
 

   

  

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
 



1  

  

  

  

 Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας  
  

Ο παρών Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην Συνεδρίαση 14 

/ 27-2-2020 (θέμα 4.6).   
 

1. Γενικές Πληροφορίες Διαδικασίας εκπόνησης Πτυχιακής 

Εργασίας  
  

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,  σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών και τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, είναι προαιρετική, πιστώνεται με 16 ECTS 

και οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας απαλλάσσονται από 4 

μαθήματα επιλογής (ένα μάθημα από κάθε τομέα).  

Πτυχιακή εργασία μπορούν εκπονήσουν φοιτητές/τριες που βρίσκονται χρονολογικά στο τέταρτο 

έτος φοίτησης και πάνω. 

Οι προϋποθέσεις ανάληψης της πτυχιακής εργασίας συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό 

Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και στην Ιστοσελίδα 

του Τμήματος. 

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας διαρκεί τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους 

τεταρτοετείς φοιτητές, ενώ για τους επί πτυχίω φοιτητές διαρκεί τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό 

εξάμηνο. 

Η γλώσσα συγγραφής της πτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.  

Για τη διαχείριση της πορείας εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας έχει δημιουργηθεί ένας χώρος 

(μάθημα) στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle του Πανεπιστημίου Αιγαίου η 

διαχείριση του οποίου γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. 

Πρόσβαση στο μάθημα αυτό έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως διδάσκοντες και εν δυνάμει 

επιβλέποντες πτυχιακών εργασιών.  

Τα μέλη ΔΕΠ συμπληρώνουν στην κεντρική σελίδα του μαθήματος (στην υποενότητα «Θεματικές 

Ενότητες») ενδεικτικά προτεινόμενα θέματα για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας υπό την επίβλεψή 

τους.  

Οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες δύνανται σε συνεννόηση με τον/τη διδάσκοντα/ουσα να 

δηλώσουν θέμα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας είτε από τον κατάλογο των θεμάτων που είναι 

διαθέσιμα είτε και εκτός αυτού. 

Στο μάθημα, επίσης, στο Μοοdle για την πτυχιακή εργασία υπάρχει αναρτημένο υποστηρικτικό υλικό 

για τους φοιτητές, όπως υπόδειγμα και παράδειγμα πτυχιακής εργασίας, οδηγίες βιβλιογραφικών 

αναφορών, εισαγωγικό υλικό για την έρευνα κλπ. 

Οι πληροφορίες στην πλατφόρμα είναι ανοιχτές στην πρόσβαση για όλους τους φοιτητές/-τριες που 

πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης πτυχιακής εργασίας και για όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

επιχειρώντας να τηρηθεί μία διαφανής διαδικασία. 
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2. Διαδικασία Ανάληψης και Ολοκλήρωσης Πτυχιακής Εργασίας 
Η διαδικασία για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας αναλυτικά περιγράφεται στις πιο κάτω 

ενότητες. 

 

2.1 Ανάληψη και έναρξη εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας 
 

1. Ο φοιτητής/τρια που επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή εργασία θα πρέπει να συμπληρώσει και 

να καταθέσει στη Γραμματεία, έντυπο αίτησης που θα αναφέρεται ο τίτλος της προς εκπόνηση 

πτυχιακής  εργασίας, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια. Την 

αίτηση συνοδεύει έντυπο εισήγησης έγκρισης πτυχιακής εργασίας υπογεγραμμένο από 

τον/την επιβλέποντα/ουσα. Η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων εκπόνησης πτυχιακών 

εργασιών θα λαμβάνει χώρα από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού 

έτους. 

2. Το θέμα και ο ορισμός του/της επιβλέοντα/-ουσας κάθε πτυχιακής εργασίας εγκρίνεται από 

τη Συνέλευση του Τμήματος. 

3. Η έναρξη της εκπόνησης θα γίνεται στο εξάμηνο στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση και 

εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος.  Παρέχεται η δυνατότητα στον φοιτητή να 

ζητήσει παράταση εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας έως ένα εξάμηνο ακόμα, μετά από 

αίτηση του φοιτητή και τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε επιβλέποντα/ουσας. 

4. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου για φοιτητές 

που έχουν καταθέσει αίτηση στην Γραμματεία και αυτή έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του 

Τμήματος. Δύναται ο φοιτητής να ανακαλέσει την αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 

εντός του εξαμήνου που την έχει καταθέσει πάντως πριν από την απόφαση της Συνέλευσης 

που εγκρίνει το θέμα της προς εκπόνηση εργασίας. 

 

2.2 Εξέταση Πτυχιακής Εργασίας 
 

1. Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών γίνεται στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου 

(Φεβρουαρίου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου) σύμφωνα με εκάστοτε ακαδημαϊκό ημερολόγιο που 

ορίζει η Σύγκλητος του Ιδρύματος. 

2. Ο/Η φοιτητής/τρια υποχρεούται επίσης να καταθέσει στον/στην επιβλέποντα/ουσα της 

πτυχιακής εργασίας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει τα ακόλουθα: «δηλώνω 

υπεύθυνα ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πρωτότυπης πτυχιακής εργασίας, έχω 

αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε 

αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες και ότι αυτή η εργασία 

προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης», δήλωση η οποία ενσωματώνεται στο κείμενο της πτυχιακής εργασίας. 

3. Ο/Η επιβλέπων/ουσα πρέπει να βεβαιώσει στη Γραμματεία ότι ο/η φοιτητής/τρια παρέδωσε 

έγκαιρα την πτυχιακή εργασία, και ότι είναι έτοιμος/η προς αξιολόγηση. 

