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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Το ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέλοντας να προάγει την 

ερευνητική διαδικασία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του, αποφάσισε να 

προχωρήσει στη δημιουργία του οδηγού συγγραφής διπλωματικών εργασιών και 

επιστημονικών εργασιών. 

Σκοπός του οδηγού αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος στην εκπόνηση γραπτών εργασιών υψηλής 

ποιότητας και να τους εισάγει στην έννοια της επιστημονικής συγγραφής και 

παρουσίασης. 

Ο οδηγός δεν αποτελεί εξαντλητικό οδηγό ερευνητικής μεθοδολογίας, αλλά μία 

προσπάθεια να ενσωματωθούν στο πλαίσιο ενός ολιγοσέλιδου εντύπου βασικά 

στοιχεία για τη συγγραφή μιας επιστημονικής ερευνητικής εργασίας και της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο όρος «διπλωματική εργασία» αναφέρεται σε μία επιστημονική εργασία η οποία 

μπορεί να βρεθεί σε μία βιβλιοθήκη ή σε ένα επίσημο αρχείο ενός πανεπιστημιακού 

ιδρύματος και είναι απαραίτητο να πληροί κάποιες προδιαγραφές ποιότητας. 

Ο όρος «επιστημονική εργασία» αναφέρεται σε ένα κείμενο το οποίο πληροί 

συγκεκριμένες, γενικές προδιαγραφές ποιότητας, αποδεκτές από την επιστημονική 

κοινότητα, και είναι κατάλληλο προς δημοσίευση σε οποιοδήποτε επιστημονικό 

περιοδικό, συνέδριο κτλ.  

Για τους σκοπούς του οδηγού αυτού οι δύο όροι χρησιμοποιούνται ταυτόσημα και οι 

προδιαγραφές ποιότητας και μορφής που αναφέρονται αφορούν και στα δύο είδη 

εργασιών. Ο παρών οδηγός επιχειρεί να προσφέρει ένα πλαίσιο συγγραφής των 

διπλωματικών εργασιών που κατατίθενται στο ΠΜΣ, παράλληλα με την παροχή ενός 

γενικού πλαισίου για τη συγγραφή οποιασδήποτε ερευνητικής εργασίας. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η πορεία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας αποτελεί προσωπική ευθύνη του κάθε 

φοιτητή σε άμεση συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Ωστόσο 

για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της και την εφαρμογή ομοιόμορφων διαδικασιών 

για την εργασία παρουσιάζεται το παρακάτω διάγραμμα εκπόνησης ΔΕ. 

 

 

 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του ΠΜΣ και σε χρονική περίοδο η 

οποία καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ οι φοιτητές/τριες καλούνται 

να υποβάλλουν στον ειδικό χώρο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας στην 

πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΠΜΣ 

(https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2301) αίτηση/πρόταση για 

την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 

τα εξής: 

• Τα στοιχεία του/της φοιτητή/τριας 

• Προτεινόμενο τίτλο της διπλωματικής εργασίας στα ελληνικά και στα αγγλικά και 

προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/καθηγήτρια από τους 

διδάσκοντες/ουσες του ΠΜΣ 

• Σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης εργασίας, έκτασης μέχρι 1.000 λέξεων, 

που θα περιλαμβάνει: 

o Σκοπό και στόχους της προτεινόμενης εργασίας 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2301
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o Μια σύντομη περιγραφή του θεωρητικού υποβάθρου στο οποίο 

στηρίχθηκε η πρόταση 

o Τη μεθοδολογική προσέγγιση που πρόκειται να ακολουθηθεί 

o Ενδεικτική βιβλιογραφία σχετική με το θέμα 

Η πρόταση η οποία θα υποβληθεί μπορεί να προέρχεται από τα προτεινόμενα από 

τους/τις διδάσκοντες/ουσες του ΠΜΣ θέματα διπλωματικών εργασιών, τα οποία 

παρουσιάζονται και αναρτώνται κάθε ακαδημαϊκό έτος στην πλατφόρμα, ή να έχει 

αναπτυχθεί από τον/την ίδιο/α τον/τη φοιτητή/τρια σε συνεργασία με κάποιον/α 

διδάσκοντα/ουσα του ΠΜΣ. Για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να συμπληρωθεί 

και να αναρτηθεί το έντυπο υποβολής πρότασης (Παράρτημα Α). 

Οι προτάσεις για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών συγκεντρώνονται από τη 

Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, εξετάζονται ως προς το περιεχόμενο και την 

συγκρότησή τους και καθορίζεται για κάθε διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού/ής 

φοιτητή/τριας, τριμελής εξεταστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον/την 

επιβλέποντα/ουσα και άλλα δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ, σύμφωνα 

με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Στα μέσα του εξαμήνου της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας (μέχρι 15 Απριλίου 

του ακαδημαϊκού έτους εάν η ανάληψη της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έχει γίνει 

το Φεβρουάριο του έτους ή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου εάν η ανάληψη έχει γίνει τον 

Σεπτέμβριο) οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες καταθέτουν στην πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης και προς τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια και τα μέλη της 

συμβουλευτικής επιτροπής ενδιάμεση έκθεση προόδου στην οποία θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται: 

• Περιγραφή με σαφήνεια του ερευνητικού προβλήματος  

• Περιγραφή με σαφήνεια του ερευνητικού πλαισίου έπειτα από την κριτική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, μαζί με τη λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών  

• Σαφής περιγραφή της ερευνητικής μεθόδου  

• Η δομή και διάρθρωση της διπλωματικής εργασίας 

Το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την παρουσίαση και υποστήριξη της διπλωματικής 

εργασίας οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, σε συνεννόηση με τον/την 

επιβλέποντα/ουσα, θα πρέπει να καταθέσουν στο χώρο των διπλωματικών εργασιών 

στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης το κείμενο της εργασίας. Στα υποβληθέντα κείμενα 

διεξάγεται έλεγχος λογοκλοπής και έχουν πρόσβαση σε αυτά ο/η επιβλέπων/ουσα και 

τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής 
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Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της εξεταστικής 

επιτροπής, στο πλαίσιο των ημερομηνιών της περιόδου παρουσίασης των 

διπλωματικών εργασιών που έχουν καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, η γραμματεία 

του ΠΜΣ διαμορφώνει και ανακοινώνει το ακριβές πρόγραμμα παρουσίασης των 

διπλωματικών εργασιών. 

Την καθορισμένη ημέρα και ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρουσιάσεων των 

διπλωματικών εργασιών, διεξάγεται η δημόσια παρουσίαση της εργασίας από τους/τις 

μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, στην έδρα του ΠΜΣ στη Ρόδο, ενώπιον της 

τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και οποιουδήποτε τρίτου ενδιαφέρεται να 

παρακολουθήσει την παρουσίαση, εκτός από περιπτώσεις όπου μπορεί να 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Για την παρουσίαση οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν 

έτοιμο το αρχείο της παρουσίασης (ppt ή αντίστοιχο), ενώ θα πρέπει να έχουν 

μεριμνήσει για την ύπαρξη τουλάχιστον ενός αντιγράφου της εργασίας σε έντυπη 

μορφή. Στο πλαίσιο της παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας, κάθε μέλος της 

εξεταστικής επιτροπής βαθμολογεί την εργασία του/της φοιτητή/τριας σε δεκαβάθμια 

κλίμακα και ο τελικός βαθμός της εργασίας εξάγεται από τον μέσο όρο των 

βαθμολογιών των μελών της επιτροπής. Εάν ο τελικός βαθμός της εργασίας είναι 

μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5) θεωρείται ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς τη διπλωματική του/της εργασία. Σε περίπτωση που ο βαθμός είναι 

μικρότερος του πέντε (5) ο/η φοιτητής/τρια παραπέμπεται σε επανεξέταση της 

διπλωματικής εργασίας στην επόμενη εξεταστική περίοδο, όπου εάν και πάλι δεν 

επιτύχει την ελάχιστη δυνατή βαθμολογία επιτυχούς ολοκλήρωσης (5) οδηγείται σε 

διαγραφή από το ΠΜΣ. 

Μετά την επιτυχή παρουσίαση της εργασίας οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα 

πρέπει, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να: 

α. Μορφοποιήσουν το τελικό κείμενο της εργασίας σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

παρατίθεται στο Παράρτημα Β 

β. Να καταθέσουν το τελικό μορφοποιημένο κείμενο στη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στο αποθετήριο «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ» 

http://hellanicus.lib.aegean.gr/, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας επίσης 

στη βιβλιοθήκη το έντυπο Άδειας διάθεσης για πτυχιακές και μεταπτυχιακές 

εργασίες (https://www.lib.aegean.gr/el/adeia-diathesis-ptyhiakes-

metaptyhiakes) 

http://hellanicus.lib.aegean.gr/
https://www.lib.aegean.gr/el/adeia-diathesis-ptyhiakes-metaptyhiakes
https://www.lib.aegean.gr/el/adeia-diathesis-ptyhiakes-metaptyhiakes
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γ. Να καταθέσουν στη γραμματεία του ΠΜΣ ένα δερματόδετο αντίτυπο της 

διπλωματικής εργασίας μαζί με έναν οπτικό δίσκο, στον οποίο θα περιέχεται το 

αρχείο του τελικού κειμένου της εργασίας, το αρχείο της παρουσίασης καθώς 

και οποιοδήποτε τυχόν συνοδευτικό υλικό της εργασίας. Η μορφή του 

δερματόδετου αντιτύπου θα πρέπει να είναι όπως παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Γ  

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η έκταση μιας διπλωματικής ή ερευνητικής εργασίας είναι δυνατόν να διαφοροποιείται 

ανάλογα με μια σειρά παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να εξαρτώνται από 

το ίδιο το ακαδημαϊκό ίδρυμα στο πλαίσιο του οποίου διενεργείται η συγγραφή της Δ.Ε. 

