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Εισαγωγή 
 

Ο οδηγός σύνταξης εργασίας αναπτύχθηκε το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2016 από την ομάδα δικτυακού τόπου 

(libraryweb@lib.auth.gr) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.  

Σενάριο χρήσης: Ο οδηγός σύνταξης εργασίας αναπτύχθηκε για να παράσχει βασικές συμβουλές για τη σύνταξη 

βιβλιογραφικών εργασιών σε προπτυχιακό επίπεδο.  

 

Εργαλείο: Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Assignment Calculator που αναπτύχθηκε και διατίθεται ελεύθερα από 

University of Minnesota Libraries. 

 

Κείμενα: Ο οδηγός σύνταξης εργασίας βασίστηκε στα κείμενα που αναπτύχθηκαν από ομάδα εργασίας της 

Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Παν. Θεσσαλίας για τα Μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας του Συνδέσμου 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (βλ. Σχετικά με την ILSEAB).  

Η διαμόρφωση των κειμένων για τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ έγινε από την ομάδα δικτυακού 

τόπου (libraryweb@lib.auth.gr) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Η υπηρεσία εκπαίδευσης χρηστών της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης (ltraining@lib.auth.gr) διαδραμάτισε τον ρόλο του κριτικού αναγνώστη σε κάποια από αυτά τα κείμενα.  

 

Λογότυπο: Το λογότυπο αναπτύχθηκε συνδυάζοντας το κύριο λογότυπο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης 

ΑΠΘ και ενός γραφικού (μολύβι) που ανήκει στο δημόσιο τομέα.  

 

Δικαιώματα: Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ διαθέτει το υλικό του οδηγού σύνταξης εργασιών μέσω 

της παρακάτω Creative Commons άδειας: Αναφορά - Μη εμπορική χρήση - Παρόμοια διανομή (CC BY-NC-SA 4.0). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα αρχικά κείμενα έχουν αδειοδοτηθεί με την ίδια άδεια (βλ. Περί ILSEAB).  

 

Παρατηρήσεις: Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας για τον οδηγό σύνταξης εργασίας στην ομάδα 

δικτυακού τόπου (libraryweb@lib.auth.gr) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 

  

mailto:libraryweb@lib.auth.gr?subject=Οδηγός%20σύνταξης%20εργασίας
http://www.lib.umn.edu/help/calculator/
http://www.lib.umn.edu/
http://ilseab.lib.uth.gr/portal/index.php/el/aboutilseab-gr/whatisilseab-gr
mailto:libraryweb@lib.auth.gr?subject=Οδηγός%20σύνταξης%20εργασίας
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://ilseab.lib.uth.gr/portal/index.php/el/abouttoolbar-gr
mailto:libraryweb@lib.auth.gr?subject=Οδηγός%20σύνταξης%20εργασίας
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1. Κατανοώ την εργασία μου 

1.1. Τεχνικές απαιτήσεις της εργασίας 
Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας θα πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά τι απαιτείται από εσάς για την ολοκλήρωσή της. 

 Πότε πρέπει να παραδοθεί; 

 Πως θα πρέπει να παραδοθεί; Για παράδειγμα θα πρέπει να παραδοθεί μέσω email ή μέσω του 

elearning.auth.gr;  

 Σε τι μορφή θα πρέπει να παραδοθεί; Θα έχει τη μορφή αρχείου (Word, Excel,Power Point) ή θα παραδοθεί 

και σε έντυπη μορφή; Αφορά στη δημιουργία poster; Απαιτείται προφορική παρουσίαση; Προϋποθέτει τη 

διαχείριση δεδομένων σε λογισμικό ή την ανάπτυξη εφαρμογής; 

 Πόσες λέξεις πρέπει να είναι η εργασία; 

 Υπάρχει κάποιο πρότυπο (template) το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσετε; 

 

1.2. Κατανοώ τη διατύπωση της εργασίας 
Όταν σας ανατίθεται ένα θέμα εργασίας θα πρέπει αρχικά να κατανοήσετε τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε. Ένα 

πρώτο βήμα είναι η ανίχνευση λέξεων που: 

 σας εξηγούν  τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε. Αυτές ονομάζονται “Λέξεις-Οδηγοί” (Βλ. Παράρτημα Α. Λέξεις-

Οδηγοί. 

Παραδείγματα τέτοιων λέξεων είναι τα ρήματα που περιέχονται στη διατύπωση της εργασίας: Ερμηνεύστε, 

Κρίνετε, Συγκρίνετε, Αναθεωρήστε, Αναλύστε, Παρουσιάστε, κ.ά.  

Για περισσότερες λέξεις-οδηγοί και το ακριβές νόημά τους, δείτε το Παράρτημα Α. 

 αντιπροσωπεύουν τις βασικές έννοιες της εργασίας σας. Αυτές οι «Λέξεις/ φράσεις περιεχομένου» 

αποτελούν το θέμα που θα πρέπει να διαπραγματευτείτε στην εργασία σας. 

Μερικά παραδείγματα είναι «ισότητα των δύο φύλων», «διαπολιτισμική εκπαίδευση», «εφαρμογές 

νανοτεχνολογίας», «το internet των πραγμάτων (internet of things)», «βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων», 

«ανακουφιστική φροντίδα» κ.ά. 

Ο τρόπος που θα προσεγγίσετε το θέμα σας ορίζεται από τις λέξεις-οδηγούς και τους τυχόν περιορισμούς 

που προβάλλονται από «σχεσιακές / περιοριστικές φράσεις και λέξεις» . 

 συνδέουν τις διάφορες πτυχές της εργασίας σας, θέτουν τα όρια του θέματος σας. Αυτές οι Σχεσιακές / 

περιοριστικές φράσεις και λέξεις σας επιτρέπουν να περάσετε από το γενικό θέμα σε συγκεκριμένες 

περιοχές του ή να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένες διαστάσεις του θέματος. 

Πιθανοί περιορισμοί στα πιο πάνω παραδείγματα: «ισότητα των  δύο φύλων/κοινωνική ασφάλιση», 

«διαπολιτισμική εκπαίδευση/αντιλήψεις εκπαιδευτικών», «εφαρμογές νανοτεχνολογίας/ιατρικές 

συσκευές»,  «βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων/νομοθεσία σε ΕΕ», «ανακουφιστική φροντίδα/ασθενείς με 

καρκίνο». 

Ακόμα θέτουν όρια και περιορισμούς στον σκοπό του θέματός σας και σάς επιτρέπουν να διαχειριστείτε πιο 

αποτελεσματικά το ερευνητικό σας ερώτημα π.χ. χρονική περίοδο, γεωγραφική περιοχή, νομικό πλαίσιο, 

εξειδίκευση ηλικιακή, κοινωνική, οικονομική, τεχνολογική, πληθυσμιακή κ.λπ.  

Παραδείγματα τέτοιων φράσεων / λέξεων είναι: 

o Με βάση τα αποτελέσματα του τελευταίου εξαμήνου ... 

o Αντλώντας στοιχεία … 

o Υπό το φως των πρόσφατων δημοσιευμάτων ... 

o Συζητήστε τις επιδράσεις του φαινομένου … στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας 

o Σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία ... 

o Περιγράψτε τις κύριες αιτίες … 

o Εκτιμήστε την πρόθεση των φοιτητών του ΑΠΘ να … 

o Αναπαραστάσεις … στην παιδική λογοτεχνία 

 

http://elearning.auth.gr/
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1.3. Επιλέγω όρους για αναζήτηση 
Ξεκινώντας από τις λέξεις/φράσεις περιεχομένου που περιλαμβάνονται στο θέμα της εργασίας σας, μπορείτε να 

καθορίσετε τους όρους αναζήτησής σας. 

 

Ταυτόχρονα μπορείτε να καθορίσετε και άλλους όρους αναζήτησης εντοπίζοντας: 

 

Εντοπίστε Παράδειγμα Μπορεί να βοηθήσουν 

Σχετικοί όροι, συνώνυμα  
Καρκίνος του δέρματος, μελάνωμα 
Νηπιαγωγεία, Προσχολική εκπαίδευση 

Θησαυροί, όπως 
thesaurus.com, Θησαυρός Ελληνικών 
Όρων, Θησαυρός Επιστημονικών 
Όρων, MeSH, NAL Thesaurus - 
Agricola. 
Περισσότεροι θησαυροί (.pdf) 

Ευρύτεροι όροι /  
Στενότεροι όροι 

Εκπαίδευση/ δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Ψυχιατρική / προληπτική ψυχιατρική 

Ακρωνύμια 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) 

ASAS.gr - Ελληνική βάση ακρωνυμίων, 
Acronym finder, 
Acronyms and Abbreviations by the 
Free Dictionary 

Επιστημονικές 
ονοματολογίες εννοιών 
(εισάγονται με πλάγια 
γράμματα) 

Δάφνη ή Βάγια, Laurus nobilis 

Εγκυκλοπαίδειες & Λεξικά 
Wikipedia, Wiktionary / Βικιπαίδεια, 
Βικιλεξικό 
Ειδικές βιβλιογραφικές βάσεις (π.χ. 
Zoological Record-Web of Science, 
FishBase) 
Ηλεκτρονικά λεξικά - Πύλη για την 
Ελληνική Γλώσσα 
Αναζήτηση λεξικών στον κατάλογο 
Σύνθετη αναζήτηση πηγών (Τύπος 
πηγής: Πληροφοριακό υλικό) 

Παραλλαγές στην 
ορθογραφία  

Catalogue, Catalog 
Behaviour, behavior 

Παραλλαγές σε 
πληθυντικό/ενικό αριθμό 

Mouse, mice 

Διαφορετική ορολογία που 
χρησιμοποιεί κάθε χώρα για 
να περιγράψει μια έννοια 

Βιολογικά προϊόντα – Organic products 
Προσχολική ηλικία – Early childhood 
Λυγισμός - Buckling 

Glosbe - πολύγλωσσο online λεξικό 
Interactive Terminology for Europe - 
IATE 
Πολύγλωσσοι θησαυροί (.pdf) 

 

  

http://www.thesaurus.com/
http://general-terms.thesaurus.ekt.gr/vocab/index.php
http://general-terms.thesaurus.ekt.gr/vocab/index.php
http://thesaurus.lib.ntua.gr:8081/WebTMS/Index
http://thesaurus.lib.ntua.gr:8081/WebTMS/Index
https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
http://agclass.nal.usda.gov/dne/search.shtml
http://agclass.nal.usda.gov/dne/search.shtml
https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/thesauri.pdf
http://www.asas.gr/
http://www.acronymfinder.com/
http://acronyms.thefreedictionary.com/
http://acronyms.thefreedictionary.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://en.wiktionary.org/
https://el.wikipedia.org/
https://el.wiktionary.org/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
http://search.lib.auth.gr/Search/Results?lookfor=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%2A+OR+dictionar%2A&type=AllFields
https://www.lib.auth.gr/el/%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B7
https://el.glosbe.com/
http://iate.europa.eu/
http://iate.europa.eu/
https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/thesauri.pdf
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2. Αναζητώ πηγές 
 

