ςυγκρότθςθ ενόσ κειμζνου που κα περιλαμβάνει με τρόπο κριτικό, ςυνεπι και 

ςυνεκτικό όλα τα προθγοφμενα. 
 
Σθμαντικό μζλθμα ςε όλθ αυτιν τθν «περιπζτεια» είναι θ ςαφινεια ςτθ διατφπωςθ 

των ςτόχων τθσ ζρευνασ, θ κατάλθξθ ςε ενδιαφζροντα και αξιόλογα ευριματα, κακϊσ και θ 
εγκυρότθτα τθσ μεκόδου ςυλλογισ και ανάλυςθσ των δεδομζνων.  

Κυρίαρχθ κζςθ για τθν επιλογι του κζματοσ αλλά και για τθ ςφνκεςθ τθσ εργαςίασ 
κατζχει θ διερεφνθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ. Χριςιμεσ πθγζσ αποτελοφν τα επιςτθμονικά 
άρκρα, οι επίςθμεσ εκδόςεισ, τα πρακτικά και οι ανακοινϊςεισ ςυνεδρίων, οι διπλωματικζσ 
εργαςίεσ και τα διδακτορικά, κακϊσ και το Internet. Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι όλεσ οι 
πθγζσ δεν ζχουν ιςοδφναμθ αξία· πλθροφορίεσ από μθ επιςτθμονικζσ πθγζσ ςτο διαδίκτυο κα 
πρζπει να χρθςιμοποιοφνται με πολφ μεγάλθ επιφφλαξθ. Για τθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ, 
εξάλλου, κα πρζπει να εφαρμόηουμε τθν κριτικι μασ ματιά και να εςτιάηουμε ςτουσ ερευνθτζσ 
που κεωροφνται οι πιο ζγκριτοι ςε κάκε επιςτθμονικό πεδίο.  

Σε ό,τι αφορά τουσ αναγνϊςτεσ τθσ εργαςίασ μασ, απϊτεροσ ςτόχοσ είναι: 
α) να μποροφν να κατανοιςουν τι ακριβϊσ κζλουμε να ποφμε και  
β) να είναι ςε κζςθ να ανατρζξουν, αν χρειαςτεί, ςτα ίδια ςτοιχεία, προκειμζνου να 

ςυνεχίςουν τθν πραγμάτευςθ του κζματοσ ςε μια δικι τουσ ζρευνα.  
Για τθ δόμθςθ/διαμόρφωςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ κα πρζπει να ακολουκοφμε μία 

ςειρά προκακοριςμζνων βθμάτων, που κα αποβλζπουν ςτα εξισ: 
 να κατατμιςουμε  ςωςτά τθν ζκκεςθ τθσ ζρευνάσ μασ ςτα διαρκρωτικά τθσ μζρθ 
 να επιλζξουμε ζγκαιρα όλεσ τισ βιβλιογραφικζσ πλθροφορίεσ που κα χρειαςτοφν 
 να ςχολιάςουμε και να επεξεργαςτοφμε κριτικά τισ πλθροφορίεσ (τόςο τθσ 

βιβλιογραφίασ όςο και τθσ ζρευνάσ μασ) υπό το πρίςμα τθσ ενιαίασ προοπτικισ που 
υπαγορεφει θ προβλθματικι που ζχουμε κζςει. 
Τα βιματα αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. 
 
 

Ζκταςθ τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ: Κακϊσ πρόκειται για επιςτθμονικό κείμενο, κα πρζπει να 
χαρακτθρίηεται από αυςτθρότθτα, οικονομία και ςυνεκτικότθτα. Επιλζγουμε λοιπόν και 
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παρουςιάηουμε όχι οτιδιποτε διαβάςαμε, αλλά ό,τι είναι ςθμαντικό και εξυπθρετεί τθν 
ερευνθτικι ματιά που ζχουμε υιοκετιςει ςτο κζμα μασ. Χρθςιμοποιοφμε λόγο λιτό και 
«ςφιχτό», ο οποίοσ κα πρζπει να αναδεικνφει τθ ςυμβολι τθσ εργαςίασ μασ ςτθν επιςτιμθ.  
 
Ενδεικτικά προτείνονται: 

Ρτυχιακι εργαςία: 12.000 με 15.000 λζξεισ 
Μεταπτυχιακι εργαςία: 40.000 με 50.000 λζξεισ 
Διδακτορικι Διατριβι: 100.000 με 120.000 λζξεισ  
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Εμφϊνιςη τησ εργαςύασ / διατριβόσ 
 

Εξώφυλλο 
Στο εξϊφυλλο αναφζρεται το Ρανεπιςτιμιο, το Τμιμα, ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ, ο ςυγγραφζασ 
κακϊσ και ο τόποσ και θ θμερομθνία (μινασ, ζτοσ) ςυγγραφισ (πρβλ. Ρρότυπο ςτο τζλοσ). 

Σύτλοσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ 
Ο τίτλοσ ςυνιςτάται να περιλαμβάνει 10 ωσ 12 λζξεισ και κα πρζπει να ςυνοψίηει τθν κεντρικι 
ιδζα τθσ εργαςίασ με απλότθτα, ςαφινεια, ακρίβεια και πλθρότθτα. Αυτό μπορεί να γίνεται με 
μία ι δφο καλά διατυπωμζνεσ προτάςεισ: θ πρϊτθ να αποδίδει το πρόβλθμα ςτθν 
επιςτθμονικι εκδοχι του και θ δεφτερθ να είναι επεξθγθματικι τθσ πρϊτθσ. Οι όροι ςτθν 
επεξθγθματικι πρόταςθ μπορεί να είναι απλοί, του κακθμερινοφ μασ λεξιλογίου· ςτθν πρϊτθ 
πρόταςθ όμωσ κα πρζπει να είναι επιςτθμονικοί, να ςθκϊνουν το εννοιολογικό βάροσ τθσ 
ζρευνασ και να χρωματίηουν τθν πρωτοτυπία τθσ οπτικισ γωνίασ από τθν οποία εξετάηουμε το 
πρόβλθμα.   

Υύλλο Εξϋταςησ 
Αμζςωσ μετά το εξϊφυλλο ακολουκεί το φφλλο εξζταςθσ, το οποίο περιλαμβάνει τισ εξισ 
πλθροφορίεσ: τθν ζνδειξθ «Φφλλο Εξζταςησ», τα ονόματα και τισ βακμίδεσ του Επόπτθ και 
των μελϊν ΔΕΡ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ (με επαρκι χϊρο δίπλα ςτο κακζνα για τθν 
πρωτότυπθ υπογραφι), τθν θμερομθνία εξζταςθσ και τον χαρακτθριςμό ι το βακμό.  
 
Στο κάτω μζροσ του Φφλλου Εξζταςθσ παρατίκεται αυτοφςια θ εξισ φράςθ: «Ο/θ ςυγγραφζασ 
βεβαιϊνει ότι το περιεχόμενο του παρόντοσ ζργου είναι αποτζλεςμα προςωπικισ εργαςίασ 
και ότι ζχει γίνει θ κατάλλθλθ αναφορά ςε εργαςίεσ τρίτων, όπου κάτι τζτοιο ιταν 
απαραίτθτο, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ακαδθμαϊκισ δεοντολογίασ». 

Περιεχόμενα  
Στον κατάλογο των περιεχομζνων περιλαμβάνονται οι ενότθτεσ και υποενότθτεσ τθσ εργαςίασ 
με τον αρικμό τθσ ςελίδασ ζναρξισ τουσ. Ενδείκνυται θ αυτόματθ χριςθ περιεχομζνων μζςω 
του κειμενογράφου. 

Περύληψη 
Ρρόκειται για ζνα ςφντομο κείμενο (από 200 ζωσ 400 λζξεισ) με όλα τα βαςικά ςτοιχεία τθσ 
εργαςίασ (ςτόχο, μζκοδο ζρευνασ, βαςικά ςυμπεράςματα). Αντιςτοιχεί ςε μια 
ανακεφαλαίωςθ των περιεχομζνων τθσ και κα πρζπει να είναι ακριβισ, αυτοδφναμθ, 
περιεκτικι και κατανοθτι. Επικεφαλίδα τθσ είναι θ λζξθ “Ρερίλθψθ” κεντραριςμζνθ. Το 
περιεχόμενό τθσ είναι ουςιαςτικά μια περίοδοσ για κακζνα από τα κφρια μζρθ τθσ εργαςίασ: 
ειςαγωγι, μζκοδοσ, αποτελζςματα και ςυηιτθςθ. Είναι ςκόπιμο να γράφεται ςτο τζλοσ τθσ 
δουλειάσ, όταν ο ςυντάκτθσ τθσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ.  
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Μικρές συμβουλές  
Δϊςτε ςτθν περίλθψθ τα πιο ουςιαςτικά ςθμεία τθσ εργαςίασ ςασ, χωρίσ όμωσ να 
επαναλαμβάνετε τον τίτλο τθσ. Αναφερκείτε ςτο ςτόχο τθσ εργαςίασ, τα πιο ςθμαντικά 
ευριματα ι ςυμπεράςματα, κακϊσ και τθ ςχζςθ τουσ με το κεωρθτικό πρόβλθμα. Μθν 
περιλαμβάνετε αςαφείσ φράςεισ του τφπου «Θ ςυηιτθςθ αναφζρεται ςτθ ςχζςθ των 
ευρθμάτων με κεωρίεσ μάκθςθσ…»· αναφερκείτε ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ των ευρθμάτων με 
ςυγκεκριμζνεσ κεωρίεσ μάκθςθσ. 
 
