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Γραμματεία ΕΠΠΑΙΚ 

 
 
 

Οδθγόσ εκπόνθςθσ  
πτυχιακϊν εργαςιϊν 

ςτο ΕΠΠΑΙΚ 
 

 

 

H πτυχιακι εργαςία είναι μια επιςτθμονικι εργαςία που εκπονεί ο 
ςπουδαςτισ/ςτρια  ςτο πλαίςιο των ςπουδϊν του, ωσ επιςτζγαςμα, για τθν 
απόκτθςθ του πιςτοποιθτικοφ του.  

Η ςυγγραφι τθσ πτυχιακισ εργαςίασ αςκεί το ςπουδαςτι/τρια  ςτον 
επιςτθμονικό τρόπο εργαςίασ. Ο ςπουδαςτισ/τρια  κα πρζπει να επιλζξει ζνα 
πεδίο και να αναπτφξει ζναν προβλθματιςμό, ωσ κζμα τθσ εργαςίασ, 
επιχειρθματολογϊντασ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια και να  διατυπϊςει τα 
ερευνθτικά ερωτιματα ι τισ υποκζςεισ εργαςίασ του με ςαφινεια και 
πλθρότθτα. Επίςθσ, κα πρζπει να εντοπίςει και να ςυλλζξει τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ και δεδομζνα,  να μεκοδεφςει τθν προςπάκειά του, επιλζγοντασ 
κατάλλθλεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ για τθ μελζτθ του κζματοσ, να  οριοκετιςει 
το κατάλλθλο δείγμα και τζλοσ να καταλιξει, μζςα από τθ μελζτθ, ςε χριςιμα 
καινοτόμα ςυμπεράςματα και ςε εποικοδομθτικζσ προτάςεισ  για τα κζματα 
που μελετά.  

Ο ςκοπόσ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ είναι αφενόσ θ ςφνκεςθ και 
αξιοποίθςθ των γνϊςεων που αποκτικθκαν από τα διάφορα μακιματα ςε 
ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ και αφετζρου θ εμβάκυνςθ ςε ζνα κζμα,  μζςα από 
το οποίο ο ςπουδαςτισ/τρια  κα αςκθκεί και κα αποκτιςει γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ ςτο ςχεδιαςμό, διεξαγωγι και ςυγγραφι μιασ επιςτθμονικισ 
ζρευνασ-μελζτθσ.  

Η ςυγγραφι μιασ επιςτθμονικισ ζρευνασ-μελζτθσ δίνει τθν ευκαιρία 
ςτον/ςτθν εκπαιδευόμενο/θ να αναπτφξει τισ δθμιουργικζσ του ικανότθτεσ 
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μζςω τθσ εμβάκυνςθσ ςτθ ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ, που υπάρχει ςτο κζμα που 
μελετά, ςυγκρίνει και αντιπαραβάλλει κζςεισ, απόψεισ, ιδζεσ και αναπτφςςει με 
τεκμθριωμζνο τρόπο τθ δικι του κζςθ πάνω ςτο κζμα. Επιπροςκζτωσ, θ 
ςυγγραφι τθσ πτυχιακισ εργαςίασ ςυνιςτά μζςο αξιολόγθςθσ 
ςπουδαςτϊν/τριων. Ο διδάςκων ζχει τθν ευκαιρία να κρίνει κατά πόςο ο/θ 
εκπαιδευόμενοσ/θ ζχει εμβακφνει ςτο κζμα του και ταυτόχρονα να αξιολογιςει 
τθν αναλυτικι και ςυνκετικι ικανότθτά του κακϊσ και τθ γλωςςικι του 
επάρκεια. 

Η πτυχιακι εργαςία δεν είναι μια ςυλλογι βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, 
αποςπαςματικϊν αντιγραφϊν άλλων εργαςιϊν, εγκυκλοπαιδικϊν ερευνϊν ι 
λογοτεχνικϊν αφθγιςεων, αλλά μια ζγκυρθ κριτικι επανεπεξεργαςία ενόσ 
κζματοσ, με χριςθ επιςτθμονικοφ λόγου και ερευνθτικισ ςκζψθσ, θ οποία 
αναδεικνφει τισ αποκτθμζνεσ ικανότθτεσ επεξεργαςίασ τθσ κεωρθτικισ γνϊςθσ 
και ορκισ χριςθσ ερευνθτικϊν μεκοδολογικϊν παραδειγμάτων. 