2.1. Τι ψάχνω; 

 Ψάχνω Χρειάζομαι Πως αναζητώ; 

 

Βασικές έννοιες/πληροφορίες 

Ορισμούς 

Πληροφοριακό υλικό  

(Λεξικά & Εγκυκλοπαίδειες, 

Βιογραφίες, Επετηρίδες, 

Άτλαντες & Χάρτες, Εγχειρίδια 

& Οδηγοί) 

 

… 2.2.1.3. Πληροφοριακά 

βιβλία; 

 

Πολλές και αναλυτικές 

πληροφορίες για ένα θέμα 

Ολοκληρωμένη κάλυψη ενός 

θέματος 

Βιβλία 

(έντυπα ή ηλεκτρονικά) 
… 2.2.1. Βιβλία; 

 

Πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις 

σε ένα πεδίο 

Πολύ συγκεκριμένη / 

εξειδικευμένη πτυχή ενός θέματος 

Επιστημονικά περιοδικά / 

Journals (έντυπα ή 

ηλεκτρονικά)  

Πρακτικά συνεδρίων  

Μεταπτυχιακές εργασίες / 

Διδακτορικές διατριβές 

 

...2.2.2. Περιοδικά / 

2.2.3. Άρθρα; 

 

 

... 2.2.4. Διατριβές; 

 

Πρόσφατες εξελίξεις / Τρέχουσα 

πληροφόρηση για κάποιο θέμα 

Τρέχουσες απόψεις για κάποιο 

θέμα 

Εφημερίδες και 

ειδησεογραφία 
... 2.2.5. Εφημερίδες; 

 

Οδηγίες για τη διεκπεραίωση ενός 

έργου ή μιας υπηρεσίας  

Κατευθυντήριες οδηγίες & 

πρότυπα (Protocols, 

Standards) 

... 2.2.6. Πρότυπα; 

 

Φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα 

για ένα θέμα  

Οπτικοακουστικά μέσα & 

πολυμέσα τα οποία 

διατίθενται με κάποια άδεια 

Creative Commons* 

... 2.2.6. 

Οπτικοακουστικό υλικό; 

 

Προσωπικές απόψεις για ένα θέμα 
Τεκμήρια διαδικτύου, 

ιστολόγια & ιστοσελίδες 

Αναζητήστε ιστοσελίδες 

και blogs μέσω μηχανών 

αναζήτησης (Google, 

Bing, DuckDuckGo, κ.ά.). 

Θα χρειαστεί να 

αξιολογήσετε την 

αξιοπιστία ιστοσελίδων 

(Βλ. Παράρτημα Β. 

Αξιολόγηση ιστοσελίδων) 
 

* Χρησιμοποιήστε υλικό που έχει αδειοδοτηθεί με κάποια άδεια Creative Commons και κάντε αναφορά στο 

δημιουργό. Έτσι χρησιμοποιείτε υλικό χωρίς να ανησυχείτε για το αν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα των 

δημιουργών.   

 

 

http://www.google.gr/
https://www.bing.com/
https://duckduckgo.com/


Οδηγός σύνταξης εργασίας Μάθηση-Έρευνα-Γνώση 

 

Τελευταία ενημέρωση/έλεγχος: 06/09/2016     7 

2.2. Πώς αναζητώ; 
 

2.2.1. Βιβλία 

2.2.1.1. Έντυπα βιβλία 

Αναζητήστε έντυπα βιβλία: 

 στην αρχική σελίδα της Βιβλιοθήκης, ή 

 στην ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, 

καρτέλα ‘Κατάλογος’. 

 

2.2.1.2. Ηλεκτρονικά βιβλία 

Αναζητήστε ηλεκτρονικά βιβλία 

 στην αρχική σελίδα της Βιβλιοθήκης και έπειτα στη σελίδα αποτελεσμάτων περιορίστε επιλέγοντας Μορφή 

> Ηλεκτρονική πηγή, ή 

 στην ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, καρτέλα ‘Κατάλογος’. Επιλέξτε στη Μορφή > 

Ηλεκτρονική πηγή. Πρόκειται για αγορασμένους τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων. 

 στην ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, καρτέλα ‘Άρθρα/Περιοδικά’. Επιλέξτε στη 

Μορφή > Book/eBook. Σε αυτή την καρτέλα προβάλλονται ηλεκτρονικά βιβλία στα οποία υπάρχει τρέχουσα 

συνδρομή (αγορά ετήσιας συνδρομής σε μία συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων). Οι συνδρομές σε ηλεκτρονικές 

πηγές ενδέχεται να είναι διαφορετικές από έτος σε έτος. 

 στη Σύνθετη αναζήτηση πηγών, επιλέξτε στον Τύπο πηγής > Συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων. Εναλλακτικά 

δείτε τη σελίδα ‘Συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων’. 

 

2.2.1.3. Πληροφοριακά βιβλία  

Αναζητήστε πληροφοριακά βιβλία (Λεξικά, Εγκυκλοπαίδειες, κ.ά.) 

 στην ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, καρτέλα ‘Κατάλογος’. Επιλέξτε στη Συλλογή > 

Πληροφοριακά. 

 στη Σύνθετη αναζήτηση πηγών, επιλέξτε στον Τύπο πηγής > Πληροφοριακό υλικό. Εναλλακτικά δείτε τη 

σελίδα ‘Πηγές με πληροφοριακό υλικό – Online Λεξικά’. 

 

 

2.2.2. Περιοδικά 

Αναζητήστε τίτλους:  

 έντυπων περιοδικών στην καρτέλα ‘Κατάλογος’ επιλέγοντας Μορφή > 

Επιστημονικό Περιοδικό ή Περιοδική έκδοση.  

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις δύο αρχικές καταγραφές 

έντυπων περιοδικών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Έντυπα ελληνόγλωσσα 

περιοδικά, Έντυπα ξενόγλωσσα περιοδικά). Η ενημέρωση του 

Καταλόγου έντυπων περιοδικών της ΒΚΠ (Κεντρική και Περιφερειακές) 

είναι σε εξέλιξη. 

 ηλεκτρονικών περιοδικών στον αλφαβητικό κατάλογο - eJournal Portal 

* Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε αν το περιοδικό είναι έντυπο ή ηλεκτρονικό, θα πρέπει να εκτελέσετε και τις δύο 

αναζητήσεις. 

  

http://www.lib.auth.gr/
http://search.lib.auth.gr/
http://www.lib.auth.gr/el/ρωτήστε-μας
http://search.lib.auth.gr/
http://search.lib.auth.gr/Summon/Search
https://www.lib.auth.gr/el/%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B7
http://www.lib.auth.gr/el/taxonomy/term/137/
http://search.lib.auth.gr/
https://www.lib.auth.gr/el/%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B7
http://www.lib.auth.gr/el/taxonomy/term/430/
http://search.lib.auth.gr/
https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/HellenicJournalsCentral.pdf
https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/HellenicJournalsCentral.pdf
https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/JournalsCentral.pdf
http://ne4ke2fg4p.search.serialssolutions.com/
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2.2.3. Άρθρα 

2.2.3.1. Συγκεκριμένου άρθρου 

Αναζητήστε πρώτα το περιοδικό και έπειτα το τεύχος στο οποίο έχει δημοσιευθεί. Αν έχει δημοσιευθεί σε …  

 έντυπο περιοδικό 

o αναζητήστε το στην καρτέλα ‘Κατάλογος’ επιλέγοντας Μορφή > Επιστημονικό Περιοδικό ή Περιοδική 

έκδοση*.  

o Σημειώστε τη Βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται. 

o Εντοπίστε το τεύχος και τις σελίδες όπου δημοσιεύθηκε το άρθρο. 

 ηλεκτρονικό περιοδικό 

o αναζητήστε το στον αλφαβητικό κατάλογο - eJournal Portal.  

o Εντοπίστε το τεύχος και τις σελίδες όπου δημοσιεύθηκε το άρθρο.  

o Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα στην προβολή του πλήρους κειμένου, βεβαιωθείτε 

ότι είστε εντός του δικτύου ΑΠΘ (Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Πρόσβαση στις πηγές). 

* Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε αν το περιοδικό είναι έντυπο ή ηλεκτρονικό, θα πρέπει να εκτελέσετε και τις δύο 

αναζητήσεις. 

 

2.2.3.2. Αρθρογραφίας για ένα θέμα 

 Αναζητήστε ξενόγλωσσα άρθρα στην καρτέλα 'Άρθρα/Περιοδικά' 

 Εναλλακτικά, αναζητήστε σε συγκεκριμένες βιβλιογραφικές βάσεις και συλλογές περιοδικών για  να βρείτε 

βιβλιογραφία ή/και το πλήρες κείμενο άρθρων. Οι συνδρομές της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ περιλαμβάνουν: 

o Πολυθεματικές βιβλιογραφικές βάσεις (π.χ. Scopus, Web of Science, ProQuest Central) και ειδικές  

βιβλιογραφικές βάσεις (π.χ. Atla Religion Database, The Philosopher’s Index) 

o Συλλογές ακαδημαϊκών περιοδικών (π.χ. JSTOR, ProjectMuse, PAO) 

o Εκδότες του HEAL-Link (π.χ. Elsevier, Springer, Wiley, Oxford, IEEE, IOP) 

Ο εντοπισμός βιβλιογραφικών βάσεων και συλλογών ακαδημαϊκών περιοδικών (αλφαβητικά ή θεματικά) 

πραγματοποιείται μέσα από την επιλογή Αναζήτηση > Πηγές στο δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης. 

 

2.2.3.3. Εισηγήσεις σε συνέδρια 

Εντοπίστε εισηγήσεις σε συνέδρια αναζητώντας: 

 πρακτικά συνεδρίων σε έντυπη μορφή στην καρτέλα ‘Κατάλογος’ χρησιμοποιώντας τον τίτλο του συνεδρίου. 

 πρακτικά συνεδρίων σε ηλεκτρονική μορφή στην καρτέλα 'Άρθρα/Περιοδικά'.  

Αναζητήστε εισηγήσεις από συνέδρια μέσω της βιβλιογραφικής βάσης Web of Science (WoS). Η βάση WoS 

ευρετηριάζει συστηματικά άρθρα από συνέδρια δημιουργώντας δύο Conference Proceedings Citation Indexes, ένα 

για τις θετικές επιστήμες και ένα για τις ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες. Σημειώστε ότι η πρόσβαση και η 

αναζήτηση στη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων Web of Science είναι δυνατή μόνο εντός του δικτύου ΑΠΘ. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Πρόσβαση στις πηγές. 