Θ ποιότθτα τθσ περίλθψθσ κακορίηει το αν ο αναγνϊςτθσ κα διαβάςει ολόκλθρθ τθν εργαςία. 
Άλλωςτε οι περιλιψεισ χρθςιμοποιοφνται από διάφορουσ οργανιςμοφσ για τθν αποδελτίωςθ 
των εργαςιϊν και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςε βάςεισ δεδομζνων (π.χ. Psychological Abstracts, 
PsycLIT, PsycINFO, κ.λπ.). 

Λϋξεισ κλειδιϊ 
Για ςκοποφσ βιβλιογραφικισ αποδελτίωςθσ, κάτω από τθν περίλθψθ γράψτε 3-4 λζξεισ ι 
φράςεισ-κλειδιά. 

Abstract & Keywords 
Θα πρζπει να παρατίκενται και θ ταυτόςθμθ περίλθψθ (Abstract) και οι Λζξεισ κλειδιά (Key 
words) ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  

Πρόλογοσ 
Αποτελεί τθν κατεξοχιν «προςωποκεντρικι» ενότθτα τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ και είναι 
προαιρετικόσ. Αναφζρεται γενικά ςτο πϊσ προζκυψε το κζμα τθσ εργαςίασ, ςε ποιο πλαίςιο 
ζγινε θ ζρευνα, ποιοι παράγοντεσ ςυνζβαλαν ςτθν ολοκλιρωςι του κ.λπ. Ακόμθ, ςτον 
πρόλογο διατυπϊνονται οι ευχαριςτίεσ προσ τα πρόςωπα που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ι 
ςυνζβαλαν με κάποιον τρόπο ςτθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ.  

Ειςαγωγό – Θεωρητικό τεκμηρύωςη του ζητόματοσ 
Μετά το εξϊφυλλο, το φφλλο εξζταςθσ, τθν περίλθψθ, τα περιεχόμενα και τον πρόλογο 
ακολουκεί το πρϊτο τμιμα τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ, που είναι κεωρθτικό και αποτελεί 
ςυνικωσ λιγότερο από το 1/3 τθσ εργαςίασ (ςε μια πτυχιακι εργαςία των 12.000 λζξεων δε κα 
πρζπει να ξεπερνά τισ 4.000 λζξεισ). Στον οδθγό τθσ APA ονομάηεται Ειςαγωγι. Επικεφαλίδα 
του τμιματοσ αυτοφ μπορεί να είναι και ο τίτλοσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ, ο οποίοσ 
εμφανίηεται κεντραριςμζνοσ με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο που εμφανίηεται και ςτο εξϊφυλλο. Θ 
ειςαγωγι είναι καρπόσ τθσ μελζτθσ, τθσ κατανόθςθσ και τθσ ςφνκεςθσ των πιο πρόςφατων 
επιςτθμονικϊν δθμοςιευμάτων που ςχετίηονται με το κζμα τθσ εργαςίασ. Θζτει καταρχάσ το 
πλαίςιο αναφοράσ μζςα ςτο οποίο ο ςυγγραφζασ κα τοποκετιςει τθν τρζχουςα εργαςία, 
περιγράφοντασ τισ εξελίξεισ και τισ τάςεισ που αφοροφν ςτο επιςτθμονικό πεδίο τθσ εργαςίασ.  
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Επίςθσ οριοκετεί το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα που μελετάται, κακϊσ και τον τρόπο με τον 
οποίον το πρόβλθμα αυτό ςχετίηεται με προγενζςτερεσ ζρευνεσ.  
 
Στο τζλοσ τθσ ειςαγωγισ (δθλ. του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ εργαςίασ) κα πρζπει να 
διατυπωκοφν με μεγάλθ ακριβολογία οι ερευνθτικζσ υποκζςεισ ι τα ερευνθτικά ερωτιματα. 
Οι υποκζςεισ είναι ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ για αναμενόμενα αποτελζςματα, ενϊ τα 
ερευνθτικά ερωτιματα είναι πιο γενικά και αντιςτοιχοφν ςτισ ερευνθτικζσ προκζςεισ του 
ερευνθτι. Οι υποκζςεισ κα πρζπει να διατυπϊνονται με όςο πιο ςαφι τρόπο γίνεται και να 
ςυνοδεφονται από μια ςφντομθ αιτιολόγθςθ. Ρζρα από τθ ςφνδεςι τουσ με προγενζςτερεσ 
ζρευνεσ, κα πρζπει με τρόπο ευφυι και πρωτότυπο να ανοίγουν δρόμουσ για τθν προςζγγιςθ 
νζασ γνϊςθσ. 
 

Μικρές συμβουλές 

Το περιεχόμενο τθσ ειςαγωγισ. Μθν αντιμετωπίηετε τθν πτυχιακι εργαςία ςασ ωσ διδακτικό 
εγχειρίδιο. Ρεριγράψτε ό,τι είναι απαραίτθτο για να ςτθρίξει τθν αναγκαιότθτα τθσ ζρευνάσ 
ςασ, το ερευνθτικό ςασ ερϊτθμα και τισ υποκζςεισ ςασ. Θ ανάπτυξθ του κζματοσ να είναι 
προςανατολιςμζνθ ςτουσ ςτόχουσ που τζκθκαν και όχι ςε οτιδιποτε άλλο. Αν κάτι δεν ςασ 
είναι απαραίτθτο για να υποςτθρίξετε τα ερωτιματα ι τισ υποκζςεισ ςασ, ςκεφκείτε ξανά για 
τθν αναγκαιότθτα τθσ αναφοράσ του, κακϊσ και για τον χϊρο που κα καλφψει από τον 
διακζςιμο χϊρο τθσ εργαςίασ, ςε ςχζςθ με τον περιοριςμό των λζξεων. Γενικότερα, ό,τι 
διαβάηουμε κα πρζπει να το επεξεργαηόμαςτε κριτικά και να το αναδιατυπϊνουμε με βάςθ 
τθν προςωπικι μασ ματιά (ςε ςυνάρτθςθ πάντα με τουσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ). 
 
Το φφοσ τθσ εργαςίασ. Αποφφγετε να γράφετε με δθμοςιογραφικό φφοσ, και υιοκετιςτε 
επιςτθμονικό φφοσ ςτθν εργαςία ςασ, χωρίσ βερμπαλιςμοφσ, απόλυτεσ κζςεισ, πλατειαςμοφσ, 
ωραιολογίεσ, κοινοτοπίεσ κ.λπ.. Χρθςιμοποιιςτε τεκμθρίωςθ (=επιχειριματα) για ό,τι 
γράφετε, με αναφορζσ ςτθ ςχετικι επιςτθμονικι κεωρία και ζρευνα. Ρροςζξτε τθν 
ακριβολογία, τθ ςαφινεια, τθ ςυνάφεια μεταξφ των νοθμάτων, τθν αλλθλουχία, τθν απουςία 
επαναλιψεων (νοθματικϊν και γλωςςικϊν), τθ λιτότθτα, τθν πρωτοτυπία. 
 
Λογοκλοπι. Μθν περιλαμβάνετε ςτθν εργαςία ςασ αυτολεξεί αναφορζσ, παρά μόνο όπου αυτό 
είναι απολφτωσ απαραίτθτο (π.χ. προκειμζνου να παρακζςετε κάποιον οριςμό). Ο 
ςυγγραφζασ τθσ εργαςίασ οφείλει να διευκολφνει τουσ επιβλζποντεσ κακθγθτζσ, ϊςτε να 
παρακολουκιςουν και να αξιολογιςουν τισ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ του ωσ προσ αυτιν. Πταν 
παρουςιάηει δθμοςιευμζνθ δουλειά άλλου ατόμου ωσ δικι του, όταν παραλείπει τον 
ςυγγραφζα από τον οποίο αντλεί ςτοιχεία ι όταν παραλείπει τα απαραίτθτα ειςαγωγικά ςε 
υλικό που παρακζτει από οποιαδιποτε πθγι, διαπράττει το ςοβαρό αδίκθμα τθσ λογοκλοπισ. 
Ασ μθν ξεχνάμε ότι ςτο φφλλο αξιολόγθςθσ ο ςυγγραφζασ δθλϊνει υπεφκυνα πωσ ζχει τθριςει 
τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ για τθ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ του.   
 