Mζςα από τθν πτυχιακι εργαςία ο/θ ςπουδαςτισ/τρια μακαίνει: 

 να ςχεδιάηει, να προγραμματίηει, να παρακολουκεί και να ελζγχει τθν 
εξζλιξθ εργαςιϊν, 

 να εντοπίηει και να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά πθγζσ πλθροφοριϊν, 

 να χρθςιμοποιεί ςυνδυαςτικά τισ γνϊςεισ, τα εργαλεία και τισ τεχνικζσ 
που ζχει διδαχκεί, 

 να υποςτθρίηει τισ απόψεισ και τισ ιδζεσ του, και 

 να παρουςιάηει τα ευριματα και τα επιτεφγματά του με διάφορεσ 
τεχνικζσ.  

 

Μζςω τθσ πτυχιακισ εργαςίασ, ο/θ ςπουδαςτισ/τρια αξιοποιεί τισ 
γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που ζχει αναπτφξει κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ 
του και επιπλζον μακαίνει να λειτουργεί και να εργάηεται μεκοδικά, 
χρθςιμοποιϊντασ ςυνδυαςτικι ςκζψθ πεικαρχθμζνα, προκειμζνου να 
ολοκλθρϊςει τθν πτυχιακι εργαςία του. ε περίπτωςθ που δφο 
ςπουδαςτζσ/τριεσ εργάηονται για τθν ίδια πτυχιακι, θ εργαςία ενιςχφει το 
πνεφμα ςυνεργαςίασ και προτρζπει τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/τριεσ να λφςουν 
διάφορα προβλιματα καταμεριςμοφ εργαςίασ.  

Καλζσ πτυχιακζσ εργαςίεσ κεωροφνται αυτζσ που ζχουν τθ δυναμικι να 
δθμοςιευτοφν ςε επιςτθμονικά περιοδικά ι να ανακοινωκοφν ςε υνζδρια του 
αντίςτοιχου επιςτθμονικοφ χϊρου. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ πτυχιακι εργαςία 
αξιολογείται και ο ςπουδαςτισ βακμολογείται με Βακμό πτυχιακισ εργαςίασ 
ςτθν κλίμακα 0-10 και ςυνειςφζρει τα 20 εκατοςτά ςτο βακμό πτυχίου. Δθλαδι, 
αν Χ είναι ο ςυντελεςτισ που προκφπτει από τον Μ.Ο. όλων των μακθμάτων και 
Ψ ο ςυντελεςτισ από τον βακμό πτυχιακισ, ο Βακμόσ Πτυχίου προκφπτει από 
τον τφπο: 

Βακμόσ Πτυχίου = (80%) Χ + (20%) Ψ 
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Είδοσ – Θεματολογία – Διάρκεια – Χρόνοσ υποβολισ 

 

Κάκε ςπουδαςτισ/τρια, ςε ςυνεννόθςθ με τον επόπτθ κακθγθτι κατά τισ δφο 
πρώτεσ εβδομάδεσ του Β΄ εξαμήνου του διδακτικοφ ζτουσ, υποβάλει το κζμα τθσ 
πτυχιακισ εργαςίασ (ςυμπλθρϊνοντασ το ζντυπο ΠΕ 01 «Δελτίο Ανάκεςθσ και 
Αξιολόγθςθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ») και κατακζτοντάσ το ςτθ Γραμματεία 
ΕΠΠΑΙΚ. 

Η διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ ορίηεται ςτο ζνα (1) εξάμθνο.  

Η Γραμματεία ΕΠΠΑΙΚ καταρτίηει κατάλογο με ονοματεπϊνυμο φοιτθτι, 
κζμα, επόπτθ και θμερομθνία ανάλθψθσ που κοινοποιείται ςε διδάςκοντεσ, 
ςπουδαςτζσ και επιςτθμονικό υπεφκυνο του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 

Σο αντικείμενο μελζτθσ τθσ εργαςίασ μπορεί να είναι βιβλιογραφικι ι/και 
εμπειρικι ζρευνα. 

Η Πτυχιακι Εργαςία μπορεί να είναι ατομικι ι ομαδικι (μζχρι το πολφ 2 
άτομα), αφοφ προδιαγραφοφν οι διακριτζσ υποχρεϊςεισ κάκε μζλουσ τθσ 
ομάδασ.  

 

 

Τποχρεϊςεισ επιβλζποντα κακθγθτι 

 

Κάκε ςπουδαςτισ/τρια πρζπει να επικοινωνεί τακτικά με τον/τθν 
επιβλζποντα/ουςα κακθγθτι/τρια του. Κατά τθ διάρκεια των αρχικϊν 
ςυναντιςεων ι/και επικοινωνίασ τουσ καταρτίηεται ζνα γενικό ςχζδιο εξζλιξθσ 
τθσ πτυχιακισ εργαςίασ. Οι ςυναντιςεισ αποςκοποφν ςτθν ενθμζρωςθ του/τθσ 
επιβλζποντα/ουςα κακθγθτι για τθν πορεία του ζργου, ςτθν επίλυςθ 
προβλθμάτων που παρουςιάςτθκαν ςτθν πορεία τθσ εργαςίασ, ςτθν παροχι 
κακοδιγθςθσ για τα επόμενα βιματα.  