4. Ο/Η επιβλέπων/ουσα αξιολογεί την πτυχιακή εργασία και τη βαθμολογεί από μηδέν (0) έως 

δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Ο επιβλέπων/ουσα δύναται να αναπέμψει  

την πτυχιακή εργασία για τη διενέργεια μικρών σε έκταση διορθώσεων. 
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5. Αν η εργασία θεωρηθεί από τον επιβλέποντα/ουσα ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί με 

βαθμό κάτω από τη βάση του 5, τότε μπορεί να ζητήσει από τον/την φοιτητή/τρια την 

τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωσή της και παραπέμπει τον/τη 

φοιτητή/τρια να υποβάλει εκ νέου για αξιολόγηση την εργασία στην επόμενη εξεταστική 

περίοδο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας, ο/η 

φοιτητής/τρια παραπέμπεται να υποβάλει την πτυχιακή εργασία στην επόμενη εξεταστική 

περίοδο κ.ο.κ. 

2.3 Ολοκλήρωση διαδικασίας Πτυχιακής Εργασίας 
1. Μετά από την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση της εργασίας η εγκεκριμένη πτυχιακή 

εργασία, μετά το πέρας των ενδεχόμενων διορθώσεων από τον επιβλέποντα/ουσα κατατίθεται 

από τον/την φοιτητή/τρια: 

• Σε ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο (pdf) στο αποθετήριο «Ελλάνικος» σύμφωνα με τις 

οδηγίες του αποθετηρίου (http://hellanicus.lib.aegean.gr/) 

• Παράλληλα, ο φοιτητής/τρια συμπληρώνει και καταθέτει στη Βιβλιοθήκη το Έντυπο 

Διαχείρισης και Δημοσιοποίησης του Ηλεκτρονικού Υλικού το οποίο διατίθεται από 

τη βιβλιοθήκη σε έντυπη μορφή αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

βιβλιοθήκης 

 

2.4 Αλλαγή επιβλέποντα/-ουσας 
Αλλαγή επιβλέποντα/ουσας είναι δυνατή σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και μπορεί να γίνει έπειτα από 

αναλυτική ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος αναφορικά με τους λόγους της 

τροποποίησης αυτής. Η αλλαγή του επιβλέποντα/-ουσας καταχωρείται αντιστοίχως και στην 

πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.  

  

4. Αξιολόγηση της Πτυχιακής Εργασίας  
  

Η αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται με ευθύνη του/της επιβλέποντα/ουσας, ο/η οποίος/α 

συμπληρώνει το Πρακτικό Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας. Για να θεωρηθεί η πτυχιακή 

περατωμένη επιτυχώς, θα πρέπει ο βαθμός της να είναι υψηλότερος ή ίσος του 5,0.  

Σε περίπτωση αποτυχίας,  η διαδικασία της αξιολόγησης επαναλαμβάνεται στην επόμενη εξεταστική 

περίοδο.   

4.1 Κριτήρια Αξιολόγησης Πτυχιακής  Εργασίας   
  

Στο πλαίσιο της κατά το δυνατόν ισότιμης και τεκμηριωμένης αξιολόγησης των πτυχιακών εργασιών 

το Τμήμα έχει θεσπίσει τους παρακάτω άξονες αξιολόγησης των πτυχιακών εργασιών: 

• Επιστημονική ποιότητα της πτυχιακής εργασίας  

o Τοποθέτηση και επιστημονική τεκμηρίωση των στόχων σε σχέση με τη σύγχρονη 

διεθνή βιβλιογραφία στο υπό διαπραγμάτευση αντικείμενο 

• 2. Μεθοδολογία και αποτελέσματα έρευνας 

o Σχεδιασμός, οργάνωση και μεθοδολογικής προσέγγιση 

o Επεξεργασία, ερμηνεία και κριτική αποτίμηση αποτελεσμάτων 

o Εξαγωγή συμπερασμάτων και ανάπτυξη προτάσεων και προβληματικής για τη 

διενέργεια περαιτέρω έρευνας   

• Αρτιότητα της συγγραφής του κειμένου της πτυχιακής εργασίας 

http://hellanicus.lib.aegean.gr/
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o Μορφοποίηση κειμένου και διαγραμμάτων 

o Συνοχή και ροή κειμένου, σωστή χρήση της γλώσσας και της επιστημονικής ορολογία 

o Ορθή παράθεση παραπομπών και βιβλιογραφίας σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο 

βιβλιογραφικό σύστημα   

 

Οι κατευθυντήριες συντελεστές για τη βαθμολόγηση της πτυχιακής έχουν ως εξής:   
  

Α. Γραπτό κείμενο  Ποσοστό  

1. Επιστημονική ποιότητα της πτυχιακής εργασίας 35%  

2. Μεθοδολογία και αποτελέσματα έρευνας 35% 

3. Αρτιότητα συγγραφής κειμένου εργασίας 30% 

  

Η πτυχιακή βαθμολογείται με την ίδια κλίμακα βαθμολογίας όπως όλα τα μαθήματα του Π.Π.Σ..  
  

5. Ρόλος και υποχρεώσεις επιβλέποντα/ουσας  
  

Ο ρόλος του/της επιβλέποντα/ουσας είναι να υποστηρίξει και να κατευθύνει τον/τη φοιτητή/τρια στα 

βασικά στάδια της εκπόνησης της εργασίας  

Ο/Η επιβλέπων/ουσα θα πρέπει να έχει επαρκή επικοινωνία με τον/τη φοιτητή/τρια ώστε να 

εξασφαλίζεται η ομαλή και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ολοκλήρωση της πτυχιακής 

εργασίας. Οφείλει να απαντά στα σχετικά μηνύματα σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε 

περίπτωση το αργότερο εντός μίας εβδομάδας.  