  

http://search.lib.auth.gr/
http://ne4ke2fg4p.search.serialssolutions.com/
http://www.lib.auth.gr/node/1476/
http://search.lib.auth.gr/Summon/Search
http://www.lib.auth.gr/el/%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B7
http://search.lib.auth.gr/
http://search.lib.auth.gr/Summon/Search
http://webofknowledge.com/WOS
http://www.lib.auth.gr/node/1476/
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2.2.4. Διατριβές 

2.2.4.1. Διδακτορικές διατριβές ΑΠΘ 

Αναζητήστε στην καρτέλα 'Κατάλογος' προσθέτοντας στην αναζήτησή σας τη φράση ΚΑΙ “Διατριβές,  Ακαδημαϊκές”. 

Παράδειγμα: Αρχιτεκτονική ΚΑΙ “Διατριβές,  Ακαδημαϊκές” 

2.2.4.2. Διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν σε άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια 

Ελλάδα: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ). Στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών 

διατριβών που έχουν εκπονηθεί σε Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που 

έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από 

το ΔΟΑΤΑΠ. 

Κύπρος: Αρχείο Κυπριακών Διδακτορικών Διατριβών 

2.2.4.3. Ξενόγλωσσες διδακτορικές διατριβές 

 Proquest Dissertations & Theses, η μεγαλύτερη βιβλιογραφική βάση παγκοσμίως με διδακτορικές διατριβές 

που εκπονήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Συνδρομή ΑΠΘ) 

 DART-Europe E-theses Portal, διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στην Ευρώπη 

 Network Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), διεθνής οργανισμός που ασχολείται με την 

προώθηση, χρήση και διατήρηση διατριβών σε ηλεκτρονική μορφή (περίπου 4 εκ. το Δεκέμβριο του 2014). 

 Περισσότεροι δικτυακοί τόποι για αναζήτηση διδακτορικών διατριβών 

  

2.2.5. Εφημερίδες 

2.2.5.1. Έντυπες εφημερίδες 

Συμβουλευθείτε την αρχική καταγραφή έντυπων εφημερίδων (αρχείο .pdf) της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Η διαδικασία ενημέρωσης του Καταλόγου εφημερίδων 

είναι σε εξέλιξη.  

2.2.5.2. Ηλεκτρονικές εφημερίδες 

Βασικές πηγές ειδησεογραφίας. Σημειώστε ότι σε αυτή τη σελίδα 

περιλαμβάνονται και ηλεκτρονικές συνδρομές της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ οι οποίες 

είναι ετήσιες και μπορεί να διαφέρουν από έτος σε έτος.  

2.2.5.3. Ηλεκτρονική ειδησεογραφία 

Αναζητήστε ηλεκτρονική ειδησεογραφία μέσω γνωστών ειδησεογραφικών δικτυακών τόπων, όπως: 

 Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 

 Associated Press 

 Bloomberg 

 Reuters 

 

  

http://search.lib.auth.gr/
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/?locale=el
https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/281
http://search.proquest.com/dissertations?accountid=8359
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://ndltd.vtls.com/
http://www.lib.auth.gr/el/%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%82/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AD%CF%82
http://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/NewspapersCentral.pdf
http://www.lib.auth.gr/el/%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%82/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://www.amna.gr/
http://www.ap.org/
http://www.bloomberg.com/
http://www.reuters.com/
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2.2.6. Πρότυπα 

Αναζητήστε πρότυπα μέσω: 

 Καταλόγου της Βιβλιοθήκης. Μπορείτε να αναζητήσετε με εκδότη "ΕΛΟΤ" ή/και "ISO" 

 Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης - ΕΛΟΤ 

 Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης - ISO 

 Άλλων οργανισμών τυποποίησης 

Σημειώστε ότι τα πρότυπα αποτελούν εξειδικευμένη πληροφορία η οποία συχνά πωλείται από τους οργανισμούς. 

Κάποιες φορές, ωστόσο, στο πλαίσιο της διαβούλευσης δημοσιεύονται εκδοχές των προτύπων οι οποίες είναι πολύ 

κοντά στο τελικό κείμενο. 

 

2.2.6. Οπτικοακουστικό υλικό 

Στο πλαίσιο υποστήριξης μίας άποψης απαιτείται κάποιες φορές η χρήση οπτικουακουστικού υλικού. Δεν μπορείτε 

να χρησιμοποιείτε ό,τι βρίσκετε στο διαδίκτυο, παρά μόνο ό,τι έχει αδειοδοτηθεί για χρήση από τρίτους (βλ. σχετικά 

Creative Commons άδειες και Public Domain). 

2.2.6.1 Αναζήτηση εικόνων 

 Creative Commons search 

 Flickr Creative Commons licensed photos 

 Google images - advanced search. Στο πεδίο 'Δικαιώματα χρήσης' επιλέξτε την επιθυμητή άδεια. 

 Internet Archive - Images 

 Pexels 

 Pixabay. Η μεγάλη πλειοψηφία των εικόνων που είναι στο Pixabay ανήκουν στο δημόσιο τομέα (Public 

Domain). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα και δε χρειάζεται να γίνει βιβλιογραφική 

αναφορά όπως απαιτείται στις εικόνες με άδεια Creative Commons. 

 Wikimedia Commons: Images 

 

2.2.6.2. Αναζήτηση ήχου 

 CCMixter 

 Creative Commons search 

 Free Music Archive 

 Internet Archive - Audio archive 

 Wikimedia Commons: Sounds 

 

2.2.6.3. Αναζήτηση βίντεο 

 Internet Archive - Audio archive 

 Pixabay. Η μεγάλη πλειοψηφία των βίντεο που είναι στο Pixabay ανήκουν στο δημόσιο τομέα (Public 

Domain). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα και δε χρειάζεται να γίνει βιβλιογραφική 

αναφορά όπως απαιτείται στις εικόνες με άδεια Creative Commons.  

 YouTube. Κάντε μία αναζήτηση. Στα αποτελέσματα επιλέξτε Φίλτρα/Filtres. Έπειτα στη στήλη 

Λειτουργίες/Features επιλέξτε Creative Commons.  

 Vimeo - Creative Commons 

 Wikimedia Commons: Videos 

 

http://search.lib.auth.gr/
http://www.elot.gr/
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.lib.auth.gr/el/%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1
http://www.lib.auth.gr/el/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82?qt-creative_commons_public_domain=0#qt-creative_commons_public_domain
http://www.lib.auth.gr/el/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82?qt-creative_commons_public_domain=1#qt-creative_commons_public_domain
https://search.creativecommons.org/
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://www.google.com/advanced_image_search
https://archive.org/details/image
https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images
http://ccmixter.org/
https://search.creativecommons.org/
http://freemusicarchive.org/
https://archive.org/details/audio
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sound
https://archive.org/details/audio
https://pixabay.com/
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/creativecommons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Videos
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2.3. Τεχνικές αναζήτησης 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνικές αναζήτησης συνδυάζοντας τους όρους της έρευνά σας για καλύτερα 

αποτελέσματα. Οι πιο γνωστές τεχνικές είναι:  

 οι τελεστές Boole (And - Or - Not), 

 το σύμβολο της αποκοπής και άλλα σύμβολα αντικατάστασης χαρακτήρων, 

 η δυνατότητα περιορισμού μίας αναζήτησης με χρήση πεδίων και φίλτρων.  

Να θυμάστε πως κάθε βιβλιογραφική βάση και μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί τα δικά της σύμβολα. Οπότε πάντα 

πρέπει να συμβουλεύεστε τις οδηγίες αναζήτησης ή τη σελίδα βοήθειας. Μπορείτε να εντοπίσετε τις δυνατότητες 

της ενοποιημένης αναζήτησης της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ (http://search.lib.auth.gr) στο αρχείο Αναλυτικές οδηγίες για την 

ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης (.pdf). 

2.3.1. Τελεστές Boole 

Οι τελεστές Boole (Boolean operators) είναι λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ερευνητής με σκοπό  να 

περιορίσει ή να διευρύνει τα αποτελέσματα μιας έρευνας. Οι κύριοι λογικοί τελεστές είναι:  AND, OR, NOT. 

2.3.1.1. AND / ΚΑΙ 

Η χρήση του περιορίζει τα αποτελέσματα της έρευνας. Με το AND συνδέουμε δύο ή 

περισσότερες λέξεις τις οποίες δεν ψάχνουμε μεμονωμένα αλλά ως σύνολο. Αν 

επιθυμούμε  να γίνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένοι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

φράσεις αντί για λέξεις. 

Για παράδειγμα η αναζήτηση CAT AND DOG, θα επιστρέψει ως αποτελέσματα ό,τι 

περιλαμβάνει και τις δύο λέξεις-κλειδιά. 

 

2.3.1.2. OR / Ή 

Η χρήση του διευρύνει τα αποτελέσματα της έρευνας. Το χρησιμοποιούμε 

κυρίως όταν αναζητούμε κοντινές μεταξύ τους έννοιες ή συνώνυμα. 

Για παράδειγμα η αναζήτηση CAT OR DOG θα επιστρέψει ως αποτελέσματα 

ό,τι περιλαμβάνει τη λέξη CAT, ό,τι περιλαμβάνει τη λέξη DOG και ό,τι 

περιλαμβάνει και τις δύο λέξεις ταυτόχρονα.  

 

2.3.1.3. NOT / ΟΧΙ 

Η χρήση του περιορίζει τα αποτελέσματα της έρευνας. Το χρησιμοποιούμε όταν 

θέλουμε να αποκλείσουμε λέξεις από την έρευνά μας. 

Για παράδειγμα η αναζήτηση CAT NOT DOG θα επιστρέψει ως αποτελέσματα εκείνα 

που περιέχουν τη λέξη CAT και θα αποκλείσει εκείνα που περιέχουν ταυτόχρονα και 

τις δύο λέξεις.  

 

2.3.1.5. Συνδυασμός των τελεστών Boole 

Οι τελεστές Boole (AND - OR - NOT) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά με τη χρήση παρενθέσεων. 

Λάβετε υπόψη ότι οι βιβλιογραφικές βάσεις και οι μηχανές αναζήτησης εκτελούν πρώτα τα ερωτήματα μέσα στις 

παρενθέσεις. Για παράδειγμα: 

(ΗΘΙΚΗ AND (ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ OR ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ)) 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον τρόπο συνδυασμού των τελεστών Boole μέσα από τον οδηγό 'Advanced Boolean 

Searching' των Βιβλιοθηκών του Colorado State University. 