Ο επιβλζπων/ουςα κακθγθτισ/τρια ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να ηθτιςει 
από τον/τθν ςπουδαςτι/τρια τθν τιρθςθ θμερολογίου ςυναντιςεων για τθν 
εκπόνθςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ ι ακόμα και τθν παράδοςθ ςυνοπτικϊν 
εκκζςεων προόδου του ζργου ςε ςυγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ, ϊςτε να γίνεται 
εφκολα εμφανισ θ πρόοδοσ τθσ εργαςίασ και θ ανταπόκριςθ του/τθσ 
ςπουδαςτι/τριασ ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ εκπόνθςισ τθσ.  

Κάκε διδάςκων/ουςα και των δφο ακαδθμαϊκϊν εξαμινων υποχρεοφται να 
αναλάβει τουλάχιςτον δφο (2) διπλωματικζσ εργαςίεσ.  
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Ο/Η Επόπτθσ/τρια κακθγθτισ υποχρεοφται να κατακζςει το αποτζλεςμα τθσ 
αξιολόγθςθσ των πτυχιακϊν εργαςιϊν (ςυμπλθρϊνοντασ, πρωτοκολλϊντασ και 
κατακζτοντασ ςτθ Γραμματεία ΕΠΠΑΙΚ, το ζντυπο ΠΕ 01 «Δελτίο Ανάκεςθσ και 
Αξιολόγθςθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ») που ζχει αναλάβει πριν τθν ζναρξθ τθσ 
εξεταςτικισ περιόδου του Β’ εξαμινου. 

 

 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

 

 Η επιςτθμονικι εγκυρότθτα του κζματοσ ι θ πρωτοτυπία του 
αποτελζςματοσ.  

 Η τιρθςθ των προδιαγραφϊν τεκμθρίωςθσ, ζκταςθσ, περιεχομζνου.   

 Η πρωτοτυπία, εγκυρότθτα και αξιοπιςτία ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων. 

 Η πλιρθσ και ορκι χριςθ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν.  

 Η μορφικι αρτιότθτα και θ ευπαρουςίαςτθ και εφλθπτθ ανάπτυξθ του 
κζματοσ. 
 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Θα πρζπει να αποφευχκεί θ λογοκλοπι αντιγράφοντασ από 
ςθμειϊςεισ που προζρχονται από ανάγνωςθ ενόσ κειμζνου, παραφράηοντασ 
μζρθ κειμζνου (δθλ. αλλάηοντασ τθ ςφνταξθ, αλλάηοντασ κάποιεσ λζξεισ κ.τ.λ.), 
γράφοντασ αυτό που διαβάςαμε με δικά μασ λόγια χωρίσ βιβλιογραφικι 
παραπομπι ι/και αντιγράφοντασ από ςθμειϊςεισ παραδόςεων χωρίσ να 
αναγνωρίηεται ότι μια διάλεξθ μπορεί να προζρχεται από ζνα βιβλίο.  

 

 

 

Διαδικαςία Κρίςθσ και Ολοκλιρωςθσ τθσ Π.Ε. 

 

Η ευκφνθ τθσ εκπόνθςθσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ βαρφνει κατά κφριο λόγο τον/τθν 
ςπουδαςτι/τρια και δευτερευόντωσ τον/τθν επιβλζποντα/ουςα κακθγθτι/τρια. 
Δεν μποροφν να υποβλθκοφν Π.Ε. που δεν εγκρίνει ο/θ επιβλζπων/ουςα ο/θ 
οποίοσ/α μπορεί να προτείνει τροποποιιςεισ, προτάςεισ βελτίωςθσ. Ο/Η 
ςπουδαςτισ/τρια οφείλει να ζχει λάβει τισ παρατθριςεισ αυτζσ υπόψθ του/τθσ 
ςτθν ζκδοςθ τθσ τελικισ μορφισ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ και φςτερα από ζγκριςθ 
του/τθσ επιβλζποντα/ουςασ κακθγθτι υποβάλλεται, μζςω του πρωτοκόλλου, ςτθ 
Γραμματεία ΕΠΠΑΙΚ. Η πτυχιακι εργαςία κατατίκεται ςε ζνα (1) ζντυπο 
βιβλιοδετθμζνο αντίτυπο και ζνα (1) θλεκτρονικό (CD – rom) αντίτυπο (ςε μορφι 
pdf και ςε ζνα ενιαίο αρχείο). 
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Μορφικζσ προδιαγραφζσ εργαςίασ (Δομι – Μορφι) 

  

Ζκταςθ Πτυχιακισ Εργαςίασ 

Η ζκταςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ κα είναι δζκα χιλιάδεσ (10.000) λζξεισ (±10%) 
για πτυχιακι εργαςία τθν οποία εκπονεί ζνασ/μία ςπουδαςτισ/τρια και 
δεκαπζντε χιλιάδεσ (15.000) λζξεισ (±10%) για πτυχιακι εργαςία τθν οποία 
εκπονοφν από κοινοφ δφο (2) ςπουδαςτζσ/τριεσ. 