Δομι τθσ εργαςίασ. Χωρίςτε το κεωρθτικό μζροσ/Ειςαγωγι τθσ εργαςίασ ςε κεφάλαια και 
υποκεφάλαια, ανάλογα με τισ επιμζρουσ πτυχζσ του κζματόσ ςασ. Βεβαιωκείτε ότι ςτο 
κομμάτι αυτό δίνεται απάντθςθ ςε τζςςερα ερωτιματα: α) ποιοσ είναι ο ςτόχοσ τθσ ζρευνασ, 
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β) ποια θ ςχζςθ τθσ ζρευνασ με προγενζςτερεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ, γ) ςφμφωνα με ποιο 
ςκεπτικό θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ςυνδζεται με τον ερευνθτικό ςχεδιαςμό που ακολουκικθκε, 
και δ) ποιοι είναι οι κεωρθτικοί περιοριςμοί τθσ ζρευνασ. 
 
Ο χρόνοσ των ρθμάτων. Κατά τθν αναφορά ςε δεδομζνα ι ςε πειράματα χρθςιμοποιείται 
πάντα ο αόριςτοσ (ι ο παρακείμενοσ) χρόνοσ, ανεξάρτθτα αν θ αναφορά γίνεται ςε πρόςφατα 
δεδομζνα ι ςε δεδομζνα που ςυνζλεξε ζνασ ερευνθτισ πριν από πολλά χρόνια.  
 
Η γλϊςςα τθσ εργαςίασ. Εδϊ χρειάηεται πολλι προςοχι: κα πρζπει να αποφεφγονται 
εκφράςεισ που προκαλοφν ενόχλθςθ, «ταμπζλεσ», ςτερεότυπα (π.χ. γζροι, ναρκομανείσ), 
κακϊσ και θ ταφτιςθ των ςυμμετεχόντων με τθν πάκθςι τουσ (οι αυτιςτικοί, οι κωφοί). Καλό 
είναι να χρθςιμοποιοφνται ουδζτεροι προςδιοριςμοί (π.χ. θλικιωμζνοι, εκιςμζνοι ςτα 
ναρκωτικά) ι εκφράςεισ όπωσ «άτομα με___» προκειμζνου να προςδιορίηεται μία 
ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ατόμων (π.χ. παιδιά με αυτιςμό, άτομα με κϊφωςθ). 
 
Συνικθ γλωςςικά λάκθ που πρζπει να αποφεφγονται.  

- ο τονιςμόσ του κανονικά άτονου ποιοσ,-α,-ο 
- ο μθ τονιςμόσ των κανονικά τονιςμζνων ερωτθματικϊν ποφ και πϊσ 
- θ απουςία δεφτερου τόνου όπου χρειάηεται, π.χ. θ απάντθςι του 
- θ γραφι με ε τθσ κατάλθξθσ του τρίτου ενικοφ προςϊπου ρθμάτων ςτθν πακθτικι φωνι: αυτό 

αποκλείετε (αντί του ςωςτοφ αποκλείεται) 
- θ γραφι με ει τθσ ςυνοπτικισ προςτακτικισ ενεργθτικϊν ρθμάτων: τθλεφωνείςτε (αντί του 

ςωςτοφ τθλεφωνιςτε) 
- λάκθ ςτθ χριςθ τθσ μετοχισ ςε –οντασ ι –ϊντασ *ςυνθρθμζνθ+ (κατά κανόνα πρζπει να είναι 

ςυνθμμζνθ με το ριμα τθσ κφριασ πρόταςθσ) 
- θ γραφι με ο τονιςμζνων ενεργθτικϊν μετοχϊν: γελόντασ (αντί του ςωςτοφ γελϊντασ) 
- θ γραφι με ζνα μ τθσ πακθτικισ μετοχισ παρακειμζνου ρθμάτων με αόριςτο ςε -ψα:  κομζνοσ 

(αντί του ςωςτοφ κομμζνοσ) 
- θ χριςθ των επικζτων ςε –θσ,-θσ,-εσ ςαν να ιταν άκλιτα: τθσ διεκνισ ςυμμαχίασ (αντί τθσ 

διεκνοφσ ςυμμαχίασ) 
- θ λανκαςμζνθ γραφι των λζξεων ςυνδυαςμόσ, περαιτζρω, κακϊσ και των αρχαίων δοτικϊν 

που επιβίωςαν (π.χ. μζςω, βάςει, λόγω) 
- ςυμφυρμόσ πακθτικισ – ενεργθτικισ ςφνταξθσ 
- ςυμφυρμόσ προςωπικισ – απρόςωπθσ ςφνταξθσ 
- ςυμφυρμόσ υποκειμζνων ι απουςία τουσ – ςφγχυςθ μεταξφ υποκειμζνων (κυρίωσ ςε 

περιπτϊςεισ υποταγμζνου λόγου) 
- χριςθ πολλϊν γενικϊν ςτθ ςειρά (π.χ. θ εξζταςθ τθσ εγκυρότθτασ τθσ αξιολόγθςθσ των 

γραπτϊν) 
- μορφολογικά λάκθ ςε ουςιαςτικά, επίκετα (κυρίωσ τθσ παλιάσ τρίτθσ κλίςθσ) και ριματα, π.χ. 

να *κα+ παράξω αντί του ςωςτοφ να *κα+ παραγάγω, τίκομαι αντί τίκεμαι, να ςυμβάλλει 
*ενεςτϊτασ = διάρκεια, επανάλθψθ+ αντί να ςυμβάλει *αόριςτοσ = ςτιγμιαίο+, να οργανωκιτε 
αντί να οργανωκείτε *ςυνθρθμζνο+, να οργιςτιτε αντί να οργιςτείτε, να ρωτείςτε αντί να 
ρωτιςτε *αόριςτοσ+, παριγε *παρατατικόσ+ αντί παριγαγε *αόριςτοσ+ 

- αυκαίρετθ ςτίξθ (χριςθ του κόμματοσ, των δφο ςτιγμϊν, τθσ άνω τελείασ) 
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- αςυνεπισ χριςθ τελικοφ -ν (ι κα ακολουκείται θ Γραμματικι του Τριανταφυλλίδθ, που ορίηει 
ότι το -ν τίκεται πριν από τα φωνιεντα, τα κ, π, τ, ξ, ψ και τα μπ, ντ, γκ, τς, τη και πουκενά 
αλλοφ, ι του Μπαμπινιϊτθ με τουσ χαλαρότερουσ κανόνεσ)  

- προβλθματικι απόδοςθ όρων ςτα ελλθνικά (είναι ςκόπιμο να παρατίκενται ςε παρζνκεςθ και 
οι ξζνοι όροι). 

Επικεφαλύδεσ 

Οι επικεφαλίδεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ και τονίηουν τθ ςθμαςία 
κάκε τμιματόσ τθσ. Υπάρχουν πζντε είδθ επικεφαλίδων, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςυνζχεια. 
Σθμειϊνεται ότι ςε μια επιςτθμονικι εργαςία δεν είναι απαραίτθτο να εμφανίηονται όλα τα 
είδθ. 
(Ρροςοχι: μετά τθν επικεφαλίδα δεν βάηουμε τελεία, παρά μόνο αν αυτι χρθςιμοποιείται για 
να ειςαγάγει παράγραφο – βλ. το τζταρτο επίπεδο). 
 

Ρρϊτο Επίπεδο: Κφρια Επικεφαλίδα 
 
Οι κφριεσ επικεφαλίδεσ είναι κεντραριςμζνεσ και ζχουν το πρϊτο γράμμα των βαςικϊν τουσ 
λζξεων κεφαλαίο. Οι επικεφαλίδεσ πρϊτου επιπζδου χρθςιμοποιοφνται για να διαχωρίςουν 
τθν εργαςία ςτα βαςικά τθσ τμιματα: Ρερίλθψθ, Ρεριεχόμενα (και Ρρόλογο), Ειςαγωγι, 
Μζκοδο, Αποτελζςματα (ι Ευριματα), Συηιτθςθ, Βιβλιογραφία, Ραράρτθμα. 
 

Δεφτερο Επίπεδο: Επικεφαλίδες 
 
Οι επικεφαλίδεσ δεφτερου επιπζδου είναι επίςθσ κεντραριςμζνεσ, με τα αρχικά γράμματα των 
βαςικϊν λζξεων επίςθσ κεφαλαία. Επιπλζον, γράφονται με πλάγια γράμματα. Αυτοφ του 
είδουσ οι επικεφαλίδεσ χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςε άρκρα ι εργαςίεσ μεγάλου μεγζκουσ 
(π.χ. διδακτορικζσ διατριβζσ). 
 
