
Πως γράφεται μια 
πτυχιακή εργασία

Ελληνικό Μεσογειακό πανεπιστήμιο 

Μιχάλης Νικητάκης



Στόχος της παρουσίασης 

Περιέχει βασικές οδηγίες για τη 
συγγραφή μιας πτυχιακής εργασίας

Στοχεύει στην βοήθεια των 
φοιτητών/τριών να αξιοποιήσουν 
την κριτική τους σκέψη,  την 
δημιουργικότητα τους, και την 
συνθετική ικανότητα τους.



Συνηθισμένα λάθη στην 

συγγραφή

 Αποτυχία στην εύρεση του συγκεκριμένου πεδίου στο 
οποίο θα πρέπει να κινηθεί η έρευνα

 Να μην υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές σε πολύ 
σπουδαίες έρευνες γύρω από το θέμα της έρευνας.

 Αποτυχία στο να παρουσιάσει επαρκώς και επακριβώς 
την συνεισφορά στην βιβλιογραφία (είτε θεωρητική είτε 
εμπειρική) άλλων μελετών, γύρω από το θέμα

 Να μην μπορέσει η έρευνα να απαντήσει τη 
συγκεκριμένη ερώτηση που διερευνά και να βγαίνει 
εκτός θέματος, απασχολούμενη με παρεμφερή 
ερωτήματα



Συνηθισμένα λάθη στην 

συγγραφή

 Αποτυχία στην ανάπτυξη πειστικών επιχειρημάτων για 
την σημασία της έρευνας. 

 Να μη δίνει έμφαση και λεπτομερή ανάλυση στα κύρια 
θέματα, ενώ αντίθετα να δίνει μεγάλη έμφαση και 
λεπτομερή ανάλυση σε θέματα μικρής σημασίας. 

 Να μην έχει ροή και σαφή προσδιορισμό, αλλά να 
πηδά από το ένα θέμα στο άλλο



Πριν το ξεκίνημα της 

συγγραφής 

 Επιλέξτε ένα θέμα με την βοήθεια και
υποστήριξη του επιβλέποντα καθηγητή

 Οι στόχοι της διατριβής να είναι σαφείς
μετρήσιμοι πραγματοποιήσιμοι

 Διάβασε σχετικές διατριβές

 Δημιουργήστε ένα σύστημα για την
οργάνωση της πληροφορίας που θα
ανακτηθεί.

 Καταγράψτε τις κατάλληλες πληροφορίες
για παραπομπές για μελλοντική αναφορά.



Ένα επιστημονικό κείμενο χρειάζεται 

τεκμηρίωση και επιχειρήματα

 Ασχέτως αντικειμένου και μεθοδολογίας, όλες οι ερευνητικές προτάσεις 
πρέπει να δίνουν απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: τι, γιατί και πως. Πιο 
συγκεκριμένα: 1) Τι πρόκειται να κάνεις/ερευνήσεις; 2) Γιατί θέλεις να το 
κάνεις/γιατί είναι σημαντικό; 3) Πως θα το κάνεις/ποια είναι η διαδικασία που 
θα ακολουθήσεις για την επίτευξη του

 Οι θέσεις πρέπει να υποστηρίζονται  με τις απόψεις των άλλων μελετητών 
που είναι ειδικοί στο θέμα

 τεκμηριώνοντας, θα πρέπει να παραθέσεις τις απόψεις των άλλων 
μελετητών αλλά και να τις σχολιάσεις κριτικά, να τις συγκρίνεις μεταξύ τους, 
να συμφωνήσεις και συχνά να διαφωνήσεις με αυτές, προβάλλοντας κι 
άλλα στοιχεία ή δεδομένα που υποστηρίζουν τη γνώμη σου .