ή από την επιστημονική επιτροπή η οποία καθορίζει τα κριτήρια αυτά, όπως για 

παράδειγμα η επιστημονική επιτροπή ενός συνεδρίου. Σε κάθε περίπτωση μια 

διπλωματική ή ερευνητική εργασία δεν πρέπει να είναι  μια αποσπασματική παράθεση 

και συρραφή μικρότερων άλλων εργασιών και συμπερασμάτων σχετικά με το υπό 

διερεύνηση αντικείμενο, άλλα ένα ενιαίο, συμπαγές, καλά δομημένο και διαρθρωμένο 

έγγραφο που να παρουσιάζει, να αναλύει και να τεκμηριώνει επαρκώς το αντικείμενο. 

Επίσης, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι δεν υφίσταται σχέση μεταξύ της ποσότητας 

και της ποιότητας στο πλαίσιο των διπλωματικών εργασιών, καθώς είναι διαφορετικές 

διαστάσεις μιας εργασίας. 

Όρια έκτασης εργασίας 

Το ΠΤΔΕ προκειμένου να διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριες στη συγγραφή των 

εργασιών τους, έχει θεσπίσει κάποια συνιστώμενα όρια έκτασης των εργασιών. Τα όρια 

αυτά δεν αποτελούν δεσμευτική παράμετρο για τις διπλωματικές εργασίες, μπορούν 

όμως να λειτουργήσουν ως οδηγός για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και 

έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη την έκταση που, κατά το Τμήμα, είναι 

απαραίτητο να έχει μια τέτοια εργασία ώστε να πληροί τους κανόνες της επιστημονικής 

συγγραφής διασφαλίζοντας την επιστημονική συνοχή. 

Τα όρια σχετικά με τις κάθε είδους εργασίες που απαιτούνται από το Τμήμα έχουν όπως 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ 

  Λέξεις Σελίδες Λέξεις Σελίδες 
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Πτυχιακή Εργασία 20.000 40 30.000 60 

Διπλωματική Εργασία για ΜΔΕ 25.000 50 60.000 120 

Διδακτορική Διατριβή 100.000 200 200.000 400 

 

Στα παραπάνω όρια δεν συμπεριλαμβάνονται οι Βιβλιογραφικές Αναφορές του 

κειμένου και τα τυχόν Παραρτήματα που παραθέτονται στην εργασία. 

Τα παραπάνω όρια και αριθμοί σελίδων έχουν υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τα 

παρακάτω κριτήρια μορφής της εργασίας: 

1. Χρήση ελληνικής γραμματοσειράς Times New Roman, με μέγεθος χαρακτήρων 

‘12’ στιγμών 

2. Διάστιχο 1,5 γραμμής 

3. Διάταξη πλήρους στοίχισης παραγράφων 

4. Κενό διάστημα 6 στιγμών μεταξύ των παραγράφων  

5. Διαμόρφωση σελίδας σε κατακόρυφο προσανατολισμό με σελίδα μεγέθους Α4  

6. Περιθώρια 1 ίντσας (2.5 εκ.) από κάθε πλευρά της σελίδας (500 περίπου 

λέξεις/σελίδα) 

 

Αν για κάποια εργασία έχει συμφωνηθεί ή αποφασιστεί να τηρηθούν διαφορετικές 

προδιαγραφές είναι επόμενο να μεταβάλλονται ανάλογα και τα συνιστώμενα όρια 

έκτασης της εργασίας. Τα όρια αυτά επίσης μεταβάλλονται όταν η χρήση στατιστικών 

στοιχείων και αναλύσεων είναι εκτενής. 

Γλώσσα και ύφος συγγραφής 

Για να θεωρείται επιστημονικά αποδεκτή μια εργασία είναι απαραίτητο η γλώσσα και το 

ύφος της συγγραφής να ακολουθούν κάποιους βασικούς κανόνες. Σε ότι αφορά στη 

γλώσσα συγγραφής σημαντικό είναι να είναι ξεκάθαρη και ακριβής και να 

αποφεύγονται ασαφείς εκφράσεις, όπως για παράδειγμα «καλό είναι να….» ή «όπως 

λένε όλοι…». Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδίδεται στην ακρίβεια του νοήματος του 

περιεχομένου και στην αποφυγή μακροσκελών, ασαφών προτάσεων. Η επίτευξη των 

παραπάνω απαιτεί προσοχή κατά τη διαδικασία συγγραφής, καθώς και συνεχή 

αναθεώρηση του κειμένου. 
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Δομή της εργασίας 

Η δομή της εργασίας είναι καθοριστικό στοιχείο της ποιότητάς της. Βασικό μέλημα 

του/της φοιτητή/τριας κατά την συγγραφή της εργασίας πρέπει να είναι η υιοθέτηση 

μιας δομής που θα επιτρέψει τη λογική ακολουθία και τη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων της εργασίας και των αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων που προκύπτουν 

από αυτή. 

Για την υποβοήθηση της διαδικασίας της συγγραφής ενδεικτικά παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα ένα πλαίσιο, το οποίο μπορεί να ακολουθηθεί προκειμένου να  

εξασφαλίζεται συνεκτικότητα στη δομή της εργασίας και στο μέγεθός της. Τα στοιχεία 

που παρουσιάζονται δεν είναι δεσμευτικά ή απόλυτα, μπορούν όμως να 

λειτουργήσουν ως οδηγός. 

ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ 

 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές 

Εργασίες 

Εισαγωγικό Κεφάλαιο 5 

Περιγραφή του Εξεταζόμενου Ζητήματος 10 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 20 

Περιγραφή της Μεθοδολογίας 10 

Επεξήγηση των Τεχνικών Ανάλυσης 10 

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 30 

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 20 

Συμπεράσματα 10 

ΣΥΝΟΛΟ 115 

Συγγραφή και επεξεργασία του κειμένου σε κειμενογράφο 

Όλες οι επιστημονικές εργασίες, είναι απαραίτητο να γράφονται σε κάποιο από τα 

γνωστά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και να εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί Α4 

φωτοτυπικής ποιότητας. 
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Τα εξωτερικά περιθώρια κάθε σελίδας δεν πρέπει να είναι μικρότερα από 1,5 εκ. ενώ το 

εσωτερικό περιθώριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 εκ. για να επιτρέπεται η βιβλιοδεσία 

της εργασίας. 

Η σελιδοποίηση της εργασίας πρέπει να γίνεται με αραβικά σύμβολα (1, 2, 3, ….) και να 

είναι συνεχής, ξεκινώντας από την πρώτη σελίδα (σελίδα του τίτλου), χωρίς όμως αυτή 

να αριθμείται και οι αριθμοί σελίδων να τυπώνονται χωρίς τελείες, παύλες ή άλλα 

σύμβολα, πριν ή μετά. Η συνεχής σελιδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο το 

κείμενο, αλλά επίσης, τις προκαταρκτικές σελίδες, τα διαγράμματα, τους πίνακες και 

όποιο άλλο υλικό περιλαμβάνεται στην εργασία. 

Κάθε κεφάλαιο της εργασίας πρέπει να έχει τον δικό του τίτλο, και μόνο ο τίτλος 

ολόκληρης της εργασίας-διατριβής πρέπει να βρίσκεται σε μια ξεχωριστή σελίδα μόνος 

του χωρίς κείμενο. Οι τίτλοι των κεφαλαίων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 4 εκ. από 

την κορυφή της σελίδας και το κείμενο να αρχίζει τουλάχιστον 2 εκ. μετά από αυτούς, 

προκείμενου να εξασφαλίζεται ομοιογένεια στη μορφή και ευκολία στην ανάγνωση της 

εργασίας. Κάθε κεφάλαιο της εργασίας θα πρέπει να ξεκινά σε νέα σελίδα. 

Σε όλη την εργασία πρέπει να αποφεύγεται η υπογράμμιση λέξεων ή φράσεων, εκτός 

και εάν κριθεί ότι είναι απολύτως απαραίτητα για να τονιστεί κάποιο συγκεκριμένο 

σημείο ενός επιχειρήματος. Ειδική αναφορά γίνεται στην υπογράμμιση λέξεων στη 

βιβλιογραφία σε άλλο σημείο του οδηγού. 

Σύμβολα και παύλες είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται με την ακριβή τους σημασία 

και να είναι ορθή η χρήση τους. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται 

αριθμημένες λίστες για να εκφράσουν μια σειριακή διαδικασία βημάτων ή να 

χρησιμοποιείται η παύλα για να ενώσει την διπλή ιδιότητα ενός αντικειμένου π.χ. 

οδηγός-πλαίσιο αναφοράς. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η χρήση συμβόλων σε 

διακοσμητικό ρόλο, καθώς δεν προσφέρει στην επιστημονικότητα του κειμένου. 

Αναφορικά με τη μορφή της διπλωματικής εργασίας, συνοπτικά οι οδηγίες 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Η διπλωματική εργασία παραδίδεται δακτυλογραφημένη σε σελίδες μεγέθους Α4 

(210 Χ 297mm), γραμμένες στη μια όψη τους, σε λευκό χαρτί  

• Τα περιθώρια των σελίδων πρέπει να είναι 2,5 εκ. ΠΑΝΩ, 2,5 εκ. ΚΑΤΩ, 2,5 εκ. 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ και 2,5 εκ. ΔΕΞΙΑ  

• Η γραμματοσειρά του σώματος κειμένου πρέπει να είναι TIMES NEW ROMAN 

• Το μέγεθος των γραμμάτων στη βασική επικεφαλίδα 16, στην υποκεφαλίδα 14 

και στο σώμα κειμένου 12:  
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Times New Roman  

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (16, Bold)  
1.1 Υποκεφαλίδα (14, Bold)  
1.1.1 Τμήμα (12, Bold)  

Σώμα κειμένου (12, απλό)  

Πίνακες, Γραφήματα, Εικόνες (11 ή 10, απλό)  

(βλέπε υπόδειγμα παρακάτω)  

 
• Κάθε κεφάλαιο αρχίζει σε καινούργια σελίδα 

• Οι παράγραφοι γράφονται χωρίς εσοχή πρώτης γραμμής (block paragraphs), με 

πλήρη στοίχιση (και δεξιά και αριστερά), σε 1,5 διάστημα και χωρίζονται η μια από 

την άλλη (αλλαγή παραγράφου) με μια κενή γραμμή. Οι πίνακες γράφονται σε 

μονό διάστημα.  