Τρίτο Επίπεδο: Πλευρικζς Επικεφαλίδες (Side Headings) 
Οι πλευρικζσ επικεφαλίδεσ ςτοιχίηονται ςτο αριςτερό περικϊριο, οι κφριεσ λζξεισ τουσ 
ξεκινοφν επίςθσ με κεφαλαία γράμματα και γράφονται επίςθσ με πλάγια γράμματα. Το 
κείμενο ξεκινά ςτθν επόμενθ αράδα μετά από διπλό διάςτθμα. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε 
τισ επικεφαλίδεσ τρίτου επιπζδου για να διαχωρίςετε τθν Ειςαγωγι, τα 
Αποτελζςματα/Ευριματα και τθ Συηιτθςθ ςε υποενότθτεσ, κακϊσ και τθ Μζκοδο ςτα 
επιμζρουσ τμιματά τθσ (π.χ. Συμμετζχοντεσ, Υλικό, Διαδικαςία – βλ. παρακάτω). 
 
 
Τζταρτο Επίπεδο: Επικεφαλίδεσ παραγράφου 
Στισ επικεφαλίδεσ αυτζσ προθγείται ζνα κενό διάςτθμα παραγράφου (εςοχι). Κεφαλαίο είναι 
μόνο το αρχικό γράμμα τθσ πρϊτθσ λζξθσ και εφαρμόηεται θ πλαγιογράμματθ γραφι. Οι 
επικεφαλίδεσ παραγράφου καταλιγουν ςε τελεία και ςυνοδεφονται από κείμενο, το οποίο 
ακολουκεί ςτθν ίδια αράδα χωρίσ κενό διάςτθμα. Είναι χριςιμεσ ϊςτε να διαχωρίηονται 
επιμζρουσ τμιματα ςε περαιτζρω υποενότθτεσ (π.χ. διαφορετικά είδθ μετριςεων ςτο Υλικό). 
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Οι επικεφαλίδεσ δεν πρζπει να αρικμοφνται με νοφμερα ι γράμματα. Τα διαφορετικά τουσ 
είδθ και θ διάταξι τουσ ςθματοδοτοφν επαρκϊσ τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ.  
 
Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ζνα παράδειγμα για τθ χριςθ επικεφαλίδων των επιπζδων 1 ζωσ 4: 
 

Ειςαγωγι (1ο επίπεδο) 
 

Τι Είναι θ Διαφοροποίθςθ (2ο επίπεδο) 
 
Η Λειτουργία τθσ Διαφοροποίθςθσ (3ο επίπεδο) 
Διαφοροποίθςθ τθσ διδακτζασ φλθσ (ωσ προσ περιεχόμενο, διαδικαςία και τελικό προϊόν) (3ο επίπεδο) 
Διαφοροποίθςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ (ωσ προσ μακθςιακι ετοιμότθτα, προτιμιςεισ, κίνθτρα) (3ο 
επίπεδο) 

 
Μζκοδοσ (1ο επίπεδο) 

 
Συμμετζχοντεσ (3ο επίπεδο) 

Μακθτζσ με ίδιο κοινωνικο-πολιτιςμικό υπόβακρο (4ο επίπεδο) 
Μακθτζσ με διαφορετικό κοινωνικο-πολιτιςμικό υπόβακρο (4ο επίπεδο) 

Υλικό (3ο επίπεδο) 
Εννοιολογικι χαρτογράφθςθ  (4ο επίπεδο) 
Μοντζλο κριτικισ ςκζψθσ του De Bono (4ο επίπεδο) 

Διαδικαςία (3ο επίπεδο) 
 

Αποτελζςματα (1ο επίπεδο) 
 
Περιγραφικά Δεδομζνα (3ο επίπεδο) 
Ζλεγχοσ των Υποκζςεων (3ο επίπεδο) 

Συηιτθςθ (1ο επίπεδο) 
 
Περιοριςμοί τθσ Παροφςασ Μελζτθσ (3ο επίπεδο) 
Προεκτάςεισ για Παρζμβαςθ (3ο επίπεδο) 
Συμπεράςματα (3ο επίπεδο) 

 

Παραπομπϋσ 
Ζνα από τα πιο ςθμαντικά κζματα που ςχολιάηονται ςτο εγχειρίδιο τθσ APA είναι οι τρόποι 
παραπομπισ ςτισ πθγζσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί. Ανεξάρτθτα αν παραφράηουμε ι 
παρακζτουμε αυτολεξεί τθν άποψθ ι τθν εργαςία κάποιου ςυγγραφζα, είμαςτε 
υποχρεωμζνοι να αναφζρουμε τθν πθγι μασ.  
 
Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφμε αυτολεξεί ζνα τμιμα μιασ δθμοςίευςθσ, παρακζτουμε 
ςε παρζνκεςθ τον/τουσ ςυγγραφζα/είσ, το ζτοσ δθμοςίευςθσ και τθ/τισ ςελίδα/εσ. Το τμιμα 
τθσ δθμοςίευςθσ που παρατίκεται αυτολεξεί κα πρζπει πάντοτε να βρίςκεται μζςα ςε 
ειςαγωγικά (« …… .»).  
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Αν το τμιμα που παρατίκεται αυτολεξεί είναι μζχρι 40 λζξεισ, τότε μπορεί να 
είναι ενςωματωμζνο μζςα ςτθν παράγραφο. Εφόςον υπερβαίνει τισ 40 λζξεισ, κα 
πρζπει να παρατίκεται με ειςαγωγικά ςε παράγραφο ξεχωριςτι, ςτοιχιςμζνθ και 
μικρότερου εφρουσ ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο κείμενο (πρβλ. τθν παροφςα 
παράγραφο).    

 
Αν από το τμιμα τθσ δθμοςίευςθσ που χρθςιμοποιοφμε παραλείψουμε κάποιο μζροσ του, 
χρθςιμοποιοφμε τρία αποςιωπθτικά (…) για υλικό που αφαιρζκθκε μζςα από μία περίοδο ι 
τζςςερα αποςιωπθτικά (….) όταν το υλικό που αφαιρζκθκε βρίςκεται μεταξφ δφο περιόδων. 
Αν μζςα ςε αυτό το υλικό κζλουμε να ειςαγάγουμε κάποια διευκρίνιςθ, το κάνουμε με 
αγκφλεσ (* +) και όχι με παρενκζςεισ. Τζλοσ, αν υπάρχει κάποιο γραμματικό, ορκογραφικό ι 
ςυντακτικό λάκοσ ςτο κείμενο που παρακζτουμε και το οποίο κα μποροφςε να προκαλζςει 
ςφγχυςθ ςτουσ αναγνϊςτεσ μασ, χρθςιμοποιοφμε τθ λζξθ sic με πλάγια γράμματα μζςα ςε 
αγκφλεσ (*sic+) αμζςωσ μετά από το ςφάλμα ςτθν παραπομπι (το “sic” ςθμαίνει «ζτςι 
ακριβϊσ»).  
 
Σε κάκε παραπομπι διακρίνονται δφο μζρθ: το επϊνυμο του ςυγγραφζα (χωρίσ αρχικά του 
ονόματοσ) και το ζτοσ δθμοςίευςθσ. Το ζτοσ δθμοςίευςθσ αναφζρεται πάντα μετά το όνομα 
του ςυγγραφζα. Αν υπάρχει κίνδυνοσ ςφγχυςθσ με κάποια άλλθ δθμοςίευςθ του ίδιου 
ςυγγραφζα και του ίδιου ζτουσ δθμοςίευςθσ, τότε θ χρονολογία να ςυνοδεφεται από α, β 
κ.λπ. (π.χ. Ρετρίδθσ, 2010α και αλλοφ Ρετρίδθσ, 2010β). Πταν μια άποψθ δθμοςίευςθσ 
υποςτθρίηεται από περιςςότερεσ παραπομπζσ, αυτζσ τοποκετοφνται με αλφαβθτικι ςειρά για 
τουσ ςυγγραφείσ και χρονολογικι για τα ζτθ δθμοςίευςθσ, ενϊ χωρίηονται μεταξφ τουσ με άνω 
τελεία π.χ. (Ιωάννου, 1997˙ Ραπαδόπουλοσ, 1979, 1991). Πταν θ παραπομπι γίνεται ςτθν 
εργαςία δφο ι περιςςότερων ςυγγραφζων, ακολουκοφμε τουσ ακόλουκουσ κανόνεσ: 
 

Δφο ςυγγραφείσ. Ράντοτε αναφζρονται τα ονόματα και των δφο ςυγγραφζων. Οι 
Ιωάννου και Ραπαδόπουλοσ (1994) βρικαν … ι … (Ιωάννου & Ραπαδόπουλοσ, 
1994) ι Το 1994, οι Ιωάννου και Ραπαδόπουλοσ βρικαν … 

Τρεισ ωσ πζντε ςυγγραφείσ. Αναφζρονται όλοι οι ςυγγραφείσ τθν πρϊτθ φορά που 
γίνεται θ παραπομπι ςτθν εργαςία τουσ. Στισ επόμενεσ αναφορζσ ςτθν ίδια 
εργαςία, ωςτόςο, χρθςιμοποιείται μόνο το όνομα του πρϊτου ςυγγραφζα 
ακολουκοφμενο από το “et al.” ι το “και ςυν.” αν πρόκειται για ελλθνικι 
δθμοςίευςθ. Για παράδειγμα, οι Ιωάννου, Ραπαδόπουλοσ και Μαρίνοσ (1996) 
βρικαν … (τθν πρϊτθ φορά που χρθςιμοποιείται), αλλά οι Ιωάννου και ςυν. 
(1996) επιμζνουν… (όλεσ τισ επόμενεσ φορζσ). 