 παρουσιάζω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε θέσης

 Φτάνοντας στα συμπεράσματα οι αναγνώστες σου θα πρέπει να έχουν 
κατανοήσει τα επιχειρήματά σου και να έχουν πειστεί ότι κατέχεις το θέμα

 να είναι γραμμένα σε σαφή και κατανοητή γλώσσα, να έχουν μια λογική 
συνέχεια και να ξετυλίγουν τη σκέψη σου σιγά σιγά, ώστε να μπορούν να σε 
ακολουθούν οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες του κειμένου



Βασικές αρχές συγγραφής 

 Σαφήνεια: ξεκάθαρο το μνμ , να υπάρχει κατανόηση 
του θέματος σε βάθος

 Λιτότητα: απλές προτάσεις ,προτάσεις που 
προσφέρουν πληροφορία 

 Απλότητα: να αποφεύγονται μεταφορές,
παρομοιώσεις ιδιωματισμοί, χρήση ενεργητικής φωνής 

 Ακρίβεια: κείμενα χωρίς αοριστίες και ασάφεια 

 Συνέπεια: σωστή χρήση χρόνων(ενεστώτας αόριστος) 
,ρημάτων ,οι ίδιοι όροι να χρησιμοποιούνται σε όλο το 
κείμενο Π.χ ασθενείς όχι άρρωστοι  



Κανόνες Γραμματικής 

 ενεργητική φωνή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις εισαγωγικές 
ενότητες της εργασίας σου.

 παθητική φωνή τονίζει την δράση που εκτελείται και 
επομένως είναι χρήσιμη στην ενότητα όπου θα εξηγηθεί η 
μεθοδολογία. Αποφεύγουμε  αυστηρά τη χρήση της 
ενεργητικής φωνής, ειδικά τη χρήση του «εγώ» και του 
«εμείς»

 Τα «που» και «πως» θέλουν τόνο όταν είναι ερωτηματικά, 
ακόμα και όταν η πρόταση δεν είναι ερωτηματική (π.χ. 
«Δεν ξέρω πώς ονομάζεται.»)

 Οι λεγόμενοι «αδύναμοι τύποι των προσωπικών 
αντωνυμιών» (μού, σού, τού, τής, μάς, σάς, τούς) 
παίρνουν τόνο για να διακρίνονται από τις αντίστοιχες 
κτητικές αντωνυμίες και τα αντίστοιχα άρθρα (π.χ.: «Τής 
μίλησα για το παιδί της.»



Κανόνες Γραμματικής 

 Οι λεγόμενοι «αδύναμοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών» (μού, 
σού, τού, τής, μάς, σάς, τούς) παίρνουν τόνο για να διακρίνονται από 
τις αντίστοιχες κτητικές αντωνυμίες και τα αντίστοιχα άρθρα (π.χ.: «Τής 
μίλησα για το παιδί της.»

 Προσέχουμε πολύ την κατάληξη των ρημάτων: π.χ. «Το παιχνίδι 
παίζεται…», αλλά «Εσείς παίζετε…»· «Το δώρο δίνεται στις γιορτές…», 
αλλά «Εσείς δίνετε εξετάσεις σε ένα μάθημα

 Μπορούμε π.χ. να διατηρούμε το τελικό ν σε όλες τις περιπτώσεις. Αν 
όμως θέλουμε να το καταργούμε, υπάρχουν συγκεκριμένες 
περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να το 
διατηρούμε λοιπόν: 1) όταν ακολουθεί φωνήεν 2) όταν ακολουθεί 
κάποιο από τα κ, π, τ, ξ, ψ, τσ, τζ, μπ, ντ, γκ 3) όταν πρόκειται για 
αντωνυμία («θα τον βάλω να κάνει…») 4) με το «δεν» (για να μην το 
μπερδεύουμε με το «ο μεν και ο δε»).



Μοντέλο οργάνωσης 

διαβάσματος :καλές πρακτικές 

 Διαβάστε το κείμενο επιλέξτε τις κύριες ιδέες ξεχωρίζουμε τα στοιχεία
που θέλουμενα χρησιμοποιήσουμε στη δική μας εργασία

 Αναλύστε τη δομή και λογική της υποστήριξη επιχειρημάτων ή
μεθόδων.

 Επαναδιατυπώστε και συνθέστε τις κύριες ιδέες του κειμένου με δικά
σας λόγια για να δομήσετε νέες έννοιες.