 

Αναφορικά με την αρίθμηση στο σώμα του κειμένου:  

• Τα κεφάλαια αριθμούνται με συνεχή αρίθμηση και οι υποκεφαλίδες και τα 

τμήματα αριθμούνται ως εξής:  

Κεφάλαιο  Υποκεφαλίδα  Τμήμα  

1  1.1  1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...  

1.2  1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, ...  

1.3  1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, ...  

...  ...  

2  2.1  2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, ...  

2.2  2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, ...  

2.3  2.3.1, 2.3.1, 2.3.3, ...  

...  

 
• Οι πίνακες, τα γραφήματα και οι εικόνες αριθμούνται με συνεχή αρίθμηση ΑΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (π.χ. στο Κεφάλαιο 2, έχουμε Πίνακας 2.1, Πίνακας 2.2, Γράφημα 2.1, 

Γράφημα 2.2, Εικόνα 2.1, Εικόνα 2.2, κοκ. Στο Κεφάλαιο 3 έχουμε Πίνακας 3.1, 

Πίνακας 3.2, Γράφημα 3.1, Γράφημα 3.2, Εικόνα 3.1, Εικόνα 3.2). Σημειώνεται ότι 

με τον όρο «γράφημα», εκτός από τα ιστογράμματα, πίτες κτλ., εννοούνται και 

τα σχήματα (π.χ. flow-charts).  

• Οι σελίδες αριθμούνται σε συνεχή αρίθμηση όπως έχει προαναφερθεί. Ο 

αριθμός της σελίδας τοποθετείται κάτω δεξιά.  
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Βιβλιοδεσία εργασίας 

Η σωστή βιβλιοδεσία δίνει τη δυνατότητα στην επιτροπή αξιολόγησης της εργασίας να 

παρακολουθήσει εύκολα τη ροή του κειμένου χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να χαθούν 

σελίδες. Πριν τη βιβλιοδεσία είναι σημαντικό να έχει επιβεβαιωθεί η σελιδοποίηση, η 

αλληλουχία των κεφαλαίων και η αρίθμηση των σελίδων.  

Βιβλιοδεσία με σκληρό εξώφυλλο απαιτείται για το τελικό αντίτυπο. Το τελικό αντίτυπο 

της εργασίας πρέπει να είναι βιβλιοδετημένο με σκληρό εξώφυλλο όταν πρόκειται για 

τη διπλωματική εργασία σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Η 

βιβλιοδεσία γίνεται μετά τις τελικές διορθώσεις και αλλαγές που τυχόν ζητούνται από τα 

μέλη της επιτροπής αξιολόγησης. 

Μορφή εργασίας  

Για την τελική μορφή της διπλωματικής εργασίας παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες οι 

οποίες αναφέρονται στην παράδοση της μεταπτυχιακής εργασίας και παρατίθεται και 

στο Παράρτημα Β: 

 

1. Στην πρόσοψη (cover page)  θα είναι γραμμένα τα εξής με κεφαλαία γράμματα: 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

«ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

Και  χαμηλά  στην πρόσοψη 

ΡΟΔΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

 

 

 

2. Στην πρώτη σελίδα εσωτερικά θα γράφει: 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Α.Μ: ………………… 

 

«ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ :π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΧΑΤΖΙΜΜΙΜΙΚΟΣ ΑΡΗΣ      ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ   ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ             ΛΕΚΤΟΡΑΣ                  ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

ΡΟΔΟΣ , ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
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Υποχρεωτικές σελίδες 

Πρόσοψη (Cover Page) 

Στην πρόσοψη της εργασίας, όταν πρόκειται για διπλωματική εργασία είναι 

υποχρεωτική η αναγραφή του Τμήματος, του τίτλου της εργασίας καθώς και η 

αναγραφή του μήνα ολοκλήρωσης της εργασίας στο κάτω τμήμα της σελίδας της 

πρόσοψης. 

Πρώτη σελίδα εσωτερικά 

Στην πρώτη σελίδα εσωτερικά της εργασίας είναι απαραίτητο να αναφέρονται εκ νέου 

το Τμήμα, ο τίτλος της εργασίας, το ονοματεπώνυμο το φοιτητή, τα μέλη της 

συμβουλευτικής επιτροπής καθώς και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας. 

Δεύτερη σελίδα εσωτερικά 

Στη δεύτερη σελίδα εσωτερικά τοποθετείται ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας με την 

έγκριση και την υπογραφή των μελών της εξεταστικής επιτροπής. 

Τρίτη σελίδα 

Στην τρίτη σελίδα τοποθετείται η υπεύθυνη δήλωση της πρωτοτυπίας της διπλωματικής 

εργασίας από τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια. 

Τέταρτη σελίδα 

Στην τέταρτη σελίδα τοποθετούνται (προαιρετικά) οι ευχαριστίες. 

Πέμπτη σελίδα 

Στην πέμπτη σελίδα τοποθετούνται τα περιεχόμενα της εργασίας. 

Έκτη σελίδα 

Στην έκτη σελίδα τοποθετούνται ο κατάλογος πινάκων, εικόνων, γραφημάτων, 

διαγραμμάτων, εφόσον υπάρχουν στην εργασία, με ξεχωριστή ονομασία ο καθένας 

όπως Κατάλογος Πινάκων ή Κατάλογος Γραφημάτων, Διαγραμμάτων, Εικόνων κλπ. 

Στον κατάλογο πινάκων πρέπει να δίνεται ολόκληρος ο τίτλος κάθε πίνακα. Επίσης οι 

πίνακες πρέπει να αριθμούνται σε ακολουθία. Η αρίθμηση των πινάκων είναι καλό να 

χρησιμοποιεί τους αριθμούς του αραβικού συστήματος αρίθμησης (1,2,3,…..) και να 

περιλαμβάνει το κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται ο πίνακας. Για παράδειγμα ο 3ος 

πίνακας του 4ου κεφαλαίου της εργασίας θα έχει ένδειξη Πίνακας 4.3. 

Αντίστοιχα, στον κατάλογο των γραφημάτων, διαγραμμάτων κτλ είναι απαραίτητο να 

αναφέρεται ο τίτλος του γραφήματος και η αντίστοιχη σελίδα. Η αρίθμηση των 

διαγραμμάτων είναι καλό να χρησιμοποιεί το αραβικό αριθμητικό σύστημα (1,2,3,…) 
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και να περιλαμβάνει το κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται το διάγραμμα. Για παράδειγμα 

το  2ο διάγραμμα του 5ου κεφαλαίου θα έχει ένδειξη Διάγραμμα 5.2. 

Έβδομη σελίδα 

Στη έβδομη σελίδα αναφέρεται ο κατάλογος των συντομογραφιών που 

χρησιμοποιούνται στην εργασία με την επεξήγησή τους. Για παράδειγμα εάν 

αναφέρεται στο κείμενο η συντομογραφία Ι.Κ.Α. τότε στη σελίδα αυτή αναφέρεται Ι.Κ.Α. 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Όγδοη και ένατη σελίδα 

Στην όγδοη και ένατη σελίδα της εργασίας πρέπει να παρατίθεται η περίληψή της στα 

ελληνικά και στα αγγλικά. Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις και πρέπει να 

περιλαμβάνει τον σκοπό της εργασίας, την ερευνητική μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε και τα κύρια ευρήματα-αποτελέσματα της εργασίας.  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παραγραφοποίηση  

Η παραγραφοποίηση συντελεί σημαντικά στην αναγνωσιμότητα ενός μακροσκελούς 

κειμένου. Για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας συνίσταται η χρήση 

παραγράφων χωρίς εσοχή πρώτης γραμμής (block paragraphs) με πλήρη στοίχιση. 

Οι παράγραφοι πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους με μία κενή γραμμή. Το διάστιχο μέσα 

στο κείμενο ορίζεται σε 1,5. Διαφοροποίηση υπάρχει μόνο στους πίνακες και τα 

διαγράμματα όπου το διάστημα στον τίτλο τους είναι 1. 

Υποενότητες  

Όταν στο πλαίσιο της εργασίας υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες που συνθέτουν ένα 

θεματικό πεδίο αναφοράς, τότε είναι σωστό να χρησιμοποιούνται υποενότητες με τους 

δικούς τους τίτλους η καθεμιά. Μέσα στα όρια των υποενοτήτων το σύνολο των 

επιχειρημάτων και των ιδεών που αναπτύσσονται πρέπει να παρουσιάζεται με έναν 

τακτοποιημένο τρόπο, και τα περιεχόμενα της κάθε υποενότητας δεν πρέπει να 

συγχέονται με εκείνα άλλων υποενοτήτων. Η φυσική ροή του κειμένου είναι σημαντική, 

και η πρώτη και τελευταία παράγραφος μιας υποενότητας πρέπει να ‘συνδέονται’ 

νοηματικά με την προηγούμενη και την επόμενη υποενότητα αντίστοιχα. 

Γραμματική και συντακτικό  

Τα ορθογραφικά, γραμματικά και συντακτικά λάθη στο κείμενο πρέπει να τυγχάνουν 

ενδελεχούς διόρθωσης. Όλα σχεδόν τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου έχουν 

αυτόματο ορθογράφο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα με έναν τελικό 

έλεγχο της εργασίας (proofreading).  

Χρήση  κεφαλαίων γραμμάτων 

Μέσα στο κείμενο η χρήση των κεφαλαίων γραμμάτων πρέπει να είναι περιορισμένη. 

Το αρχικό γράμμα μιας λέξης πρέπει να είναι κεφαλαίο όταν οι λέξεις αυτές είναι:  

• Ονόματα προσώπων ή περιοχών (π.χ. ‘Π. Παπαδόπουλος’, ‘Ρόδος’)  

• Τίτλοι (π.χ. ‘ο Πρωθυπουργός’, ‘ο Πρύτανης’)  

• Συγκεκριμένες ενότητες της εργασίας (π.χ. ‘Εισαγωγή’, ‘Βιβλιογραφία’)  
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Επίσης με κεφαλαίο γράμμα είναι απαραίτητο να ξεκινούν οι επικεφαλίδες ή οι τίτλοι 

πινάκων, ενώ κεφαλαία γράμματα χρησιμοποιούνται και στη βιβλιογραφία όπως 

αναφέρεται παρακάτω στον οδηγό.  