 

http://search.lib.auth.gr/
http://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/search.pdf
http://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/search.pdf
http://lib.colostate.edu/tutorials/advboolean.html
http://lib.colostate.edu/tutorials/advboolean.html
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2.3.2. Αποκοπή και άλλα σύμβολα 

2.3.2.1. Σύμβολο της αποκοπής (*) 

Το σύμβολο της αποκοπής * χρησιμοποιείται προκειμένου στην έρευνα να περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές 

καταλήξεις ενός όρου (παράγωγα, πληθυντικός, γενική, κ.ά.). 

Για παράδειγμα η αναζήτηση Pollut* θα επιστρέψει ως αποτελέσματα τις λέξεις pollution, polluted, polluters κ.λπ. 

 

2.3.2.2. Σύμβολο του λατινικού ερωτηματικού (?) 

Το λατινικό ερωτηματικό (?) χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση χαρακτήρων (συνήθως μέχρι 3 και όχι στην 

αρχή της λέξης) που είναι άγνωστοι στην ορθογραφία ή για ανάκτηση αγγλόφωνων ή αμερικάνικων μορφών μίας 

λέξης 

Για παράδειγμα: organi?ation για organization ή organisation, wom?n για woman ή women 

 

2.3.2.3. Εισαγωγικά (“ ”)   

Τα διπλά εισαγωγικά χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση φράσης 

Για παράδειγμα η έρευνα United Nations θα επιστρέψει ως αποτελέσματα κείμενα που περιλαμβάνουν και τις δύο 

λέξεις όχι απαραίτητα τη μία δίπλα από την άλλη. Η έρευνα “United Nations” θα επιστρέψει ως αποτελέσματα 

κείμενα που περιλαμβάνουν τη φράση United Nations.  

 

2.3.2.4. Τελεστές εγγύτητας  

Η χρήση των τελεστών εγγύτητας διευκολύνει τον ερευνητή προκειμένου να αναζητά λέξεις-κλειδιά που βρίσκονται 

κοντά μεταξύ τους και ενδεχομένως δεν αποτελούν μέρος της ίδιας φράσης. 

NEAR # / WITH# / WITHIN# 

Και οι τρεις τελεστές ακολουθούνται από αριθμό ο οποίος ορίζει τις λέξεις που επιτρέπεται να βρίσκονται ανάμεσα 

σε αυτές που αναζητούμε. 

Για παράδειγμα η αναζήτηση (διαταραχές WITHIN 3 ανάπτυξης) θα επιστρέψει ως αποτελέσματα κείμενα που 

περιλαμβάνουν αυτές τις δύο λέξεις με οποιαδήποτε σειρά και έως και τρεις λέξεις ανάμεσά τους: Διαταραχές της 

ανάπτυξης, διαταραχές στη γλωσσική ανάπτυξη,  Ανάπτυξη του λόγου και διαταραχές στα παιδιά.  

 

2.3.3. Περιορισμοί 

Ο περιορισμός των αποτελεσμάτων που θα επιστρέψει μία έρευνα μπορεί να εφαρμοστεί 

 με την επιλογή πεδίων όπου θα εκτελεστεί η έρευνα, ή 

 με τη χρήση φίλτρων 

Ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε μηχανής αναζήτησης ή βιβλιογραφικής βάσης παρέχονται διαφορετικά πεδία 

για τον περιορισμό της αναζήτησης. Τα πιο συνηθισμένα είναι: 

 Συγγραφέας / Author 

 Τίτλος / Title 

 Τίτλος περιοδικού / Journal title 

 Περίληψη / Abstract 

 Εκδότης / Publisher 

 Θέμα / Subject  

Άλλες δυνατότητες περιορισμού που παρέχονται είναι η Γλώσσα, ο Τύπος περιεχομένου, η Ημερομηνία έκδοσης, 

κ.ά. 
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2.4. Πολλά / Λίγα αποτελέσματα 
Συχνά θα πρέπει να κρίνετε αν τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σας είναι πολλά ή λίγα. Πολλά αποτελέσματα 

ενδεχομένως να σημαίνει ότι μεταξύ τους υπάρχουν και ορισμένα που δε σχετίζονται με το θέμα που αναζητάτε. 

Αντίθετα, η εμφάνιση λίγων αποτελεσμάτων μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένες επιλογές αναφορικά με τους 

όρους, τις τεχνικές ή τα εργαλεία αναζήτησης.  

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται ορισμένες τεχνικές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν είτε να βρείτε 

περισσότερα σχετικά αποτελέσματα (στην περίπτωση που έχετε πολλά αποτελέσματα), είτε να διευρύνετε τις 

αναζητήσεις σας (στην περίπτωση που δεν έχετε αρκετά αποτελέσματα). 

 

2.4.1. Πολλά αποτελέσματα; 

1. Αναρωτηθείτε αν οι όροι αναζήτησής σας είναι πολύ γενικοί; 

i. Δείτε ξανά την επιλογή όρων που κάνατε για αναζήτηση 

ii. Μελετήστε προσεκτικά τους όρους αναζήτησής σας και γίνετε περισσότερο συγκεκριμένοι. 

iii. Σκεφτείτε ειδικότερους όρους ή και πρόσθετες έννοιες. 

2. Χρησιμοποιήστε τη θεματική αναζήτηση 

Η τεχνική αυτή βελτιώνει τη σχετικότητα των αποτελεσμάτων μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό τους. Για 

παράδειγμα αν έχετε εντοπίσει ένα βιβλίο που είναι ακριβώς στο θέμα που αναζητάτε, ελέγξτε τη θεματική 

του περιγραφή. Κάνοντας κλικ πάνω στη θεματική επικεφαλίδα θα οδηγηθείτε σε μία λίστα βιβλίων που 

έχουν περιγραφεί με αυτή. Έτσι θα εντοπίσετε βιβλία με το ίδιο ακριβώς θέμα. 

3. Κάντε αναζητήσεις σε συγκεκριμένα πεδία π.χ. τίτλο, θέμα, κ.λπ. 

Η τεχνική αυτή μειώνει τα αποτελέσματα αφού περιορίζει την αναζήτηση σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. 

4. Αναζητήστε με φράσεις. Η τεχνική αυτή θα ψάξει τη σειρά των λέξεων όπως ακριβώς θα τις πληκτρολογήσετε. 

5. Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες του εργαλείου αναζήτησης για να περιορίσετε τις αναζητήσεις σας. 
Οι περιοριστικές επιλογές εξαρτώνται από το εργαλείο αναζήτησης που κάθε φορά χρησιμοποιείτε. 
Μεταξύ των πιο συχνών είναι: έτος έκδοσης, εύρος ετών έκδοσης, γλώσσα, χώρα/γεωγραφική περιοχή, 
πλήρες κείμενο, είδος δημοσιεύματος, κ.λπ. 
 

2.4.2. Λίγα αποτελέσματα; 

1. Ελέγξτε την ορθογραφία σας 

a. Δείτε αν έχετε πληκτρολογήσει λάθος ή ανορθόγραφα τους όρους αναζήτησής σας. 

b. Σκεφτείτε παραλλαγές στην ορθογραφία των όρων σας. Η χρήση χαρακτήρων αποκοπής ή μπαλαντέρ 

μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική λύση. 

2. Μήπως είστε πολύ συγκεκριμένοι; 

a. Μελετήστε προσεκτικά τους όρους αναζήτησής σας. Αν διεξάγετε μια αναζήτηση με φράσεις, σπάστε 

τη φράση σε ξεχωριστές λέξεις-κλειδιά. 

b. Διευρύνετε τους όρους αναζήτησής σας και προσπαθήστε να σκεφτείτε εναλλακτικούς όρους 

αναζήτησης (βλ. Επιλογή όρων για αναζήτηση). 

c. Απορρίψτε τυχόν ασήμαντες έννοιες από την στρατηγική αναζήτησής σας.  

3. Χρησιμοποιήστε χαρακτήρες αποκοπής. Θυμηθείτε την τεχνική αναζήτησης με χαρακτήρες αποκοπής. Θα 

σας βοηθήσει να διευρύνετε τις αναζητήσεις σας. 

4. Αναρωτηθείτε μήπως δεν έχουν γραφτεί πολλά για το θέμα σας 

a. Είναι πολύ πιθανό να έχει διεξαχθεί περιορισμένη έρευνα για το θέμα σας. Ωστόσο, για να μπορέσετε 

να καταλήξετε σε αυτό το συμπέρασμα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψάξει σε έναν 

ικανοποιητικό αριθμό διαφορετικών εργαλείων αναζήτησης (βλ. Βήμα 2>Τι ψάχνω). 

b. Μια τελευταία λύση είναι η αναζήτηση στη Google. Εκεί θα μπορείτε να διαπιστώσετε πώς 

καλύπτεται το θέμα σας από μη ακαδημαϊκές πηγές. Ίσως να εντοπίσετε καλύτερους όρους 

αναζήτησης, τους οποίους θα χρησιμοποιήσετε ξανά στα εργαλεία αναζήτησης. 

c. Αν έχετε αμφιβολίες συμβουλευτείτε τον επιβλέποντα καθηγητή σας / την επιβλέπουσα καθηγήτριά 

σας ή και το προσωπικό της βιβλιοθήκης. 

5. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο αναζήτησης; Ο ευκολότερος τρόπους να δείτε αν το εργαλείο 

αναζήτησης που χρησιμοποιείτε είναι το πλέον κατάλληλο (βλ. 2.1. Τι ψάχνω;). Μήπως επιλέξατε μία βάση 
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που εστιάζει σε άλλο θέμα ή η κύρια γλώσσα της είναι άλλη από αυτή που σας ενδιαφέρει; Κάντε μια βασική 

αναζήτηση με τις λέξεις-κλειδιά που έχετε επιλέξει. 

 

3. Οργανώνω το υλικό μου 
Η οργάνωση του υλικού για την εργασία σας αποτελεί μία διαδικασία στην οποία περιλαμβάνονται αρκετές 

αναθεωρήσεις. Γενικά περιλαμβάνει: 

 μελέτη του υλικού (3.1. Τεχνικές ανάγνωσης). Μπορείτε να οργανώσετε το υπό μελέτη υλικό σε ενότητες 

μίας πρόχειρης δομής ή σε βασικές έννοιες που διαπραγματεύεστε στην εργασία σας.  

 τήρηση σημειώσεων (3.2. Κρατώ σημειώσεις). Κατά τη μελέτη κρατάτε σημειώσεις που θα σας βοηθήσουν 

στη συγγραφή. 