 Εξάγετε συμπεράσματα βασισμένα στην πληροφόρηση που
συγκεντρώσατε.

 Καθορίστε αν θα ενσωματώσετε ή θα απορρίψετε απόψεις που
συναντήσατε.

 Υιοθετήστε κριτική σκέψη.

 Εξετάστε και συγκρίνετε την πληροφόρηση από ποικίλες πηγές για να
αποτιμήσετε την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την ακρίβεια, την
αυθεντικότητα, την επικαιρότητα της.

 καταγράφουμε την πλήρη βιβλιογραφική αναφορά



Προετοιμάσου

Θέσε ένα Χρονοδιάγραμμα, και προ-επισκόπησε το υλικό

 Με ένα χρονοδιάγραμμα μπορείς να προγραμματίσεις 
πως να καλύψεις όλα τα θέματα και τα κεφάλαια που 
θες, με έναν οργανωμένο τρόπο, δίνοντας τον 
απαραίτητο χρόνο στο καθένα, χωρίς να αισθάνεσαι 
ότι πνίγεσαι.

 Υπάρχει η φάση της προετοιμασίας, που στα γρήγορα, 
χρειάζεται καταμερισμό χρόνου, προγραμματισμό τι θα 
γίνει πότε, πώς και γιατί.

 Και υπάρχει και η φάση της δράσης, που ξεκινάς να 
διαβάζεις αυτό που σε ενδιαφέρει, να βουτάς στο 
κείμενο, να παίρνεις αυτό που θες, και μετά να 
συνεχίζεις μέχρι να βρεις το επόμενο κομμάτι που σε 
ενδιαφέρει.



Πώς γράφω σωστά 

H περιγραφική γραφή έχει ως στόχο να α) περιγράψει τι
συμβαίνει γύρω από ένα πεδίο έρευνας, β) να κάνει αναφορά
στα πιο σημαντικά ερευνητικά ευρήματα και γ) να συνοψίσει
τη γνώση που υπάρχει γύρω από το πεδίο της έρευνας. Για
αυτό στην περιγραφική γραφή χρησιμοποιούμε κυρίως τις
τεχνικές της παράφρασης ή της περίληψης.

Η κριτική γραφή έχει ως στόχο: α) την κριτική προσέγγιση των
πληροφοριών, β) τον σχολιασμό των ευρημάτων, γ) την
αξιολόγηση των αδυναμιών των ερευνών, δ) την ανάλυση
του τρόπου που τα ευρήματα συνεισφέρουν/σχετίζονται με το
πεδίο τη έρευνας, ε) την παροχή επεξηγήσεων με
παραδείγματα, στ) τη σύνδεση των ερευνητικών ευρημάτων
με σχετικές θεωρίες του πεδίου, ζ) τη σύγκριση ευρημάτων, η)
τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, θ) τη παροχή
παραδειγμάτων, την ι) την οργάνωση των πληροφοριών με
μια λογική σειρά (π.χ. χρονολογικά).



Περιγραφική γραφή vs

Κριτική γραφή



Περιγραφική γραφή 



Κριτική γραφή



Κριτική γραφή



Κριτική γραφή



Η δομή μια πτυχιακής 

εργασίας  Σελίδα Τίτλου

 Περιεχόμενα 

 Συντομογραφίες 

 Περίληψη

 Πρόλογος 

 Εισαγωγή

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση

 Μεθοδολογία έρευνας 

 Αποτελέσματα Συζήτηση 

 Συμπεράσματα 

 Βιβλιογραφία 

 Παραρτήματα  



Σελίδα τίτλου 

Στην σελίδα του τίτλου εμφανίζονται κεντραρισμένα με 
τη σειρά οι παρακάτω πληροφορίες :

 Το εκπαιδευτικό ίδρυμα , Η Σχολή,  Το Τμήμα.

 Ο τίτλος της εργασίας, να έχει έκταση 10-12 λέξεων.

 Το όνομα του συγγραφέα

 Το όνομα του επιβλέποντος καθηγητή

 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης 

ο τίτλος θα πρέπει να παρέχει την απαραίτητη 
πληροφορία και τη σαφή περιγραφή του αντικειμένου 
της μελέτης, αλλά και να κεντρίζει το ενδιαφέρον του 
πιθανού αναγνώστη. 