Αυτονομία πινάκων και γραφημάτων 

Κάθε πίνακας και εικόνα πρέπει να έχει οριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άμεσα 

κατανοητό το περιεχόμενό του, χωρίς να χρειάζεται ο αναγνώστης να ανατρέξει στο 

περιεχόμενο της εργασίας. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται πρέπει να 

ονοματίζονται κατάλληλα και τα στοιχεία να αποδίδονται με τρόπο ώστε να 

νοηματοδοτούνται από τον αναγνώστη. 

Αναφορά άλλων συγγραφέων μέσα στο κείμενο 

Όταν στο κείμενο της εργασίας υπάρχει αναφορά στο έργο άλλων συγγραφέων 

πρέπει να παρατίθεται μόνο το επώνυμό τους για παράδειγμα  o Smith, ο Γεωργιάδης, 

ο Keegan κτλ. 

Χρήση αριθμών  

Όταν στο κείμενο της εργασίας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν αριθμοί τότε 

πρέπει να δίνεται προσοχή στη θέση του αριθμού μέσα στην πρόταση και στο μέγεθος 

του αριθμού. Όταν ο αριθμός βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης θα πρέπει να 

αναφέρεται ολογράφως, ενώ όταν βρίσκεται στη μέση μιας πρότασης πρέπει να 

παρουσιάζεται αριθμητικώς. Για παράδειγμα: Διακόσια τριάντα πέντε άτομα 

συμμετείχαν στο δείγμα. Από αυτά, 135 ήταν άνδρες και 100 ήταν γυναίκες.  

Γενικά, όταν χρησιμοποιούνται μεγάλοι αριθμοί που η αναφορά τους απαιτεί πάνω 

από τρεις λέξεις, τότε αναφέρονται αριθμητικά. Επίσης, αριθμητικά αναφέρονται και 

χρηματικά ποσά, τηλεφωνικοί και ταχυδρομικοί αριθμοί, αριθμοί σελίδων, ποσοστά και 

ημερομηνίες.  

Προσωπικά δεδομένα 

Μια ερευνητική εργασία, διπλωματική ή όχι, ενέχει συχνά την εμπλοκή ατόμων σε κάποιο 

ερευνητικό σχέδιο. Ο συγγραφέας της εργασίας και διεξάγων την έρευνα πρέπει να 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων και κατά συνέπεια τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα δεν πρέπει να κατονομάζονται στο κείμενο της εργασίας ή να 
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αναφέρονται άλλα χαρακτηριστικά όπως η διεύθυνση επικοινωνίας τους ή το 

τηλέφωνό τους από τα οποία θα μπορούσε να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους. 

Λογοκλοπή 

Η λογοκλοπή περιλαμβάνει την παρουσίαση από το συγγραφέα της δημοσιευμένης 

δουλειάς ενός άλλου ατόμου ως δική του, την παρουσίαση ως δικών του ιδεών άλλων 

συγγραφέων, την παράληψη του συγγραφέα να χρησιμοποιήσει εισαγωγικά σε 

περιεχόμενο που παραθέτει αυτούσιο από οποιαδήποτε άλλη πηγή, τη μη παράθεση 

της πηγής διαγραμμάτων, εικόνων, γραφημάτων δεδομένων κλπ. 

Η λογοκλοπή αποτελεί σημαντικό παράπτωμα για τον/τη φοιτητή/τρια και η 

διαπίστωσή της μπορεί να επισύρει σημαντικές ποινές. Στο πλαίσιο της εκπόνησης των 

διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ, όλες οι διπλωματικές εργασίες υπόκεινται σε έλεγχο 

λογοκλοπής. 

Παραρτήματα 

Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν ότι θεωρείται χρήσιμο να παρατεθεί, αλλά δεν 

θεωρείται σκόπιμο να ενταχθεί μέσα στο κυρίως σώμα μιας εργασίας. Στοιχεία που 

αναγράφονται συνήθως στα παραρτήματα είναι ερωτηματολόγια, περιγραφές 

λογισμικών, περιγραφές πολύπλοκων διαδικασιών κτλ. Στο κυρίως σώμα της εργασίας 

είναι απαραίτητο να γίνονται οι ανάλογες παραπομπές στα παραρτήματα όταν κάποιο 

στοιχείο που αναφέρεται παρουσιάζεται σε αυτά. Όταν τα παραρτήματα της εργασίας 

είναι περισσότερα του ενός, τότε πρέπει να αριθμούνται είτε με ένα γράμμα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) είτε με έναν αριθμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).   
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας περιέχει κατά κανόνα αναφορές σε άλλες 

βιβλιογραφικές πηγές που έχει αξιοποιήσει ο συγγραφέας. Οι κανόνες επιστημονικής 

δεοντολογίας επιβάλλουν την παράθεση στην εργασία όλων των απαραίτητων 

πληροφοριών ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να εντοπίσει την πηγή από την οποία 

προήλθαν τα στοιχεία που αναφέρει ο συγγραφέας.  Τα στοιχεία των βιβλιογραφικών 

πηγών μπορούν να δίνονται είτε στο σημείο του κειμένου στο οποίο παρατίθεται η 

συγκεκριμένη βιβλιογραφική πηγή ως υποσημείωση, είτε στο τέλος της εργασίας ως 

βιβλιογραφική παραπομπή. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί πριν την έναρξη 

συγγραφής της εργασίας σε συνεννόηση με τον/την επιβλέπων/ουσα καθηγητή/τρια 

και να ακολουθηθεί πιστά σε όλη την έκταση της εργασίας.  

Επιπλέον, επειδή διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο 

παρουσίασης των βιβλιογραφικών παραπομπών, είναι απαραίτητο ο/η φοιτητής/τρια 

σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια να διασαφηνίζουν τον 

τρόπο αναφοράς των βιβλιογραφικών παραπομπών. 

Για κάθε βιβλιογραφική πηγή που παρουσιάζεται στο κείμενο θα πρέπει οπωσδήποτε 

να παρατεθούν όλες οι πληροφορίες της στο τέλος του κειμένου στη λίστα 

βιβλιογραφικών παραπομπών.  

Παραδείγματα παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών αναλύονται παρακάτω:  

Α) Βιβλιογραφικές παραπομπές μέσα στο κείμενο 

Για την παράθεση μιας βιβλιογραφικής παραπομπής μέσα στο κείμενο, οι απαραίτητες 

πληροφορίες που απαιτείται να ενσωματωθούν είναι το επώνυμο του συγγραφέα της 

ερευνητικής δουλειάς που παραθέτουμε, καθώς και η χρονολογία που δημοσιεύτηκε 

αυτή η εργασία π.χ. Keegan (1988). Ολόκληρη την παρουσίαση της πηγής μπορεί να 

ο αναγνώστης να τη βρει είτε στο κάτω μέρος της σελίδας που βρίσκεται η παραπομπή 

είτε στο τέλος της εργασίας. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται διάφορες παραλλαγές αυτής της παρουσίασης, 

ανάλογα με τον αριθμό των συγγραφέων μιας έρευνας. 

A.1) Ένας συγγραφέας 

Υπάρχουν δύο τρόποι παρουσίασης. Ο πρώτος αναφέρει το συγγραφέα και τη 

χρονολογία έκδοσης της εργασίας μέσα στην πρόταση: 

Ο Keegan (1978) συνέκρινε τα χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων από απόστασης εκπαίδευσης 

ως προς… 
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Ο δεύτερος τρόπος παρουσίασης αναφέρει τον συγγραφέα μετά το τέλος της 

πρότασης μέσα σε παρένθεση: 

Η σύγκριση των χαρακτηριστικών των ιδρυμάτων από απόστασης εκπαίδευσης αναφέρεται 

στα δομικά χαρακτηριστικά τους (Keegan, 1978). 

Υπάρχει και μια παραλλαγή αυτής της περίπτωσης. Να παρουσιαστεί μια 

βιβλιογραφική πηγή σε παρένθεση αλλά μέσα στην πρόταση και όχι στο τέλος της. 

Είναι καθαρά θέμα του συγγραφέα να αποφασίσει πότε να χρησιμοποιήσει τη μία ή 

την άλλη παραλλαγή. 

Η σύγκριση των χαρακτηριστικών των ιδρυμάτων από απόστασης εκπαίδευσης (Keegan, 

1978) αναφέρεται στα δομικά χαρακτηριστικά τους.  

A.2) Δύο Συγγραφείς 

Σε περίπτωση που οι συγγραφείς μιας βιβλιογραφικής παραπομπής είναι δύο, τότε θα 

πρέπει να παρατεθούν και οι δύο μέσα στο κείμενο. Και πάλι όμως, υπάρχουν δύο 

περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, όπου οι συγγραφείς αναφέρονται μέσα στην 

πρόταση, οι δύο συγγραφείς ενώνονται με το συνδετικό ‘και’ ολογράφως. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η χρονολογία σε παρένθεση. 

Οι Smith και Ragan (2003) υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία…… 

Σε περίπτωση όμως που οι συγγραφείς αναφέρονται μέσα σε παρένθεση είτε στο τέλος 

είτε στη μέση της πρότασης, τότε τα δύο ονόματα ενώνονται με το αντίστοιχο ενωτικό 

σύμβολο ‘&’. 

Σύμφωνα με έρευνες, βασική αιτία αναποτελεσματικότητας σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 

μάθησης είναι η αποξένωση των χρηστών (Smith & Ragan, 2003). 

Σύμφωνα με έρευνες (Smith & Ragan, 2003), βασική αιτία αναποτελεσματικότητας σε 

ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης είναι η αποξένωση των χρηστών. 

