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1. Διζαγυγή 

Ζ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο ζεσξείηαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ξηαο, θαζψο ηνπ/ηεο παξέρεη ηελ επθαηξία 

λα αμηνπνηήζεη ζε ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ επίπεδν ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλέπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, γηα λα κπεζεί ζηνλ 

επηζηεκνληθφ ηξφπν δηεξεχλεζεο δεηεκάησλ αηρκήο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη πξναηξεηηθή. Ζ πηπρηαθή εξγαζία ηζνδπλακεί 

κε δχν καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, εθπνλείηαη ππφ ηελ 

επίβιεςε θαζεγεηή ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Σκήκαηνο ηνπ ΓΠΘ πνπ δηδάζθεη 

αληηθείκελν/α ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη επηθεληξψλεηαη ζε γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχνληαη ζην Σκήκα. 

ηνλ παξφληα θαλνληζκφ παξνπζηάδνληαη ην πιαίζην θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 

νξηζηεί απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο γηα ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

 
 
2. Πποζδοκώμενα μαθηζιακά αποηελέζμαηα 

Ο/Ζ θνηηεηήο/ξηα, εθπνλψληαο πηπρηαθή εξγαζία, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θαη λα δηακνξθψζεη ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ/ηεο δσήο, ηφζν ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο φζν θαη εξεπλεηηθήο 

δξάζεο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ν/ε θνηηεηήο/ξηα αλακέλεηαη λα είλαη 

ζε ζέζε: 

 λα ρξεζηκνπνηεί ζπλδπαζηηθά ηηο γλψζεηο, ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

έρεη αλαπηχμεη ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, γηα 

λα δηαηππψλεη θαηάιιεια εξσηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, 

 λα ζρεδηάδεη, λα πξνγξακκαηίδεη, λα επνπηεχεη θαη λα αμηνινγεί ηελ αλάπηπμε 

κηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο/παξέκβαζεο, 

 λα αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα λα ηεθκεξηψλεη 

ζέζεηο θαη παξεκβάζεηο θαη λα αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

ζην ζρνιείν, ζηελ επαγγεικαηηθή αιιά θαη ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. 
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3. Ανάθεζη και επίβλετη πηςσιακήρ επγαζίαρ 

Ζ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη πξναηξεηηθή ηφζν γηα ηνπο θνηηεηέο φζν 

θαη γηα ηνπο δηδάζθνληεο. Αλαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ 6νπ εμακήλνπ ζπνπδψλ ζε έλαλ 

ή ζε νκάδα κέρξη ηξηψλ θνηηεηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνηηεηήο έρεη 

ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ιήςε ηνπ πηπρίνπ (κε εμαίξεζε απηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε θαη 

ηελ Πηπρηαθή Δξγαζία). 

Ο ειάρηζηνο ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη δχν εμάκελα θαη ν 

κέγηζηνο ηέζζεξα. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ηεζζάξσλ εμακήλσλ αθπξψλεηαη ε 

αλάζεζε θαη δηαθφπηεηαη ε εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.    

Οη θαζεγεηέο πνπ πξνηίζεληαη λα επηβιέςνπλ πηπρηαθέο εξγαζίεο πξνηείλνπλ ζέκαηα 

πνπ εληάζζνληαη  ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν κέρξη ηηο 31 Απξηιίνπ θάζε έηνπο. 

Σα ζέκαηα αλαθνηλψλνληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή πξνο ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνηηεηψλ. Ο κέγηζηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ 

πνπ κπνξεί λα επηβιέςεη έλαο θαζεγεηήο αλέξρεηαη ζηηο πέληε αλά αθαδεκατθφ έηνο.  

Οη θνηηεηέο ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή ην ζέκα γηα ην νπνίν ελδηαθέξνληαη. 

Μπνξνχλ σζηφζν λα πξνηείλνπλ θαη νη ίδηνη θάπνην ζέκα. Δθφζνλ ππάξμεη 

ζπκθσλία, ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πξνρσξνχλ ζηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο αίηεζεο ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ αληίζηνηρνπ Σνκέα (βι. ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα Η).  Ζ Γ ησλ 

Σνκέσλ ζπδεηά ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ ηειηθή ηνπο αλάζεζε 

κέρξη ηελ 31
ε
 Ηνπλίνπ θάζε έηνπο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε κεηαβηβάδεηαη άκεζα ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.   

Καηά ηελ έλαξμε ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη 

νη θνηηεηέο δηακνξθψλνπλ απφ θνηλνχ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην γεληθφ πιάλν θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εμέιημεο ηεο εξγαζίαο, θαζψο 

θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπλαληήζεψλ ηνπο. Οη ηειεπηαίεο απνζθνπνχλ ζηελ 

ελεκέξσζε ηνπ επηβιέπνληα γηα ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο, ζηελ επίιπζε ελδερφκελσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ παξνρή 

θαζνδήγεζεο απφ κέξνπο ηνπ γηα ηα επφκελα βήκαηα.  

Ο βαζηθφο ξφινο ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή είλαη λα βνεζήζεη αξρηθά ζηελ επηινγή 

ηνπ ζέκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, λα 

πξνηείλεη θαηεπζχλζεηο εξγαζίαο, λα ππνδεηθλχεη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ αλάπηπμε 

δξάζεο (ζε επίπεδν κειέηεο αιιά θαη εξεπλεηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο), λα πξνηείλεη 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο ζηα θείκελα πνπ ηνπ παξαδίδνπλ νη θνηηεηέο θαη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ αληηθεηκεληθή δηεμαγσγή ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. 
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4. ςγγπαθή ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί ηε γξαπηή παξνπζίαζε ηεο πινπνίεζεο κηαο έξεπλαο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηεο ζεσξεηηθήο πιαηζίσζεο θαη ηνπ εκπεηξηθνχ κέξνπο ηεο, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κειέηε κε πξσηνγελή εκπεηξηθά δεδνκέλα, ή ηεο θξηηηθήο 

αλαζθφπεζεο θαη αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Σν θείκελν πξέπεη λα έρεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο: δνκή, πιεξφηεηα, γισζζηθή 

ζαθήλεηα, αθξίβεηα, πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθφηεηα. 