 πρόχειρη δομή εργασίας (3.3. Πρόχειρη δομή εργασίας). Προτιμήστε κειμενογράφο, επιλέξτε μία δομή και 

εύκολα αναθεωρήστε την μεταφορά των κειμένων και των σημειώσεών σας σε άλλη ενότητα της εργασίας 

σας. 

 αξιολόγηση των αναγνωσμάτων σας. Έχετε εντοπίσει 2.4. Πολλά / Λίγα αποτελέσματα για κάποια ενότητα; 

Υπάρχει κάποια νέα έννοια/διάσταση ενός θέματος/ενότητα που πρέπει να συμπεριλάβετε στην εργασία 

σας; Επιλέξτε νέους όρους αναζήτησης (βλ. 1.3. Επιλέγω όρους για αναζήτηση). 

 οργάνωση βιβλιογραφίας. Χρησιμοποιήστε εργαλεία για αυτόματη εξαγωγή βιβλιογραφίας.   

3.1. Τεχνικές ανάγνωσης 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, και όχι μόνο, καλείστε να διαβάζετε και να κατανοείτε ένα μεγάλο όγκο 

πληροφοριών. Η εφαρμογή τεχνικών ανάγνωσης μπορεί να σας διευκολύνει στην κατανόηση των κειμένων και να 

σας εξοικονομήσει χρόνο και δυνάμεις. 

Σε περίπτωση που μελετάτε στο πλαίσιο συγγραφής μίας εργασίας, ίσως να σας βοηθήσει να οργανώσετε το υπό 

μελέτη υλικό στις ενότητες της εργασίας σας. 

Στόχος  Τεχνική 

Γνωριμία με το υπό μελέτη κείμενο Επισκόπηση (survey) 

Κατανόηση βασικών ιδεών του κειμένου Γρήγορη ανάγνωση (skimming) 

Αναζήτηση συγκεκριμένης πληροφορίας Ανιχνευτική ανάγνωση (scanning) 

Βαθιά κατανόηση κειμένου Ανάγνωση για μελέτη (study reading) 

Κριτική κειμένου Κριτική ανάγνωση (critical reading) 

 

3.1.1. Επισκόπηση (survey) 

Η επισκόπηση (survey) αφορά στον έλεγχο των βασικών σημείων ενός κειμένου πριν την ανάγνωσή του. Βοηθά στον 

εντοπισμό του κυρίου θέματος ενός κειμένου, στην κατανόηση της δομής του, στην εκτίμηση του απαιτούμενου 

κόπου και χρόνου για την κατανόησή του. 

Πριν μελετήσετε το κεφάλαιο ενός βιβλίου ή ένα άρθρο, αναζητήστε τα παρακάτω σημεία (Birmingham City 

University, Center for academic success, 2011; University of Southampton, 2008):   

 Τίτλος. 

 Εισαγωγή ή Περίληψη (αν πρόκειται για άρθρο). 

 Κύριες επικεφαλίδες και τις υποεπικεφαλίδες τους (1ου και 2ου επιπέδου αντίστοιχα). 

 Πρώτες προτάσεις σε κάθε παράγραφο (κύρια ιδέα παραγράφου). 

 Διαγράμματα, εικόνες, χάρτες κ.ά. και τις λεζάντες τους. 

 Συνόψεις (πολλά διδακτικά βιβλία στο τέλος του κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνουν μία σύνοψη με τις 

πληροφορίες που θα πρέπει να έχετε κατανοήσει ολοκληρώνοντας την ανάγνωσή του ) ή Συμπεράσματα. 

Να θυμάστε ότι η επισκόπηση ενός άρθρου συνήθως δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 
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3.1.2. Γρήγορη ανάγνωση (skimming) 

Η γρήγορη ανάγνωση (skimming) χρησιμοποιείται συχνότερα σε κείμενα για τα οποία γνωρίζουμε ελάχιστα. Αφορά 

στην επιλογή και ανάγνωση των βασικών σημείων ενός κειμένου. Γνωστές τεχνικές γρήγορης ανάγνωσης είναι 

(Charles Darwin University, 2013; Allison, 2011): 

1. Αρχή – τέλος. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην άποψη ότι όλα τα καλογραμμένα κείμενα διαθέτουν εισαγωγή, 

κυρίως κείμενο και συμπεράσματα. Επομένως, οι κύριες ιδέες του κειμένου θα αναφέρονται σύντομα στην 

εισαγωγή, θα αναλύονται με λεπτομέρεια στο κυρίως κείμενο και θα επαναλαμβάνονται με συντομία στα 

συμπεράσματα. Έτσι αυτή η τεχνική απαιτεί την ανάγνωση: 

a. των πρώτων παραγράφων κάθε τμήματος του κειμένου (π.χ. κεφάλαιο, ενότητα), 

b. της τελευταίας παραγράφου του κάθε τμήματος του κειμένου (π.χ. κεφάλαιο, ενότητα). 

2. Πρώτες προτάσεις. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι η πρώτη πρόταση μίας παραγράφου εισάγει 

και στα κύρια σημεία που αναλύονται στο κύριο μέρος της παραγράφου. Η ανάγνωση της πρώτης πρότασης 

από κάθε παράγραφο επιτρέπει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι συγγραφείς του κειμένου δομούν 

και παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους.   

Πολλές φορές οι συγγραφείς χρησιμοποιούν στα κείμενά τους διαφορετική μορφοποίηση για λέξεις που είτε 

αποτελούν ορολογία, είτε εκφράζουν μία κύρια ιδέα. Προσέξτε, λοιπόν, οποιαδήποτε διαφοροποίηση στη 

μορφοποίηση κάποιων λέξεων, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, χρήση εισαγωγικών «» 

ή “”, κ.ά. 

Με τη γρήγορη ανάγνωση δεν είναι εύκολη η κατανόηση ενός κειμένου. Έτσι κατά την ανάγνωση του προσπαθήστε 

να θέσετε ερωτήσεις στον εαυτό σας, όπως: 

 Τι λένε οι συγγραφείς; Ποιο είναι το κύριο θέμα; 

 Τι εννοούν οι συγγραφείς; Ποια είναι τα επιχειρήματά τους; Πως τα αποδεικνύουν; 

 Πως συνδέεται το κείμενο με όσα γνωρίζετε ήδη ή με όσα προσπαθείτε να μάθετε; Θεωρείτε ως ιδιαίτερα 

σημαντική κάποια ιδέα ή κάποιο επιχείρημα του κειμένου; Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την ιδέα ή με 

αυτό το επιχείρημα; 

Χρήσιμο είναι να σημειώνετε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που δίνετε. Ακόμα μπορείτε να αντιγράφετε ή να 

υπογραμμίζετε σημεία του κειμένου που κεντρίζουν το ενδιαφέρον σας. Οι σημειώσεις αυτές θα σας βοηθήσουν 

τόσο στην απομνημόνευση των βασικών σημείων του κειμένου, όσο και στη συγγραφή της ακαδημαϊκής σας 

εργασίας (προσχέδιο με τις δικές σας σκέψεις και επιχειρήματα καθώς και με τις βιβλιογραφικές σας αναφορές). 

 

3.1.3. Ανιχνευτική ανάγνωση (scanning) 

Η τεχνική της ανιχνευτικής ανάγνωσης (scanning) χρησιμοποιείται συχνότερα σε κείμενα για τα οποία έχουμε μία 

πρότερη γνώση, π.χ. τα έχουμε διαβάσει στο παρελθόν ή γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές το περιεχόμενό τους. Αφορά 

στον εντοπισμό μιας συγκεκριμένης πληροφορίας σε ένα κείμενο όπως η ημερομηνία ενός γεγονότος, ο αριθμός ενός 

τηλεφώνου, ένα συγκεκριμένο λήμμα σε μία εγκυκλοπαίδεια, κ.λπ. 

Για να είναι πετυχημένη η ανιχνευτική ανάγνωση θα πρέπει (Allison, 2011): 

1. Να γνωρίζετε πώς είναι οργανωμένη η πληροφορία στο κείμενο. Για παράδειγμα στα λεξικά και στις 

εγκυκλοπαίδειες η πληροφορία είναι οργανωμένη αλφαβητικά. Αν αναζητάτε συγκεκριμένη πληροφορία σε 

ένα άρθρο προσπαθήστε να κατανοήσετε τη δομή του, ώστε να εντοπίσετε το τμήμα εκείνο που πιθανόν να 

περιλαμβάνει αυτό που ψάχνετε (ελέγξτε τίτλο, επικεφαλίδες και λεζάντες σε σχήματα και πίνακες). 

2. Να είστε γρήγοροι/ες και να μη σας αποσπούν την προσοχή άσχετες πληροφορίες που σας δίνει το κείμενο. 

3. Ελέγξετε τουλάχιστον δύο φορές ότι η πληροφορία που εντοπίσατε είναι όντως αυτή που αναζητούσατε. 

 

3.1.4. Ανάγνωση για μελέτη (study reading) 

Η ανάγνωση για μελέτη (study reading) επιτρέπει την κατανόηση και την απομνημόνευση εννοιών και πληροφοριών. 

Είναι πιο αργή σε σχέση με άλλες μεθόδους καθώς διαβάζεται όλο το κείμενο και δεν εξαιρείται κανένα τμήμα του.  
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Η ανάγνωση για μελέτη είναι γνωστή με το αρκτικόλεξο SQ4R (Coon & Miterrer, 2010; Rowan University, c2015): 

S – Survey. Εφαρμόστε την τεχνική της επισκόπησης. Σε περίπτωση που πρόκειται να μελετήσετε ένα 

βιβλίο μπορείτε να κάνετε επισκόπηση ανά κεφάλαιο. 

Q – Question. Θέστε στον εαυτό σας ερωτήματα. Έχοντας στο νου την απάντηση των ερωτημάτων 

που θέσατε θα σας βοηθήσει στο να μη χάνετε εύκολα τον ειρμό της ανάγνωσης καθώς θα μελετάτε 

το κείμενο. 

R1 – Read. Διαβάστε το κείμενο προσπαθώντας να δώσετε απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Σε 

περίπτωση που κάποια τμήματα είναι πιο πυκνογραμμένα ή δυσνόητα, επικεντρωθείτε σε αυτά για 

να τα κατανοήσετε. 

R2 – Record. Καταγράψτε τις απαντήσεις σε ένα σημειωματάριο. Γράψτε την περίληψη μιας ενότητας 

με δικά σας λόγια. Αν σας βοηθά, μπορείτε να καταγράψετε τις απαντήσεις, τις περιλήψεις σας και 

σημαντικές σημειώσεις ακολουθώντας μία δική σας δομή, διαφορετική από εκείνη του αρχικού 

κειμένου. Αυτή η τακτική μπορεί να σας βοηθήσει στην κατανόηση του κειμένου και σε μελλοντικές 

επαναληπτικές αναγνώσεις. 

