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 Περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής και της μάθησης 

(π.χ. παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικές μεθόδους και πρακτικές, εποπτικά μέσα, διδακτικό 

υλικό και τρόποι αξιοποίησής του, εκπαιδευτικές δράσεις, μελέτες, έρευνες, θέματα οργάνωσης και 

διοίκησης της εκπαίδευσης κ.ά.). 

 

 Ενδεχομένως εισάγει αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών (π.χ. διαθεματικές 

δραστηριότητες, συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων), στις σχέσεις τους με τους 

μαθητές (π.χ. τρόποι αξιολόγησης, εκπαιδευτικό συμβόλαιο), στις σχέσεις τους με τους γονείς των 

μαθητών (π.χ. τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας), στις σχέσεις σχολείου και τοπικής 

κοινωνίας (π.χ. κοινές εκδηλώσεις, επισκέψεις). 

 

 Αν δεν εισάγει νέα στοιχεία, εφαρμόζει ήδη γνωστά με νέο τεκμηριωμένο τρόπο. 

 

 Αποσκοπεί γενικά στη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

 

 Είναι σχετική με το χρόνο και τον τόπο. Κάτι που ήταν καινοτομικό πριν από 2 χρόνια δεν είναι 

σήμερα. Κάτι που δεν είναι καινοτομικό στη Φινλανδία μπορεί να είναι στην Ελλάδα. 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (για την ΕΕΠΕΚ): 



Συγγραφή μιας εργασίας για το συνέδριο της Επιστημονικής 

Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 

(ΕΕΠΕΚ) 

Ενότητα 2η: Η επιστημονική εργασία: τι είναι, γιατί και πότε μπορώ 

να συγγράψω και να υποβάλω εργασία στο συνέδριο της ΕΕΠΕΚ, 

επιλογή θέματος και τίτλου εργασίας 

Ερωτήματα: 

Έχω κάνει κάτι νέο που να ενδιαφέρει μια μερίδα του εκπαιδευτικού κόσμου; 

Έχω κάνει κάτι που να βοηθήσει κάποιους εκπαιδευτικούς να βελτιωθούν 

άμεσα στην εργασία τους; 

Έχω κάνει κάτι που να βοηθήσει κάποιους εκπαιδευτικούς να εμβαθύνουν ή 

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους; 



Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε: 

 

Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης. 

Εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης. 

Εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Ερευνητές της Εκπαίδευσης. 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων. 

Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.  



Κύριες θεματικές ενότητες  

 Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και 

μεθοδολογίες, σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες (Προσχολική, Α/θμια, Β/θμια, 

Γ/θμια), και για όλες τις ειδικότητες. 

 Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη 

μάθηση (εκπ/κό λογισμικό, διαδίκτυο 

κλπ.). 

 Ειδική Αγωγή (σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες). 

 Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

 Εκπαιδευτική Ψυχολογία. 

 Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. 

 Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης. 

 Εκπαιδευτική Ρομποτική και Τεχνολογία. 

 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 Ιστορία και Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης. 

 Καινοτόμες δράσεις στην Εκπαίδευση. 

 Εκπαίδευση και Σχολικές 

Δραστηριότητες. 

 Εκπαιδευτική Έρευνα. 

 Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης. 

 Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα. 

 Διαπολιτισμική Αγωγή. 

 Τέχνη και Εκπαίδευση. 

 Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός. 

 Βιομιμητισμός στην εκπαίδευση. 

 Εκπαίδευση και τοπική κοινωνία. 



Τα είδη των εργασιών που υποβάλλονται στο συνέδριο της 

ΕΕΠΕΚ (Ι) 

1)Πλήρη Άρθρα – Εισηγήσεις: 6-9 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών 

αναφορών). Αφορούν σε ολοκληρωμένα πρωτότυπα άρθρα και εργασίες (βιβλιογραφικές μελέτες, 

έρευνες, διδακτικές προτάσεις, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικές μέθοδοι και πρακτικές, 

εποπτικά μέσα, διδακτικό υλικό και τρόπους αξιοποίησής του, εκπαιδευτικές δράσεις, θέματα 

οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης κ.ά.). 