Ζξι ι περιςςότεροι ςυγγραφείσ. Αναφζρεται μόνο το πρϊτο όνομα ακολουκοφμενο από 
το “et al.” ι το “και ςυν.”. 

Οργανιςμόσ ωσ ςυγγραφζασ. Τθν πρϊτθ φορά αναφζρεται ο πλιρθσ τίτλοσ, για 
παράδειγμα (Ελλθνικι Ψυχολογικι Εταιρία *ΕΛΨΕ+, 1997). Από εκεί και φςτερα, 
χρθςιμοποιείται θ ςυντομογραφία ακολουκοφμενθ από το ζτοσ δθμοςίευςθσ 
(ΕΛΨΕ, 1997). 

Παραπομπι ςε δευτερεφουςα πθγι. Ζνα άρκρο ι βιβλίο που το ζχουμε διαβάςει και 
παραπζμπομε ς’ αυτό ονομάηεται πρωτογενισ πθγι. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 
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μπορεί να κζλουμε να αναφζρουμε μία παραπομπι από αυτιν τθν πθγι. Αυτό 
ονομάηεται δευτερεφουςα πθγι. Αν και επιβάλλεται θ εφρεςι τθσ, ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ αυτό δεν είναι δυνατό. Τότε γίνεται θ παραπομπι μζςα ςτο 
κείμενο ωσ εξισ: Ο Ιωάννου (όπωσ αναφζρει ο Ραπαδόπουλοσ, 1997) 
υποςτθρίηει… Στθ Βιβλιογραφία όμωσ περιλαμβάνεται μόνο η πηγή που 
χρηςιμοποιήςαμε και όχι θ δευτερεφουςα πθγι.  
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Μϋθοδοσ 
Για τθν περιγραφι τθσ μεκόδου τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ξεκινοφμε νζα ςελίδα, 
τοποκετϊντασ κεντραριςμζνθ τθ λζξθ «Μζκοδοσ». Θ Μζκοδοσ ενθμερϊνει τον αναγνϊςτθ ωσ 
προσ το τι ζγινε, ςε τι (ι ςε ποιον) και με ποιον τρόπο. Χρθςιμοποιείται ο αόριςτοσ και ο 
παρακείμενοσ χρόνοσ. Θ περιγραφι κα πρζπει να είναι τόςο λεπτομερισ, ϊςτε εν δυνάμει να 
μπορεί ο αναγνϊςτθσ να επαναλάβει με ακρίβεια τθν ζρευνα ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να είναι ςε 
κζςθ να ςχεδιάςει και να επαναλάβει με ακρίβεια τθν ζρευνα.  
 
Σε μια πειραματικι εργαςία, το τμιμα αυτό χωρίηεται ςυνικωσ ςε τζςςερα μζρθ: (α) 
ςυμμετζχοντεσ, (β) μζςα ςυλλογισ δεδομζνων, (γ) ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ και (δ) διαδικαςία 
ςυλλογισ δεδομζνων. Συχνά τα δφο τελευταία μζρθ παρουςιάηονται μαηί. 
 
Αν θ μεκοδολογία τθσ εργαςίασ μασ ακολουκεί το ποιοτικό/ερμθνευτικό παράδειγμα,  ςτο 
οποίο επιχειρείται θ ςε βάκοσ περιγραφι και εξιγθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ ζτςι 
όπωσ τθν αντιλαμβάνονται τα ίδια τα άτομα, θ μζκοδοσ που ακολουκείται είναι λίγο 
διαφορετικι. Θ ζρευνα ςτθν περίπτωςθ αυτι εςτιάηει ςτο τι ακριβϊσ ςυμβαίνει και πϊσ 
νοθματοδοτείται αυτό που ςυμβαίνει, επιδιϊκοντασ πρόςβαςθ ςτθ βιωμζνθ εμπειρία των 
ςυμμετεχόντων, ςτα νοιματα και τισ αναπαραςτάςεισ που παράγονται, ςτουσ τρόπουσ 
ςχθματιςμοφ τουσ και ςτισ ςυνζπειζσ τουσ για τθν κοινωνικι ηωι. Οι μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται (μελζτθ περίπτωςθσ, εκνογραφία, ζρευνα δράςθσ, αφιγθςθ ιςτοριϊν) είναι 
λιγότερο οριοκετθμζνεσ από εκείνεσ του ποςοτικοφ παραδείγματοσ. Ωςτόςο, κα πρζπει να 
περιγράφονται αναλυτικά, να αιτιολογοφνται και να ςυνάδουν με τα ερωτιματα τθσ ζρευνασ. 
Τα τζςςερα μζρθ τθσ μεκόδου πειραματικισ ζρευνασ που αναφζρκθκαν παραπάνω μποροφν 
να ιςχφουν και εδϊ, χωρίσ αυτό να είναι δεςμευτικό.  
 

υμμετϋχοντεσ 
Αναφορικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ περιγράφονται λεπτομερϊσ ο αρικμόσ και τα ατομικά 
χαρακτθριςτικά τουσ όπωσ το φφλο, θ θλικία τουσ και ό,τι άλλο αφορά τισ παραμζτρουσ τθσ 
ζρευνασ. Επίςθσ αναφζρονται θ μζκοδοσ δειγματολθψίασ που χρθςιμοποιικθκε, τα κίνθτρα 
που τουσ δόκθκαν για να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα, κακϊσ και τα μζτρα που τυχόν 
πάρκθκαν για να ελεγχκεί πικανό ςφάλμα, το οποίο οφείλεται ςτισ ατομικζσ τουσ διαφορζσ. 
 
Στο ερμθνευτικό παράδειγμα θ ζρευνα εςτιάηει ςε μικρότερουσ αρικμοφσ ςυμμετεχόντων και 
ςε βακιζσ αναλφςεισ των αντιλιψεων και των ςυμπεριφορϊν τουσ, αναγνωρίηοντασ 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ. Ο ερευνθτισ κα πρζπει να αποςαφθνίηει τα κριτιρια επιλογισ των 
ςυμμετεχόντων.   

Μϋςα ςυλλογόσ δεδομϋνων 
Σε αυτό το μζροσ γίνεται λεπτομερισ περιγραφι των εργαλείων (ερωτθματολογίων, τεςτ κ.λπ.) 

που χρθςιμοποιικθκαν για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ. Πταν πρόκειται για απλά 
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αντικείμενα (όπωσ χρονόμετρα, θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ κ.λπ.), αυτά περιγράφονται μόνο 

ςτθ διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων. Αν ζχουν χρθςιμοποιθκεί αυτοςχζδια εργαλεία 

μζτρθςθσ όπωσ ερωτθματολόγια ι άλλεσ ψυχομετρικζσ δοκιμαςίεσ (τεςτ) για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ, πρζπει να γίνει αναφορά ςτθ διαδικαςία καταςκευισ τουσ και 

ςτον ζλεγχο των ψυχομετρικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν τθσ αξιοπιςτίασ με αναφορά ςτισ 

κατάλλθλεσ μεκόδουσ και τουσ κατάλλθλουσ δείκτεσ. Τα αυτοςχζδια εργαλεία μζτρθςθσ 

παρατίκενται ςε Ραράρτθμα ςτο τζλοσ τθσ ζκκεςθσ. 

 

Στθν περίπτωςθ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ περιγράφονται λεπτομερϊσ είτε τα εργαλεία 

ςυνζντευξθσ/παρατιρθςθσ που χρθςιμοποιοφνται, είτε τα κείμενα ι άλλα μζςα προςζγγιςθσ 

των αντιλιψεων και ςυμπεριφορϊν των κοινωνικϊν υποκειμζνων, προκειμζνου να 

αναδειχκοφν οι νοθματοδοτιςεισ που κα προκφψουν. Πλα τα μζςα ςυλλογισ δεδομζνων 

περιγράφονται ςυςτθματικά, προκειμζνου να φανεί ο τρόποσ με τον οποίον αυτά αναμζνεται 

να φωτίςουν τθν υπό μελζτθ κατάςταςθ.  

 

Μικρές συμβουλές 

Προςοχι ςτα πνευματικά δικαιϊματα των εργαλείων. Τα ψυχομετρικά εργαλεία (κλίμακεσ, 

τεςτ, κ.ά.) που ζχουν χρθςιμοποιθκεί δεν επιτρζπεται να εμφανίηονται ςε κανζνα ςθμείο τθσ 

εργαςίασ, κακϊσ για αυτά ιςχφουν πνευματικά δικαιϊματα. 