A.3) Περισσότεροι από δύο συγγραφείς (μέχρι έξι) 

Στην περίπτωση αυτή  την πρώτη φορά αναφέρουμε όλους τους συγγραφείς, ενώ τις 

επόμενες φορές αναφέρουμε μόνο τον πρώτο συγγραφέα και στη συνέχεια τη 

συντομογραφία «κ.ά.» σε ελληνικά κείμενα ή τη λατινική φράση «et al.» σε αγγλικά 

κείμενα. Και σε αυτή την περίπτωση, το ενωτικό ανάμεσα στα ονόματα (και ή &) 

ακολουθεί τους κανόνες που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

Οι Dabbagh, Arbaugh, Keegan και Morris (2000) ισχυρίζονται ότι… [πρώτη αναφορά στο 

κείμενο] 

Οι Dabbagh κ.ά. (2000) διαπίστωσαν επίσης, ότι… [επόμενη αναφορά στο κείμενο] 

A.4) Περισσότεροι από έξι συγγραφείς 
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Στην περίπτωση αυτή ο έβδομος και οι υπόλοιποι συγγραφείς παραλείπονται και στη 

θέση τους μπαίνει η συντομογραφία ‘κ.ά.’ 

Οι Norman, Keegan, Smith, Ragan, Dabbagh, Meyer, κ.ά. (2002) υποστηρίζουν ότι… 

A.5) Συγγραφείς με το ίδιο επώνυμο 

Σε περίπτωση που θα πρέπει να παραθέσουμε μια βιβλιογραφική πηγή με δύο 

συγγραφείς που έχουν το ίδιο επώνυμο, τότε παραθέτουμε και τα αρχικά τους, ώστε να 

μπορέσει ο αναγνώστης να τους ξεχωρίσει.  

Οι R. D. Moreno (1986) και K.L. Moreno (2000) διαπίστωσαν ότι…. 

Α.6) Πολλές βιβλιογραφικές πηγές σε μια παρένθεση 

Στην περίπτωση που θα πρέπει να αναφέρουμε πολλαπλές βιβλιογραφικές πηγές μέσα 

σε μια παρένθεση (είτε στη μέση της πρότασης είτε στο τέλος της), ανάλογα με τον 

τομέα στον οποίο γίνεται η διπλωματική ή η διδακτορική διατριβή, εφαρμόζεται και 

διαφορετική πρακτική. Για παράδειγμα, στον τομέα της ψυχολογίας τα ονόματα 

τοποθετούνται με αλφαβητική σειρά, ενώ στον τομέα της παιδαγωγικής, τα ονόματα 

τοποθετούνται με χρονολογική σειρά. Και στις δύο περιπτώσεις, για να τα διακρίνουμε 

μεταξύ τους τα ονόματα χρησιμοποιούμε την ελληνική «άνω τελεία» στα ελληνικά 

κείμενα και το αγγλικό semi-colon (ελληνικό ερωτηματικό) στα αγγλικά κείμενα.  

Πολλοί υποστηρίζουν ότι το άγχος επιδρά αρνητικά στην επιστημονική επίδοση (Adams & 

Cole, 1998· Child, 1976· Παπαδόπουλος & Πανέρας, 1983· Thomson, 2000· Young, Bartram, 

Miles, & Sampson, 1999). 

Α.7) Βιβλιογραφικές από τον ίδιο συγγραφέα ίδιας χρονολογίας 

Όταν θέλουμε να παραθέσουμε δύο ή περισσότερες βιβλιογραφικές πηγές του ίδιου 

συγγραφέα, και οι οποίες έχουν εκδοθεί την ίδια χρονολογία, τότε μετά τη χρονολογία 

δημοσίευσης τοποθετούμε τα γράμματα της αλφαβήτου ξεκινώντας από το α. 

Αρκετές έρευνες (Keegan, 1999α· Keegan, 1999β· Keegan, 1999γ) έχουν δείξει ότι… 

A.8) Βιβλιογραφικές πηγές που δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί 

Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου θέλουμε να παραθέσουμε μια βιβλιογραφική 

πηγή που έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση (συνήθως αυτό συμβαίνει στα περιοδικά) αλλά 

δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί. Σε αυτή την περίπτωση, αντί για χρονολογία βάζουμε την 

ένδειξη ‘υπό δημοσίευση’. Αυτό συμβαίνει τόσο μέσα σε παρένθεση όσο και μέσα στο 

κείμενο. 

Προηγούμενες έρευνες (Meyer, υπό δημοσίευση· Moreno, 1995) έδειξαν ότι… 

Σύμφωνα με τον Meyer (υπό δημοσίευση), η συμβολή του γραφικού περιβάλλοντος….. 

Α.9) Παράθεση πρωτότυπου κειμένου 
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Όταν παρατίθεται ένα απόσπασμα πρωτότυπου κειμένου είναι απαραίτητο να 

αναφέρεται το επώνυμο του συγγραφέα αυτού του κειμένου καθώς και η σελίδα ή 

σελίδες από το πρωτότυπο κείμενο.  Το απόσπασμα από το πρωτότυπο κείμενο 

αναγράφεται πάντα σε πλάγια γραφή (italics). 

Όπως  υποστήριξε ο Meyer (2005) “…η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού είναι απαραίτητο να 

γίνεται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους κανόνες” (σελ. 156). 

Β) Παράθεση βιβλιογραφικών παραπομπών (Reference List) 

Για να παραθέσουμε όλες τις πληροφορίες μιας βιβλιογραφικής πηγής είτε σε κάθε 

σελίδα ως υποσημείωση είτε στο τέλος του κειμένου, ακολουθούμε μια σειρά από 

κανόνες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή και η ομοιομορφία στην 

επιστημονική κοινότητα του κάθε κλάδου.  

Στο πλαίσιο του οδηγού, παρατίθενται παραδείγματα παράθεσης βιβλιογραφικών 

παραπομπών από τις παρακάτω διαφορετικές πηγές: 

• Από άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά  

• Από βιβλία  

• Από κεφάλαια σε βιβλίο που έχει επιμεληθεί ένας ή περισσότεροι επιμελητές  

• Από πρακτικά συνεδρίων  

• Από διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες  

• Από μη δημοσιευμένες εργασίες  

Όταν οι βιβλιογραφικές πηγές παρατίθενται στο τέλος του κειμένου, τοποθετούνται με 

αλφαβητική σειρά. Όταν ένας συγγραφέας αναφέρεται με περισσότερες από μια 

παραπομπές, αυτές τοποθετούνται χρονολογικά ξεκινώντας από την πιο παλιά. Όταν 

ένας συγγραφέας αναφέρεται με περισσότερες από μια παραπομπές και μερικές τις 

έχει δημοσιεύσει μόνος του και μερικές με άλλους, πρώτα παρατίθενται αυτές που ο 

συγγραφέας είναι μόνος του και στη συνέχεια οι υπόλοιπες, με αλφαβητική σειρά ως 

προς τον δεύτερο συγγραφέα.  

Η ελληνική βιβλιογραφία παρατίθεται σε διαφορετικό κατάλογο από την ξένη 

βιβλιογραφία. Η βιβλιογραφία γράφεται σε μονό διάστημα με 6 στιγμές κενό πριν από 

την κάθε παράγραφο-βιβλιογραφική αναφορά. 

Η μορφή των βιβλιογραφικών αναφορών και της παράθεσης της βιβλιογραφίας που 

παρουσιάζεται παρακάτω στον οδηγό δεν είναι ούτε η μοναδική που υπάρχει, ούτε 

αποτελεί απαραίτητα τον ορθότερο τρόπο παράθεσης των αναφορών. 
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Αυτό που έχει σημασία είναι να χρησιμοποιείται ένα αναγνωρισμένο επιστημονικά 

σύστημα παράθεσης της βιβλιογραφίας. 

Για τη σωστή παράθεση της βιβλιογραφίας μπορείτε εκτός από το τμήμα του οδηγού 

που παρουσιάζεται παρακάτω, να ανατρέξετε και στις εξής πηγές: 

α) American Psychological Association style (APA) 

β) Harvard References Bibliography Style  

γ) Chicago Style Citation Guide (Author-Date style) 

οι οποίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο από πολλαπλές πηγές. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο θα μπορούσαν να αναγνωριστούν δύο μεγάλες κατηγορίες 

διπλωματικών εργασιών με κριτήριο τον τρόπο προσέγγισης ενός ζητήματος, οι 

βιβλιογραφικές εργασίες και οι ερευνητικές εργασίες. 

Στις βιβλιογραφικές εργασίες επιχειρείται να αναλυθούν οι διαστάσεις ενός φαινομένου 

μέσω της ανάλυσης και σύνθεσης της προηγούμενης αρθρογραφίας και 

βιβλιογραφίας σχετικά με το υπό διερεύνηση αντικείμενο, ενώ στις ερευνητικές εργασίες 

σχεδιάζεται και διενεργείται μία διαδικασία μέσω της οποίας ο ερευνητής συλλέγει νέα 

δεδομένα προς ανάλυση για το υπό διερεύνηση αντικείμενο. 

Καμία από τις δυο προσεγγίσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερτερεί της άλλης, 

καθώς, αφενός σε κάθε περίπτωση ο σκοπός και οι στόχοι που έχουν τεθεί για μία 

εργασία μπορεί να εξυπηρετούνται καλύτερα με κάποια από τις δύο προσεγγίσεις και 

αφετέρου γιατί ουσιαστικά μία συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί από 

μόνη της μία απαιτητική ερευνητική προσπάθεια. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά η δομή την οποία θα μπορούσε να έχει μία 

ερευνητική και μία βιβλιογραφική εργασία. 