 

2) Εργαστηριακές παρουσιάσεις: 2-5 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών 

αναφορών). Αφορούν κυρίως σε workshops παρουσίασης διδακτικών προσεγγίσεων, διδακτικών 

εργαλείων και εφαρμογών Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αίθουσες 

διδασκαλίας ή εργαστήρια Η/Υ και συνήθως έχουν διάρκεια 1 – 2 ώρες. Υποβάλλονται και τυχόν 

φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

3) Εκπαιδευτικά Σενάρια όλων των ειδικοτήτων, 2–5 σελίδες (μη συμπεριλαμβανομένου του 

‘Παραρτήματος’ το οποίο θα περιλαμβάνει το πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο). Αφορά σε Εκπαιδευτικά 

Σενάρια που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, ή οπουδήποτε αλλού, 

όλων των ειδικοτήτων Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. 

 



Τα είδη των εργασιών που υποβάλλονται στο συνέδριο της 

ΕΕΠΕΚ (ΙΙ) 

4) Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις: 3-5 σελίδες. Αφορά στην περιγραφή υλοποίησης ενός 

προγράμματος (π.χ. μια Σχολική Δραστηριότητα όπως Αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, πολιτιστικού θέματος κλπ., κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κ.ά.) ή μιας δράσης (π.χ. 

e-twinning, Teachers4Europe, μαθητικοί διαγωνισμοί κλπ.). Σκοπός είναι η διάχυση στην 

εκπαιδευτική κοινότητα του τρόπου εφαρμογής των δράσεων αυτών, των ιδεών που προέκυψαν, 

των αποτελεσμάτων τους, των συμπερασμάτων τους καθώς και η άντληση κατάλληλης 

ανατροφοδότησης για διδακτική χρήση. Ένα τέτοιο πρόγραμμα ή δράση μπορεί να υποβληθεί και 

ως «Πλήρες άρθρο - εισήγηση» αν περιλαμβάνει και ερευνητικό μέρος ή να υποβληθεί στην 

παρούσα κατηγορία (αυτό αποτελεί απόφαση του συγγραφέα αφού τα κριτήρια κρίσης είναι 

διαφορετικά σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες εργασιών). 

 

5) Ηλεκτρονικά Ανηρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters): 2–3 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων 

και των αναφορών). Αφορούν στη συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών και ευρημάτων μέσω 

πινάκων, γραφημάτων, σχεδίων κλπ. σε μία εικόνα (ή διαφάνεια Power Point) και κάποιου 

σύντομου σώματος κειμένου 2-3 σελίδων μαζί με τη βιβλιογραφία. 



Η συγγραφή μιας εργασίας σε μορφή «Πλήρους Άρθρου» (εισήγησης ή 

βίντεο-εισήγησης) 

1. Εμπειρική έρευνα – Ερευνητικό άρθρο (research parer) 

2. Θεωρητική μελέτη-Βιβλιογραφική έρευνα (review paper) 



Ενδεικτική προτεινόμενη δομή μιας ερευνητικής εργασίας «Πλήρους 

άρθρου» 

 

Εισαγωγή – Θεωρητικό πλαίσιο (Introduction) 

Περιγραφή και μεθοδολογία της έρευνας (Methods): Σκοποί & υποθέσεις, δείγμα, ερευνητικά 

εργαλεία, διαδικασία πραγματοποίησης της έρευνας 

Αποτελέσματα της έρευνας (Results): Συζήτηση (ερμηνεία, σχολιασμός) 

Συμπεράσματα και προτάσεις (Conclusions)  

Αναφορές (References) 

Στην αρχή ενός ερευνητικού άρθρου υπάρχουν πάντα ο 

τίτλος, οι συγγραφείς, η περίληψη και οι λέξεις-κλειδιά. 



Ενδεικτική προτεινόμενη δομή μιας θεωρητικής εργασίας «Πλήρους 

άρθρου» 

 

1. Εισαγωγή (αναγκαιότητα, σημασία του θέματος, γιατί γίνεται η ανασκόπηση) 

2. Μεθοδολογία (πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, τρόποι αναζήτησης πληροφοριών κλπ.) 