 

Δομι 

Η ζκκεςθ τθσ εργαςίασ κα περιλαμβάνει τα εξισ βαςικά μζρθ: 

1. Εξϊφυλλο  

το εξϊφυλλο του τόμου και του CD-rom κα πρζπει να υπάρχουν τα παρακάτω 
βαςικά ςτοιχεία: 

 

ΕΠΠΑΙΚ 2016-2017 

Θζμα: 

πουδαςτζσ/τριεσ: 

Σμιμα: 

Επιβλζπον Κακθγθτισ/τρια: 

Ημερομθνία: 

2. Περίλθψθ (100 λζξεων) 

3. Λζξεισ κλειδιά (ζωσ 5) 

4. Πίνακασ Περιεχομζνων 

5. Ειςαγωγι 

6. Κφριο μζροσ 

7. Επίλογοσ - υμπεράςματα 

8. Βιβλιογραφία (αλφαβθτικά) 
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9. Παράρτθμα1 (αν υπάρχει) 

 

Μορφι 

Προδιαγραφζσ τθσ μορφοποίθςθσ των εςωτερικϊν ςελίδων 

Γραμματοςειρά  

Garamond 

Περικϊρια 

Επάνω και Κάτω: 3εκ. και Αριςτερά και Δεξιά: 2,5εκ. 

Προςανατολιςμόσ 

Κατακόρυφοσ  

Κεφαλίδα 

Πτυχιακι Εργαςία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-16, ……..(όνομα ι ονόματα ςπουδαςτϊν)………, 
………(τίτλοσ εργαςίασ)………… 

Τποςζλιδο 

Αρίκμθςθ ςελίδων - Δεξιά ςτοίχιςθ 

τοίχιςθ κειμζνου 

Πλιρθσ 

Χρϊμα Γραμματοςειράσ κειμζνου  

Μαφρο - Μζγεκοσ  12 ςτιγμζσ  

Επικεφαλίδεσ 

Χρϊμα Γραμματοςειράσ Bold, μπλε ςκοφρο  - Μζγεκοσ γραμματοςειράσ 14 
ςτιγμζσ 

Παράγραφοσ 

1θ παράγραφοσ χωρίσ εςοχι  

Βιβλιογραφία 

Garamond, 10 ςτιγμζσ 

Εικόνεσ – Διαγράμματα – χιματα  

Αρικμθμζνα: π.χ. Εικόνα 1: ……. το κζντρο κάτω από τθν εικόνα, το διάγραμμα 
ι το ςχιμα (Μζγεκοσ γραμματοςειράσ: 10 ςτιγμζσ) 

                                                 
1
 τα παραρτιματα τοποκετοφμε το υλικό τθσ ζρευνάσ μασ που είτε είναι εκτενζσ είτε 

δευτερεφουςασ ςθμαςίασ, και που δε χρειάηεται να τοποκετθκεί μζςα ςτο κυρίωσ κείμενό τθσ. 
Περιλαμβάνουν υλικό που μπορεί να δει ο αναγνϊςτθσ αργότερα και δεν αλλοιϊνει ι 
διαταράςςει τθ ροι τθσ εργαςίασ το αν δεν περιζχεται ςτο κυρίωσ κείμενο αλλά ςε ξεχωριςτι 
κζςθ. ε παραρτιματα τοποκετοφμε ςυνικωσ εκτενείσ πίνακεσ, γραφικά, καταλόγουσ, εκτενείσ 
αναφορζσ, χάρτεσ, ερωτθματολόγια, κλπ. 
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Πίνακεσ 

Αρικμθμζνοι: π.χ. Πίνακασ 1: ……. το κζντρο πάνω από τον πίνακα (Μζγεκοσ 
γραμματοςειράσ: 10 ςτιγμζσ) 
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Βιβλιογραφία - Παραπομπζσ 
 

Περιπτϊςεισ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν (ςτο τζλοσ του κειμζνου)  
& παραδείγματα με βάςθ το Α.Ρ.Α 

Αναφορά ςε Βιβλίο Αναφζρονται τα παρακάτω με τθν ςειρά που παρατίκενται: 
1. υγγραφζασ με επϊνυμο, κόμμα, και μετά αρχικό ονόματοσ.  
2. Ζτοσ μζςα ςε παρζνκεςθ. 
3. Σίτλοσ με πλάγια γράμματα και τελεία. 
4. Σόποσ ζκδοςθσ (αναφζρεται η πόλη και η χώρα), άνω και κάτω τελεία και 
μετά ο εκδοτικόσ οίκοσ. 
 