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, ο/η επιβλέπων/ουσα οφείλει να καθοδηγεί τον/τη φοιτητή/τρια 

σε κάθε στάδιο εκπόνησης της εργασίας και να διορθώνει/βελτιώνει τακτικά τα κείμενα που του/της 

παραδίδονται.   

Ο/η επιβλέπων/ουσα έχει υποχρέωση να ορίζει συγκεκριμένες ώρες διαθεσιμότητας εβδομαδιαίως 

για συνεργασία με τους/τις φοιτητές/τριες που εκπονούν πτυχιακή υπό την επίβλεψή του/της. 

Συμπληρωματικά, η συνεργασία μπορεί να γίνεται ή/και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.   

 

6. Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών  
  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εκπονούν πτυχιακή εργασία θα πρέπει να επικοινωνούν τακτικά με 

τον/την επιβλέποντα/ουσα για την καθοδήγησή τους. Θα πρέπει να απαντούν στα μηνύματα του/της 

επιβλέποντος/ουσας σε εύλογο χρονικό διάστημα, και σε κάθε περίπτωση εντός μίας εβδομάδας. 

Επιβάλλεται παράλληλα, να καταθέτουν εγκαίρως ό,τι τους ζητείται από τον/την επιβλέποντα/ουσα 

και από τη Γραμματεία του Τμήματος.  

Κατά τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας απαγορεύεται η λογοκλοπή και σε περιπτώσεις που 

διαπιστώνεται λογοκλοπή, τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου επιβάλουν 

κυρώσεις, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων.  

Οι φοιτητές υποχρεούνται κατά τη συγγραφή να τηρούν κατά το δυνατόν, στο πλαίσιο και των 

ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε υπό διαπραγμάτευση αντικειμένου την προτεινόμενη από το Τμήμα 
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δομή της πτυχιακής εργασίας, όπως αυτή ενδεικτικά παρουσιάζεται στην παράγραφο 7 του παρόντος 

κανονισμού.  

Για τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σε σχολικές μονάδας Α’θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης οι 

φοιτητές λαμβάνουν άδεια διενέργειας έρευνας από το Τμήμα. Η σχετική διαδικασία παρατίθενται 

στην παράγραφο 10 του παρόντος και τα αντίστοιχα έντυπα στο Παράρτημα 2. 

 

7. Δομή της Πτυχιακής Εργασίας  
  

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να είναι διαρθρωμένη κατά τα πρότυπα των επιστημονικών μονογραφιών 

και μελετών και δύναται να είναι εμπειρική ερευνά ή και βιβλιογραφική έρευνα (βλ σελ. 17-18 του 

παρόντος). 

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να εκτείνεται σε εύρος 40 έως 60 δακτυλογραφημένων σελίδων, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πινάκων αλλά χωρίς τη βιβλιογραφία και τα παραρτήματα. 

Ενδεικτικά μία πτυχιακή εργασία, δύναται να περιλαμβάνει:   

• Εξώφυλλο 

• Υπεύθυνη δήλωση 

• Σελίδα ευχαριστιών (προαιρετική)  

• Περίληψη στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα   

• Πρόλογο 

• Πίνακα περιεχομένων   

• Κατάλογο πινάκων, διαγραμμάτων, σχεδίων, χαρτών (προαιρετικός)  

• Κατάλογο ακρωνυμίων (προαιρετικός)  

• Λέξεις-Κλειδιά στην ελληνική και σε ξένη γλώσσα   

• Εισαγωγή   

• Κυρίως σώμα εργασίας 

o Κεφάλαια 

o Θεωρητικό πλαίσιο 

o Μεθοδολογία 

o Αποτελέσματα 

• Συμπεράσματα-Προτάσεις   

• Βιβλιογραφία 

• Παραρτήματα 

  

Το  Τμήμα έχει ετοιμάσει και αναρτήσει στο χώρο της πτυχιακής εργασίας στην πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης οδηγίες και βοηθητικό υλικό  σχετικά με τη δομή της πτυχιακής εργασίας, καθώς 

και οδηγίες συγγραφής της βιβλιογραφίας (Παράρτημα 1) 

Η παραπάνω δομή με παραλλαγές ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

τόσο σε ερευνητικές εργασίες όσο και σε βιβλιογραφικές εργασίες. 

Το μέγεθος των χαρακτήρων του κειμένου θα πρέπει να είναι 12pt, η γραμματοσειρά Times New 

Roman 12 pt και το διάστιχο 1,5 και το κείμενο πρέπει να είναι πλήρως στοιχισμένο. 

Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να αρχίζει από νέα σελίδα και οι τίτλοι των κεφαλαίων να είναι μεγέθους 

16pt, οι τίτλοι των υποκεφαλαίων μεγέθους 14pt και οι τίτλοι των υποκεφαλαίων τρίτης τάξης 12pt. 
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Οι πίνακες θα πρέπει να παρατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το κείμενο στο οποίο 

αναφέρονται  και να διαχωρίζονται από αυτό με μία κενή γραμμή. Η αναφορά του πίνακα γίνεται με 

τη λέξη Πίνακας στο αριστερό άκρο του πίνακα ακολουθούμενη από τον αριθμό του πίνακα και τον 

τίτλο του πίνακα. Η αρίθμηση των πινάκων γίνεται κατά κεφάλαιο. 