Σν θείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απαξηίδεηαη ηππηθά απφ ηα αθφινπζα κέξε: 

εμψθπιιν, εζψθπιιν,  πίλαθα πεξηερνκέλσλ, πεξίιεςε, abstract, επραξηζηίεο 

(πξναηξεηηθά), εηζαγσγή, ζεσξεηηθφ/βηβιηνγξαθηθφ κέξνο (δηαξζξσκέλν ζε θεθάιαηα 

θαη ελφηεηεο), εκπεηξηθφ κέξνο (απνηεινχκελν απφ ηα θεθάιαηα: κεζνδνινγία, 

αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη απνηειέζκαηα, ζπδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα), βηβιηνγξαθία 

θαη παξαξηήκαηα. Δάλ ε εξγαζία είλαη βηβιηνγξαθηθή θαη δελ πεξηιακβάλεη 

εκπεηξηθφ κέξνο, ην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ κεηά ηελ εηζαγσγή δνκείηαη κε βάζε 

θξηηήξηα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη. 

(Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζην 

Παξάξηεκα ΗΗΗ).  

 

 

5. Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο 

θηλεί ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηεο. Δηδηθφηεξα, πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

ηνπ Σνκέα ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο (ΔΑ) θαη ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα παξνπζίαζήο 

ηεο, πξνεδξεχεη ζηε δηαδηθαζία πξνθνξηθήο εμέηαζεο ηεο εξγαζίαο θαη θαηαζέηεη ην 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σνκέα (βι. Παξάξηεκα VΗΗΗ), ππνγεγξακκέλν 

απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο ΔΑ.  

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο είλαη ηξηκειήο. Απαξηίδεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή 

θαη δχν δηδάζθνληεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο κε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.  

Σφζν ε ζχλζεζε ηεο εθάζηνηε ΔΑ φζν θαη ην πξφγξακκα παξνπζίαζεο πηπρηαθψλ 

εξγαζηψλ πξνηείλνληαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο, εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ Σνκέα θαη αλαθνηλψλνληαη ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο πεξηφδνπ παξνπζίαζεο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ. Οη εξγαζίεο 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηηο πεξηφδνπο απφ 1 έσο 20 Ηνπλίνπ, απφ 1 έσο 20 Οθησβξίνπ ή 

απφ 1 έσο 20 Φεβξνπαξίνπ. Σν πξφγξακκα παξνπζίαζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ 

πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ, ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο ΔΑ, ηνλ ηίηιν ηεο 

εξγαζίαο θαη ηελ ψξα θαη ηελ αίζνπζα παξνπζίαζεο. 

Σν θείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνζηέιιεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο ζηα κέιε ηεο ΔΑ ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζή 

ηεο.  
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Μεηά ηελ παξνπζίαζε θαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ ε εξγαζία θαηαηίζεηαη ζε έληππε 

θαη ςεθηαθή κνξθή (CD) ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σνκέα θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο 

Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο (έλα αληίγξαθν ζε θάζε πεξίπησζε).  

ε πεξίπησζε πνπ ε ΔΑ δεηήζεη λα γίλνπλ δηνξζψζεηο ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην 

θείκελν ηεο εξγαζίαο πξηλ θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή ηεο θξίζε θαη βαζκνιφγεζε, ην 

αλαζεσξεκέλν θείκελν απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηα κέιε ηεο ην αξγφηεξν δέθα 

εκέξεο κεηά ηελ παξνπζίαζε, κε ζπλνδεπηηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΔΑ. Αλ εθπλεχζεη ην 

δηάζηεκα απηφ θαη ε ΔΑ δελ ιάβεη ή δελ ηθαλνπνηεζεί απφ ηηο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή ηεο θξίζε θαη βαζκνιφγεζε.  

Ζ εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Γ ηνπ 

Σνκέα θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ελψπηνλ 

ηεο ΔΑ. Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο, ν νπνίνο νξίδεηαη σο πξνεδξεχσλ ηεο ΔΑ, 

επνπηεχεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο: εμαζθαιίδεη ηε δηάζεζε 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαγθαίαο πιηθν-ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, θξνληίδεη γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (20 ιεπηά παξνπζίαζεο θαη 20 

ιεπηά εξσηήζεσλ απνθιεηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο ΔΑ), θεξχζζεη ην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο παξνπζίαζεο, ζπκπιεξψλεη ην πξαθηηθφ ηεο εμέηαζεο κεηά απφ 

ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο ΔΑ θαη ην παξαδίδεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σνκέα 

(βι. ππφδεηγκα πξαθηηθνχ ζην Παξάξηεκα VIIΗ).  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ιακβάλεη ππφςε:  

 ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο,  

 ηνλ βαζκφ πξσηνηππίαο ζηελ αμηνιφγεζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ,  

 ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζεσξεηηθήο–βηβιηνγξαθηθήο πιαηζίσζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κειέηεο, ηε δηεηζδπηηθφηεηα θαη ην επίπεδν αλάιπζεο θαη 

ζχλζεζεο,  

 ηελ θαηαιιειφηεηα  ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ,  

 ην επίπεδν αθαίξεζεο θαη γελίθεπζεο πνπ επηηπγράλεηαη ζηε ζχλζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, θαζψο 

θαη ζηε δηαηχπσζε αληηθεηκεληθψλ θαη πξσηφηππσλ ζπκπεξαζκάησλ,  

 ηελ πνηφηεηα ηεο παξνπζίαζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θνηηεηψλ λα 

δηαηππψλνπλ ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηεο επηηξνπήο (βι. 

θαη Παξάξηεκα VΗΗ). 

Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο έρεη ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ ηεο ηειηθήο εξγαζίαο θαη ηεο  

έγθξηζεο ηεο παξνπζίαζήο ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή πιεξνί ηηο ειάρηζηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα ιάβεη πξνβηβάζηκν βαζκφ (5). Ζ αληαπφθξηζε ηεο εξγαζίαο ζηα 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νδεγεί ζε πςειφηεξε 

βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα 5 – 10.    
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Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο εξγαζίαο γηα δεκνζηνπνίεζε ζπληζηά ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα 

βαζκνινγίεο πςειφηεξεο ηνπ 8. Δηδηθφηεξα, εξγαζίεο κε βαζκνινγία 8 θαη άλσ ζα 

πξέπεη λα αληαλαθινχλ πνηνηηθά αλψηεξν έξγν, λα είλαη άξηηα δνκεκέλεο θαη 

θαινγξακκέλεο.   