Παράδειγμα: 

 Μακρι-Μπότςαρθ, Ε. (2010). Θυμόσ-Επιθετικότητα-Εκφοβιςμόσ: 
Θεωρητικζσ προςεγγίςεισ και πρακτικζσ διαχείριςησ. Ακινα: Εκδόςεισ 
Παπαηιςθ. 

 Ψυχάρθσ, . (2009). Ειςαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίασ και 
Επικοινωνίασ (ΤΠΕ) ςτην Εκπαίδευςη-Παιδαγωγικζσ Εφαρμογζσ των 
ΤΠΕ. Ακινα: Εκδόςεισ Παπαηιςθ. 

 McLean, A. (2003). The motivated school. London: Paul. Chapman 
Publishing. 

Αναφορά ςε κεφάλαιο 
από βιβλίο 

επιμελθμζνθσ ζκδοςθσ  

Αναφζρονται τα παρακάτω με τθν ςειρά που παρατίκενται:   
1.υγγραφζασ κεφαλαίου με επϊνυμο, κόμμα, και μετά αρχικό ονόματοσ 
2. Ζτοσ μζςα ςε παρζνκεςθ 
3. Σίτλοσ κεφαλαίου και τελεία, ακολουκεί το «Ιn» (για τθν αγγλικι 
βιβλιογραφία) ι το «το» (για τθν ελλθνικι βιβλιογραφία) 
4. Επιμελθτζσ του βιβλίου με αρχικό ονόματοσ και μετά επίκετο και ακολουκεί 
το (Εd.) για ζναν επιμελθτι ι το (Εds.) για περιςςότερουσ (για ελλθνικι 
βιβλιογραφία χρθςιμοποιοφμε το «Επιμ.»), μετά ο τίτλοσ του βιβλίου με πλάγια 
γράμματα και ςε παρζνκεςθ ο αρικμόσ των ςελίδων (για αγγλικι βιβλιογραφία 
γράφουμε «pp.»). 
5. Σόποσ ζκδοςθσ (αναφζρεται η πόλη και η χώρα), άνω και κάτω τελεία και 
μετά ο εκδοτικόσ οίκοσ. 
 
Παράδειγμα: 

 Kechrakos, D. (2010). Magnetic Nanoparticle Assemblies. In 
Handbook of Nanophysics (ed. K. Sattler) vol.3, chap. 22, CRC Press 
Taylor & Francis Group. 

 Παπανικολάου, K.A. & Γρθγοριάδου, Μ. (2005). Προςαρμοςτικά 
Εκπαιδευτικά υςτιματα Τπερμζςων ςτο Διαδίκτυο. το: . Ρετάλθσ 
(επιμ.), Οι Προηγμζνεσ Τεχνολογίεσ Διαδικτφου ςτην Υπηρεςία τησ 
Μάθηςησ (ςελ. 204-236). Ακινα: Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ 

 Meece, J. L., &Scantlebury, K. (2006). Gender and schooling: Progress 
and persistent barriers. In J. Worrell & C. Goodheart (Eds.), Handbook 
of girls' and women's psychological health (pp. 283-291). New York: 
Oxford University Press. 

 Reeve, J., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Self-determination theory: 
A dialectical framework for understanding sociocultural influences on 
student motivation. In D. McInerney& S. Van Etten (Eds.), Big theories 
revisited (pp. 31-60). Greenwich, CT: Information Age.  

Αναφορά ςε άρκρο 
επιςτθμονικοφ 

περιοδικοφ 

Αναφζρονται τα παρακάτω με τθν ςειρά που παρατίκενται:  
1.υγγραφζασ με επϊνυμο, κόμμα, και μετά αρχικό ονόματοσ 
2. Ζτοσ μζςα ςε παρζνκεςθ 
3. Σίτλοσ άρκρου και τελεία 
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4. Σίτλοσ περιοδικοφ με κεφαλαίο μόνο το αρχικό γράμμα των λζξεων, πλάγια 
γράμματα, κόμμα 
5. Σόμοσ, ακολουκεί Σεφχοσ ςε παρζνκεςθ, κόμμα και αρικμό ςελίδων. 
 