Οι εικόνες, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες κλπ θα πρέπει να παρατίθενται όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα προς το κείμενο στο οποίο αναφέρονται  και να διαχωρίζονται από αυτό με μία κενή 

γραμμή. Η αναφορά της εικόνας, σχεδιαγράμματος, φωτογραφίας κλπ με τη λέξη Εικόνα, 

Φωτογραφία, Σχεδιάγραμμα κλπ ακολουθούμενη από τον αριθμό και τον τίτλο του στοιχείου. Η 

αρίθμηση γίνεται κατά κεφάλαιο. Στην περίπτωση που το στοιχείο που παρατίθεται έχει ληφθεί από 

εξωτερική πηγή θα πρέπει μετά την παράθεσή του να αναφέρεται η πηγή από την οποία έχει ληφθεί 

αναφέροντας τη λέξη Πηγή: ακολουθούμενη από την πηγή λήψης του υλικού. Οι εικόνες, 

σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες κλπ θα πρέπει να έχουν πλήρη στοίχιση στο κέντρο της σελίδας. 

 
  

8. Πνευματικά Δικαιώματα  
  

O όρος «πνευματική ιδιοκτησία» αφορά στα δικαιώματα του δημιουργού πάνω στο έργο του. Η 

βασική νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία είναι ο Ν.2121/1993,  Νόμος 4481/2017 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί προϊόν συνεργασίας του φοιτητή/φοιτήτριας και του 

επιβλέποντος/επιβλέπουσας. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν από κοινού και τα πνευματικά 

δικαιώματα. Στις δημοσιεύσεις αυτές τηρείται η επιστημονική δεοντολογία.  

  

9. Λογοκλοπή (Plagiarism) 
  

Λογοκλοπή (plagiarism), από τη διερεύνηση των διάφορων ορισμών και μορφών της θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί  η χρήση των ιδεών και του κειμένου κάποιου άλλου επιστήμονα ή συγγραφέα, 

από τον συγγραφέα ενός κειμένου, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη αναγνώριση της πηγής της 

πληροφορίας αυτής (Fishman, 2009).  

Η λογοκλοπή κατά τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας είναι ακαδημαϊκά, ηθικά και νομικά 

καταδικαστέα πρακτική και επισύρει ποινές για τους φοιτητές οι οποίοι υποπίπτουν στο παράπτωμα 

αυτό. 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές του ΠΤΔΕ θα πρέπει απαραίτητα να 

ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες: 

• Η χρήση αυτούσιου ή ευθέως μεταφρασμένου κειμένου θα πρέπει να επισημαίνεται από 

τον/την συγγραφέα της πτυχιακής εργασίας με «εισαγωγικά και πλάγια γράμματα» να αφορά 

μόνο μικρό αριθμό λέξεων εντός των επιτρεπόμενων ορίων του Νόμου και συνοδεύεται από 

βιβλιογραφική αναφορά, σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στο παρόντα 

κανονισμό και στις Οδηγίες περί βιβλιογραφικών αναφορών και μορφής βιβλιογραφίας.  

• Σε κάθε πτυχιακή εργασία θα πρέπει στη δεύτερη σελίδα να αναφέρεται ρητώς από το 

φοιτητή/φοιτήτρια η ακόλουθη δήλωση: «Είμαι συγγραφέας της πρωτότυπης πτυχιακής 

εργασίας με τίτλο <Τίτλος Εργασίας> . Έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες 

έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε 
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παραφρασμένες. Επίσης, ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά, 

ειδικά για τη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία».  

Στο πλαίσιο της αναγνώρισης της σημασίας της λογοκλοπής για το περιεχόμενο των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων όπως και της πτυχιακής εργασίας, το Τμήμα έχει υιοθετήσει, μέσω της πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης τη χρήση συστημάτων αναγνώρισης και εντοπισμού της λογοκλοπής.  

Κάθε πτυχιακή εργασία ή οποία κατατίθεται προς έγκριση ελέγχεται μέσω του συστήματος αυτού 

(Turnitin -  https://www.turnitin.com/) για λογοκλοπή. 

Εάν η εργασία παρουσιάζει ουσιαστική επικάλυψη με άλλες πηγές, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 25% 

συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας, έτσι ώστε να θεωρείται προϊόν λογοκλοπής, τότε ο/η 

επιβλέπων/ουσα υποχρεούται να αναφέρει το γεγονός στη Συνέλευση του Τμήματος προτείνοντας 

ταυτόχρονα και τον τρόπο χειρισμού της περίστασης. 

Ενδεικτικά τρόποι χειρισμού κατόπιν της προτάσεως του/της επιβλέποντος δύνανται να είναι: 

• Συγγραφή εκ νέου της εργασίας 

• Τροποποίηση τμημάτων της εργασίας 

• Επιβολή κυρώσεων στον φοιτητή/τρια 

• Σε περίπτωση που έχει απονεμηθεί ήδη ο τίτλος σπουδών μπορεί να αποφασιστεί η αφαίρεση 

του απονεμηθέντος τίτλου σπουδών κατόπιν απόφασης των αρμοδίων Οργάνων, με βάση τις 

κείμενες διατάξεις του Νόμου και τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις του  Ιδρύματος.   