R3 – Recite. Με την ολοκλήρωση κάποιας ενότητας προσπαθήστε να θυμηθείτε τις κύριες 

επικεφαλίδες και ιδέες του κειμένου. Προσπαθήστε να απαντήσετε εκ νέου στις ερωτήσεις που 

θέσατε. Ακούγονται σωστές οι απαντήσεις σας; Μπορείτε να απαντήσετε με ευκολία; Αν ναι, 

σιγουρευτείτε ότι στις απαντήσεις σας χρησιμοποιήσατε δικές σας λέξεις και δεν έχετε 

απομνημονεύσει τμήματα του κειμένου. Αν όχι, ξαναμελετήστε το κείμενο και προσπαθήστε εκ νέου 

να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Με αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες να διατηρηθούν όλα 

όσα μελετήσατε για περισσότερο καιρό στη μνήμη σας. 

R4 – Review. Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του κειμένου, προσπαθήστε να κάνετε μία 

επανάληψη κοιτώντας ξανά τα κύρια τμήματα του κειμένου, κύριες επικεφαλίδες, τις δικές σας 

σημειώσεις. Προσπαθήστε εκ νέου να απαντήσετε σε ερωτήσεις από διαφορετικές ενότητες. Μην 

ξεχνάτε ότι η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης! 

Συμβουλή: Κρατήστε σημειώσεις 

Όταν μελετάτε ένα κείμενο χρήσιμο είναι να κρατάτε σημειώσεις (βλ. 3.2. Κρατώ σημειώσεις), αφού αυτές μπορούν 

να αποτελέσουν το προσχέδιο της εργασίας σας. 

Καλό θα ήταν μάλιστα να προσθέτετε σε αυτές τις σημειώσεις και τη βιβλιογραφική αναφορά. Έτσι το προσχέδιό σας 

θα περιλαμβάνει όχι μόνο ορισμένες δικές σας αρχικές σκέψεις και επιχειρήματα, αλλά και τις αναφορές (αναφορές 

μέσα στο κείμενο και βιβλιογραφία) προς τις πηγές που εντοπίσατε και χρησιμοποιήσατε. 

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση, προσθέστε αναφορές χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης 

βιβλιογραφικών αναφορών (π.χ. Mendeley - https://www.mendeley.com/). 

 

3.1.5. Κριτική ανάγνωση (critical reading) 

Η κριτική ανάγνωση (critical reading) εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η αναγνώριση του σκοπού των 

συγγραφέων, η ανίχνευση επιχειρημάτων, πιθανών προκαταλήψεων ή μη επιστημονικών απόψεων και η αξιολόγηση 

των απόψεων και των επιχειρημάτων των συγγραφέων. 

Η κριτική ανάγνωση χρησιμοποιείται συχνά στο πλαίσιο μιας ακαδημαϊκής εργασίας. Μοιάζει αρκετά με την 

ανάγνωση για μελέτη με τη διαφορά ότι κατά την ανάγνωση τίθενται και ερωτήματα που σχετίζονται με τις πρότερες 

γνώσεις του αναγνώστη και με το θέμα της εργασίας (π.χ. Πως σχετίζεται αυτό που διαβάζω με αυτά που ξέρω;). 

Ορισμένα ερωτήματα που μπορείτε να θέσετε κατά τη διαδικασία της κριτικής ανάγνωσης ενός κειμένου είναι τα 

παρακάτω (Charles Darwin University, 2013): 

https://www.mendeley.com/
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 Σε τι αναφέρεται το κείμενο; 

 Ποια είναι τα κύρια επιχειρήματα; Παρέχουν οι συγγραφείς επαρκείς αποδείξεις; 

 Υπάρχουν περιορισμοί στη μεθοδολογία που ακολούθησαν οι συγγραφείς; Για παράδειγμα, μήπως τα 

συμπεράσματα των συγγραφέων βασίζονται σε ένα μικρό δείγμα;   

 Σχετίζεται με όσα ξέρω ή όχι; Αν ναι, με τι σχετίζεται και πως; 

 Συμφωνώ ή διαφωνώ με όσα έχω μελετήσει; Τι αποδείξεις/επιχειρήματα μπορώ να χρησιμοποιήσω 

προκειμένου να αιτιολογήσω τη συμφωνία ή διαφωνία μου με το κείμενο; 

 Οι απόψεις, τα επιχειρήματα και οι αποδείξεις που παρουσιάζονται από τους/τις συγγραφείς θεωρούνται 

αποδεκτές από ειδικούς του χώρου; Θεωρούνται καινοτόμες, αμφιλεγόμενες, ελλιπείς; 

 Υπάρχουν εναλλακτικές απόψεις άλλων συγγραφέων για το ίδιο θέμα που πρέπει να λάβω υπόψη; 

 Τι συμπεράσματα βγάζω από αυτό το κείμενο; Μήπως μπορώ να προχωρήσω σε μία γενίκευση ή 

απλοποίηση βασιζόμενος/η σε αυτό που μόλις διάβασα; 

 Μήπως αυτό που διαβάζω μου δημιουργεί κάποιο άλλο ερώτημα που θα πρέπει να το απαντήσω 

μελετώντας ένα άλλο άρθρο/βιβλίο; 

3.2. Κρατώ σημειώσεις 
Κατά τη διάρκεια της μελέτης κρατήστε σημειώσεις (κατά προτίμηση σε κειμενογράφο). Σε κάθε περίπτωση 

καταγράψτε τη βιβλιογραφική αναφορά του κείμενου που μελετάτε, καθώς και τη σελίδα στην οποία αναφέρεται η 

σημείωσή σας. 

Οργανώστε τις σημειώσεις σας στις ενότητες της πρόχειρης δομής (π.χ. κυρίως κείμενο, συμπεράσματα, κ.λπ.) ή με 

βάση βασικές έννοιες της εργασίας σας. 

Χρησιμοποιήστε για τις ενότητες/βασικές έννοιες επικεφαλίδες διαφορετικών επιπέδων. Χρησιμοποιώντας 

επικεφαλίδες μπορείτε αργότερα να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων και εύκολα να περιηγηθείτε στις 

σημειώσεις σας. 

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τα διαφορετικά είδη των σημειώσεων και πότε χρησιμοποιούνται: 

Στόχος Είδος σημείωσης Πως; 

Εύκολος εντοπισμός σημαντικών 
πληροφοριών, όπως ορισμοί, κύρια 
ιδέα, σημαντικές λέξεις σε προτάσεις 

Επισήμανση 
Υπογράμμιση επάνω στο κείμενο ή χρωματισμός 
του. Αποφύγετε την υπερβολική υπογράμμιση. 

Απόσπασμα από ένα κείμενο για την 
υποστήριξη μίας δικής μας ιδέας 

Παράθεση 

Αυτολεξεί αντιγραφή με εισαγωγικά («» ή ""). Αν η 
παράθεση είναι μεγάλη χρησιμοποιήστε άλλη 
μορφοποίηση. Μην ξεχάσετε να κάνετε 
παραπομπή. 

Καταγραφή της δική σας ιδέας με 
αφορμή την ανάγνωση κάποιου 
κειμένου 

Σχόλια 

Σημειώστε το σχόλιό σας είτε επάνω στο κείμενο, 
είτε στο περιθώριο. Εναλλακτικά αντιγράψτε στον 
κειμενογράφο την άποψη που σχολιάζετε (μαζί με 
την παραπομπή της) και από κάτω καταγράψτε το 
δικό σας σχόλιο. 

Καταγραφή του νοήματος ενός 
κειμένου 

Σύνοψη / περίληψη 
Καταγράψτε τα βασικά σημεία του κειμένου με 
ΔΙΚΑ ΣΑΣ λόγια. Μην ξεχάσετε να κάνετε 
παραπομπή. 

 

3.3. Πρόχειρη δομή εργασίας 
Σκεφτείτε πως μέσα από την εργασία σας προσπαθείτε να χειριστείτε ένα θέμα σύμφωνα με τις οδηγίες που σας 

έχουν δοθεί. 

Ο αναγνώστης του κειμένου σας θα πρέπει να κατανοήσει τα επιχειρήματά σας και να πειστεί ότι αυτά που έχετε 

γράψει αποτελούν προϊόν έρευνας, μελέτης, σύνθεσης και κριτικής σκέψης. Το κείμενό σας, επομένως περιγράφει 

μία ιστορία και απαιτεί κάποια πράγματα να ειπωθούν με συγκεκριμένη σειρά. Για τη δική σας διευκόλυνση, όμως, 
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δε χρειάζεται να γράψετε το κείμενο με την ίδια σειρά που θα το διαβάσουν οι αναγνώστες σας (βλ. παρακάτω 

Πίνακας 1).  

 Δημιουργήστε ένα έγγραφο στο κειμενογράφο (π.χ. MS Word) που χρησιμοποιείτε. 

 Δημιουργήστε τις παρακάτω ενότητες ή εκείνες που σας έχει προτείνει ο/η καθηγητής/τριά σας. 

 Ξεκινήστε από το κυρίως μέρος της εργασίας, το οποίο θα χειριστείτε ανάλογα με τις οδηγίες (βλ. Λέξεις-

οδηγοί). Το κυρίως μέρος της εργασίας θα πρέπει να είναι χωρισμένο σε κεφάλαια, υποκεφάλαια. Ο αριθμός 

των μερών αυτών εξαρτάται από το συνολικό μέγεθος που έχει η εργασία, καθώς και το πόσο αναλυτική 

πρέπει να είναι αυτή. 

 Για παράδειγμα αν η εργασία σας αφορά τη σύγκριση δύο θεωριών, θα πρέπει στο κυρίως μέρος της 

εργασίας σας να παρουσιάσετε την κάθε θεωρία και έπειτα να εντοπίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές. 

 Ειδικά η οργάνωση του κυρίους μέρους της εργασίας ενδέχεται να αλλάξει, όσο προχωράτε στη μελέτη του 

υλικού σας. 

 

Πίνακας 1: Βασικά μέρη εργασίας* 

Τμήμα εργασίας Απαντά στην ερώτηση Σειρά 
συγγραφής 

Τίτλος Ποιο είναι το κύριο θέμα της εργασίας; 6 

Περίληψη Τι έκανα; (με λίγα λόγια) 7 

Εισαγωγή Ποιο είναι το πρόβλημα με το οποίο ασχολούμαι; 3 

Κύριο 
μέρος 

Βιβλιογραφική 
επισκόπηση 

Τι έχει ήδη μελετηθεί από άλλους για το θέμα ….. 4 

Μεθοδολογία Πώς έλυσα το πρόβλημα; Τι ακριβώς έκανα; 1 

Αποτελέσματα Τι βρήκα; 2 

Συζήτηση - 
Συμπεράσματα 

Τι σημαίνουν αυτά που βρήκα / Που καταλήγει η εργασία μου; 5 

Λίστα αναφορών Σε ποιων δουλειά αναφέρομαι μέσα στο κείμενό μου; Αυτόματα 

Προτεινόμενη 
βιβλιογραφία 

Έχω μελετήσει, αλλά δεν αναφέρω. Χρήσιμα για περαιτέρω με 
εμβάθυνση στο πρόβλημα της εργασίας. 