Παράδειγμα: 

 Καςιμάτθ, Κ. (2005). H επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ αρχζσ 
τθσ κεωρίασ καταςκευισ τθσ γνϊςθσ (constructivism) με ςτόχο τθ 
δόμθςθ τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ.  Ευκλείδησ γ', 63, 90-102. 

 Κουνενοφ , Κ. & Κοφτρα Αικ. (2008). Διερεφνθςθ τθσ 
ςυναιςκθματικισ ζκφραςθσ ςτουσ φοιτθτζσ: Διαφοροποίθςθ ςε 
ςχζςθ με το φφλο. Τετράδια Ψυχιατρικήσ, Σεφχοσ Ψυχολογία, 101, 
114-123. 

 Gay, G. (2010). Acting on beliefs in teacher education for cultural 
diversity.  Journal of Teacher Education, 61(1-2), 143-152. 

 MacKenzie, N., &Knipe, S. (2006). Research dilemmas: Paradigms, 
methods and methodology. Issues In Educational Research, 16(2), 
193-205. 

 V.Dimitriadis, D.Kechrakos, O.Chubykalo-Fesenko and V.Tsiantos, 
Shape dependent exchange bias in magnetic nanoparticles with core-
shell morphology, Phys. Rev. B 92, 064420 (2015). 

 D. Kechrakos,The role of interface disorder in the thermal boundary 
conductivity between two crystals, J. Phys.: Cond. Matter 3, 1443-
1452 (1991) 

Αναφορά ςε 
Διπλωματικι εργαςία ι 
διδακτορικι διατριβι 

Αναφζρονται τα παρακάτω με τθν ςειρά που παρατίκενται: 
1.υγγραφζασ με επϊνυμο, κόμμα, και μετά αρχικό ονόματοσ 
2.Ζτοσ απονομισ τίτλου μζςα ςε παρζνκεςθ 
3.Σίτλοσ με πλάγια ι υπογραμμιςμζνα γράμματα και τελεία 
4. Σίτλουσ πτυχίου που απονεμικθκε ακολουκεί θ λζξθ “thesis”, κόμμα 
5. Ονομαςία του Ιδρφματοσ που απζνειμε τον τίτλο τελεία 
 
Παράδειγμα: 

 Baker, C. A. (2008). The seduction of loss. Unpublished PhD thesis, 
Southern Cross University, Lismore, Australia. 

 Lipkens, R. (1992). A behavior analysis of complex human functioning: 
Analogical reasoning. Unpublished PhD thesis, University of Nevada-
Reno, Nevada, USA. 

Αναφορά ςε πρακτικά 
επιςτθμονικοφ 

ςυνεδρίου 

Αναφζρονται τα παρακάτω με τθν ςειρά που παρατίκενται: 
1.υγγραφζασ επϊνυμο, κόμμα, αρχικό ονόματοσ και τελεία. 
2. Χρονολογία ζκδοςθσ των πρακτικϊν, τίτλοσ τθσ παρουςίαςθσ και τελεία.  
3. Ο τίτλοσ του επιςτθμονικοφ ςυνεδρίου και μετά ο αρικμόσ των ςελίδων ςε 
παρζνκεςθ. 
4. Σόποσ ζκδοςθσ (αναφζρεται θ πόλθ και θ χϊρα), άνω και κάτω τελεία και 
μετά ο εκδοτικόσ οίκοσ. 
 
Παράδειγμα: 

 Moundridou, M. & Kalinoglou, A. (2008). Using LEGO Mindstorms as 
an Instructional Aid in Technical and Vocational Secondary Education: 
Experiences from an Empirical Case Study. In: Dillenbourg, P. & 
Specht, M. (Eds.): Times of Convergence: Technologies across learning 
contexts (Proceedings of the 3rd European Conference on Technology 
Enhanced Learning - EC-TEL 08), Lecture Notes in Computer Science, 
Vol. 5192, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 312-321. 

 Uesaka, Y., &Manalo, E. (2007). Peer instruction as a way of 
promoting spontaneous use of diagrams when solving math word 
problems. In D. S. McNamara &J. G. Trafton (Eds.), Proceedings of the 
29th Annual Cognitive Science Society (pp. 677-682).Austin, TX: 
Cognitive Science Society. 
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 Καςιμάτθ, Κ. (2014). Αυκεντικό πλαίςιο μάκθςθσ και αξιολόγθςθσ για 
τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα. το Αικ. Καςιμάτθ & Μ. 
Αργυρίου, (Επιμ.). Πρακτικά 5ου Διεκνοφσ ςυνεδρίου Διεκνείσ και 
Ευρωπαϊκζσ Σάςεισ ςτθν Εκπαίδευςθ: Οι επιρροζσ τουσ ςτο Ελλθνικό 
Εκπαιδευτικό φςτθμα (Σόμ. Α, ςς. 17-20). Ακινα 26-28 επτεμβρίου 
2014. Ακινα: ΑΠΑΙΣΕ-ΕΕΜΑΠΕ. 