Ενδεικτική δομή ερευνητικής εργασίας 

Όταν η διπλωματική εργασία αποτελεί ερευνητική εργασία, τότε, αν και δεν αποτελεί 

κανόνα, η διπλωματική εργασία μπορεί να έχει την παρακάτω γενική δομή: 

Α) Εισαγωγή 

Β) Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

Γ) Ερευνητική μεθοδολογία  

Δ) Παρουσίαση αποτελεσμάτων  

Ε) Συζήτηση  
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ΣΤ) Συμπεράσματα και προτάσεις 

Εισαγωγή  

Στο αρχικό κεφάλαιο της εισαγωγής σε μια ερευνητική εργασία περιγράφεται ο σκοπός 

και οι στόχοι της έρευνας. Η περιγραφή αυτή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο 

αναγνώστης να μπορεί εύκολα να κατανοήσει τόσο το σκοπό της έρευνας όσο και τις 

διαστάσεις-στόχους που πρόκειται να ερευνηθούν. Η διάρθρωση της εισαγωγής 

πρέπει να ακολουθεί μια λογική σειρά παρουσίασης των βασικών προβληματισμών-

στόχων της εργασίας, και να οδηγεί με φυσική ροή προς το δεύτερο τμήμα της 

εργασίας αυτό της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στο κεφάλαιο της εισαγωγής 

διαμορφώνεται η ταυτότητα της διπλωματικής εργασίας, η οποία περιλαμβάνει: 

• Την τοποθέτηση του προβλήματος δηλαδή τη θεματική περιοχή που θα κινηθεί 

η έρευνα 

• Τη σημαντικότητα της έρευνας, δηλαδή το λόγο που θεωρείται αναγκαία και σε 

ποιους απευθύνεται 

• Τη στοχοθεσία της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα 

• Τη χρησιμότητα των συμπερασμάτων της έρευνας 

• Τη δομή οργάνωσης της εργασίας 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Στο τμήμα αυτό της ερευνητικής εργασίας πραγματοποιείται μια ευρεία ιστορική και 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του υπό διαπραγμάτευση θέματος. Η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση χωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα: 

• Το θεωρητικό πλαίσιο  

• Τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας διαρθρώνεται σε ένα ή περισσότερα κεφάλαια ή 

κεντρικές ενότητες (συνήθως 2-3). Η κατεύθυνση ανάπτυξής του είναι από το γενικό στο 

ειδικό. Συνήθως ξεκινά με γενικές τοποθετήσεις που αφορούν την οριοθέτηση του 

πεδίου της έρευνας και τον εννοιολογικό προσδιορισμό των βασικών όρων που 

σχετίζονται με το θέμα. Στο κυρίως θεωρητικό πλαίσιο παρουσιάζονται όσα έχουν 

γραφτεί μέχρι σήμερα, τι έγραψαν άλλοι ερευνητές, όσα στοιχεία υπάρχουν διαθέσιμα 

για το θέμα ή/και τις επιμέρους πτυχές του (ή έστω, για τα πιο συναφή θέματα). 

Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές απόψεις/προσεγγίσεις που κατευθύνουν την 

έρευνα και προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα και παρατηρήσεις που σχετίζονται 
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άμεσα ή έμμεσα με πτυχές του υπό διερεύνηση θέματος, χωρίς όμως να απαιτείται 

εξαντλητική ανασκόπηση που ξεκινά από πολύ παλιά. 

Στο τμήμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναδεικνύεται η σχέση ανάμεσα στην 

προηγούμενη βιβλιογραφία και την παρούσα έρευνα και, κατόπιν, παρουσιάζεται η 

συλλογιστική και ο στόχος της έρευνας και διατυπώνεται το συγκεκριμένο ερώτημα ή 

ερωτήματα, από τα οποία προκύπτουν -όπου χρειάζεται- και οι ερευνητικές υποθέσεις.  

Η ανασκόπηση δεν ισοδυναμεί, σε καμία περίπτωση, με την απλή παράθεση 

αποσπασμάτων (συχνά αυτούσιων, χωρίς καν σωστή βιβλιογραφική αναφορά) που 

ο/η φοιτητής/τρια έτυχε να εντοπίσει κατά την αναζήτηση και επεξεργασία των πηγών 

(βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, ιστοσελίδες κτλ). Στόχος δεν είναι να καταδειχθεί ότι 

έγινε χρήση ικανού αριθμού βιβλιογραφικών πηγών, αλλά ότι είναι ικανός/ή να 

διαχειριστεί τις πηγές που συγκέντρωσε και να παρουσιάσει με τρόπο κριτικό τις θέσεις 

άλλων μελετητών ακόμη και εκείνες τις οποίες υιοθετεί στη διπλωματική εργασία. 

Η επανάληψη μεγάλων τμημάτων της θεωρίας, τα οποία θεωρούνται γνωστά στην 

επιστημονική κοινότητα, στο πλαίσιο της οποίας εκπονείται η διπλωματική εργασία, 

πρέπει να αποφεύγεται όπως, για παράδειγμα, η παράθεση γενικών θέσεων και 

δεδομένων της θεωρίας του Piaget, τα οποία είναι γνωστά και μπορούν εύκολα να 

εντοπιστούν σε κάθε συναφές εγχειρίδιο που αφορά την ανάπτυξη του παιδιού. Θα 

πρέπει να επιλέγονται μόνο τα σημεία εκείνα που συνδέονται άμεσα με το θέμα που 

διερευνάται. Αντίθετα, απαιτείται αναλυτική παρουσίαση όσο το δυνατό περισσότερων 

συναφών αναφορών (θεωρητικών θέσεων και ερευνητικών ευρημάτων) στο 

συγκεκριμένο θέμα το οποίο εξετάζει η εργασία, έτσι ώστε να παρουσιαστεί με 

ολοκληρωμένο τρόπο η συλλογιστική πάνω στην οποία στηρίζεται η έρευνα και τα 

ερευνητικά ερωτήματα και να γίνει στη συνέχεια ο σχολιασμός των ευρημάτων της. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ολοκληρώνεται με την κριτική συζήτηση των ερευνών 

που έχουν εντοπιστεί, η οποία περιέχει τη συστηματική παρουσίαση τους σε πίνακα με 

κριτήρια, όπως, τα ερευνητικά ερωτήματα, το είδος των ερευνών, τον χρόνο 

διεξαγωγής, τη χώρα, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων κ.ά. και τη διατύπωση 

συμπερασμάτων, πως σχετίζεται και σε τί διαφέρει η συγκεκριμένη έρευνα από αυτές 

που έχουν εντοπιστεί. 

Η ανασκόπηση της συναφούς με το θέμα βιβλιογραφίας ολοκληρώνεται με μια πρώτη 

διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων ή/και των ερευνητικών υποθέσεων 

(υποθέτουμε ότι συμβαίνει το Χ και προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε την υπόθεσή 

μας).  



Π.Μ.Σ. Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή 

Οδηγός διπλωματικών εργασιών 27 

Το ζητούμενο κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν είναι η απλή παράθεση της 

βιβλιογραφίας, αλλά η κριτική θεώρησή της. Σκοπός της ανασκόπησης είναι στο τέλος 

της ο συγγραφέας να παρουσιάσει με σαφήνεια τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις 

που σχετίζονται με το υπό διερεύνηση αντικείμενο και τα τυχόν κενά που έχουν 

εντοπιστεί. 

Ερευνητική μεθοδολογία 

Σε αυτό το τμήμα της εργασίας γίνεται μια λεπτομερής και εμπεριστατωμένη 

παρουσίαση της μεθοδολογικής πορείας που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της 

έρευνας. Η μεθοδολογική προσέγγιση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δηλαδή να 

τεκμαίρεται η καταλληλότητα της ερευνητικής προσέγγισης για τη διερεύνηση και 

απάντηση των ερωτημάτων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της εργασίας. Θα πρέπει 

επίσης να αναφερθούν οι περιορισμοί του ερευνητικού σχεδιασμού και της ερευνητικής 

τεχνικής καθώς και η προσπάθεια για άρση των οποιονδήποτε μεθοδολογικών 

σφαλμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα της ερευνητικής μεθοδολογίας πρέπει να παρέχονται στον 

αναγνώστη πληροφορίες για το δείγμα των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, για 

το υλικό ή εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και για τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων. Πολλές φορές παρουσιάζεται και η 

στατιστική ανάλυση που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δεδομένων που 

έχουν συλλεχθεί. 

Το τμήμα, λοιπόν της ερευνητικής μεθοδολογίας χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους υπό-

τμήματα:  

α) τα ερευνητικά ερωτήματα  

β) την ερευνητική διαδικασία  

γ) τα ερευνητικά εργαλεία  

δ) το δείγμα της έρευνας 

α)  Ερευνητικά ερωτήματα 

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται με λεπτομέρεια: ο σκοπός της έρευνας και τα 

συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία επιχειρείται να απαντηθούν μέσω της ερευνητικής 

εργασίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι συγκεκριμένες υποθέσεις οι οποίες 

διατυπώνονται (Χ = συμβαίνει η κατάσταση Α εάν ισχύει η υπόθεση Β). Τα ερευνητικά 

ερωτήματα θα πρέπει να είναι ορισμένα με σαφήνεια, και να είναι εύκολα κατανοητός 
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ο τρόπος με τον οποίο θα αναλυθούν τα δεδομένα έτσι ώστε να επιχειρηθεί να 

απαντηθούν τα ερωτήματα στο πλαίσιο της εργασίας. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή αναφορικά με τον αριθμό και 

την πολυπλοκότητα των ερευνητικών ερωτημάτων που θα διατυπωθούν, καθώς 

μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη η απάντησή τους ή να μην είναι αντιληπτός ο 

τρόπος με τον οποίο μπορεί να απαντηθεί.  

β)  Ερευνητική Διαδικασία 

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται με λεπτομέρεια τα βήματα που ακολουθήθηκαν σε 

κάθε στάδιο εκτέλεσης της συγκεκριμένης έρευνας. Δίνονται πληροφορίες για τις 

οδηγίες που ακολούθησαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ο τρόπος με τον οποίο 

χωρίστηκαν οι ομάδες των συμμετεχόντων, η σειρά παρουσίασης και συμπλήρωσης 

των ερωτηματολογίων ή των τεστ που χρησιμοποιήθηκαν, κ.ά. Επιπρόσθετα, θα πρέπει 

να δίνονται πληροφορίες για το πώς επιλέχθηκαν τα άτομα ή γενικότερα οι μονάδες 

παρατήρησης που συμμετέχουν στην έρευνα. Σημαντική πληροφορία επίσης αποτελεί 

ο χρόνος που χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί η έρευνα για κάθε συμμετέχοντα καθώς 

και ο τόπος στον οποίο πραγματοποιήθηκε. 