3. 1…. 3.2 κλπ. Οργανωμένη παράθεση των πληροφοριών - Αποτελέσματα 

4. Συμπεράσματα και προτάσεις 

5. Αναφορές 

Στην αρχή ενός τέτοιου άρθρου υπάρχουν πάντα ο τίτλος, οι 

συγγραφείς, η περίληψη και οι λέξεις-κλειδιά. 



Η συγγραφή μιας εργασίας σε μορφή «Εργαστηριακής 

Παρουσίασης» 

Ενδεικτική προτεινόμενη δομή μιας εργασίας «Εργαστηριακής παρουσίασης» 

 

Εισαγωγή 

Γενική περιγραφή του εργαστηρίου (ο σκοπός του, το αναμενόμενο κοινό, οι τυχόν προαπαιτούμενες 

γνώσεις, η γενική προσέγγιση, τα είδη των δραστηριοτήτων κλπ.) 

 

Περιγραφή Εργαστηριακής Παρουσίασης 

Αναλύονται, σε 2-3 σελίδες, τα στοιχεία της εργαστηριακής παρουσίασης, με έμφαση στα διάφορα 

θέματα και τις υποενότητες της παρουσίασης (πληροφορίες για τα ψηφιακά μέσα που απαιτούνται 

και τις δραστηριότητες που θα γίνουν. Ενδεικτικές υποενότητες: 

Προαπαιτούμενα 

 Εργαστηριακά μέσα 

Περιγραφή υποενοτήτων – Διδακτική Προσέγγιση 

Δραστηριότητες 

 

Συμπεράσματα 

Αποτελεί μια ανακεφαλαίωση η οποία εξηγεί συνοπτικά τη σημασία και αναδεικνύει την 

προστιθέμενη αξία του εργαστηρίου (ισχυρά σημεία, επεκτάσεις, εναλλακτικές κατευθύνσεις κλπ.) 

 

Αναφορές 



Η συγγραφή μιας εργασίας σε μορφή «Εκπαιδευτικού Σεναρίου» 

Ενδεικτική προτεινόμενη δομή μιας εργασίας «Εκπαιδευτικού Σεναρίου» 

 

Εισαγωγή 

Γενική περιγραφή (σκοπός, τυχόν προαπαιτούμενες γνώσεις, η γενική προσέγγιση, κλπ.) 

  

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Αναφέρετε τα πλέον σημαντικά στοιχεία του εκπαιδευτικού σεναρίου. Να συμπεριλάβετε την ταυτότητα 

της διδακτικής παρέμβασης (σχολείο, τάξη που υλοποιήθηκε), τίτλο, συνοπτικά στόχους, σύντομη 

περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου, την οργάνωση της τάξης και τα ψηφιακά μέσα που 

χρησιμοποιήσατε, την προσέγγιση, τον αναστοχασμό από την υλοποίηση στην τάξη. 

 

Συμπεράσματα 

Αποτελεί μια ανακεφαλαίωση η οποία εξηγεί συνοπτικά τη σημασία και αναδεικνύει την προστιθέμενη 

αξία του εργαστηρίου (ισχυρά σημεία, επεκτάσεις, εναλλακτικές κατευθύνσεις κλπ.) 

 

Αναφορές 

  

Παράρτημα (το πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο με τα φύλλα εργασίας) 



Η συγγραφή μιας εργασίας σε μορφή «Καινοτόμου Προγράμματος και 

Δράσης» ή «Ηλεκτρονικά Ανηρτημένης Εργασίας» (e-poster) 

 
Ενδεικτική προτεινόμενη δομή μιας εργασίας «Καινοτόμου Προγράμματος και Δράσης» 

 

Εισαγωγή 

Σ’ αυτή περιγράφονται συνοπτικά το πλαίσιο, το θεωρητικό υπόβαθρο και οι στόχοι της εργασίας. 

 

Σώμα 

Π.χ. μπορεί να συμπεριλαμβάνει την Μέθοδο, τα Αποτελέσματα, την Ανάλυση ή Συζήτηση κλπ.  

 

Συμπεράσματα 

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια ανακεφαλαίωση της εργασίας στην οποία παρατίθενται συνοπτικά τα 

συμπεράσματα, η συμβολή της στον χώρο της εκπαίδευσης και εφαρμογές της στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Επίσης, αναφέρονται προτάσεις και ιδέες για πιθανή μελλοντική έρευνα. 