Περιεχόμενα

 Αναλυτική  Δομή της Εργασίας

 Περιλαμβάνουν τα κεφάλαια της 
εργασίας 

 Πρέπει να είναι γραμμένα ώστε 
να διευκολύνει την ανάγνωση 
της .

 Γράφονται οι τίτλοι των 
Κεφαλαίων και υποκεφαλαίων



Συντομογραφίες

 Συντομογραφία, ή βραχυγραφία χαρακτηρίζεται η 
γραφή λέξεων ή φράσεων σε μικρότερη μορφή, 
παραλείποντας τμήμα των λέξεων χάριν συντομίας και 
οικονομίας χώρου.



Συντομογραφίες



Περίληψη 

 Περιγράψτε σύντομα και μεστά τον σκοπό, την 
μεθοδολογία, και τα συμπεράσματα της εργασίας που 
έχετε γράψει.

 Η έκταση της περίληψης  να καταλαμβάνει 300- 500 
λέξεις

 Η περίληψη γράφετε σε αόριστο χρόνο 

 Λέξεις-κλειδιά: πέντε έως έξι λέξεις



Περίληψη Παράδειγμα 



Πρόλογος 

Ο συγγραφέας :

 Εξηγεί το πρόβλημα 

 Γιατί ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο  θέμα

 Εκφράζει τις ευχαριστίες 

 Συμβουλή : Δεν είναι πάντα υποχρεωτικός 



Παράδειγμα/πρόλογος 



Εισαγωγή βασικές 

επισημάνσεις 

Στην εισαγωγή περιλαμβάνονται οι απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις :

Ποιο είναι το πρόβλημα; Να παρουσιάζει με σαφήνεια την ερώτηση και 
το πρόβλημα που θα μελετηθεί. Δηλαδή το σκοπό της έρευνας.

Γιατί είναι σημαντικό ή ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με το θέμα; Εδώ 
δίνουμε στον αναγνώστη να καταλάβει γατί το θέμα που επιλέξαμε είναι 
σημαντικό

Τι έχει γίνει στον τομέα αυτό; έτσι ώστε να αναδείξουμε το κενό που υπάρχει 
και το οποίο καλύπτουμε εμείς κάνοντας την μελέτη μας

Ποιες είναι οι καινοτομίες μας; Αυτές μπορεί να αφορούν στην μέθοδο, 
στα δεδομένα, την προσέγγιση, το δείγμα

Ποια είναι η διάρθρωση της εργασίας; Στο τέλος της ενότητας 
περιγράφουμε πολύ συνοπτικά τα κεφάλαια που απαρτίζουν  την 
εργασία μας και τι αυτά περιλαμβάνουν

H Εισαγωγή γράφετε στο τέλος της εργασίας 



Εισαγωγή παράδειγμα



Πλαίσιο ελέγχου 



Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

1

Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται: 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί :ι οι ορισμοί των εννοιών 
που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία, ώστε να 
ενημερώνεται ο αναγνώστης για τον κάθε όρο που 
χρησιμοποιεί ο συγγραφέας

 (α) τα γενικά χαρακτηριστικά του υπό διερεύνηση 
προβλήματος, όπως παρουσιάζεται στη διεθνή και 
ελληνική βιβλιογραφία. 

 (β) οι επιμέρους διαστάσεις, τα επιμέρους στοιχεία ή 
υποπεριοχές έρευνας του εν λόγω προβλήµατος, 

 (γ) οι βασικές κατευθύνσεις, τάσεις και προσεγγίσεις 
έρευνας του υπό διερεύνηση προβλήµατος.



Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2

(δ) τα σημαντικότερα ευρήματα και
συμπεράσματα των ερευνών µε συνοπτικό
και κριτικό τρόπο, οι ομοιότητες και οι
διαφορές τους.

(ε) τα κενά, οι ελλείψεις, τα αμφιλεγόμενα σημεία
της έρευνας του υπό διερεύνηση
αντικειμένου, όπως επίσης, οι γόνιμές
ερευνητικές προσεγγίσεις.