 

6. Άλλα θέμαηα 

Α. Ζ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο ζπληζηά κηα ζχλζεηε θαη δεκηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία απαηηεί ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ θνηηεηή κε ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη αληαπφθξηζε ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ζε εληαηηθνχο 

ξπζκνχο κειέηεο. ε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, αλ 

ν/νη θνηηεηήο/έο ή ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ή θαη ηα δχν κέξε θξίλνπλ φηη, παξά ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ, ε ζπλεξγαζία θαη ν ξπζκφο κειέηεο δελ εγγπψληαη ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζή ηεο, ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηε Γ ηνπ Σνκέα κε γξαπηφ 

αηηηνινγεκέλν αίηεκα δηαθνπήο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή θαη ηνλ/ηνπο θνηηεηή/ηέο (βι. ππφδεηγκα αίηεζεο ζην Παξάξηεκα ΗΗ). 

Β. Όηαλ ε πηπρηαθή εξγαζία εθπνλείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θνηηεηέο ζα 

πξέπεη: 

 νη θνηηεηέο λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, 

 ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα 

είλαη αληίζηνηρα κε απηά ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο, 

 λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη θνηηεηέο ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή, 

 ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο λα γλσξίδεη ην έξγν πνπ επηηειείηαη απφ θάζε 

θνηηεηή, 

 λα είλαη ζε ζέζε φινη νη θνηηεηέο λα ππεξαζπηζηνχλ εμίζνπ απνηειεζκαηηθά 

ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο. 

Γ. Ζ πηπρηαθή εξγαζία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη ζε 

επξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη αληηθεηκεληθά. Οπνηαδήπνηε παξαπνίεζε ή αιινίσζε 

ζηνηρείσλ ή αληηγξαθή απφ άιιεο πεγέο, ρσξίο αλαθνξά ζε απηέο (ινγνθινπή) 

ζπληζηά ζεκαληηθή παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο, ζεσξείηαη ζνβαξφ πιήγκα 

ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο θαη νδεγεί άκεζα ζηελ απφξξηςε ηεο εξγαζίαο. ε 

πεξίπησζε πνπ δεηήκαηα ινγνθινπήο εληνπηζηνχλ κεηά ηελ εμέηαζε ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο ή αθφκε θαη κεηά ηελ απνλνκή ηνπ πηπρίνπ, ην Σκήκα κπνξεί λα δεηήζεη 

ηελ αθαίξεζε ηνπ πηπρίνπ. Ζ ινγνθινπή είλαη πνιχ εχθνιν πιένλ λα απνθαιπθζεί κε 

ειεθηξνληθά κέζα.  

Γ. Ζ πηπρηαθή εξγαζία νθείιεη λα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο κειινληηθήο έξεπλαο 

ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ αθνξά θαη λα εκπινπηίδεη ην γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν 

ηνπ/ησλ ζπγγξαθέα/σλ κε ηξφπνπο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ/ηνπο 

επηδηψμεηο. 
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Δ. Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (copyright) ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αλήθνπλ ζηνπο 

ζπληειεζηέο θαη ηνλ θνξέα εθπφλεζήο ηεο: ηνλ/ηνπο θνηηεηή/θνηηεηέο, ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

η. Ζ Βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη ε Γξακκαηεία θάζε Σνκέα 

δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή βάζε κε ηα ζηνηρεία ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 

εθπνλεζεί θαη εμεηαζηεί κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ζπγγξαθέαο/είο, ηίηινο, έηνο 

εθπφλεζεο, Σνκέαο, επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Οη 

θνηηεηέο ηεο ρνιήο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ελ ιφγσ βάζε, θαζψο θαη ζηα 

έληππα αληίγξαθα ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, δελ κπνξνχλ σζηφζν λα ηα δαλείδνληαη.  

Ε. Ο παξψλ θαλνληζκφο αλαζεσξείηαη κε βάζε πξνηάζεηο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

θαηά ηελ εηήζηα ζπλεδξίαζε  αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Τπόδειγμα αίηηζηρ για ανάθεζη πηςσιακήρ 

επγαζίαρ 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ  

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΟΜΔΑ ………………………………….……………… 

 

 

Πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα ….…………………………………………… 

 

Αιεμαλδξνχπνιε, ………………… 

 

 

Α ΙΣ Η Η  

ΓΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Δηζεγνχκαη ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα .......………………. 

….………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

ζηνλ/ζηελ θνηηεηή/ξηα / ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ξηεο: 

1) ..……………………………………………………………… ΑΔΜ: …...……….... 

2) ...……………………………………………………………… ΑΔΜ: …..….…….... 

3) ..……………………………………………………………… ΑΔΜ: …..…….….... 

 

 

Ο/Ζ επηβιέπσλ/νπζα θαζεγεηήο/ξηα              Ο/Ζ/Οη θνηηεηήο/ξηα/ηέο 

       

 

 

        

      [Ολνκαηεπψλπκν θαη ππνγξαθή]                                 [Ολνκαηεπψλπκν θαη ππνγξαθή] 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Τπόδειγμα αίηηζηρ για διακοπή εκπόνηζηρ 

πηςσιακήρ επγαζίαρ 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ                                           

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ           

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΟΜΔΑ ………………………………………………… 

 

 

Πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα ……………..………………………………… 

 

Αιεμαλδξνχπνιε, ………………… 

 

 

Α ΙΣ Η Η  

 ΓΙΑ ΓΙΑΚΟΠΗ ΔΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

Παξαθαινχκε λα εγθξίλεηε ηε δηαθνπή εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα  

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

…………………………………………………………………………………………. 

γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ο/Ζ επηβιέπσλ/νπζα θαζεγεηήο/ξηα               Ο/Ζ/Οη θνηηεηήο/ξηα/ηέο 

       

 

 

        

      [Ολνκαηεπψλπκν θαη ππνγξαθή]                                [Ολνκαηεπψλπκν θαη ππνγξαθή] 

 



ΓΠΘ/ΠΣΓΔ: Καλνληζκφο Δθπφλεζεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο                                      Απξίιηνο 2016                              11 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ  

Οδηγίερ ζςγγπαθήρ πηςσιακήρ επγαζίαρ 

Σν θείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απαξηίδεηαη ηππηθά απφ ηα αθφινπζα κέξε:  

εμψθπιιν, εζψθπιια (1 θαη 2), πίλαθα πεξηερνκέλσλ, πεξίιεςε, abstract, 

επραξηζηίεο (πξναηξεηηθά), εηζαγσγή, ζεσξεηηθφ/βηβιηνγξαθηθφ κέξνο (δηαξζξσκέλν 

ζε θεθάιαηα θαη ελφηεηεο), εκπεηξηθφ κέξνο (απνηεινχκελν απφ ηα θεθάιαηα: 

κεζνδνινγία, αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη απνηειέζκαηα, ζπδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα), 

βηβιηνγξαθία θαη παξαξηήκαηα. 