 

Αναφορές 

  

Παραρτήματα 

Δεν επιτρέπονται παραρτήματα. 



Ενότητα 2η:  Αξιολόγηση και παρουσίαση μιας εργασίας για το 

συνέδριο της ΕΕΠΕΚ 

 blind reviewing, από 2 τουλάχιστον κριτές 

 Ο αριθμός των κριτηρίων: 10 (καθένα από αυτά αξιολογείται 

από 1 μέχρι 5, οπότε το ανώτερο σύνολο ανά κριτή είναι το 50)  



Συνολική πρόταση κριτή  

 Αν η εργασία μπορεί να δημοσιευθεί ως έχει 

 Αν η εργασία μπορεί να δημοσιευθεί μετά από διορθώσεις/συμπληρώσεις 

 Αν η εργασία μπορεί να δημοσιευθεί μόνο αφού προηγουμένως 

μετατραπεί σε e-poster εργασία (δεν προτείνεται η δημοσίευσή της στην 

κατηγορία εργασιών που υποβλήθηκε από τους συγγραφείς του) 

 Αν η εργασία πρέπει να απορριφθεί και να μην γίνει δεκτή για δημοσίευση 



Δελτίο Κρίσης Πλήρους Άρθρου (Εισήγησης ή Βιντεο-εισήγησης) 

1. Συνάφεια με τη θεματολογία του συνεδρίου 

2. Πρωτοτυπία και καινοτομία 

3. Ενδιαφέρον από εκπαιδευτική-διδακτική άποψη 

4. Ενδιαφέρον από ερευνητική άποψη (πρωτογενής ή δευτερογενής έρευνα) 

5. Δόμηση και συνοχή του άρθρου 

6. Σαφήνεια και βαθμός κατανόησης του κειμένου 

7. Θεωρητική τεκμηρίωση του θέματος 

8. Διατύπωση συμπερασμάτων που ωφελούν τους εκπαιδευτικούς 

9. Αξιοποίηση της βιβλιογραφίας 

10. Συμμόρφωση με τις οδηγίες για το κείμενο (πρότυπο μορφοποίησης) 



Δελτίο Κρίσης Εργαστηριακής Παρουσίασης 

 
1. Συνάφεια με τη θεματολογία του συνεδρίου 

2. Πρωτοτυπία και καινοτομία: 

3. Ενδιαφέρον από εκπαιδευτική-διδακτική άποψη 

4. Εφαρμογή στη διδασκαλία (πρακτικά υλοποιήσιμο) 

5. Θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία 

6. Αξιοποίηση κατάλληλων εργαστηριακών μέσων (π.χ. Η/Υ) 

7. Δυνατότητα ένταξης του σεναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

8. Διατύπωση συμπερασμάτων που ωφελούν τους εκπαιδευτικούς 

9. Επιμορφωτική αξία και συμβολή στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών 

10. Συμμόρφωση με τις οδηγίες για το κείμενο (πρότυπο μορφοποίησης) 



Δελτίο Κρίσης Εκπαιδευτικού Σεναρίου 
 

1. Συνάφεια με τη θεματολογία του συνεδρίου 

2. Πρωτοτυπία και καινοτομία: 

3. Ενδιαφέρον από εκπαιδευτική-διδακτική άποψη 

4. Εφαρμογή στη διδασκαλία (πρακτικά υλοποιήσιμο) 

5. Θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία 

6. Σαφήνεια και βαθμός κατανόησης του κειμένου 

7. Δυνατότητα ένταξης του σεναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

8. Διατύπωση συμπερασμάτων που ωφελούν τους εκπαιδευτικούς 

9. Αξιοποίηση της βιβλιογραφίας  

10. Συμμόρφωση με τις οδηγίες για το κείμενο (πρότυπο μορφοποίησης) 



Δελτίο Κρίσης Καινοτόμου Προγράμματος και Δράσης 
 

1. Συνάφεια με τη θεματολογία του συνεδρίου 

2. Πρωτοτυπία και καινοτομία: 