Παράλληλα για την τελική αποδοχή και έγκριση της πτυχιακής εργασίας είναι απαραίτητο να 

τηρούνται και επιπλέον προϋποθέσεις, όπως η χρήση άλλων υλικών τα οποία προστατεύονται από τη 

νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων μόνο έπειτα από τη λήψη σχετικής άδειας ή η 

τροποποίηση περιεχομένου σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

 

10. Άδεια διενέργειας έρευνας σε σχολικές μονάδες 
Προκειμένου να χορηγηθεί από το Τμήμα άδεια για διεξαγωγή έρευνας, στα πλαίσια εκπόνησης 

πτυχιακής εργασίας από προπτυχιακούς  φοιτητές του Τμήματος, στα σχολεία της Επικράτειας, 

απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Τμήμα (δηλαδή την 

Συνέλευση Τμήματος).  

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης της έρευνας, οι φοιτητές καλούνται πριν την 

έναρξη της έρευνας τους σε σχολεία της Επικράτειας, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος 

τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής έρευνας 

2. Πρόταση της έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος 

3. Το τελικό μεθοδολογικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο κ.α.) 

4. Έντυπο έγκρισης διεξαγωγής έρευνας από τον επιβλέποντα 

Η αίτηση μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά διαβιβάζονται αμελλητί από την Γραμματεία 

στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος, όπως αυτή έχει ορισθεί από τη Συνέλευση του 

Τμήματος. 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας, σε συνεδρίασή της, και αφού μελετήσει την αίτηση με τα επισυναπτόμενα 

δικαιολογητικά εισηγείται στην Συνέλευση του Τμήματος, την έγκριση ή τη μη έγκριση, της 

διεξαγωγής της έρευνας σύμφωνα με την πρόταση του μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψήφιου 

διδάκτορα. Η Επιτροπή Δεοντολογίας δύναται να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή ή τον 

υποψήφιο διδάκτορα επιπλέον στοιχεία ή διευκρινήσεις που αφορούν την έρευνα πριν καταλήξει 

στην τελική της εισήγηση.  

https://www.turnitin.com/
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Σε περίπτωση που η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι αρνητική τότε θα πρέπει να 

τεκμηριώσει την εισήγηση της μη έγκρισης διεξαγωγής έρευνας και να προβεί σε οδηγίες προς τον 

φοιτητή. Ο φοιτητές αφού λάβουν τις οδηγίες της Επιτροπής Δεοντολογίας θα πρέπει να υποβάλλουν 

εκ νέου, στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση για χορήγηση άδειας διεξαγωγής έρευνας μαζί με τα 

προαναφερθέντας δικαιολογητικά. Η διαδικασία έγκρισης συνεχίζεται όπως και παραπάνω. 

Μετά την απόφαση έγκρισης της διεξαγωγής έρευνας, από τη Συνέλευση του Τμήματος, ο Πρόεδρος 

του Τμήματος εκδίδει σχετική βεβαίωση, η οποία αποστέλλεται στον φοιτητή ώστε να του δοθεί 

άδεια να διεξάγει την έρευνά του σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 

φοιτητής αποστέλλει την βεβαίωση αυτή στο αρμόδιο Γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.  

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφει το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του φοιτητή, το 

ονοματεπώνυμο και την βαθμίδα του επιβλέποντα, το χρονικό διάστημα της έρευνας, τον αριθμό και 

τις τάξεις των μαθητών καθώς και τις σχολικές μονάδες που θα διεξαχθεί η έρευνα. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή από τους φοιτητές αιτήσεως για άδεια διενέργειας 

έρευνας παρατίθενται στο Παράρτημα 2 του παρόντος. 

 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Fishman, T.(2009). ‘“We know it when we see it” is not good enough: Toward a standard definition 

of plagiarism that transcends theft, fraud, and copyright. 4th Asia Pacific Conference on 

Educational Integrity. University of Wollongong NSW Australia: 1‒5.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.   

  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

  

  

   

  

  

<ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ TIMES NEW ROMAN, 16PT)> 

<Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα (μικρά TIMES NEW ROMAN, 16pt)> 

 
  

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   

(ΚΕΦΑΛΑΙΑ TIMES NEW ROMAN, 14PT)  
  
  

  

  

Επιβλέπων Καθηγητής: <Ονοματεπώνυμο Καθηγητή (TIMES NEW ROMAN 12pt)>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρόδος, <Μήνας (ολογράφως) και χρονολογία παρουσίασης(Times New Roman 12pt) >  
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«Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι συγγραφέας της πρωτότυπης πτυχιακής εργασίας με τίτλο 

<Τίτλος Εργασίας> . Έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, 

ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, ότι αυτή η 

εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριμένη πτυχιακή 

εργασία». 
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Περίληψη 
Στο τμήμα αυτό συμπληρώνεται στα ελληνική η περίληψη της εργασίας όπου αναφέρονται στοιχεία 

για το αντικείμενο της εργασίας, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα κύρια συμπεράσματα τα 

οποία εξήχθησαν από την εργασία. Το μέγεθος του τμήματος αυτού θα πρέπει να είναι περίπου 300 

λέξεις (μισή σελίδα) 

Λέξεις κλειδιά 
Μέχρι 10 λέξεις κλειδιά οι οποίες οριοθετούν το υπό διαπραγμάτευση αντικείμενο της πτυχιακής 

εργασίας 

Abstract 
In this section the main information of the context of the thesis are written, as well as the 

methodological approach that has been used and the main findings of the thesis. The size of the section 

should be approximately 300 word (half a page) 

Keywords 
Up to 10 keywords framing the context of the subject of the thesis 
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Πρόλογος – Ευχαριστίες (προαιρετικό τμήμα) 
Στο μέρος αυτό της πτυχιακής εργασίας αποτελεί το σημείο στο οποίο ο φοιτητής μπορεί να εκφράσει 