Δξώθςλλο: Πεξηιακβάλεη ηελ επσλπκία ηνπ Ηδξχκαηνο, ην Σκήκα θαη ηνλ Σνκέα 

φπνπ εθπνλήζεθε ε εξγαζία (ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 14 

ζηηγκέο, έληνλα). ηε ζπλέρεηα, ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο θαη ακέζσο κεηά  ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηεο εξγαζίαο «Πηπρηαθή Δξγαζία» (πεξίπνπ 1/3 απφ ηελ θνξπθή ηεο 

ζειίδαο, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 16 ζηηγκέο, έληνλα, θεληξαξηζκέλα). Αθνινχζσο 

παξαηίζεληαη ην/ηα νλνκαηεπψλπκα θαη ν/νη ΑΔΜ ηνπ/ησλ ζπγγξαθέα/σλ θαη ακέζσο 

κεηά ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο σο αθνινχζσο: «Δπηβιέπσλ/νπζα: φλνκα, επψλπκν, 

ηδηφηεηα» (κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 14 ζηηγκέο). ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο 

αλαθέξεηαη ν ηφπνο θαη ε ρξνλνινγία ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο (κέγεζνο 

γξακκαηνζεηξάο 14 ζηηγκέο, θεληξαξηζκέλα) (βι. Παξάξηεκα ΗV). 

Δζώθςλλο 1: Πεξηιακβάλεη φζα θαη ην εμψθπιιν θαη, επηπιένλ, (α) νλνκαηεπψλπκν 

θαη βαζκίδα ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη (β) πξηλ απφ ηνλ ηφπν θαη ην 

έηνο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο, ην αθφινπζν θείκελν (κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 12 

ζηηγκέο): «Η εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο 

Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ηνπ Δεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.»  

ηελ πίζσ φςε ηνπ εζψθπιινπ 1 παξαηίζεληαη κε ηε ζεηξά ηα αθφινπζα θείκελα: 

(α) Σξεηο γξακκέο απφ ηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 12 ζηηγκέο:  

«Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα 

Copyright © [όλνκα θαη επώλπκν θνηηεηή/ξηαο/ηώλ, έηνο νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο]  

Η έγθξηζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο από ην Παηδαγσγηθό Τκήκα Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο 

ηνπ Δεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο δελ δειώλεη απαξαηηήησο ηελ απνδνρή ησλ 

απόςεσλ ηνπ/ηεο/ησλ ζπγγξαθέα/σλ.» 

 (β) Σξεηο γξακκέο κεηά ηελ ηειεπηαία πξφηαζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, 

κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 12 ζηηγκέο: 

«Τπεύθςνη Γήλυζη  

Βεβαηώλσ/νπκε όηη είκαη/είκαζηε ζπγγξαθέαο/είο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη όηη 

θάζε βνήζεηα πνπ πξνζθέξζεθε ζηελ εθπόλεζή ηεο αλαγλσξίδεηαη θαη αλαθέξεηαη ζην 

θείκελν. Επηπιένλ, αλαθέξνληαη όιεο νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ αμηνπνηήζεθαλ, 

πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο, είηε ε ζπκβνιή ηνπο παξαηίζεηαη επαθξηβώο σο 

απόζπαζκα είηε σο παξάθξαζε.» 
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(Βι. ππφδεηγκα εζψθπιινπ 1 ζην Παξάξηεκα V) 

Δζώθςλλο 2: Πεξηιακβάλεη φζα θαη ην εζψθπιιν 1 (θαη ζηηο δχν φςεηο) ζηα αγγιηθά 

(βι. Παξάξηεκα VΗ). 

Πεπίλητη, Λέξειρ-κλειδιά, Abstract, Keywords: Πξφθεηηαη γηα κηα ζχλνςε ηεο 

εξγαζίαο, έθηαζεο 200–300 ιέμεσλ, ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά αληηζηνίρσο.  

Πεξηγξάθεη κε ιηηφ ηξφπν ηη πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία, κε πνηνλ ηξφπν ην 

πξαγκαηεχεηαη θαη ζε ηη ζπκπεξάζκαηα νδεγεί. Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη κηα 

εηζαγσγή (παξνπζηάδνληαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο γλψζεο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ θαζηζηνχλ θαηαλνεηφ ηνλ ιφγν εθπφλεζήο ηεο), ην 

εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ή ηνλ ζηφρν ηεο κειέηεο, νξηζκέλα θξίζηκα ζηνηρεία 

κεζνδνινγίαο (κέζνδνο, δείγκα, εξεπλεηηθά εξγαιεία), ζχλνςε ησλ βαζηθψλ 

επξεκάησλ θαη δηαηχπσζε ηνπ θεληξηθνχ ζπκπεξάζκαηνο. 

Ζ πεξίιεςε ζηα ειιεληθά θαη ε απφδνζή ηεο ζηα αγγιηθά εκθαλίδνληαη ζε μερσξηζηή 

ζειίδα θαη θέξνπλ ηνπο ηίηινπο «Πεξίιεςε» θαη «Abstract» αληηζηνίρσο.   

Γχν ζεηξέο θάησ απφ θάζε πεξίιεςε εκθαλίδνληαη νη «Λέμεηο-θιεηδηά» ή 

«Keywords» αληίζηνηρα. Πξφθεηηαη γηα ην πνιχ δέθα ιέμεηο πνπ αληαλαθινχλ ηηο 

θνκβηθέο έλλνηεο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηά 

ηελ ειεθηξνληθή ή άιιε αλαδήηεζή ηεο απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Πεπιεσόμενα: Ο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο θαη ππφηηηινπο ησλ 

θεθαιαίσλ θαη ελνηήησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν, κε ηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο. 