 Μανοφςου, Ε. (2005). χεδιαςμόσ εναλλακτικοφ διδακτικοφ υλικοφ 
για Αεξαε ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. το Α. Λιοναράκθσ (Επιµ.), 
3ο Διεκνζσ υνζδριο για τθν Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ. 
Παιδαγωγικζσ και Σεχνολογικζσ Εφαρμογζσ, 11-13 Νοεμβρίου 2005 
(ςς. 629-637). Πάτρα: Εκδόςεισ Προπομπόσ. 

Αναφορά ςε 
παρουςίαςθ 

επιςτθμονικοφ 
ςυνεδρίου  

Αναφζρονται τα παρακάτω με τθν ςειρά που παρατίκενται: 
1. Επϊνυμο ςυγγραφζα, κόμμα, αρχικό ονόματοσ και τελεία. 
2. Μζςα ςε παρζνκεςθ θ χρονολογία, κόμμα και ο μινασ διεξαγωγισ του 
ςυνεδρίου. 
2. Σίτλοσ παρουςίαςθσ με  πλάγια γράμματα. 
3. Σίτλοσ ςυνεδρίου με κεφαλαίο μόνο το αρχικό γράμμα των λζξεων του 
οργανιςμοφ που διεξάγει το ςυνζδριο. 
4. Σόποσ διεξαγωγισ του ςυνεδρίου. 
 
Παράδειγμα: 

 Κounenou, K., Koutra, K., Katsiadrami, A., & Diakogiannis, G. (2007, 
July). Anxiety and psychosomatic problems in University students. 
Paper presented at the 27th conference of the STAR Society, 
University of Crete, Rethymnon 

 Kite, S. L., Gable, R. K., & Filippelli, L. P. (2009, April). Parental 
involvement in students’ safe use of the Internet. Paper presented at 
the annual meeting of the American Educational Research 
Association, San Diego, April, 2009. 

 Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma 
Symptom Checklist for Children(TSC-C). Paper presented at the 
meeting of the American Professional Society on the Abuse of 
Children, San Diego, CA. 

Αναφορά ςε άρκρα 
κακθμερινϊν 
εφθμερίδων 

Αναφζρονται τα παρακάτω με τθν ςειρά που παρατίκενται: 
1. υγγραφζασ του άρκρου επϊνυμο, κόμμα, αρχικό ονόματοσ και τελεία. 
2. Χρονολογία, κόμμα και θμερομθνία φφλλου  
3. Σίτλοσ του άρκρου και τελεία. 
4. Σίτλοσ εφθμερίδασ με πλάγια γράμματα και μετά κόμμα. 
5. Αρικμόσ ςελίδασ και τελεία 
 
Παράδειγμα: Χατηισ, Α. (2008, 6 Οκτωβρίου). Σο πανεπιςτιμιο πρζπει να μζνει 
πάντα ανοικτό. Καθημερινή, ςελ. 12. 

 
 

Περιπτϊςεισ Βιβλιογραφικϊν Αναφορϊν  
(ενςωματωμζνων ςτο κείμενο) & παραδείγματα 

Βιβλιογραφικι 
αναφορά με ζναν 

ςυγγραφζα 

Τπάρχουν δφο τρόποι παρουςίαςθσ. Ο πρϊτοσ αναφζρει το ςυγγραφζα και τθ 
χρονολογία ζκδοςθσ τθσ εργαςίασ μζςα ςτθν πρόταςθ: Ο Ευκυμίου (2009) 
αναφζρει ότι … 
Ο δεφτεροσ τρόποσ παρουςίαςθσ αναφζρει το ςυγγραφζα μετά το τζλοσ τθσ 
πρόταςθσ μζςα ςε παρζνκεςθ: Η διαπολιτιςμικότθτα κεωρείται από οριςμζνουσ 
ερευνθτζσ ……..(Ευκυμίου, 2009). Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και μια παραλλαγι 
αυτισ τθσ περίπτωςθσ. Να παρουςιαςτεί μια βιβλιογραφικι πθγι ςε 



Κωδ. ΠΕ 02 

 11 

παρζνκεςθ μζςα ςτθν πρόταςθ και όχι ςτο τζλοσ τθσ. Είναι κακαρά κζμα του 
ςυγγραφζα να αποφαςίςει πότε να χρθςιμοποιιςει τθ μία ι τθν άλλθ 
παραλλαγι: ε ζνα πρόςφατο βιβλίο (Ευκυμίου, 2009), αναφζρεται ότι θ 
διαπολιτιςμικότθτα κεωρείται από οριςμζνουσ ςυνυφαςμζνθ ………. 