 

Διαδικαςύα ςυλλογόσ δεδομϋνων 

Εδϊ γίνεται μια περιλθπτικι αλλά ςαφισ περιγραφι τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ με χρονικι 
ςειρά. Το μζροσ αυτό τθσ εργαςίασ μπορεί να χωρίηεται ςε Σχεδιαςμό και ςε Διαδικαςία 
ςυλλογισ δεδομζνων, ανάλογα με το βακμό περιπλοκότθτασ των ςτοιχείων αυτϊν τθσ 
ζρευνασ. Μια «Διαδικαςία» κεωρείται επιτυχθμζνθ ςτο βακμό που επιτρζπει ςτον αναγνϊςτθ 
να επαναλάβει με ακρίβεια τθν ζρευνα, κάνοντασ λογικι χριςθ του χϊρου. 
 
Για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ πειραματικϊν ερευνϊν αναφζρονται: (α) οι κφριεσ 
πειραματικζσ ςυνκικεσ και θ ςειρά διαδοχισ τουσ, (β) οι αντιςτακμιςτικζσ ςυνκικεσ, δθλαδι 
τα μζτρα για τον ζλεγχο του ςφάλματοσ που τυχόν κα προζκυπτε από τθν πειραματικι 
διαδικαςία, (γ) τα χρονικά διαςτιματα παρουςίαςθσ των ερεκιςμάτων και ο χρόνοσ που 
μεςολάβθςε μεταξφ των ςυνκθκϊν, κακϊσ και (δ) οι οδθγίεσ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και θ 
εκπαίδευςι τουσ πριν από τθν ζναρξθ ςυλλογισ των δεδομζνων.  
 
Αν πρόκειται για ποιοτικι ζρευνα, περιγράφεται θ διαδικαςία των ςυνεντεφξεων, τθσ 
παρατιρθςθσ ι τθσ επεξεργαςίασ κειμζνων (ιδθ υπαρχόντων ι δθμιουργθκζντων για τισ 
ανάγκεσ τθσ ζρευνασ), με ςτόχο τθ ςυλλογι δεδομζνων για το υπό εξζταςθ κοινωνικό 
φαινόμενο. Θ προςζγγιςθ των κειμζνων μπορεί να ζχει χαρακτιρα «αναςκαφισ» (ςε 
βιογραφίεσ, εφθμερίδεσ, αποτελζςματα εξετάςεων, επιςτολζσ κ.λπ.) ι «καταςκευισ» 
(θμερολογίων, blogs, ςθμειϊςεων πεδίου), ενϊ θ άντλθςθ ποιοτικϊν δεδομζνων μπορεί να 
ςυνδυάηεται και με τθν αναφορά ςε ποςοτικά δεδομζνα. Στθν περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
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ςυλλογισ των ποιοτικϊν δεδομζνων κα πρζπει να καταγράφονται και τα μζτρα που λιφκθκαν 
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ εγκυρότθτα και θ αξιοπιςτία των δεδομζνων: ζλεγχοσ 
ςτερεοτφπων, αναφορά ςτθ μθ λεκτικι ςυμπεριφορά ι ςε παραγλωςςικά ςτοιχεία των 
ςυμμετεχόντων, ζλεγχοσ επθρεαςμοφ από τον παρατθρθτι (observer effect), 
«ςυγκειμενοποίθςθ» (contextualization) των δεδομζνων, αυκεντικότθτα δεδομζνων, ςυνζπεια 
ςτθν ερμθνεία τουσ κ.λπ. Επίςθσ, κα πρζπει να αναφζρονται τα πλεονεκτιματα και τα 
μειονεκτιματα τθσ διαδικαςίασ που επιλζχτθκε.  

Αποτελϋςματα 
Ξεκινϊντασ από νζα ςελίδα, τοποκετοφμε κεντραριςμζνθ ωσ επικεφαλίδα τθ λζξθ 
«Αποτελζςματα» ι «Ευριματα». Χρθςιμοποιοφμε αόριςτο χρόνο για να παρουςιάςουμε τα 
αποτελζςματα που ςυγκεντρϊκθκαν, ςε αντιςτοιχία προσ τα ςυγκεκριμζνα ερευνθτικά 
ερωτιματα που είχαν τεκεί ςτθν Ειςαγωγι. Τα δεδομζνα παρουςιάηονται με ςτατιςτικοφσ 
όρουσ ι ποιοτικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ των δεδομζνων, ανάλογα με το είδοσ και τθ φφςθ του 
ερευνθτικοφ προβλιματοσ, κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά των ερευνθτικϊν υποκειμζνων. Τα 
αποτελζςματα παρουςιάηονται πάντοτε χωρίσ ερμθνείεσ για τθ ςθμαςία τουσ. Στθν 
παρουςίαςθ των δεδομζνων περιζχονται πίνακεσ, ςχιματα, γραφικζσ παραςτάςεισ και 
ςτατιςτικά μζτρα ι ςτατιςτικοί δείκτεσ, όχι όμωσ και θ ςυηιτθςι τουσ. Αυτό κα γίνει ςτθν 
επόμενθ ενότθτα τθσ εργαςίασ, τθ «Συηιτθςθ». Τα αποτελζςματα αφοροφν αποκλειςτικά και 
μόνο ςε ενζργειεσ που ζχουμε κάνει προκειμζνου να απαντθκοφν τα ερευνθτικά μασ 
ερωτιματα και να ελεγχκοφν οι υποκζςεισ μασ. Οτιδιποτε δεν εξυπθρετεί αυτόν τον ςκοπό 
δεν ζχει κζςθ ςτθν ενότθτα των αποτελεςμάτων ι ευρθμάτων. Μια καλι δομι των 
αποτελεςμάτων μπορεί να ακολουκεί τισ υποκζςεισ τθσ ζρευνασ και όχι τον τφπο των 
αναλφςεων.   
 
Στθν ποιοτικι ζρευνα θ ανάλυςθ των δεδομζνων ακολουκεί επίςθσ τυπικζσ διαδικαςίεσ και 
ζχει ζναν ςαφϊσ κακοριςμζνο ρόλο για τθν κατανόθςθ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ που 
εξετάηεται. Ρρόκειται για μια διαδικαςία δυναμικι, διαιςκθτικι και δθμιουργικι και όχι για 
μια μθχανικι ι τεχνικι άςκθςθ, κακϊσ περιλαμβάνει επαγωγικοφσ ςυλλογιςμοφσ, κριτικι 
ςκζψθ και αναγωγι ςτθ ςχετικι κεωρία. Στόχοσ είναι να οριςτοφν οι εννοιολογικζσ 
κατθγορίεσ, οι ςχζςεισ και οι υποκζςεισ που δίνουν πλθροφορίεσ για τθν αντίλθψθ τθν οποία 
ζχουν τα κοινωνικά υποκείμενα για τον κόςμο γενικά, αλλά και για το υπό μελζτθ κζμα. Και 
ςτθν ποιοτικι ζρευνα θ εγκυρότθτα των εργαλείων και των μετριςεων (π.χ. ςυμφωνία μεταξφ 
δφο διαφορετικϊν κριτϊν) κα πρζπει να παρουςιάηονται με απόλυτθ ςαφινεια, δίνοντασ τθν 
δυνατότθτα ςε άλλουσ ερευνθτζσ να επαναλάβουν τθν ζρευνα.    
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υζότηςη 
Στο ςθμείο αυτό τθσ εργαςίασ πρζπει να επιτευχκεί θ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ με τα 
αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μασ και θ ςυςχζτιςι τουσ με άλλεσ ςυναφείσ επιςτθμονικζσ 
εργαςίεσ. Το κεφάλαιο τθσ ςυηιτθςθσ, όπωσ και τα δφο προθγοφμενα, ξεκινάει από νζα ςελίδα 
με κεντραριςμζνθ τθ λζξθ «Συηιτθςθ». 
  
Μζχρι αυτό το ςθμείο, θ εργαςία ζχει κζςει το πρόβλθμα που κα πρζπει να απαντθκεί και 
ζχουν διατυπωκεί οι υποκζςεισ τθσ ζρευνασ με βάςθ τθ ςχετικι βιβλιογραφία (Ειςαγωγι), ζχει 
εκκζςει τον τρόπο με τον οποίο ςυλλζχτθκαν τα δεδομζνα (Μζκοδοσ) και ςτο τμιμα των 
Αποτελεςμάτων ζχει δϊςει τθν απάντθςθ ςτο πρόβλθμα με βάςθ τα δεδομζνα. Το ερϊτθμα 
που πρζπει να απαντθκεί είναι: τα αποτελζςματα ςτθρίηουν τθν υπόκεςθ; Ζτςι, θ Συηιτθςθ 
επιχειρεί να εξθγιςει τθ ςθμαςία των αποτελεςμάτων με εννοιολογικι ςαφινεια και 
αυςτθρότθτα, ιδίωσ ςτα ςθμεία όπου χρθςιμοποιεί επιχειρθματολογία και τεκμιρια. 
Σχολιάηονται λοιπόν ςε χρόνο ενεςτϊτα οι ςθμαντικζσ διαφορζσ ι ομοιότθτεσ που 
διαπιςτϊκθκαν με τθν ζρευνα και αντλοφν τθν εγκυρότθτά τουσ από τθ βιβλιογραφία, αλλά 
και εκείνεσ που αναμζνονταν ςθμαντικζσ και τελικά αποδείχκθκαν ςτατιςτικά αςιμαντεσ, 
διαψεφδοντασ τισ αρχικζσ υποκζςεισ.  
 