(προαιρετικό) 

Παραρτήματα Υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες ή δεδομένα; (προαιρετικό) 

 

* Ο πίνακας βασίζεται σε πίνακα του βιβλιοθηκονόμου Greg Anderson (2011, July) και χρησιμοποιείται 
εδώ με την άδειά του.  

  

http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWsections.html
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3.4. Οργανώνω τη βιβλιογραφία μου 
Οργανώστε τη βιβλιογραφία σας κατά τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας. Κάθε φορά που σημειώνετε μία ιδέα ή 

αντιγράφετε ένα απόσπασμα, καταγράψτε τη βιβλιογραφική αναφορά. Επιβεβαιώστε με τον καθηγητή/την 

καθηγήτριά σας το στυλ βιβλιογραφίας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε (π.χ. APA, Harvard Style, Chicago manual of 

style, MLA, κ.ά.). Σημειώστε ότι οι αναφορές γράφονται με διαφορετικό τρόπο μέσα στο κείμενο (παραπομπές - 

citations) και με διαφορετικό τρόπο στην τελική βιβλιογραφία (αναφορές - references).  

Μπορείτε να αντιγράψετε τις βιβλιογραφικές αναφορές: 

... βιβλίων από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Επιλέξτε το σύνδεσμο "Εμφάνιση παραπομπής" στην εγγραφή 

ενός βιβλίου που σας ενδιαφέρει (π.χ. Εγγραφή βιβλίου Θεωρίες μάθησης και αγωγής). Ο κατάλογος εξάγει 

αναφορές σε APA, Chicago Style & MLA. 

 

Εικόνα 1: Δείγμα οθόνης από τον Κατάλογο. Εμφάνιση παραπομπής για το βιβλίο Θεωρίες μάθησης και αγωγής 

... άρθρων περιοδικών και συνεδρίων από το εργαλείο EasyBib. Επιλέξτε το πρότυπο 

βιβλιογραφίας που θα χρησιμοποιήσετε και απλά πληκτρολογήστε το μοναδικό αριθμό του 

άρθρού (DOI  - Digital Object Identifier) 

 

Για τη μόνιμη αποθήκευση της βιβλιογραφίας και την οργάνωσή της, 

χρησιμοποιήστε το εργαλείο Mendeley. 

 

 

4. Γράφω την εργασία μου 
Κατά τη συγγραφή της εργασίας φροντίστε να αποτυπώσετε τις ιδέες και τα συμπεράσματά σας στο κείμενο με στόχο 

αφενός να πληροίτε τις προδιαγραφές της εργασίας, αφετέρου να πείσετε με τα επιχειρήματά σας. Προκειμένου να 

το πετύχετε αυτό, θα πρέπει η εργασία σας να: 

 είναι γραμμένη κατά ακαδημαϊκό τρόπο (βλ. 4.1. Ακαδημαϊκή γραφή) 

 είναι οργανωμένη κατά σαφή τρόπο (βλ. 4.2. Δομή/Μορφή εργασίας) 

 χαρακτηρίζεται από συνοχή (βλ. 4.3. Συνδετικές λέξεις) 

 μην περιλαμβάνει ορθογραφικά λάθη (βλ. 4.4. Διόρθωση κειμένου) 

Σε κάθε περίπτωση μελετήστε την εργασία σας και κάντε ό,τι διορθώσεις κρίνετε απαραίτητες. 

 

http://search.lib.auth.gr/
http://search.lib.auth.gr/Record/995727
http://search.lib.auth.gr/Record/995727
http://www.easybib.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.easybib.com/
http://www.mendeley.com/
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4.1. Ακαδημαϊκή γραφή 
Κατά κύριο λόγο, η γραφή μιας ακαδημαϊκής εργασίας στο πλαίσιο των σπουδών σας, ο τρόπος δηλαδή σύνταξής 

της, είναι «ένας τρόπος επιβεβαίωσης τόσο για τον εαυτό σας, όσο και τους άλλους ότι έχετε κατανοήσει πράγματα» 

(Kirton & McMillan, 2006). 

Η ακαδημαϊκή γραφή είναι μια επίσημη γραφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα γραπτά σας θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη ως άλλα ακαδημαϊκά εγχειρίδια ή ότι τα κείμενά σας θα πρέπει να έχουν συνταχθεί με μακροσκελή και 

περίπλοκα λόγια. Αντίθετα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως προς τη γλώσσα και το ύφος από λιτότητα, ακρίβεια και 

σαφήνεια.  

 

Πίνακας 2: Συμβουλές για την ακαδημαϊκή γραφή.  

  
Δημιουργήστε ενδιαφέρον. Δημιουργήστε ενδιαφέρον 
για να διαβάσει κάποιος την εργασία σας επιλέγοντας 
ένα χαρακτηριστικό τίτλο και συντάσσοντας μία σαφή 
περίληψη. Στην εισαγωγή προσπαθήστε να 
διασαφηνίσετε έννοιες, το υπό μελέτη θέμα και να 
δώσετε όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την 
ευκολότερη ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου 

Μη δημιουργείτε υπερβολικές προσδοκίες. Μην 
αναφέρετε στην αρχή της εργασίας ότι θα κάνετε 
πράγματα τα οποία εν τέλει δε θα κάνετε. Για 
παράδειγμα μην αναφέρετε ότι η εργασία σας θα 
δώσει λύση σε ένα πρόβλημα, ενώ το μόνο που κάνει 
είναι να μελετήσει τη φύση του και να ανιχνεύσει τα 
αίτιά του. 

Μία άποψη/ιδέα/διευκρίνιση πείτε τη μία φορά και 
σωστά. 

Πλεονασμοί, επαναλήψεις, κουραστικές 
κοινοτυπίες ή απόλυτες διατυπώσεις, π.χ. Ο 
μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών είναι ο 
Αριστοτέλης. 

Εξειδίκευση. Η εργασία σας να χρησιμοποιεί την 
ορολογία που απαιτείται από το θέμα και να εστιάζει στο 
θέμα και στις πτυχές που έχουν οριστεί είτε από τον 
καθηγητή, είτε από τον ίδιο το φοιτητή στην εισαγωγή 
της εργασίας. 

Μην παρουσιάζετε άσχετες πτυχές του θέματος που 
ενδεχομένως δεν τις έχετε μελετήσει όσο θα έπρεπε 
και δε σχετίζονται με το θέμα της εργασία σας. 
Αποφύγετε περιττές πληροφορίες που ίσως 
κουράσουν. 

Απλές προτάσεις γραμμένες με σαφήνεια Σύνθετες προτάσεις και δυσνόητες λέξεις 

Ακρίβεια και αντικειμενικότητα. Κάθε πληροφορία που 
χρησιμοποιείτε να την έχετε ελέγξει και να 
συμπεριλάβετε στην εργασία σας απόψεις πολλών 
ερευνητών ακόμα και αν είναι αντικρουόμενες μεταξύ 
τους. 

Υπερβολές ή υποτίμηση αποτελεσμάτων. Πολλοί 
προσπαθώντας να υποστηρίξουν την άποψή τους 
αποδέχονται τα συμπεράσματα μίας μόνο έρευνας 
(που τους συμφέρει) υποτιμώντας ή παραλείποντας 
τα αποτελέσματα άλλων ερευνών με αντίθετη 
άποψη. 

Δεδομένα, πίνακες, γραφήματα. Χρησιμοποιήστε 
γραφικά, πίνακες κ.ά. όταν υποστηρίζουν κάποιο σας 
επιχείρημα. Όλα τα γραφικά, πίνακες κ.λπ. πρέπει να 
συνοδεύονται από επεξηγηματική λεζάντα και να είναι 
αριθμημένα. Επεξηγήστε τα γραφικά μέσα στο κείμενό 
σας. 

Μη χρησιμοποιείτε γραφικά, πίνακες κ.λπ. για να 
«γεμίσετε» σελίδες ή μόνο για αισθητικούς λόγους 
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4.2. Δομή/Μορφή εργασίας 
Ανάλογα με τις οδηγίες και προδιαγραφές που σας έχουν δοθεί θα αρχίσετε να συντάσσετε την εργασία σας. Ο 

παρακάτω πίνακας εμφανίζει πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το κάθε τμήμα της εργασίας σας. 

Πίνακας 3: Βασικά μέρη εργασίας 

Τμήμα εργασίας Μέγεθος Εργασία 2500 λέξεων 

Εξώφυλλο 1 σελίδα 1 σελίδα 
Περιεχόμενα Ανάλογα το πλήθος 

των επικεφαλίδων 
που 
χρησιμοποιήσατε 

1 σελίδα 

Πίνακες σχεδιαγραμμάτων (προαιρετικό) 1 σελίδα 
Περίληψη 250-400 λέξεις 250-400 λέξεις 
Εισαγωγή 10%) 250 λέξεις 
Κύριο μέρος Βιβλιογραφική επισκόπηση 25% 650 λέξεις 

Μεθοδολογία 25% 650 λέξεις 
Αποτελέσματα 25% 650 λέξεις 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 15% 350 λέξεις 

Λίστα αναφορών Αυτόματα Αυτόματα 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία (προαιρετικό) (προαιρετικό) 
Παραρτήματα (προαιρετικό) (προαιρετικό) 

 

Αν δε σας έχουν δοθεί οδηγίες μορφοποίησης, μερικές χρήσιμες οδηγίες: 

Πίνακας 4: Οδηγίες μορφοποίησης 

Μέγεθος σελίδας A4 

Εξώφυλλο ΑΠΘ, Όνομα Σχολής, Όνομα Τμήματος 
Τίτλος εργασίας 

Τίτλος μαθήματος 
Όνομα φοιτητή/φοιτήτριας 
Θεσσαλονίκη, Μήνας, Έτος 

Γραμματοσειρά Calibri 11 px, Times New Roman 12 px.  
Αποφύγετε περίτεχνες γραμματοσειρές που ‘κουράζουν το μάτι’. 

Στοίχιση Πλήρης 

Παράγραφοι Εσοχή ή κενή γραμμή ανάμεσα στις παραγράφους. 