Στόχος των πληροφοριών που αναφέρονται στο τμήμα της ερευνητικής μεθοδολογίας 

είναι να παρέχει στον αναγνώστη τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

διεξαγωγής της έρευνας και τα εργαλεία της, ώστε να είναι δυνατόν εάν αυτός το 

επιθυμεί να μπορεί να επαναλάβει την έρευνα κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Η περιγραφή 

αυτή εξασφαλίζει τη διαφάνεια της ερευνητικής διαδικασίας και τη δυνατότητα 

αναπαραγωγής του ερευνητικού σχεδιασμού, κατοχυρώνοντας τα αποτελέσματα της 

έρευνας. 

γ)   Ερευνητικά Εργαλεία 

Σε αυτό το τμήμα της ερευνητικής μεθοδολογίας ο συγγραφέας πρέπει να  

παρουσιάσει τα μέσα (π.χ. ερωτηματολόγια, ψυχομετρικά τεστ, όργανα και κλίμακες 

μέτρησης, εκπαιδευτικό υλικό, κλπ.) που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των 

ερευνητικών δεδομένων. Η παρουσίαση του κάθε μέσου πρέπει να περιλαμβάνει μια 

αναλυτική αναφορά των χαρακτηριστικών του, δηλαδή την έννοια που επιχειρεί να 

μετρήσει, τον τρόπο με τον οποίο τη μετρά, καθώς και στοιχεία εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας του εργαλείου. Εάν το ερευνητικό εργαλείο έχει αναπτυχθεί από άλλους 

ερευνητές τότε είναι απαραίτητο να παρατίθεται και για αυτό βιβλιογραφική 

παραπομπή (δηλ. συγγραφέας/εις, τίτλος, ημερομηνία έκδοσης).  
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Εάν τα ερευνητικά εργαλεία έχουν αναπτυχθεί από τον ίδιο τον συγγραφέα, τότε θα 

πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας ανάπτυξής τους, καθώς και της 

μεθοδολογίας ελέγχου της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να 

τεκμηριωθεί η επιστημονική τους ορθότητα. 

Όταν δημιουργείται ένα εργαλείο, π.χ. ένα ερωτηματολόγιο, θα πρέπει: 

• να επεξηγείται, πως δημιουργήθηκε και τι έλεγχοι αξιοπιστίας έχουν γίνει  

• να αιτιολογείται η επιλογή του ή όχι από τα ήδη υπάρχοντα 

• αν προέρχεται από ξενόγλωσσο και ήδη δοκιμασμένο εργαλείο, ως προς τι έχει 

τροποποιηθεί 

• να αιτιολογείται δόμησή του, δηλαδή οι ενότητες που περιέχει σε εναρμόνιση  με 

τις διαστάσεις του θέματος που ερευνάται 

• να τεκμαίρεται, ποιες ερωτήσεις αναφέρονται σε συγκεκριμένα ερευνητικά 

ερωτήματα, π.χ. 

Ερευνητικά ερωτήματα Ερωτήσεις στο 

ερωτηματολόγιο 

1ο: Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία; 

12, 13, 14, 15, 16 

2ο: Ποιες είναι οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

του δείγματος της έρευνας ως προς το υφιστάμενο σύστημα 

αξιολόγησης των μαθητών στο δημοτικό σχολείο; 

17, 18 

3ο: Ποιες είναι οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

του δείγματος της έρευνας αναφορικά με την αξιοποίηση του 

e – portfolio ως μία εναλλακτική μορφή αξιολόγησης των 

μαθητών και ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης από τους 

μαθητές; 

19, 20, 21, 22, 23, 24 

 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια αρχικά διαμορφωμένα σε άλλη 

γλώσσα από αυτή που διενεργείται η έρευνα, θα πρέπει να δοθούν πληροφορίες για 

τη μέθοδο μετάφρασης ή ακόμη και στάθμισης του εργαλείου. 

δ)   Το Δείγμα 

Σε αυτό το τμήμα της ερευνητικής μεθοδολογίας γίνεται αναλυτική παρουσίαση των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα. Στοιχεία 

που είναι απαραίτητο να αναφέρονται είναι:  ο συνολικός αριθμός τους και ο αριθμός 

κάθε επιμέρους ομάδας με βάση διάφορα δημογραφικά ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως 
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είναι το φύλο, η ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η 

οικογενειακή κατάσταση κλπ.  

Παρουσίαση αποτελεσμάτων  

Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζονται τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα 

και η στατιστική τους ανάλυση. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μπορεί να 

ακολουθεί ιεραρχική δόμηση με τα βασικά αποτελέσματα να παρουσιάζονται στην 

αρχή και τις λεπτομέρειες ή τα δευτερεύοντα αποτελέσματα να παρουσιάζονται στη 

συνέχεια, αλλά σε κάθε περίπτωση το σημαντικό είναι να παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που αναφέρονται στα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. Τα 

αποτελέσματα είναι απαραίτητο να παρουσιάζονται σε τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειας, 

ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να αντιληφθεί τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 

την έρευνα.  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται με επιστημονικό τρόπο και να μην 

διατυπώνονται προσωπικές κρίσεις και εκτιμήσεις, αλλά να παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα όπως ακριβώς προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων.  

Στο τμήμα της παρουσίασης των αποτελεσμάτων δεν θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα 

ερμηνεία και σχολιασμός τους, καθώς αυτά θα αναφέρονται στο τμήμα των 

συμπερασμάτων. Επίσης, είναι απαραίτητο να παρουσιάζονται αμερόληπτα όλα τα 

αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας ακόμη και εάν παρουσιάζουν αντίθεση 

αναφορικά με τις υποθέσεις της έρευνας ή ακόμη και με προηγούμενες έρευνες στο 

αντικείμενο της εργασίας.  

Όταν στην εργασία χρησιμοποιείται επαγωγική στατιστική ανάλυση, τότε τα 

αποτελέσματα θα πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες 

που ενημερώνουν τον αναγνώστη για το βαθμό ή την τιμή των στατιστικών κριτηρίων 

(test) που χρησιμοποιήθηκαν, τους βαθμούς ελευθερίας, το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας, και την κατεύθυνση και το μέγεθος της επίδρασης που διαπιστώθηκε.  

Είναι πολύ σημαντικό, και ταυτόχρονα πολύ ενημερωτικό, να παρουσιάζονται 

περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες (π.χ. μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις). Τέτοιοι πίνακες 

μπαίνουν συνήθως στην αρχή του τμήματος των αποτελεσμάτων. Παρακάτω, 

ακολουθούν συγκεκριμένα παραδείγματα παρουσίασης στατιστικών αποτελεσμάτων 

για τα πιο σημαντικά στατιστικά κριτήρια: 
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Στατιστικό Κριτήριο Παρουσίαση-αναφορά Αποτελέσματος  

 r  r (135) = 0,78, p = 0,002 

 t t (135) = -2,58, p = 0,03 

 F F (4, 131) = 1,26, ns 

 χ2  χ2 (135) = 0,78, ns 

Περιγραφικά Στοιχεία Παρουσίαση Περιγραφικών Στοιχείων 

Μέσος Όρος Μ.Ο = 45,32 

Διάμεσος Δμ = 43,34 

Δεσπόζουσα Τιμή Δσπ = 42,23 

Τυπική Απόκλιση Τ.Α. = 3,43 

Μέγεθος Δείγματος Ν = 345 

Συζήτηση  

Στο τμήμα αυτό γίνεται ο σχολιασμός και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε σχέση 

με τις υποθέσεις της έρευνας. Στη Συζήτηση γίνεται ο ελεύθερος σχολιασμός των όσων 

διαπιστώθηκαν στην έρευνα, η κριτική αξιολόγηση των ευρημάτων αυτών και η 

επισήμανση των θεωρητικών και πρακτικών επιπτώσεών τους. Ο σχολιασμός και η 

αξιολόγηση είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται σε συσχέτιση με τα ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών πάνω στο θέμα, αλλά και με το θεωρητικό πλαίσιο που 

διαμορφώθηκε κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (κατά πόσο τα δικά μας 

ευρήματα συμφωνούν ή αναιρούν προηγούμενες μελέτες). 

Ειδικότερα: 

• Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αξιολογήσει και να ερμηνεύσει τα 

αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις αρχικές ερευνητικές 

υποθέσεις/ερευνητικά ερωτήματα 
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• Ξεκινήστε με μια σύντομη περίληψη των αποτελεσμάτων, όπου θα δηλώνετε 

ξεκάθαρα κατά πόσο επαληθεύτηκαν ή όχι οι ερευνητικές σας υποθέσεις/τα 

ερευνητικά σας ερωτήματα.  

• Στη συνέχεια, συζητήστε τη σημασία και τις προεκτάσεις των ευρημάτων σας.  

• Τονίστε τις θεωρητικές τους επιπτώσεις και την εγκυρότητά τους.  

• Συζητήστε τα αποτελέσματα σας σε σχέση με τη βιβλιογραφία, που ήδη 

παρουσιάσατε. Εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα 

αποτελέσματά σας και στα αποτελέσματα άλλων ερευνητών, έτσι ώστε να 

επιχειρηματολογήσετε πάνω στα ευρήματά σας. 

• Το κεφάλαιο Συζήτηση  καλό είναι να χωριστεί σε υπο-κεφάλαια. 

Συμπεράσματα και προτάσεις 

Πρόκειται για το πόρισμα όσων έχουν γραφτεί και μελετηθεί για την εκπόνηση του 

έργου. Περιγράφεται εν συντομία το θέμα και η μεθοδολογία της εργασίας, τονίζεται η 

συμβολή του νέου έργου σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, επισημαίνονται οι 

περιορισμοί που τέθηκαν και κατατίθενται προτάσεις για βελτιώσεις και μελλοντική 

έρευνα. Στο τμήμα αυτό γίνεται η παρουσίαση των τυχών αδύναμων σημείων της 

συγκεκριμένης έρευνας, καθώς και ο ρόλος που αυτά τα σημεία είναι πιθανόν να 

έπαιξαν στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και η διατύπωση 

προτάσεων για μελλοντική έρευνα για την περαιτέρω διερεύνηση διαφόρων πλευρών 

του θέματος ή προτάσεων για βελτίωση συγκεκριμένων σημείων του υπό διερεύνηση 

αντικειμένου. 