Σθμαντικό ςτοιχείο που προκφπτει ςυχνά από τθ ςυηιτθςθ είναι οι προοπτικζσ που ανοίγει θ 
ερευνθτικι εργαςία για περαιτζρω ζρευνα ι/και για βελτίωςθ των τεχνικϊν. Οι προτάςεισ εδϊ 
κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνεσ και όχι γενικζσ και αόριςτεσ. 
 
Εάν πρόκειται για ποιοτικι ζρευνα, ςτο κεφάλαιο τθσ ςυηιτθςθσ αναπτφςςεται θ ερμθνεία 
των δεδομζνων τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ κάτω από το πρίςμα των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ι 
των υποκζςεων που είχαν τεκεί. Συγκεκριμζνα, θ ερμθνεία των δεδομζνων αντιςτοιχεί ςε μια 
ςυνεκτικι «ιςτορία» με αρχι, μζςθ και τζλοσ για τα φαινόμενα που μελετικθκαν. Ο 
ςυγγραφζασ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ καλείται να αφθγθκεί τθν ιςτορία αυτι, 
αναπτφςςοντασ μια αναλυτικι ςτρατθγικι που κα ενςωματϊνει τα δεδομζνα. Είναι ςθμαντικό 
να αποφεφγονται προ-εγκακιδρυμζνεσ ερμθνείεσ και να επιδιϊκεται μια νζα ερμθνευτικι 
κατανόθςθ για τα φαινόμενα που αντανακλϊνται ςτα δεδομζνα, κακϊσ αυτά κα πρζπει να 
ςυνδζονται με το πλαίςιο (context) ςτο οποίο ςυλλζχκθκαν. Θα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ 
προςοχι, ϊςτε θ αξιοποίθςθ των δεδομζνων να γίνεται αμερόλθπτα, να προκφπτουν αβίαςτα 
και υποχρεωτικά αναλυτικά ςυμπεράςματα, να τίκενται υπό ζλεγχο εναλλακτικζσ ερμθνείεσ 
και να χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα εργαλεία για τθν αποτελεςματικι και επαρκι διαχείριςθ 
των δεδομζνων.  
 
Σθμειωτζον ότι ςτθν ποιοτικι ζρευνα θ ανάλυςθ και θ ερμθνεία των δεδομζνων μπορεί να 
γίνονται και ταυτόχρονα.  
 
Σε κάκε περίπτωςθ, εφόςον πρόκειται για εκπαιδευτικι ζρευνα, θ ςυηιτθςθ κα πρζπει να 
ςυνδζει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ με τθν εκπαίδευςθ και να οδθγεί ςε προτάςεισ που  κα 
αφοροφν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  
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Τζλοσ, κάκε ζρευνα ζχει τουσ περιοριςμοφσ τθσ αναφορικά με τθ γενίκευςθ των 
αποτελεςμάτων. Οι περιοριςμοί αυτοί κα πρζπει να αναγνωρίηονται από τον ςυγγραφζα ςτθν 
εργαςία του, και να λαμβάνονται υπόψθ  ςτισ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ που προτείνονται.  
 

Μικρές συμβουλές 

Θ ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων και τα ςυμπεράςματα να ςυνάδουν με τουσ ςτόχουσ τθσ 
εργαςίασ· να απορρζουν άμεςα από τα ερευνθτικά δεδομζνα, με βάςθ τθν κοινι λογικι. 
Ρροςζξτε τα λογικά άλματα. Φροντίςτε να παρουςιάςετε τα ςυμπεράςματα με ευδιάκριτο και 
ςαφι τρόπο από άποψθ νοιματοσ (π.χ. ςυνδζςτε τισ παραγράφουσ μεταξφ τουσ) και 
αποφφγετε τισ επικαλφψεισ.  
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Βιβλιογραφύα 
Γενικι επιδίωξθ του ερευνθτι είναι θ ςυγκρότθςθ μιασ βιβλιογραφίασ αρκετά πλοφςιασ και 
εξειδικευμζνθσ, ϊςτε να του παρζχει ολόπλευρθ κάλυψθ ςτο πρόβλθμα που ζχει κζςει και 
παράλλθλα να τον ενθμερϊνει για τισ διαςταυροφμενεσ και αντικρουόμενεσ απόψεισ. Ζτςι 
αποφεφγεται αυτό που ςυνικωσ ονομάηουμε «βαςικζσ παραλείψεισ» ςτθν επιςτθμονικι 
εργαςία. Θ βιβλιογραφία αυτι παρατίκεται ςτο τζλοσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ, 
περιλαμβάνοντασ αναλυτικά όλεσ τισ αναφορζσ που ςτθρίηουν το κεωρθτικό και το ερευνθτικό 
μζροσ τθσ και που αναφζρονται μζςα ςτο ςϊμα τθσ εργαςίασ. Αν κάποια βιβλιογραφικι 
αναφορά δεν ζχει αναφερκεί με κάποιο τρόπο ςτθν εργαςία, δεν ζχει κζςθ ςτον κατάλογο. Αν 
κρίνουμε, ωςτόςο, ότι πρόκειται για μια αναφορά ςθμαντικι που κα πρζπει να 
ςυμπεριλθφκεί ςτον κατάλογο, τότε κα πρζπει να αναηθτθκεί κάποιο ςθμείο τθσ εργαςίασ ςτο 
οποίο κα μποροφςε να γίνει αναφορά τθσ και να προςτεκεί a posteriori.  
 
Οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ παρατίκενται με αλφαβθτικι ςειρά και όταν υπάρχουν ονόματα 
με λατινικοφσ χαρακτιρεσ ςυνιςτάται να ακολουκείται το λατινικό αλφάβθτο.   
Οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ παρατίκενται ςε παραγράφουσ με τθ χριςθ «εςοχισ» (hanging). 
 
Συνιςτάται να ακολουκείται ο τρόποσ γραφισ των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν ςφμφωνα με 
τθν APA, όπωσ υποδεικνφεται παρακάτω: 
 
(α) Για Βιβλία 
 
 

Λεμονίδθσ, Χ. (2013). Μακθματικά τθσ φφςθσ και τθσ ηωισ-νοεροί υπολογιςμοί. Λογαρζηω με το 

τηιμίδι μϋ. Θεςςαλονίκθ: Ηυγόσ. 
Ραπανοφτςοσ,  Ε. (1976). Η παιδεία το μεγάλο μασ πρόβλθμα. Ακινα: Δωδϊνθ 
Perner, J. (1991). Understanding  the representational mind. Cambridge, MA: MIT Press.  
 
(β) Για κεφάλαια ςε βιβλία 
 
Ντεροποφλου–Ντζρου, Ε. (2000). Ρρακτικι Εφαρμογι Ρρογραμμάτων Ζνταξθσ Ραιδιϊν με 

Αιςκθτθριακζσ Διαταραχζσ (κϊφωςθ–τφφλωςθ). Στο Α. Ηϊνιου–Σιδζρθ (Eπιμ.), Άτομα 
με ειδικζσ ανάγκεσ και θ ζνταξι τουσ (ςελ. 101–123). Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Vosniadou, S., Vamvakoussi, X., & Skopeliti, I. (2008). The framework theory approach to the 
problem of conceptual change. In S. Vosniadou (Ed.), International Handbook of Research on 
Conceptual Change (pp. 3-34). New York: Routledge.  

Griva, E., Tsakiridou, H. & Nichoritou, I. (2009). A study of FL Composing Process and writing 
strategies employed by young learners, In M. Nicolov (Ed.), Early Learning of Modern 
Foreign Languages: Process and Outcomes, Multilingual Matters (pp. 132-148). Bristol, UK: 
Multilingual Matters.  
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(γ) Για άρκρα ςε περιοδικά 
 
Δθμθτριάδου, Κ. (2007). Οπτικόσ γραμματιςμόσ και γλωςςικι διδαςκαλία: Μια κριτικι ανάγνωςθ ςτα 

νζα εγχειρίδια τθσ Γλϊςςασ για τθν Αϋ Δθμοτικοφ. Σφγχρονθ Εκπαίδευςθ, 148, 72-80. 
Matsagouras, E. (2001). Teaching critical thinking in the Greek school: An Infusion Program and 

its Effectiveness. Journal of Cognitive Education and Psychology, 1 (3), 303-319. 
Ραπαδοποφλου, Β., Χόνδρασ, Α. & Τςακιρίδου, Ε. (2011). Ρροςωπικζσ κεωρίεσ υποψιφιων και 

μάχιμων εκπαιδευτικϊν: Θεωρθτικοί προβλθματιςμοί και ερευνθτικά δεδομζνα, 
Παιδαγωγικι Επικεϊρθςθ, 51, 159-179. 