Διάστιχο 1 ή 1,15. Ποτέ παραπάνω από 1,5 

Αρίθμηση σελίδων Είτε στο επάνω μέρος, είτε στο κάτω μέρος της σελίδας δεξιά 

Σημεία στίξης π.χ. κενό μετά από σημείο στίξης 

Λεζάντες Σε εικόνες, γραφήματα, πίνακες με περιγραφή τους. 

  

  



Οδηγός σύνταξης εργασίας Μάθηση-Έρευνα-Γνώση 
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4.3. Συνδετικές λέξεις 
Κατά την ανάπτυξη των επιχειρημάτων σας μπορείτε να χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συνδετικές λέξεις, 

προκειμένου το κείμενό σας να παρουσιάζει συνοχή στην παρουσίαση των επιχειρημάτων σας. 

Πίνακας 5: Συνδετικές - Διαρθρωτικές λέξεις 

Αιτία επειδή, γιατί, διότι, εφόσον, γι’ αυτό, για το λόγο αυτό, μιας και, λόγω του ότι, 
εξαιτίας, χάρη σε, καθώς, απόρροια/απότοκο/αποτέλεσμα αυτού του 
πράγματος/γεγονότος είναι…, η επίπτωση είναι…, η αιτία/ο λόγος/η εξήγηση είναι 

Αντίθεση εξάλλου, εντούτοις, όμως, ωστόσο, ενώ, αν και, αντίθετα, ενάντια, αλλά, παρ΄ όλα 
αυτά, μολονότι, ειδάλλως, όχι μόνο…αλλά και, όχι μόνο δεν…αλλά, στον αντίποδα 

Έμφαση πράγματι, βέβαια, όντως, είναι αλήθεια ότι, αδιαμφισβήτητα, αξίζει να 
σημειωθεί/επισημανθεί…, ιδιαίτερα, αξιοσημείωτο είναι…, ιδιαίτερα σημαντικό είναι, 

Επεξήγηση δηλαδή, ειδικά, ειδικότερα, αυτό σημαίνει, μια ερμηνεία είναι ότι, με άλλα λόγια, πιο 
συγκεκριμένα, για την ακρίβεια 

Παράδειγμα π.χ., λόγου χάρη, λ.χ., για παράδειγμα, όπως, καθώς 

Πρόσθεση-Συμπλήρωση επίσης, επιπλέον, επιπρόσθετα, ακόμη, συμπληρωματικά, πέρα από αυτό 

Προϋπόθεση Αν, υπό τον όρο να, σε περίπτωση που, με την προϋπόθεση να, 

Συμπέρασμα λοιπόν, επομένως, ώστε, άρα, έτσι, συνεπώς, κατά συνέπεια, συμπερασματικά, εν 
κατακλείδι, το αποτέλεσμα είναι, ανακεφαλαιώνοντας, χάρη σε αυτό, συνοψίζοντας, 
αποδεικνύεται ότι 

Χρονική ακολουθία καταρχάς (και όχι καταρχήν), αρχικά, μετά, ύστερα, αργότερα, πριν από, όταν, αφού, 
αφότου, από τότε που, προηγουμένως, ακολούθως, στη συνέχεια, κατόπιν, από τη 
στιγμή που, εν τω μεταξύ 

 

 

4.4. Διόρθωση κειμένου 

 Διαβάστε περισσότερες από μία φορές το κείμενό σας (όχι όλες την ίδια μέρα) 

 Αναρωτηθείτε αν έχει επιτευχθεί ο στόχος της κάθε ενότητάς σας. Πιστεύετε ότι η κάθε ενότητα της 

εργασίας σας προσφέρει τις πληροφορίες που πρέπει; 

 Ελέγξτε την ορθογραφία και τη σύνταξη της εργασίας 

 Ελέγξτε αν κάνετε αναφορά σε ιδέες τρίτων. Περισσότερες πληροφορίες για την αποφυγή λογοκλοπής. 

 Χρησιμοποιήστε λίστα με σημεία ελέγχου (βλ. Παράρτημα Γ. Σημεία τελικού ελέγχου εργασίας) 

http://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/plagiarism.pdf
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Παράρτημα Α. Λέξεις-Οδηγοί 
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http://ilseab.lib.uth.gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Παράρτημα Β. Αξιολόγηση ιστοσελίδων 
Η αξιολόγηση των ιστοσελίδων και πηγών που κάθε φορά εντοπίζονται είναι απαραίτητη, καθώς για τη δημοσίευσή 

τους δεν απαιτείται, ούτε ακολουθείται κάποιο σύστημα ομότιμης αξιολόγησης (peer review), όπως γίνεται στη 

δημοσίευση επιστημονικής αρθρογραφίας μέσω επίσημων καναλιών δημοσίευσης (π.χ. επιστημονικά περιοδικά, 

συνέδρια με κριτές και πρακτικά). 

Μία εύκολη μέθοδος που συχνά αναφέρεται είναι η AACODS η οποία προβλέπει συγκεκριμένα σημεία ελέγχου: 

Accuracy – Φαίνεται να έχει ακολουθήσει επιστημονική μεθοδολογία; Διαθέτει βιβλιογραφία; 

Coverage – Έχουν δηλωθεί ξεκάθαρα τυχόν περιορισμοί στην έρευνας, όπως χρονική περίοδος, 

γεωγραφική περιοχή, ομάδα πληθυσμού, κ.ά; 

Objectivity – Είναι αντικειμενική η πηγή; 

Date – Πότε δημοσιεύθηκε; Έχει τρέχουσα βιβλιογραφία; 

Significance – Είναι σημαντική πηγή για την έρευνα/εργασία σας; 

 

Ένα εύκολο εργαλείο που μπορεί να σα φανεί χρήσιμο στην αξιολόγηση δικτυακών τόπων είναι ο Website Evaluator 

της υπηρεσίας EasyBib. 

  

http://dspace.flinders.edu.au/jspui/handle/2328/3326
http://dspace.flinders.edu.au/jspui/bitstream/2328/3326/4/AACODS_Checklist.pdf
http://webeval.easybib.com/
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Παράρτημα Γ. Σημεία τελικού ελέγχου εργασίας 
 

Γενικός έλεγχος  

Ελέγξτε την ορθότητα του ονόματος και των στοιχείων επικοινωνίας σας, καθώς και των υπόλοιπων 

στοιχείων της σελίδας τίτλου. 
 

Ελέγξτε εάν ο τίτλος της εργασίας είναι σαφής και περιεκτικός. 
 

Ελέγξτε την αρίθμηση των σελίδων σας. 
 

Ελέγξτε τις αποστάσεις των γραμμών της εργασίας σας, ώστε να είναι σύμφωνες με τις τιμές που έχουν 

οριστεί από τους καθηγητές σας. 
 

Ελέγξτε τα περιθώρια της εργασίας σας, ώστε να συμφωνούν με τις τιμές που έχουν οριστεί από τους 

καθηγητές σας. 
 

Μετρήστε τον αριθμό των λέξεων της εργασίας σας, ώστε να συμφωνεί με την τιμή που έχει οριστεί από 

τους καθηγητές σου. 
 

Ελέγξτε την ορθότητα της βιβλιογραφίας και των αναφορών σας. 
 

Ελέγξτε αν έχετε απαντήσει σε όλα τα μέρη του ερευνητικού σας ερωτήματος. 
 

Ορθογραφικός έλεγχος 

Κάντε ορθογραφικό έλεγχο με τον ορθογράφο του υπολογιστή σας αλλά προσέξτε, ο ορθογράφος δεν 

μπορεί να διορθώσει την ορθογραφία των ονομάτων ή την εξειδικευμένη ορολογία. 
 

Διαβάστε προσεκτικά την εργασία σας και διορθώστε χειρόγραφα τυχόν λάθη. Καλό είναι να 

χρησιμοποιείτε και ένα ορθογραφικό λεξικό. 
 

Έλεγχος γραμματικής & στίξης 

Ελέγξτε για τη σωστή χρήση του κόμματος, της τελείας, της άνω και κάτω τελείας, των αποστρόφων, των 

εισαγωγικών, των παρενθέσεων και της ενωτικής παύλας. 
 

Ελέγξτε για τη σωστή σύνταξη των υποκειμένων και των ρημάτων. 
 

Ελέγξτε για τη σωστή χρήση των χρόνων των ρημάτων. 
 

Ελέγξτε αν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου αποδίδουν με σαφήνεια το νόημα της κύριας 

πρότασης από την οποία εξαρτώνται. 
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Έλεγχος λεξιλογίου 

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις έννοιες των λέξεων που χρησιμοποιείτε. Αποφύγετε την εξειδικευμένη 

ορολογία. 
 

Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια λέξη πάρα πολλές φορές, ανατρέξτε στον θησαυρό του υπολογιστή σας ή 

σε ένα ηλεκτρονικό λεξικό συνωνύμων. 
 

Μορφή & διάταξη της εργασίας 

Ελέγξτε αν η εργασία πληροί τις κατευθυντήριες γραμμές της εργασίας σας. Εάν δεν σας έχουν δοθεί 

ρωτήστε τον/την επιβλέπων/ουσα καθηγητή/τρια για σχετικά πληροφορίες. 
 

Έλεγχος σαφήνειας 

Υπάρχει μία εισαγωγή που να σχετίζεται με το ερευνητικό σας ερώτημα; 
 

Έχει κάθε παράγραφος μια κεντρική ιδέα; 
 

Υπάρχουν σαφή συμπεράσματα; 
 

Χρησιμοποιείτε τις σύντομες και σαφείς προτάσεις αντί των μακροσκελών των φλύαρων και των 

διφορούμενων; 
 

Η γραφή σας, ρέει ομαλά από τμήμα σε τμήμα και από παράγραφο σε παράγραφο; 
 

Έλεγχος αναγνώρισης των στοιχείων τεκμηρίωσης και αναφορών 

Αναγνωρίζετε τις ιδέες, τις έννοιες και τις πληροφορίες που έχετε συμπεριλάβει στα κείμενά σας; 
 

Η μεταφορά των παραθέσεων στο κείμενο της εργασίας σας έγινε με ακρίβεια; Χρησιμοποιήσατε 

εισαγωγικά και βιβλιογραφική αναφορά; 
 

Ελέγξτε τη μορφή των παραπομπών και αναφορών σε σχέση με το στυλ αναφορών που ορίστηκε από 

τον/την επιβλέπων/ουσα καθηγητή/τρια σας. 
 

Χρήση ανάδρασης 

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επαναλάβει λάθη ή παραλείψεις που σας έχουν επισημανθεί από τον/την 

επιβλέπων/ουσα καθηγητή/τρια σας, στις ενδιάμεσες μεταξύ σας συναντήσεις. 
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