Βιβλιογραφικι 
αναφορά με δφο (2) 

ςυγγραφείσ 

ε περίπτωςθ που οι ςυγγραφείσ μιασ βιβλιογραφικισ παραπομπισ είναι δφο, 
τότε κα πρζπει να τουσ παρακζτουμε και τουσ δφο μζςα ςτο κείμενο. Και ς’ 
αυτι τθν περίπτωςθ, υπάρχουν δφο περιπτϊςεισ. τθν πρϊτθ περίπτωςθ, όπου 
οι ςυγγραφείσ αναφζρονται μζςα ςτθν πρόταςθ, οι δφο ςυγγραφείσ ενϊνονται 
με το ςυνδετικό ‘και’ ολογράφωσ. τθ ςυνζχεια ακολουκεί θ χρονολογία ςε 
παρζνκεςθ: Οι Μαντάσ και Ντάνοσ (1994) αναφζρουν ότι θ επιςτθμονικι ζρευνα 
αρχίηει με τθν επιλογι του κζματοσ… 
ε περίπτωςθ όμωσ που οι ςυγγραφείσ αναφζρονται μζςα ςε παρζνκεςθ είτε 
ςτο τζλοσ είτε ςτθ μζςθ τθσ πρόταςθσ, τότε τα δφο ονόματα ενϊνονται με το 
αντίςτοιχο ενωτικό ςφμβολο ‘&’: φμφωνα με τθν βιβλιογραφία, θ επιςτθμονικι 
ζρευνα αρχίηει με τθν επιλογι του κζματοσ (Μαντάσ & Ντάνοσ, 1994). 

Βιβλιογραφικι 
αναφορά με πζραν των 

δφο (2) ςυγγραφζων 

ε περίπτωςθ που κζλουμε να αναφζρουμε μια βιβλιογραφικι πθγι που ζχει 
περιςςότερουσ από τρεισ ςυγγραφείσ, ο δεφτεροσ και οι υπόλοιποι ςυγγραφείσ 
παραλείπονται και ςτθ κζςθ τουσ μπαίνει θ ςυντομογραφία ‘κ.ά.’ ι «et al». Σθν 
πρϊτθ όμωσ φορά αναφζρονται όλοι οι ςυγγραφείσ και ζπειτα χρθςιμοποιείται 
θ ςυντομογραφία.  Οι Norman κ.ά. (2002) υποςτθρίηουν ότι… 

Πολλζσ βιβλιογραφικζσ 
πθγζσ ςε μια 
παρζνκεςθ 

τθν περίπτωςθ που κα πρζπει να αναφζρουμε πολλαπλζσ βιβλιογραφικζσ 
πθγζσ μζςα ςε μια παρζνκεςθ (είτε ςτη μζςη τησ πρόταςησ είτε ςτο τζλοσ τησ), 
τα ονόματα τοποκετοφνται με αλφαβθτικι ςειρά. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, για 
να τα διακρίνουμε μεταξφ τουσ τα ονόματα χρθςιμοποιοφμε τθν άνω τελεία.  
Πολλοί υποςτθρίηουν ότι το άγχοσ επιδρά αρνθτικά ςτθν επιςτθμονικι επίδοςθ 
(Adams&Cole, 1998· Child, 1976·  Παπαδόπουλοσ & Πανζρασ, 1983). 

Βιβλιογραφικζσ πθγζσ 
του ίδιου ςυγγραφζα 

με ίδια χρονολογία 

Όταν κζλουμε να παρακζςουμε δφο ι περιςςότερεσ βιβλιογραφικζσ πθγζσ του 
ίδιου ςυγγραφζα, και οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί τθν ίδια χρονολογία, τότε μετά τθ 
χρονολογία τοποκετοφμε τα γράμματα τθσ αλφαβιτου ξεκινϊντασ από το άλφα 
(α): Αρκετζσ ζρευνεσ (Πζτρου 1999α, β, γ) ζχουν δείξει ότι… 

Παράκεςθ 
πρωτότυπου κειμζνου 

(για όλεσ τισ παραπάνω 
περιπτώςεισ) 

ε γενικζσ γραμμζσ οι εκτενείσ αυτολεξεί παρακζςεισ κειμζνων καλό είναι να 
αποφεφγονται. Παράδειγμα παράκεςθσ πρωτότυπου κειμζνου:   
Η διαπολιτιςμικότθτα γίνεται αντιλθπτι από πολλοφσ, ςφμφωνα με το 
Νικολάου (2005) ωσ «εργαλείο διαπραγμάτευςθσ των διαφόρων πολιτιςμικών 
ταυτοτήτων» (ς. 27). 

 
 