Οπζηαζηηθά θαζηζηά νξαηή ηελ νξγάλσζε θαη αλαδεηθλχεη ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ, 

επηηξέπνληαο ζηνλ αλαγλψζηε λα απνθηήζεη κηα εηθφλα ηνπ ηη πξαγκαηεχεηαη ε 

εξγαζία θαη κε πνηνλ ηξφπν.  

Διζαγυγή: Παξνπζηάδεη κε ζπληνκία ηελ πθηζηάκελε γλψζε ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία (βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία) θαη εμεγεί ηε 

ζπιινγηζηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Δπηπιένλ, πεξηγξάθεη πνηα είλαη ηα 

θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο θαη ηη πξαγκαηεχεηαη ην θαζέλα απφ απηά (κε ηελ έλλνηα ηνπ 

νδεγνχ γηα ηνλ αλαγλψζηε). 

Θευπηηικό/βιβλιογπαθικό μέπορ: Πξφθεηηαη γηα θείκελν, δηαξζξσκέλν ζε θεθάιαηα 

θαη ελφηεηεο κε ζπλερή αξίζκεζε, πνπ παξνπζηάδεη ηα θξίζηκα ζεκεία ηεο 

ππάξρνπζαο γλψζεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο (ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

ηνπ/ησλ ζπγγξαθέα/σλ ηεο). Αλαιχεη κε θξηηηθφ ηξφπν ην ζψκα ησλ ζρεηηθψλ 

αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ, ζθηαγξαθψληαο νπζηαζηηθά ηελ 

νπηηθή γσλία πνπ πηνζεηείηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο γηα ηε κειέηε. 

Δμπειπικό μέπορ: Πεξηγξάθεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε 

κηαο έξεπλαο, ε νπνία κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζε πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή δεδνκέλα. 

Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ:  

(α) Μεζνδνινγία: Γηαηππψλνληαη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα θαη ηα εξσηήκαηα ή νη 

ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, ε εξεπλεηηθή 
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κέζνδνο πνπ πηνζεηήζεθε, ην δείγκα θαη ην/ηα εξγαιείν/α ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

(β) Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη απνηειέζκαηα: Παξνπζηάδνληαη ηα πξντφληα ηεο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα απνηειέζκαηα (πνζνηηθά ή/θαη πνηνηηθά) πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηά, ρσξίο λα γίλεηαη απνιχησο θαλέλα ζρφιην ή ζχγθξηζε κε 

απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλεηψλ ή ηπρφλ ζθέςεηο. 

(γ) πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα: Απνηηκάηαη ην ηη αλαδείρηεθε σο θπξίαξρε ηάζε 

γηα θάζε εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζπγθξίλεηαη κε ελδερνκέλσο αληίζηνηρα ζεκεία πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζρνιηάδνληαη ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο. Σέινο, 

δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα (ηδαληθά, θαηά εξεπλεηηθφ εξψηεκα) θαη ζπλνπηηθά 

ε απάληεζε ζην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα πνπ ηέζεθε. 

Βιβλιογπαθία: Δίλαη ν αιθαβεηηθφο θαηά ζπγγξαθέα θαηάινγνο φισλ ησλ πεγψλ 

ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά κέζα ζην θείκελν. Οη πεγέο αλαθέξνληαη ζχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα ηεο American Psychological Association (APA), εθηφο θαη αλ ν επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο έρεη ππνδείμεη σο θαηαιιειφηεξν άιιν ζχζηεκα, φπσο, π.ρ., ην Chicago 

Style (βι. e-class καζεκάησλ Κνηλσληνινγίαο ΠΣΓΔ/ΓΠΘ ζηε δηεχζπλζε 

https://eclass.duth.gr/modules/document/document.php?course=ALEX03194). 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαηά ΑΡΑ 

κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα, ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: 

http://eeyem.eap.gr/sites/default/files/ara_ver2.pdf (Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην) 

ή http://www.tuc.gr/2690.html (Πνιπηερλείν Κξήηεο). 

Παπαπομπέρ ζε πηγέρ ενηόρ ηος κειμένος: Οη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη παξαπνκπήο ζε 

πεγέο εληφο ηνπ θεηκέλνπ είλαη νη παξαθάησ:   

 «... ζχκθσλα κε ηνλ Γεκεηξίνπ (2008) ...»  

 «... ζχκθσλα κε ηνπο Snow θαη Power (2014) ...»  

 «... νη Gates et al. (2011) αλαθέξνπλ ...» (Σν et al. ζεκεηψλεηαη φηαλ νη 

ζπγγξαθείο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ δχν. Γηα ειιελφγισζζεο πεγέο γξάθνπκε 

θ.ά.). 

 Δλδηάκεζα ζην θείκελν ή ζην ηέινο παξαγξάθνπ: (Robinson, 1990) ή 

(Καξπσηάθεο θαη Αλαζηαζίνπ, 2004) ή (Dawson et al., 2005) ή (Aniston, 

2001, Γεκεηξίνπ, 2011, Morrison, 1999). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ηα 

επψλπκα εκθαλίδνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ επσλχκνπ ηνπ πξψηνπ 

ζπγγξαθέα.  

 Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο αλαθνξέο ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα, απηέο 

αλαθέξνληαη θαηά αχμνπζα ρξνλνινγηθή ζεηξά (Walkerdine, 1998, 2001, 

2009). 

Παπαπηήμαηα: Πεξηιακβάλνπλ πιηθφ ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηε κειέηε, βνεζά ζηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζή ηεο, αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζην θπξίσο θείκελν 

ηεο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, εξεπλεηηθά εξγαιεία, εθηελείο πίλαθεο, γξαθηθά, 

θαηάινγνη, εθηελείο αλαθνξέο, ράξηεο, θηι. Κάζε παξάξηεκα πξέπεη λα έρεη εληαίν 

ζέκα. Σνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, κεηά ηε βηβιηνγξαθία, απνηειεί 

https://eclass.duth.gr/modules/document/document.php?course=ALEX03194
http://eeyem.eap.gr/sites/default/files/ara_ver2.pdf
http://www.tuc.gr/2690.html
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μερσξηζηφ ηκήκα ηεο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ πεξηερνκέλσλ (βι. 

παξαθάησ, παξάδεηγκα δνκήο κηαο πηπρηαθήο εξγαζίαο).  