ελεύθερα τις ευχαριστίες του προς τους συντελεστές της επιτυχούς διεκπεραίωσης της εργασίας του 

(π.χ. γονείς, φίλους, καθηγητές, συναδέλφους, πιθανούς χορηγούς υποτροφίας κλπ).  
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Κατάλογος Πινάκων, Διαγραμμάτων, Σχεδίων (προαιρετικό τμήμα) 
Σε αυτό το τμήμα παρατίθενται προαιρετικά κατάλογοι από τυχόν πίνακες, διαγράμματα, εικόνες κλπ 

τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία. Ο τρόπος καταγραφής ακολουθεί τη δομή. Οι πίνακες, 

εικόνες, διαγράμματα, σχέδια αριθμούνται ξεχωριστά ανά κεφάλαιο και ανά είδος και ακολουθούν 

αύξουσα αρίθμηση ενώ κατά την καταγραφή τους αναφέρονται: 

1. Η αρίθμηση του πίνακα, εικόνας, διαγράμματος κλπ 

2. Ο τίτλος του πίνακα, εικόνας, διαγράμματος κλπ 

3. Η σελίδα της πτυχιακής στην οποία παρατίθεται 

Παράδειγμα παράθεσης πίνακα 

2.1  Οι κατηγορίες μαθησιακών αποτελεσμάτων……………………………………………15 
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Κατάλογος ακρωνυμίων (προαιρετικό τμήμα) 
Σε αυτό το τμήμα αναφέρονται τυχόν ακρωνύμιο που χρησιμοποιούνται στην πτυχιακή εργασία. 

Για παράδειγμα 

W.H.O. World Health Organization 

Α.Π.Σ. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
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1. Εισαγωγή 
Στην εισαγωγή της πτυχιακής εργασίας παρατίθενται βασικά στοιχεία τα οποία οριοθετούν το 

αντικείμενο της εργασίας και θέτουν το πλαίσιο της προβληματικής και της στοχοθεσίας που έχει 

τεθεί από αυτή. Ενδεικτικά υποκεφάλαια της εισαγωγής θα μπορούσαν να είναι, όχι αποκλειστικά τα 

παρακάτω, τα οποία είναι και βασικά στοιχεία τα οποία ανταποκρίνονται ωστόσο στις βασικές 

απαιτήσεις δόμησης μίας πτυχιακής εργασίας 

1.1 Οριοθέτηση Πεδίου σκοπός και στόχοι 
Το επιστημονικό πεδίο στο οποίο κινείται η εργασία και ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι που 

έχουν τεθεί 

 

1.2 Αναμενόμενη συνεισφορά εργασίας 
Παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντική η εκπόνηση της πτυχιακής και ποια είναι η 

αναμενόμενη συνεισφορά στο επιστημονικό πεδίο. 

 

1.3 Διάρθρωση πτυχιακής εργασίας 
Παρατίθεται μία σύντομη περιγραφή της διάρθρωσης της πτυχιακής εργασίας και του περιεχομένου 

της. 

 

2. Θεωρητικό πλαίσιο 
Στο τμήμα αυτό της πτυχιακής εργασίας παρατίθενται τα βασικά στοιχεία και έννοιες που οριοθετούν 

το υπό διαπραγμάτευση αντικείμενο. Βασικά στοιχεία που θα πρέπει να περιέχονται είναι η 

τοποθέτηση σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση αντικείμενο στην τρέχουσα πραγματικότητα καθώς 

και η αποσαφήνιση των βασικών εννοιών ή ορισμών. Ενδεικτικά παρακάτω τα δύο υποκεφάλαια της 

πτυχιακής 

 

2.1 Τοποθέτηση προβλήματος 
Η τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με το υπό διερεύνηση αντικείμενο  

 

2.2 Βασικές έννοιες – ορισμοί 
Αποσαφήνιση βασικών εννοιών και ορισμοί εννοιών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 

πτυχιακής εργασίας 

 

3.  Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
Στο τμήμα αυτό διεξάγεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με το υπό διερεύνηση 

αντικείμενο. Κατά τη συγγραφή απαραίτητο στοιχείο είναι να παρατίθενται με συνέπεια οι πηγές 

άντλησης των στοιχείων που αναφέρονται και επίσης η ανασκόπηση να είναι εστιασμένη και να 
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ευθυγραμμίζεται με το σκοπό και τους στόχους που έχουν τεθεί για την πτυχιακή εργασία 

αποφεύγοντας πλατιασμούς και μη σχετικές αναφορές. 

4.  Μεθοδολογία  
Για τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές μπορούν να δημιουργήσουν εξ’αρχής το 

πρότυπο συγγραφής σε κάποιον επεξεργαστή κειμένου ή να αντιγράψουν το παρόν υπόδειγμα σε ένα 

νέο αρχείο κειμένου το οποίο θα αποτελέσει και τον οδηγό για την ανάπτυξη του κειμένου της 

εργασίας. 

(α) αντιγραφή του υποδείγματος σε ένα άλλο αρχείο που θα αποτελέσει τη βάση του κειμένου της 

πτυχιακής.  

(β) αντικατάσταση του κειμένου που παρέχεται στο υπόδειγμα από το κείμενο της συγκεκριμένης 

πτυχιακής.  

Οι επικεφαλίδες των κεφάλαιων και υποκεφάλαιων της πτυχιακής θα πρέπει να ακολουθούν το 

υπόδειγμα.  

