
 
ECDIS001 και ECDIS002 Πτυχιακή Εργασία Ι και Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 

Τίτλος μαθήματος  
Πτυχιακή Εργασία Ι και Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 

 

Κωδικός 
μαθήματος 

 
ECDIS001 and ECDIS002 

Κατηγορία 
μαθήματος 

 Επιλογής 
 

Επίπεδο  
Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης 

Έτος/ Εξάμηνο 
4ο έτος (Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο) 
 

Όνομα διδάσκοντα/ 
ουσας 

Όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό τμήματος. 

ECTS 6+6 Διαλέξεις / 
Βδομάδα 

- Εργαστήριο / 
Βδομάδα 

- 

Σκοπός και στόχοι 
μαθήματος 

Σκοπός είναι να σχεδιάσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καθώς και να 
υλοποιήσουν ερευνητική δραστηριότητα, και να τη δομήσουν σε μορφή 
διπλωματικής εργασίας. 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα  

Με την επιτυχή συμπλήρωση του μαθήματος αναμένεται από τους 
φοιτητές:  
  

1. Να έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει διπλωματική εργασία η οποία 
περιλαμβάνει έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης και δόμηση κειμένου 
παρουσίασής της.  

2. Να δομούν κείμενο διπλωματικής εργασίας βάσει του APA style 

3. Να δομούν παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας σε επιστημονική 
επιροπή του τμήματος.  

 

Προ-απαιτούμενα ECDIS1 (για το ECDIS2) Συν-απαιτούμενα - 

Περιεχόμενο 
μαθήματος 

1. Επιλογής περιοχής μελέτης.  
  
2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση.  
 
3. Περιορισμός του θέματος. Καθορισμός ερευνητικού σκοπού και 
ερευνητικών ερωτημάτων.  
 
4. Σχεδιασμός της έρευνας. Επιλογή προσέγγισης, δείγματος, 
εργαλείων συλλογής δεδομένων.  
 
5. Υλοποίηση της έρευνας. Ανάλυση δεδομένων.  
 
6.  Δόμηση επιστημονικού κειμένου διπλωματικής εργασίας.  
 



 
7. Παρουσίαση επιστημονικής εργασίας, στην προκειμένη περίπτωση 
διπλωματικής εργασίας.  
 

Μέθοδοι 
Διδασκαλίας 

Προσωπική επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή.  

 

Βιβλιογραφία  
• Οδηγός πτυχιακής εργασίας του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής.  

• APA style guide.  ( η πιο πρόσφατη κάθε φορά έκδοση για να είναι 

αναθεωρημένη).  

Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής ο φοιτητής 
παραπέμπεται σε διπλωματικές εργασίες και διατριβές που είναι αναρτημένες 
σε ηλεκτρονική μορφή σε πανεπιστημιακές βάσεις δεδομένων. 

 

Αξιολόγηση Η βαθμολογία της διατριβής δίνεται με κλίμακα το 100. Η βαθμολόγηση 

της διατριβής γίνεται στη βάση των πιο κάτω κριτηρίων: 

I. Διερεύνηση της υφιστάμενης γνώσης και της σχετικής με το θέμα 

επιστημονικής πληροφορίας. Τεκμηρίωση της σημασίας, της 

πρωτοτυπίας και των καινοτομικών στοιχείων της εργασίας. 

(Βαρύτητα 20 %) 

II. Επιδεξιότητα και επιμέλεια στο σχεδιασμό της εργασίας. Πληρότητα 

και εγκυρότητα της μεθοδολογίας εκπόνησης της εργασίας. 

Εμπεριστατωμένη αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας. 

(Βαρύτητα 20 %) 

III. Οργάνωση, τεκμηρίωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

 (Βαρύτητα 15 %). 

IV. Κριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Τεκμηρίωση των συμπερασμάτων. 

(Βαρύτητα 30 %). 

V.Προστιθέμενη αξία και όφελος που προκύπτει από τα αποτελέσματα 

της εργασίας. Δυνατότητες διάχυσης και αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων. 

(Βαρύτητα 15 %) 

 

Γλώσσα  Ελληνική 

 

 

 