Πίνακερ: Κάζε πίλαθαο έρεη ηίηιν, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη πξηλ απφ απηφλ. Ο ηίηινο 

πεξηιακβάλεη ηε ιέμε «Πίλαθαο», θαηφπηλ ηνλ αξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ ζην νπνίν 

αλήθεη θαη, ηέινο, ηνλ αξηζκφ πνπ δειψλεη ηε ζεηξά ηνπ εληφο ηνπ θεθαιαίνπ (π.ρ., 

«Πίλαθαο 2.5» δειψλεη ηνλ πέκπην πίλαθα ηνπ θεθαιαίνπ 2). Δλαιιαθηηθά, νη 

πίλαθεο κπνξεί λα έρνπλ ζπλερφκελε αξίζκεζε, μεθηλψληαο απφ ηνλ αξηζκφ 1, εληαία 

γηα νιφθιεξε ηελ εξγαζία. Οη πίλαθεο ζρνιηάδνληαη θαη, αλ πξνέξρνληαη απφ θάπνηα 

πεγή, απηή δειψλεηαη ζην ηέινο ηνπ ηίηινπ ηνπ πίλαθα [π.ρ., Πίλαθαο 2.5: Καηαλνκή 

καζεηψλ πνπ απνξξίθζεθαλ αλά ηάμε θαη έηνο (Παπαδφπνπινο, 2005)].  

σήμαηα και εικόνερ: Σα ζρήκαηα θαη νη εηθφλεο έρνπλ δηθφ ηνπο αλεμάξηεην ηίηιν, 

ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη κεηά απφ απηά θαη πεξηιακβάλεη ηε ιέμε «ρήκα» ή «Δηθφλα», 

αξίζκεζε μερσξηζηή γηα θάζε θεθάιαην ή εληαία γηα νιφθιεξε ηελ εξγαζία θαη κηα 

ζχληνκε θξάζε πνπ πεξηγξάθεη ην ζρήκα ή ηελ εηθφλα (π.ρ., ρήκα 4.2: Γξάθεκα 

απεηθφληζεο ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζηελ x εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα).  

Έκηαζη ηηρ επγαζίαρ: Ζ έθηαζε κηαο πηπρηαθήο εξγαζίαο θπκαίλεηαη απφ ηηο 15.000 

έσο ηηο 30.000 ιέμεηο (πεξίπνπ απφ 50 έσο 100 ζειίδεο), εμαηξνπκέλσλ ησλ 

παξαξηεκάησλ, θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη 

γηα ηελ εθπφλεζή ηεο. 

Δκηύπυζη και μοπθοποίηζη ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σν θείκελν ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο εθηππψλεηαη ζηε κία φςε ραξηηνχ κεγέζνπο Α4 θαη ε κνξθνπνίεζή ηνπ 

αθνινπζεί ηνπο παξαθάησ θαλφλεο: 

 Γξακκαηνζεηξά: Times New Roman (ρσξίο λα απαγνξεχεηαη ε επηινγή κηαο 

άιιεο γξακκαηνζεηξάο). 

 Μέγεζνο γξακκαηνζεηξάο: Γηα ην θείκελν 12, γηα ηνπο ηίηινπο θεθαιαίσλ 16 

θαη έληνλα, γηα ηνπο ηίηινπο ππνθεθαιαίσλ 14 θαη έληνλα, γηα ηηο ελφηεηεο 

ππνθεθαιαίσλ 12 θαη έληνλα. 

 Γηάζηηρν: «αθξηβψο» ή «ηνπιάρηζηνλ» 16 ζηηγκψλ. 

 Αξίζκεζε ζειίδσλ: ζπλερήο θαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. 

 Πεξηζψξηα ζειίδαο: 3,17 αξηζηεξά θαη δεμηά θαη 2,54 επάλσ θαη θάησ. 

 ηνίρηζε θεηκέλνπ: πιήξεο. 

 Κεθάιαηα θαη ελφηεηεο πξέπεη λα έρνπλ ηίηιν θαη αξίζκεζε. 

Κανόνερ πληκηπολόγηζηρ:  

 Μεηά απφ θάζε ιέμε πιεθηξνινγνχκε κνλφ δηάζηεκα. 

 Πξηλ απφ ζεκείν ζηίμεο δελ αθήλνπκε θαλέλα θελφ. 

 Μεηά απφ ζεκείν ζηίμεο αθήλνπκε έλα θελφ. Δμαίξεζε: κεηά απφ άλνηγκα 

εηζαγσγηθψλ ή παξέλζεζεο. 

 Enter πιεθηξνινγνχκε κφλν γηα αιιαγή παξαγξάθνπ. Ζ αιιαγή γξακκήο 

γίλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ επεμεξγαζηή. 
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Βιβλιοδεζία: Σα θχιια ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο δέλνληαη κε ζεξκνθφιιεζε θαη φρη 

κε ζπηξάι. Σν εμψθπιιν πιαζηηθνπνηείηαη. ην νπηζζφθπιιν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

θαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά πξνζαξκφδεηαη ζηαζεξή ζήθε, ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη 

ην CD/DVD ηεο εξγαζίαο. ηελ επηθάλεηα ηνπ CD/DVD αλαγξάθνληαη ην ΑΔΗ, ε 

ρνιή, ην Σκήκα, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ/ησλ ζπγγξαθέα/σλ θαη ν ηίηινο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

 

Παπάδειγμα δομήρ μιαρ πηςσιακήρ επγαζίαρ 

Δμψθπιιν 

Δζψθπιια 1 & 2 

Πεξίιεςε, Λέμεηο-θιεηδηά 

Abstract, Keywords 

Πξφινγνο - Δπραξηζηίεο (πξναηξεηηθφ) 

Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

Δηζαγσγή 

ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ–ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΔΡΟ 

Κεθάιαην 1 Σίηινο 

1.1. Σίηινο ελφηεηαο 

1.2. Σίηινο ελφηεηαο 

1.3. ……………………… 

Κεθάιαην 2 Σίηινο 

  2.1. Σίηινο ελφηεηαο 

          2.1.1. Σίηινο ππνελφηεηαο 

          2.1.2. Σίηινο ππνελφηεηαο 

          2.1.3. ……………………. 

  2.2. Σίηινο ελφηεηαο 

         2.2.1. Σίηινο ππνελφηεηαο 

         2.2.2. Σίηινο ππνελφηεηαο 

         2.2.2. ……………………. 