3. Ενδιαφέρον από εκπαιδευτική-διδακτική άποψη 

4. Εφαρμογή στη διδασκαλία (πρακτικά υλοποιήσιμο) 

5. Θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία 

6. Σαφήνεια και βαθμός κατανόησης του κειμένου 

7. Δυνατότητα ένταξης του σεναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

8. Διατύπωση συμπερασμάτων που ωφελούν τους εκπαιδευτικούς 

9. Αξιοποίηση της βιβλιογραφίας  

10. Συμμόρφωση με τις οδηγίες για το κείμενο (πρότυπο μορφοποίησης) 



Δελτίο Κρίσης Ηλεκτρονικά Ανηρτημένης Εργασίας (e-poster) 
 

1. Συνάφεια με τη θεματολογία του συνεδρίου 

2. Πρωτοτυπία και καινοτομία: 

3. Ενδιαφέρον από εκπαιδευτική-διδακτική άποψη 

4. Ενδιαφέρον από ερευνητική άποψη (πρωτογενής ή δευτερογενής έρευνα) 

5. Δόμηση και συνοχή της ηλεκτρονικά αναρτημένης εργασίας 

6. Σαφήνεια και βαθμός κατανόησης του κειμένου 

7. Θεωρητική τεκμηρίωση του θέματος 

8. Διατύπωση συμπερασμάτων που ωφελούν τους εκπαιδευτικούς 

9. Αξιοποίηση της βιβλιογραφίας  

10.  Συμμόρφωση με τις οδηγίες για το κείμενο (πρότυπο μορφοποίησης) 



Βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές 

Κάθε βιβλιογραφική αναφορά περιλαμβάνει: 

 

 τα στοιχεία του συγγραφέα ή των συγγραφέων,  

 την ημερομηνία έκδοσης,  

 τον τίτλο της εργασίας,  

 τις πληροφορίες τίτλου (βιβλίου, περιοδικού ή άλλου υλικού) 

 τα στοιχεία έκδοσης και τελειώνει με  

 τελεία.  

Οδηγός μορφοποίησης της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας 

(American Psychological Association (APA) style)  



Θέματα δεοντολογίας και ηθικής 

Παρουσίαση μια εργασίας (δομή, προφορικός λόγος κλπ.) 

Τεχνικές παρουσίασης (περιβάλλοντα Powerpoint και Prezi) 



Ενότητα 3η: Πρακτική εφαρμογή - Η συγγραφή άρθρων σύμφωνα με 

το πρότυπο IMRAD (Εισαγωγή – Μέθοδος – Αποτελέσματα- 

Συζήτηση) 

Βασικές αρχές συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου : σαφήνεια 

λόγου, αλληλουχία προτάσεων, λιτό κείμενο, απλότητα, ενεστώτας 

(για ήδη υπάρχουσα γνώση) & αόριστος (παρουσίαση της μεθοδολογίας 

και των αποτελεσμάτων) 



Η δομή ενός πλήρους άρθρου που αναφέρεται σε εμπειρική έρευνα, 

το πρότυπο IMRAD (Introduction, Methods, Results, and, Discussion) 

Συζήτηση 

Μέθοδος 

  

  

Αποτελέσματα 

Περίληψη 

Εισαγωγή 
  



Ο τίτλος  

 

 Να είναι σύντομος αλλά περιεκτικός (να εκφράζει το περιεχόμενο της εργασίας). 

 Να είναι ελκυστικός, ίσως και λίγο «προκλητικός» όσον αφορά το λεξιλόγιό του 

(χρήση λέξεων που θα προσελκύσουν την προσοχή του αναγνώστη). 

 Αν χρειάζεται, να προσθέτουμε μια επεξηγηματική φράση με χρήση άνω-κάτω 

τελείας (:), π.χ. «Προωθώντας την Εκπαιδευτική Καινοτομία: Συγγραφή και 

παρουσίαση εργασίας στο συνέδριο της ΕΕΠΕΚ». 

 Καλό είναι να κάνουμε κάποιες πρώτες σκέψεις σχετικά με τον τίτλο από την 

αρχή της εργασίας μας, αλλά να αποφασίζουμε οριστικά γι΄ αυτόν όταν την 

έχουμε ολοκληρώσει. 