Συνηθίζεται και συνιστάται η δομή να είναι ίδια με αυτή των επιστημονικών δημοσιεύσεων Ο 

φοιτητής μπορεί να παρεκκλίνει από αυτή τη δομή ακολουθώντας τις συμβουλές του επιβλέποντα 

καθηγητή. 

Κατά την εισαγωγή αναφορών στο κείμενο της πτυχιακής εργασίας συνίσταται για λόγους 

ομοιογένειας η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των επεξεργαστών κειμένου για την αυτόματα 

εισαγωγή αναφορών. Για το Τμήμα προτείνεται, εκτός και εάν ορισθεί αλλιώς από τον επιβλέποντα 

η χρήση του συστήματος αναφορών APA 6η έκδοση. Αυτό μπορεί να γίνει στον επεξεργαστή 

κειμένου Microsoft Word από την ακόλουθη διαδρομή Αναφορές→Εισαγωγή αναφοράς 

συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. 

Στο τέλος της πτυχιακής εργασίας εισάγεται ένα κεφάλαιο με τον τίτλο Βιβλιογραφία στο οποίο 

παρατίθεται η βιβλιογραφία της πτυχιακής εργασίας. Για λόγους ομοιογένειας προτείνεται η 

εισαγωγή της βιβλιογραφίας να γίνεται από τις ενσωματωμένες δυνατότητες των επεξεργαστών 

κειμένου σύμφωνα με το πρότυπο APA 6η έκδοση. Για τον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word η 

ακολουθία των ενεργειών είναι Αναφορές -> Βιβλιογραφία -> Εισαγωγή βιβλιογραφίας 

Όταν μία πτυχιακή εργασία αναφέρεται σε καθαρά βιβλιογραφική έρευνα τότε τα κεφάλαια 3 και 4 

πρέπει να παρατίθενται με αντεστραμμένη σειρά. Το κεφάλαιο της μεθοδολογίας πρέπει να 

προηγείται του κεφαλαίου της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και σε αυτό θα πρέπει να αναφέρονται 

η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον εντοπισμό, την ανάκτηση της βιβλιογραφίας και της 

επιλογής της βιβλιογραφίας που αναλύθηκε στο πλαίσιο της εργασίας καθώς και η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση του περιεχομένου της βιβλιογραφίας που συμπεριλήφθηκε στην 

έρευνα. 

 

Από πλευράς δομής της εργασίας παρακάτω παρατίθεται το υπόδειγμα για τις επικεφαλίδες δεύτερου 

επιπέδου (υποκεφάλαιων):  

4.1 Ερευνητική διαδικασία 
Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι κεφάλαιο ουσιαστικής σημασίας για μία εργασία 

και πρέπει να περιγράφεται με λεπτομέρεια. 
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4.2 Ερευνητικά εργαλεία 
Υποκεφάλαιο (δεύτερης «βαθμίδας») να μπουν τρίτης βαθμίδας υποκεφάλαια – παράγραφοι, όπως:  

4.2.1 Πρωτογενής επεξεργασία 

Υποκεφάλαιο τρίτης βαθμίδας 

5. Αποτελέσματα 
Στο κεφάλαιο αυτό οι φοιτητές περιγράφουν τα αποτελέσματά που εξήχθησαν από την εργασία τους. 

Στην περίπτωση που η πτυχιακή εργασία αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση το κεφαλαίο αυτό 

ουσιαστικά ταυτίζεται με το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

Πολύ συχνά, εκτός από απλό κείμενο, καλούμαστε να εισάγουμε εξισώσεις, καθώς και εικόνες. 

5.1  Εισαγωγή Μαθηματικών τύπων 
Ποτέ δεν αντιγράφουμε ως εικόνα τις εξισώσεις από κάποια άλλη πηγή – η διαφορά είναι εμφανής 

και αντιμετωπίζεται σχεδόν ως λογοκλοπή. Τις εξισώσεις τις ξαναγράφουμε με τον equation editor 

που είναι ενσωματωμένος στο Word, και τον επιλέγουμε ως εξής: Εισαγωγή -> Εξίσωση.  

Πολύ συχνά, θέλουμε να αριθμούμε τις εξισώσεις μας ώστε να αναφερόμαστε σε αυτές παρακάτω 

μέσα στο κείμενό μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εξισώσεις μας καταλαμβάνουν από μόνες τους 

μιας γραμμή. Ακολουθούμε τα εξής βήματα:   

(α) Την γραμμή που καταλαμβάνει η εξίσωσή μας την στοιχίζουμε δεξιά.  

(β) Εισάγουμε την εξίσωση που θέλουμε  

(γ) Εισάγουμε στα δεξιά της εξίσωσης (αλλά εντός του μικρού παραθύρου που περιέχει την εξίσωση) 

την αρίθμηση που θέλουμε (συνήθως εντός παρενθέσεως)  

(δ) Εισάγουμε μεταξύ παρένθεσης και εξίσωσης αρκετά κενά (spaces) ώστε η εξίσωση να κυλίσει 

στο κέντρο της γραμμής.   