  2.3. …………………………… 

Κεθάιαην Υ ……..…………….…………… 

ΔΜΠΔΗΡΗΚΟ ΜΔΡΟ 

Κεθάιαην Υ+1: Μεζνδνινγία 

Κεθάιαην Υ+2: Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη απνηειέζκαηα 

Κεθάιαην Υ+3: πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Βηβιηνγξαθία 

Παξαξηήκαηα  
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ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΙV: Τπόδειγμα για εξώθςλλο 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΟΜΔΑ …………………………………………… 

 

 

 

[Σίηλορ] 

 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

 

 

 

[Ολνκαηεπψλπκν θαη ΑΔΜ ηνπ/ηεο/ησλ θνηηεηή/ξηαο/ηψλ πνπ 

εθπφλεζε/αλ ηελ εξγαζία.] 

 

Δπηβιέπσλ/νπζα Καζεγεηήο/ξηα: ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ, 2016
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ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΙV: Τπόδειγμα για εζώθςλλο 1 

 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ                                           

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ           

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΟΜΔΑ ………………………………………………… 

 

 

 

[Σίηλορ] 

 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

 

 

[Ολνκαηεπψλπκν θαη ΑΔΜ ηνπ/ηεο/ησλ θνηηεηή/ξηαο/ηψλ πνπ 

εθπφλεζε/αλ ηελ εξγαζία.] 

 

 

Δπηβιέπσλ/νπζα Καζεγεηήο/ξηα: ………………………… 

 

Μέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο:  

………….…………………………………… 

………………………………………………. 

 

 

Ζ εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ  

γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο  

ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.  

 

 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ, 2016 
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Τπόδειγμα για ηην πίζυ ότη ηος εζώθςλλος 1 

 

 

Πνεςμαηικά δικαιώμαηα 

Copyright © [φλνκα θαη επψλπκν θνηηεηή/ξηαο ή θνηηεηψλ/ξηψλ, έηνο νινθιήξσζεο 

ηεο εξγαζίαο]  

Ζ έγθξηζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο δελ δειψλεη απαξαηηήησο 

ηελ απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα / ησλ ζπγγξαθέσλ. 

 

Τπεύθςνη Γήλυζη  

Βεβαηψλσ/νπκε φηη είκαη/είκαζηε ζπγγξαθέαο/είο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη 

φηη θάζε βνήζεηα πνπ πξνζθέξζεθε ζηελ εθπφλεζή ηεο αλαγλσξίδεηαη θαη 

αλαθέξεηαη ζην θείκελν. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη φιεο νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ, πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο, είηε ε ζπκβνιή ηνπο παξαηίζεηαη 

επαθξηβψο σο απφζπαζκα είηε σο παξάθξαζε.   

 

Ο/Ζ/Οη ζπγγξαθέαο/είο ηεο εξγαζίαο 

 

 

[Υπνγξαθή/έο] 
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ΠΑΡΑΣΗΜΑ VΙ: Τπόδειγμα για εζώθςλλο 2 (εζώθςλλο 1 ζηα 

αγγλικά) 

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE 

SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES 

PRIMARY EDUCATION DEPARTMENT 

……………………………...…….  SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

[Title] 
 

 

 

 

FINAL YEAR PROJECT REPORT 
 

 

 

[Full Names and registration numbers of students] 

 

 

 

Supervisor: …………………………………………… 

 

Members of the Committee of examiners: 

………………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

 
A report submitted as partial fulfillment of the requirements  

for the degree of Bachelor of Education 

 

 

 

 

ALEXANDROUPOLIS, 2016 
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Τπόδειγμα για ηην πίζυ ότη ηος εζώθςλλος 2 

 

 

All rights reserved  

Copyright © [first name and surname of the student(s), year of submission] 

The approval of the report by the Department of Primary Education, Democritus 

University of Thrace, does not necessarily indicate the acceptance of the views of the 

author(s). 

 

Statutory Declaration - Τπεύθςνη Γήλυζη  

We certify that we are the authors of this final year report and that all the help offered 

for its compilation is acknowledged and is clearly indicated in the text. Furthermore, 

all primary as well as secondary resources used as well as the materials appearing in it 

have been properly quoted and attributed. 

 

The author(s) of the report 

 

 

[Signature/es] 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII 

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αθνξνχλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο:  

 ηελ πνηφηεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, 

 ηελ πνηφηεηα ρξήζεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, 

 ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη 

 ηελ πνηφηεηα θαη ην επίπεδν πξνζσπηθνχ ζπιινγηζκνχ. 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία αμηνινγείηαη ζπλήζσο ζηηο παξαθάησ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

πεξηερφκελν, δνκή, αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη γξαπηή παξνπζίαζε. 

 

1. Πεπιεσόμενο 

 Πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία ην ζέκα πνπ δειψλεηαη ζηνλ ηίηιν; 

 Δμεγείηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο; 

 Πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη βαζηθέο έλλνηεο; 

 Παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα νη βαζηθέο ππνζέζεηο ή ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα; 

 Σεθκεξηψλνληαη επαξθψο ην ζεσξεηηθφ ή/θαη ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο; 

 Δμεγνχληαη νη γεληθέο ζεσξίεο θαη ζέζεηο κε εχζηνρα επηιεγκέλα παξαδείγκαηα; 

 Απνπζηάδνπλ ππεξβνιηθέο γεληθεχζεηο θαη αβάζηκνη ηζρπξηζκνί; 

 Γηαηππψλνληαη πξσηφηππεο απφςεηο θαη ηδέεο; 

 Τπάξρεη επαξθήο θαη επίθαηξε βηβιηνγξαθηθή θάιπςε ηνπ ζέκαηνο; 

 Αηηηνινγνχληαη  νη κεζνδνινγηθέο επηινγέο; 

 

2. Γομή 

 Δίλαη ε εξγαζία θαιά δνκεκέλε, ρσξηζκέλε ζε κέξε, θαζέλα απφ ηα νπνία 

πξαγκαηεχεηαη θάπνηα εηδηθή, θαιά εζηηαζκέλε δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο; 

 Ζ Δηζαγσγή παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ εξγαζία, ιεηηνπξγψληαο σο νδεγφο ηνπ 

αλαγλψζηε; 

 Οη ζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ππνζηεξίδνληαη κε ζαθή θαη θαιά δνκεκέλε 

επηρεηξεκαηνινγία; 

 ηα πκπεξάζκαηα απαληψληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε ζπλζεηηθφ αιιά θαη 