(στ) τα ανοικτά θεωρητικά και μεθοδολογικά
ζητήματα και οι προοπτικές περαιτέρω
έρευνας του υπό διερεύνηση προβλήµατος.



Βιβλιογραφική ανασκόπηση . 

είναι σημαντική 

 Αποδεικνύει ότι έχουμε καλή γνώση του προβλήματος 
που πάμε να μελετήσουμε. 

 Αποδεικνύει ότι καταλαβαίνουμε την θεωρία γύρω από 
το θέμα που σχετίζεται με την έρευνα μας. 

 Δείχνει την ικανότητα μας να αξιολογήσουμε κριτικά 
την σχετική βιβλιογραφία. 

 Δείχνει την ικανότητα μας στην σύνθεση και ανάλυση 
της βιβλιογραφίας.



Ta Λάθη των φοιτητών 

 Δεν έχουν καλή οργάνωση και δομή. 

 Η επισκόπηση τους δεν εστιάζει με σαφήνεια στο θέμα. 

 Επαναλαμβάνουν συνεχώς τις ίδιες ιδέες και τις ίδιες 
προτάσεις. 

 Δεν συμπεριλαμβάνουν πολύ σημαντικά άρθρα γύρω 
από το θέμα. 

 Δεν συμπεριλαμβάνουν τα νεότερα άρθρα γύρω από το 
θέμα. 

 Δεν εξετάζουν με κριτική ματιά τη σημασία/σημαντικότητα 
των άρθρων που συζητούν. 

 Συμπεριλαμβάνουν άρθρα που σχετίζονται μόνο εν μέρει 
ή είναι εντελώς άσχετα με το θέμα 



Δομή βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης 



Πλαίσιο ελέγχου 



Παράδειγμα βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης



Μεθοδολογία έρευνας 

 Αναλύουμε την μεθοδολογία, εξηγούμε γιατί επιλέξαμε την συγκεκριμένη 
μέθοδο (ποιοτική, ποσοτική, πείραμα) μειονεκτήματα  πλεονεκτήματα

 Εξηγούμε το μέσο συλλογής δεδομένων (συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, 
παρατήρηση, τεστ, πείραμα), τα προβλήματα που συναντήσαμε. 

 Δείγμα (συμμετέχοντες) Περιγραφή και ανάλυση φύλου, ηλικίας και 
ειδικών χαρακτηριστικών συμμετεχόντων – ενδεχόμενες εξαιρέσεις
Αναφορά σε χώρο και χρόνο που διεξήχθη η έρευνα

 Περιγραφή και ανάλυση του πειραματικού υλικού που ενδεχομένως 
χρησιμοποιήθηκε, όπως και οι διάφορες συσκευές . Λεπτομερής 
περιγραφή του πλαισίου και του τρόπου διεξαγωγής της πειραματικής 
διαδικασίας 

 Ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, μέθοδος δειγματοληψίας, 
μέτρα ελέγχου του πιθανού σφάλματος.



Δομή Μεθοδολογίας 



Πλαίσιο ελέγχου 



Παράδειγμα Μεθοδολογίας 



Αποτελέσματα Συζήτηση 

 Τα σημαντικότερα ευρήματα θα πρέπει αναλύονται με τον πιο 
κατάλληλο τρόπο (πίνακες, γραφήματα, κλπ.) και να τονίζονται ώστε 
να τα προσέχει ο αναγνώστης

 Tα αποτελέσματα από την ανάλυσή τους, θα πρέπει να εμφανίζονται 
στο κείμενο γραμμένα με συνεκτικό τρόπο και όχι ως παράγραφοι 
χωρίς συνοχή

 Υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα που δεν ήταν αναμενόμενο και για κάποιο 
λόγο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ή έχετε κάποια μοναδικά ευρήματα; 
Τονίστε τους λόγους και επισημάνετε την συνεισφορά τους