(ε) Επιλέγουμε από το βελάκι προς τα κάτω που εμφανίζεται στο δεξί μέρος του εικονιδίου της 

εξίσωσης την επιλογή  

«Αλλαγή σε Οθόνη», αν δίνεται αυτή η δυνατότητα (αν εμφανίζεται το «Αλλαγή σε Ενσωμάτωση», 

δεν το επιλέγουμε)  

  

 =                                                                                                    

(2)  

  = 2 ( )                                                                                   

(3)  

5.2 Εισαγωγή σχημάτων και εικόνων 
 



20  

  

5.2.1 Σμίκρυνση μεγέθους εικόνας 

Ο/Η φοιτητής/τρια πριν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μια εικόνα στο κείμενό του θα πρέπει να 

προσπαθήσει να παράγει ένα αντίγραφό της μειωμένου μεγέθους ή ανάλυσης το οποίο θα είναι το 

μικρότερο αρχείο που θα διατηρεί την οπτικά ορατή ποιότητα εικόνας στο μέγεθος που θα τυπωθεί 

στην πτυχιακή χρησιμοποιώντας κάποιο λογισμικό επεξεργασίας εικόνων, ώστε το τελικό 

παραγόμενο σώμα κειμένου να έχει μέγεθος το οποίο να επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό και 

αποστολή του αρχείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

6. Συμπεράσματα – Συζήτηση 
Το κυρίως σώμα της πτυχιακής εργασίας ολοκληρώνεται με τη συγγραφή των αποτελεσμάτων και 

της συζήτησης της εργασίας. Στο τμήμα αυτό οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία τους εξετάζοντάς τα κριτικά και σε συνάρτηση με 

την προηγούμενη θεωρητική και ερευνητική βιβλιογραφία στο υπό διαπραγμάτευση αντικείμενο 

καθώς και να παρουσιάσουν την προσωπική τους θέση και τα πιθανά νέα ερωτήματα στο 

επιστημονικό πεδίο που προκύπτουν από τη δική τους διερεύνηση 

6. Βιβλιογραφία 
Στο τμήμα αυτό της πτυχιακής παρατίθεται η βιβλιογραφία της πτυχιακής εργασίας 

Για λόγους ομοιογένειας προτείνεται η εισαγωγή της βιβλιογραφίας να γίνεται από τις 

ενσωματωμένες δυνατότητες των επεξεργαστών κειμένου σύμφωνα με το πρότυπο APA 6η έκδοση. 

Για τον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word η ακολουθία των ενεργειών είναι Αναφορές -> 

Βιβλιογραφία -> Εισαγωγή βιβλιογραφίας  
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Παράρτημα 1 Πρακτικό αξιολόγησης Πτυχιακής 

 

 

 
  

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

  

  

Ρόδος, [Ημερομηνία]  

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  

Ο/Η [Ονοματεπώνυμο Επιβλέποντα -/ουσας] επιβλέπων/ουσα της πτυχιακής εργασία με τίτλο 

  

 

[Τίτλος της Πτυχιακής Εργασίας]  

  

Μετά από εξέταση της εργασίας, την βαθμολόγησα ως εξής  

  

Α. Γραπτό κείμενο  Ποσοστό  Βαθμός  

1. Τοποθέτηση και τεκμηρίωση 

αντικειμένου εργασίας  

35%    

2. Εργαστηριακό /Εμπειρικό/Αναλυτικό 

μέρος 

35%   

3. Αρτιότητα συγγραφής κειμένου εργασίας 30%   

ΣΥΝΟΛΟ   100%   

  

Ο τελικός βαθμός που προκύπτει είναι: [Βαθμός, αριθμητικώς και ολογράφως με 1 δεκαδικό ψηφίο]  

  

Ο/Η ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ  
  

[Ονοματεπώνυμο] 

[Υπογραφή] 
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Παράρτημα 2 Έγγραφα αίτησης διεξαγωγής έρευνας 

 
Α Ι Τ Η Σ Η    

Διεξαγωγής Έρευνας 

 

  

Προς 

τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής  Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

 

 

 

 

Α.Μ.: ………………………………………….… 

Επώνυμο: ……………………..………………… 

Όνομα: ………………….……………….……… 

Ιδιότητα: ………………………………………… 

Όνομα Πατέρα: ……………….………..……….. 

Όνομα Μητέρας: ………………….…….………. 

Τηλέφωνο: …………………………………….. 

 

Παρακαλώ να δεχτείτε την αίτησή μου για 

έγκριση διεξαγωγής έρευνας σε μαθητές σχολείων 

πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στα πλαίσια εκπόνησης της ……………………… 

εργασίας μου, με επιβλέποντα τον κ. ……………. 

……………………………………………….. 

 

Επισυναπτόμενα έγγραφα: 

− Πρόταση της έρευνας σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που εγκρίθηκε από τη 

Συνέλευση του Τμήματος 

− Το τελικό μεθοδολογικό εργαλείο  

− Έντυπο έγκρισης διεξαγωγής έρευνας από 

τον επιβλέποντα 
 

  

 Ο / Η Αιτών/ούσα 

 

Ρόδος, ………./………./………. _____________________________ 
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Πρόταση για διεξαγωγή έρευνας στα πλαίσια πτυχιακής/ διπλωματικής/ διδακτορικής 

εργασίας σε μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης  
 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

……………………………………………………………………….. 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ……………………………………… 

 

……………………………………………………………………………................ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………………………………………………… 

 
Β. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Γ.ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ………………………………………………………………………….. 

 

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ……………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Δ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Α+Β+Γ+Δ= 1 σελίδα το πολύ) 
 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (πολύ συνοπτικά). Ενδεικτικά: 

 

1. Σκοπιμότητα, σημασία και συμβολή της έρευνας γενικά. Πιθανές καινοτομίες 

2. Οφέλη από την υλοποίηση της έρευνας (αν υπάρχουν) 

3. Δυνατότητα περεταίρω αξιοποίησης της έρευνας 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 
 

 

ΣΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

 

Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (Σχολείο ή Σχολεία, τάξεις μαθητών, αριθμός μαθητών)  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (έναρξη, 

λήξη, ενδιάμεσα στάδια, ώρες ανά εβδομάδα, χρόνος υλοποίησης)  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Υπογραφή  

 

 