θξηηηθφ ηξφπν θαη αλαπηχζζεηαη πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο πξνεθηάζεηο ηεο 

εξγαζίαο; 

 Αλαγλσξίδεηαη ε αδπλακία γεληθεχζεσλ ζε πεξίπησζε αλεπαξθψλ ζεσξεηηθψλ 

ή/θαη εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ; 

 

3. Αξιοποίηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ 

 Γίλεηαη ζπλεηή θαη θαηάιιειε ρξήζε απνζπαζκάησλ θεηκέλσλ γηα ηελ  

ππνζηήξημε ηζρπξηζκψλ; 
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 Αλαγλσξίδνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο νη πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπ/ησλ 

ζπγγξαθέα/έσλ ηεο εξγαζίαο; 

 Γίλεηαη ρξήζε επξείαο, αληηπξνζσπεπηηθήο θαη πξφζθαηεο βηβιηνγξαθίαο; 

 Σεθκεξηψλεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε αλαθνξά ζηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία; 

 Δίλαη ην ζχζηεκα βηβιηνγξαθηθήο αλαθνξάο ζχκθσλν κε ηα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα; 

 Μεηαθέξζεθαλ ηδέεο απφ ηε βηβιηνγξαθία ζπγγελψλ ρψξσλ κε εχζηνρν θαη 

θαηάιιειν ηξφπν; 

 

Παποςζίαζη 

 Έρεη ζπληαρζεί ε εξγαζία ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Σκήκαηνο (βι. 

ζρεηηθέο νδεγίεο); 

 Γίλεηαη νξζή ρξήζε ηεο γξαπηήο ειιεληθήο γιψζζαο; 

 Δίλαη ε έθηαζε ηεο εξγαζίαο κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα; 

 

Δνδεικηική (ποιοηική) αξιολόγηζη επγαζιών  

Άπιζηη: Δξγαζία κε θαζνξηζκέλε εζηίαζε, επξεία θαη αλαιπηηθή βηβιηνγξαθηθή 

θάιπςε θαη γξαθή πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηε ζαθήλεηά ηεο. Σν ηπρφλ εκπεηξηθφ κέξνο 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ζρνιαζηηθή ιεπηνκέξεηα, έρεη αλαιπζεί πιήξσο θαη ππάξρεη 

ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ ζεσξεηηθνχ θαη εκπεηξηθνχ κέξνπο. Ζ εξγαζία δηαθξίλεηαη 

γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πξσηνηππία ζηελ αλάιπζε θαη ηελ ζχλζεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

Πολύ Καλή: αθήο γξαθή θαη εζηίαζε θαη θαηάιιειε βηβιηνγξαθηθή θάιπςε. Σν 

ηπρφλ εκπεηξηθφ κέξνο αλαδεηθλχεη ηθαλνπνηεηηθά ην ζέκα ηεο εξγαζίαο θαη ππάξρεη 

θαιή ζρέζε ζεσξεηηθνχ θαη εκπεηξηθνχ κέξνπο. Ζ αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη αμηφινγε. 

Καλή: Απνδεθηά επίπεδα γξαπηήο έθθξαζεο θαη βαζηθή βηβιηνγξαθηθή θάιπςε.  

Πξνζεθηηθή παξάζεζε ηπρφλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζχλδεζε ζεσξεηηθνχ θαη 

εκπεηξηθνχ κέξνπο. Απνδεθηή αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ.  

Μέηπια: Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη αλεπαξθήο 

θάιπςε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Σν ηπρφλ εκπεηξηθφ κέξνο είλαη πεξηνξηζκέλν, 

απνζπαζκαηηθφ θαη κε θελά θαη ε ζχλδεζε ζεσξεηηθνχ θαη εκπεηξηθνχ κέξνπο 

θησρή. Γελ είλαη ζαθήο ν βαζκφο επεμεξγαζίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. 

Ππέπει να επαναληθθεί: εκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε γξαθή. Ζ βηβιηνγξαθηθή 

θάιπςε είλαη πεξηνξηζκέλε ή δελ ππάξρεη. Σν ηπρφλ εκπεηξηθφ κέξνο δελ ζρεηίδεηαη 

κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο. Γελ ππάξρνπλ απνδείμεηο επεμεξγαζίαο ηνπ ζρεηηθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ή είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη πνηφηεηαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙI: Ππακηικό Δξέηαζηρ Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ 

ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΑΓΩΓΖ 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΣΟΜΔΑ ……………………………………………… 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 
 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο ηνπ/ηεο/ησλ θνηηεηή/ξηαο/ηψλ:  
..……………………………………………………………………………………….………. 
..……….………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

κε ηίηιν: ..…………………..………………………………………………………………… 
.…………………...…………………………………………………………………………… 

(Σίηινο ζηα αγγιηθά): ..…………..…………………………………………………………… 
..………..……………………………………………………………………………………… 

 

κεηά ηε δεκφζηα παξνπζίαζή ηεο ζήκεξα …….……………………., ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ/ηεο/ησλ θνηηεηή/ξηαο/ηψλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο/ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, 

2. ηελ πνηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη 

3. ηελ πνηφηεηα ηεο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο, 

κπίνει όηι η πηςσιακή επγαζία ολοκληπώθηκε επιηςσώρ και ηην αξιολογεί με ηον γενικό 

βαθμό (νινγξάθσο)  ____________________________________,   (αξηζκεηηθώο) 

    

 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΒΑΘΜΟ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 

ΣΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ (ΒΑ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 

(ΒΔ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ (ΒΠ) 

Βαζκνινγεηήο  Βαζκφο (0-10) Βαζκνινγεηήο  Βαζκφο (0-10) Βαζκνινγεηήο Βαζκφο (0-10) 

Δπηβιέπσλ 

 

 
Δπηβιέπσλ  Δπηβιέπσλ  

1ν κέινο  1ν κέινο  

2ν κέινο  2ν κέινο  

Άζξνηζκα  Άζξνηζκα  

ΒΑ Υ 0,25 =  ________ Άθποιζμα Υ 0,15 =  _______ Άθποιζμα Υ 0,10 =  _______ 

 
       ΣΔΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ: ΒΑ + ΒΔ + ΒΠ =                         

 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 Ολνκαηεπώλπκν Υπνγξαθή 

Δπηβιέπσλ:   

1ν κέινο:    

2ν κέινο:    

 

 