Wellman, H. M., & Estes, D. (1986). Early understanding of mental entities: A reexamination of 
childhood realism. Child Development, 57, 910-923.  

 
(δ) Για πρακτικά ςυνεδρίων 
 

Zoupidis, A., Pnevmatikos, D., Spyrtou, A., & Kariotoglou, P. (2011). Causal relational reasoning 
of 5th graders using density in explaining floating and sinking phenomena. In  R. Pinto 
and K. Niebert (Eds.), Learning science conceptual understanding. Proceedings 9th ESERA 
Conference (pp. 104-112). Lyon, FR: ESERA. 

Ρνευματικόσ, Δ., Θωίδθσ, Ι., & Γάκθ, E. (2008). Εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν: 
Δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου; Στο Α. Τριλιανόσ, & Ι. Καράμθνασ (Επμ.), Ελλθνικι 
Ραιδαγωγικι & Εκπαιδευτικι Ζρευνα, Πρακτικά του Ηϋ ςυνεδρίου τθσ Παιδαγωγικισ 
Εταιρίασ Ελλάδοσ (ςς. 454-462). Ακινα: Ατραπόσ. 

 

 (ε) Για ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια 
 
Pnevmatikos, D. Kyrianakis, G., Vosniadou, S., Eikosipentaki, K., & Makris, N. (2013, October). 

«Investigating Relationships between Executive Functions and Conceptual Change 
Processes». Presented at the 8th Biennial Meeting of the Cognitive Development Society. 
Memphis, Tennessee.  

Ρνευματικόσ, Δ., Κυριανάκθσ, Γ. & Τρικκαλιϊτθσ, Ι. (2013, Μάιοσ). Θ ανάπτυξθ του 
αναςταλτικοφ ελζγχου κατά τθν παιδικι και εφθβικι θλικία. Στο 14ο Πανελλινιο 
Συνζδριο Ψυχολογικισ Ζρευνασ τθσ ΕΛ.Ψ.Ε. ςε ςυνεργαςία με το Δθμοκρίτειο 
Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ: Αλεξανδροφπολθ.  

 
(ςτ) Για ιςτοςελίδεσ – Internet 
 
University of Oxford, Centre of Anthropology and Mind. Theory of mind tasks; 

http://www.cam.ox.ac.uk/research/cognition-religion-and-theology/archive/theory-of-
mind-method/ (Ρροςπελάςτθκε 06/06/2013).   

Strahan, Μ. (2013). APA Reference Style Guide. 
http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm (Ρροςπελάςτθκε 
23/11/2013). 

 

http://www.cam.ox.ac.uk/research/cognition-religion-and-theology/archive/theory-of-mind-method/
http://www.cam.ox.ac.uk/research/cognition-religion-and-theology/archive/theory-of-mind-method/
http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm


20 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΣΤΠΟΙ ΕΞΩΥΤΛΛΩΝ 

ΓΙΑ ΣΙ ΠΣΤΦΙΑΚΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ                                          

ΚΑΙ ΣΙ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΕ ΔΙΑΣΡΙΒΕ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ  ΔΤΣΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  ΦΟΛΗ  ΥΛΩΡΙΝΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ  
ΤΟΥ ΚΥΙΑΚΟΥ ΚΥΙΑΚΙΔΘ 

 
 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟΥ ΔΙΡΛΩΜΑΤΟΣ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΛΩΙΝΑ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 
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Φφλλο Εξζταςησ 

Εξεταςτική Επιτροπή 
 
Α. Τριμελισ Συμβουλευτικι Επιτροπι 

 
1. Επόπτθσ:___________________________________________________________________ 
Βακμίδα & Αντικείμενο: :________________________________________________________ 
Βακμόσ: ____________________________ 
Υπογραφι:                                             Θμερομθνία: ___________________________ 
 
2. Δεφτερο μζλοσ τθσ ςυμβουλευτικισ Επιτροπισ: _____________________________________ 
Βακμίδα & Αντικείμενο: __________________________________________________________ 
Βακμόσ: ____________________________ 
Υπογραφι:                                             Θμερομθνία: __________________________ 
 
3. Τρίτο μζλοσ τθσ ςυμβουλευτικισ Επιτροπισ: _____________________________________ 
Βακμίδα & Αντικείμενο: __________________________________________________________ 
Βακμόσ: ____________________________ 
Υπογραφι:                                             Θμερομθνία: __________________________ 
 
 
Β.  Μζλθ τθσ Επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ 
 
4. Μζλοσ τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ: _____________________________________ 
Βακμίδα & Αντικείμενο: __________________________________________________________ 
Βακμόσ: ____________________________ 
Υπογραφι:                                             Θμερομθνία: __________________________ 
 
5. Μζλοσ τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ: _____________________________________ 
Βακμίδα & Αντικείμενο: __________________________________________________________ 
Βακμόσ: ____________________________ 
Υπογραφι:                                             Θμερομθνία: __________________________ 
 
6. Μζλοσ τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ: _____________________________________ 
Βακμίδα & Αντικείμενο: __________________________________________________________ 
Βακμόσ: ____________________________ 
Υπογραφι:                                             Θμερομθνία: __________________________ 
 
7. Μζλοσ τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ: _____________________________________ 
Βακμίδα & Αντικείμενο: __________________________________________________________ 
Βακμόσ: ____________________________ 
Υπογραφι:                                             Θμερομθνία: __________________________ 
 
Γενικόσ Βακμόσ: -________________________________________ 
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Ο/η ςυγγραφέασ …………………………………………………………………………………………. βεβαιώνει 
ότι το περιεχόμενο του παρόντοσ έργου είναι αποτέλεςμα προςωπικήσ εργαςίασ και ότι 
έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά ςτισ εργαςίεσ τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, 
ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ ακαδημαΰκήσ δεοντολογίασ. 
 
Υπογραφή: 
 
 
Ημερομηνία:  
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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ  ΔΤΣΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  ΦΟΛΗ  ΥΛΩΡΙΝΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

 
 

ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ  
ΤΟΥ ΚΥΙΑΚΟΥ ΚΥΙΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΛΩΙΝΑ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 
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Φφλλο Εξζταςησ 
 
 
 
 
 

1. Επόπτθσ:______________________________________________________________ 
 
Βακμόσ: ____________________________ 
 
Υπογραφι:                                             Θμερομθνία: 
 
2. Δεφτεροσ Βακμολογθτισ: _________________________________________________ 
 
Βακμόσ: ____________________________ 
 
Υπογραφι:                                             Θμερομθνία: 
 
 
 
Γενικόσ Βακμόσ: -________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο/η ςυγγραφέασ …………………………………………………………………………………………. βεβαιώνει 
ότι το περιεχόμενο του παρόντοσ έργου είναι αποτέλεςμα προςωπικήσ εργαςίασ και ότι 
έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά ςτισ εργαςίεσ τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, 
ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ ακαδημαΰκήσ δεοντολογίασ. 
 
Υπογραφή: 
 
 
Ημερομηνία:  
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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ  ΔΤΣΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  ΦΟΛΗ  ΥΛΩΡΙΝΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΕΤΗ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

 
 

ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ  
ΤΟΥ ΚΥΙΑΚΟΥ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ 

 
 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΤΟΥ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
Στθ «Σχολικι Ραιδαγωγικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ» 

με ειδίκευςθ «Σφγχρονεσ διδακτικζσ μζκοδοι» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΦΛΩΙΝΑ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
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Φφλλο Εξζταςθσ 

 
 
 
 
 

1. Επόπτθσ:______________________________________________________________ 
 
Βακμόσ: ____________________________ 
 
Υπογραφι:                                             Θμερομθνία: 
 
 
2. Δεφτεροσ Βακμολογθτισ: _________________________________________________ 
 
Βακμόσ: ____________________________ 
 
Υπογραφι:                                             Θμερομθνία: 
 
 
3. Τρίτοσ Βακμολογθτισ: _________________________________________________ 
 
Βακμόσ: ____________________________ 
 
Υπογραφι:                                             Θμερομθνία: 
 
 
Γενικόσ Βακμόσ: -________________________________________ 
 
 
 
 
 
Ο/η ςυγγραφέασ …………………………………………………………………………………………. βεβαιώνει 
ότι το περιεχόμενο του παρόντοσ έργου είναι αποτέλεςμα προςωπικήσ εργαςίασ και ότι 
έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά ςτισ εργαςίεσ τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, 
ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ ακαδημαΰκήσ δεοντολογίασ. 
 
Υπογραφή: 
 
 
Ημερομηνία:  
 