Η περίληψη 

 Στην αρχή πληροφορούμε τον αναγνώστη για το υπόβαθρο της εργασίας. 

 Ακολουθεί η παρουσίαση του  σκοπού ή των στόχων της εργασίας και το πεδίο 

εφαρμογής της. 

 Παρέχονται πληροφορίες για τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην εργασία. 

 Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της εργασίας. 

 Καταγράφονται τα συμπεράσματα ή οι τυχόν προτάσεις.    

 Στο τέλος της περίληψης όπου επιχειρείται μια σύνθεση των κύριων ευρημάτων της 

εργασίας είναι καλό να αναφερόμαστε στη σημασία της, με τρόπο που να είναι 

αντιληπτός από μη ειδικούς. Για να συμβεί αυτό επιδιώκουμε να προβάλλουμε τα 

στοιχεία της εργασίας, συμπεράσματα και προτάσεις,  που αναφέρονται στο 

γενικότερο και όχι στο ειδικότερο.  Έτσι επιτυγχάνουμε την απήχησή της σε ευρύτερο 

κοινό.   



Η εισαγωγή  

  

  

ΓΕΝΙΚΟ 

  

  

  

 

 

ΕΙΔΙΚΟ 
  

Πρέπει να αποφευχθεί η επανάληψη της περίληψης 

Λόγοι που δικαιολογούν την αναγκαιότητα υλοποίησης της εργασίας 



Μέθοδοι και υλικά 

Εδώ πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες σε όποιον επιστήμονα επιθυμεί έτσι 

ώστε να μπορέσει να επαναλάβει τη συγκεκριμένη έρευνα. Ο συγγραφέας ενημερώνει 

τους αναγνώστες για το τι, πώς  και που το έκανε καθώς και για τον τρόπο ανάλυσης 

και παρουσίασης των αποτελεσμάτων.  

 

Επίσης με τις πληροφορίες αυτές όσοι αναγνώστες του άρθρου επιθυμούν θα πρέπει να 

μπορούν να αξιολογήσουν τους ισχυρισμούς του συγγραφέα και πιθανόν να κρίνουν 

την επιστημονικότητα της εργασίας.  

Σαν χρόνος χρησιμοποιείται ο αόριστος. 

 Δείγμα 

 

 Διαδικασία 

 

 Εργαλεία 



Αποτελέσματα 

 Τα αποτελέσματα που θα επιλεχθούν πρέπει να μην έχουν μεγάλο όγκο, να είναι τα 

πιο αντιπροσωπευτικά και να παρουσιάζονται με απλό τρόπο χωρίς επαναλήψεις.   

 Οι πίνακες επιλέγονται για να παρουσιάσουν τιμές δεδομένων με ακρίβεια καθώς 

και υπολογισμούς και πολλαπλές συγκρίσεις.   

 Τα σχήματα – γραφήματα δείχνουν συνολική εικόνα ή τάση, συντελούν στην 

οπτικοποίηση στοιχείων της αφήγησης και χρησιμοποιούνται για απλές συγκρίσεις.  

Σαν χρόνος χρησιμοποιείται ο αόριστος. 



Συζήτηση  

Στη συζήτηση τα αποτελέσματα επεξηγούνται και αναλύονται.  

Γίνεται αναφορά και εξετάζεται το κατά πόσο τα αποτελέσματα δίνουν απαντήσεις στην 

ερευνητική ή στις ερευνητικές υποθέσεις που έγιναν και στους σκοπούς και στους επί 

μέρους στόχους της εργασίας.  

Μέσα από ερμηνείες οι οποίες υποστηρίζονται από βιβλιογραφικές παραπομπές 

παρουσιάζονται τα ευρήματα αλλά και οι περιορισμοί της έρευνας.   

Επιχειρούνται γενικεύσεις σε ευρύτερα πλαίσια και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  



Συμπεράσματα 

Στο τμήμα αυτό διατυπώνονται με ακρίβεια τα ευρήματα της εργασίας και 

προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα σχετική με τα αποτελέσματα 

της τρέχουσας μελέτης.  

 

Τα συμπεράσματα μπορεί να έχουν σαν περιεχόμενο την τελευταία 

παράγραφο ή τμήματα της συζήτησης.  