• Συμπεράσματα 

Στην ενότητα αυτή δίνονται όλα αυτά που βρήκε η έρευνα συνοπτικά, το πόσο 

συνέβαλε στην επιστημονική έρευνα και τι προοπτικές ανοίγει. Τα συμπεράσματα 

αναφέρονται επιγραμματικά (σε παράγραφο ή με σειρά σε κουκίδες). 

• Περιορισμοί της μελέτης 

Αναφέρονται τα μειονεκτήματα της έρευνας (π.χ. ως προς το δείγμα, τα εργαλεία, κ.ά.) 

και υποδείξεις για βελτίωση της μεθοδολογίας, 

• Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Εδώ δίνονται οι προοπτικές – τα θέματα που μπορούν να οδηγήσουν την έρευνά μας 

σε περαιτέρω έρευνες. 
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Ενδεικτική δομή βιβλιογραφικής εργασίας 

Κατά αντιστοιχία, στην περίπτωση μίας βιβλιογραφικής εργασίας μία ενδεικτική δομή 

που αυτή θα μπορούσε να έχει παρουσιάζεται παρακάτω. 

Εισαγωγή  

Στο αρχικό κεφάλαιο της εισαγωγής σε μία βιβλιογραφική εργασία περιγράφονται τα 

ίδια στοιχεία όπως και σε μία ερευνητική. Η διάρθρωση της εισαγωγής πρέπει να 

ακολουθεί μια λογική σειρά παρουσίασης των βασικών προβληματισμών-στόχων της 

εργασίας, και να οδηγεί με φυσική ροή προς το δεύτερο τμήμα της εργασίας, αυτό της 

παρουσίασης των δεδομένων από την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία. Στο κεφάλαιο 

της εισαγωγής διαμορφώνεται η ταυτότητα της διπλωματικής εργασίας η οποία 

περιλαμβάνει : 

1. Την τοποθέτηση του προβλήματος δηλαδή τη θεματική περιοχή που θα κινηθεί 

η έρευνα 

2. Τη σημαντικότητα της έρευνας, δηλαδή τον λόγο που θεωρείται αναγκαία και σε 

ποιους απευθύνεται 

3. Τις διαστάσεις του υπό διερεύνηση αντικειμένου/φαινομένου οι οποίες 

προσεγγίστηκαν μέσω της εργασίας 

4. Τη χρησιμότητα των συμπερασμάτων της 

5. Τη δομή της εργασίας 

Ανασκόπηση ανά θεματικό αντικείμενο 

Στο τμήμα αυτό της εργασίας παρατίθενται τα στοιχεία που εντοπίστηκαν και 

καταγράφηκαν από τη σχετική βιβλιογραφία ανά θεματικό αντικείμενο ή άξονα που έχει 

τεθεί στο πλαίσιο της εργασίας. Αναπτύσσονται οι τυχόν επικρατούσες απόψεις στη 

βιβλιογραφία και παρουσιάζονται οι διάφορες τάσεις και τα αντίστοιχα επιχειρήματα 

για καθεμία από αυτές. Αναδεικνύονται τα συμπεράσματα, τα κοινά σημεία και οι 

διαφορές, κάθε διαφορετικής θεώρησης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί στο σημείο 

αυτό ότι στην εργασία θα πρέπει να παρουσιάζεται η τοποθέτηση και άποψη του 

συγγραφέα για το θέμα. 

Επίσης, για την τεκμηρίωση της συστηματικότητας της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 

είναι απαραίτητο σε πολλές περιπτώσεις να περιλαμβάνεται και ένα κεφάλαιο ή μία 

ενότητα για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον εντοπισμό και την επιλογή της 
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βιβλιογραφίας η οποία συμπεριλήφθηκε στην ανασκόπηση. Στην περίπτωση αυτή η 

δομή της εργασίας προσομοιάζει ακόμη περισσότερο με τη δομή μίας ερευνητικής 

εργασίας. Το πλαίσιο PRISMA μπορεί να παρέχει μία βάση για τη συστηματοποίηση της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης.  

Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό η ροή μέχρι την τελική επιλογή των άρθρων είναι: 
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Επιπλέον άρθρα που 

εντοπίστηκαν από άλλες πηγές 

(αριθμός =   ) 

Άρθρα μετά την αφαίρεση των διπλών εγγραφών 

(αριθμός =   ) 

Άρθρα που ελέγχθηκαν 

(αριθμός =   ) 

Άρθρα που αποκλείστηκαν 

(αριθμός =   ) 

Πλήρη άρθρα που ελέγχθηκαν προς 

συμπερίληψη 

(αριθμός =   ) 

Πλήρη άρθρα που 

αποκλείστηκαν και αιτίες 

(αριθμός =   ) 

Άρθρα που περιλήφθηκαν στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση 

(ποιοτική) 

(αριθμός =   ) 

Άρθρα που περιλήφθηκαν στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση 

(ποσοτική – μετά ανάλυση) 
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Πηγή. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. 

doi:10.1371/journal.pmed1000097 

Συζήτηση  

Σε αυτό το τμήμα της ερευνητικής εργασίας γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων 

που προκύπτουν από τη μελέτη και συστηματοποίηση της βιβλιογραφίας. Στη 

Συζήτηση γίνεται ο ελεύθερος σχολιασμός των όσων διαπιστώθηκαν στην έρευνα, η 

κριτική αξιολόγηση των ευρημάτων αυτών και η επισήμανση των θεωρητικών και 

πρακτικών επιπτώσεών τους. Παράλληλα καταγράφονται τα κύρια σημεία συμφωνίας 

και διαφωνίας αναφορικά με το υπό διερεύνηση αντικείμενο. 

Συμπεράσματα και προτάσεις 

Πρόκειται για το πόρισμα όσων έχουν γραφτεί και μελετηθεί για την εκπόνηση του 

έργου. Περιγράφεται εν συντομία το θέμα και η μεθοδολογία της εργασίας, τονίζεται η 

συμβολή του νέου έργου σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, επισημαίνονται οι 

περιορισμοί που τέθηκαν και κατατίθενται προτάσεις για βελτιώσεις και μελλοντική 

έρευνα. 

• Συμπεράσματα 

Στην ενότητα αυτή δίνονται όλα αυτά που βρήκε η έρευνα συνοπτικά, το πόσο 

συνέβαλε στην επιστημονική έρευνα και τι προοπτικές ανοίγει. Τα συμπεράσματα 

αναφέρονται επιγραμματικά (σε παράγραφο ή με σειρά σε κουκίδες). 

• Περιορισμοί της μελέτης 

Αναφέρονται τα μειονεκτήματα της έρευνας (π.χ. ως προς το δείγμα, τα εργαλεία, κ.ά.) 

και υποδείξεις για βελτίωση της μεθοδολογίας, 

• Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Εδώ δίνονται οι προοπτικές – τα θέματα που μπορούν να οδηγήσουν την έρευνά μας 

σε περαιτέρω έρευνες. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα για τον τρόπο αναγραφής των βιβλιογραφικών 

αναφορών από το πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. 

ΒΙΒΛΙΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 1 

Σημείωση: Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας είναι ο πρώτος πίνακας του τετάρτου 

κεφαλαίου της εργασίας.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 

Πίνακας 2.1 Εγγραφές αγοριών και κοριτσιών στα Λύκεια για τα έτη 1996-97 ανά περιφέρεια 

  1996-97 

Περιφέρεια Αγόρια Κορίτσια 

Σύνολο 73000 74300 

Περιφέρεια Πρωτευούσης 27000 27500 

Στερεά Ελλάδα & Εύβοια 8000 7500 

Πελοπόννησος 7000 7500 

Ιόνια Νησιά 3000 3500 

Ήπειρος 2500 3000 

Θεσσαλία 8000 7500 

Μακεδονία 7500 7500 

Θράκη 5000 5500 

Νησιά Αιγαίου 2200 2400 
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Κρήτη 2800 2400 

Πηγή: ΥΠΕΠΘ, Στατιστικά Εκπαίδευσης, 1996-97 

 

Σημείωση: Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας είναι ο πρώτος πίνακας του δευτέρου 

κεφαλαίου της εργασίας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 1 

Γράφημα 4.7 Ποσοστιαία κατανομή ερωτώμενων κατά φύλο και κατανάλωση 

οινοπνευματούχων ποτών 

 
Σημείωση: Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας είναι ο έβδομος πίνακας του τετάρτου 

κεφαλαίου της εργασίας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3.2 Επιλογή κατευθύνσεων ανάλογα με το φύλο για το έτος 1997-98 
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Σημείωση: Στην περίπτωση αυτή το γράφημα είναι το δεύτερο γράφημα του τρίτου 

κεφαλαίου της εργασίας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 1 

Εικόνα 2.10 Διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας που διεξήχθη η έρευνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Έντυπο Υποβολής Πρότασης Εκπόνησης ΔΕ 

 

  

 

 

 

Π.Μ.Σ. “ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

 

 

 

 

Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:  

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (στα ελληνικά): 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (στα αγγλικά): 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Αναπτύξτε σε ένα κείμενο έως 1.000 λέξεις μία σύντομη περιγραφή της 

πρότασής σας για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που θα περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες) 

 

Σκοπός της έρευνας (αναφέρετε το θέμα και τους λόγους επιλογής του, τους σκοπούς και τους στόχους της 

συγκεκριμένης εργασίας): 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο (αναφέρετε το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο θα στηρίξετε την έρευνά σας): 
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Μεθοδολογική προσέγγιση (ενδεικτικά περιγράψτε τον τρόπο προσέγγισης του θέματος, π.χ. 

βιβλιογραφική έρευνα, εμπειρική, ποιοτική, ποσοτική): 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία (αναφέρετε μερικές βιβλιογραφικές πηγές που έχετε εντοπίσει σχετικές με το 

θέμα που σκοπεύετε να ερευνήσετε): 

 

 

Ρόδος, ...../……/……..  Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

 
 

 

 

  (ονοματεπώνυμο) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Υπόδειγμα τελικής μορφής ΔΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Μορφή δερματόδετου αντιτύπου διπλωματικής 

εργασίας 

 

 

 

 

 