Δομή 

Αποτελεσμάτων/Συζήτησης 



Παράδειγμα 

Αποτελεσμάτων/Συζήτησης





Πλαίσιο ελέγχου 



Συμπεράσματα

 Το ξεκίνημα του κεφαλαίου γίνεται πάντα με τον  σκοπό της 
εργασίας διατυπώνονται συμπερασματικά και συνοπτικά τα ευρήματα 
της εργασίας, τα οποία έχουν προκύψει μετά την ανάλυση 

 Τι κάνατε. Μέσα σε μερικές παραγράφους θα πρέπει να γίνεται μια 
συνοπτική περιγραφή των σημαντικότερων βημάτων που 
ακολουθήσατε για να φτάσετε στην ολοκλήρωση της έρευνας 
σας. 

 Ποιος ήταν ο αρχικός στόχος της έρευνας και αν  τελικά 
καταλήξατε σε αυτό που περιμένατε ή σε κάτι διαφορετικό. Είναι 
θετικό ή αρνητικό αυτό για την  έρευνα σας; 

 Γιατί η συγκεκριμένη έρευνα διαφοροποιείται από τις 
προηγούμενες της βιβλιογραφίας; Διαφοροποιείται σε ένα ή σε 
περισσότερα σημεία; 

 Τα ευρήματα συγκρίνονται, με ευρήματα άλλων ερευνών, έτσι ώστε 
εάν διαπιστωθεί ότι κάποια από τα ευρήματά μας αποτελούν ευρήματα 
και άλλων ερευνών, ενισχύεται και η εγκυρότητα της έρευνάς μας.



Δομή Συμπερασμάτων 



Παράδειγμα 

Συμπερασμάτων 



Πλαίσιο ελέγχου 



Βιβλιογραφία- Παραπομπές-

Αναφορές

 Η τελική βιβλιογραφία περιέχει όλες τα πηγές (βιβλία, άρθρα κτλ) που 
έχετε χρησιμοποιήσει κατά την συγγραφή της εργασίας.

 Επιλέξτε ένα βιβλιογραφικό πρότυπο Π.χ ALA, HARVALD, IEEE, 

 Ξεκινήστε να γράφετε τις βιβλιογραφικές αναφορές σας από την αρχή 
της διαδικασίας γραψίματος. Εάν την αφήσετε στο τέλος θα είναι μια 
χρονοβόρα και επίπονη διαδικασίας 

 Εάν δεν αναφέρετε πλήρως τις πηγές που χρησιμοποιείτε είναι πιθανό 
να κατηγορηθείτε για λογοκλοπή 

 Είναι κριτήριο αξιολόγησης της εργασίας σας

 Συμβουλή : Δεν είναι περιττή είναι βασική και ουσιαστική και 
δημιουργεί αρνητική εντύπωση η απουσίας της ή η ύπαρξη χωρίς 
κάποιο πρότυπο καταγραφής



Παράδειγμα Βιβλιογραφικές 

Παραπομπές 



Παράδειγμα Βιβλιογραφικές 

αναφορές  



Παραρτήματα 

Το παράρτημα περιέχει συνήθως πληροφορίες που δεν

μπορούν να συμπεριληφθούν στο κυρίως κείμενο της

εργασίας, όπως είναι π.χ. στατιστικοί πίνακες,

υπόδειγμα ερωτηματολογίου συλλογής δεδομένων,

εικόνες, σχεδιαγράμματα, δημόσια έγγραφα, νόμοι,

συντομεύσεις, κατάλογος πινάκων, εικόνων,

σχημάτων, διαγραμμάτων και χαρτών και τα οποία

σχετίζονται άμεσα με την εργασία.



Κριτήρια Αξιολόγησης 

Ως προς το περιεχόμενο, αξιολογούνται τα ακόλουθα: 

 Ενότητα: την άμεση σχέση του περιεχομένου με την 
κύρια ιδέα του θέματος

 Πληρότητα: την επαρκή ανάπτυξη του θέματος σε 
βάθος και πλάτος 

 Τεκμηρίωση: με πειστικά, ορθά επιχειρήματα και 
τεκμήρια αποδείξεις

 Χρήση της βιβλιογραφίας.



Καλή επιτυχία 


