ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(CIP file- Classification of instructional programmes)

Τίτλος μαθήματος:
Κωδικός:
Κατηγορία:
Επίπεδο:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο:
ECTS:
Όνομα
διδάσκοντα(ουσας):
Επιδιωκόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΑΑ402
Υποχρεωτικό
Προπτυχιακό
4
Εαρινό
9
Δρ Πάνος Κωνσταντινίδης/ Δρ Γαρύφαλλος Αναγνώστου / Δρ Έλενα Παπακώστα /
Δρ Άγγελος Ροδαφηνός
Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
1. Να αναγνωρίζουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικές με το
θέμα έρευνας που έχουν επιλέξει, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο
Διπλωματικής Εργασίας.
2. Να επιδεικνύουν ικανότητα στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας
χρησιμοποιώντας το στυλ APA.
3. Να οργανώνουν την εργασία τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που
τους έχει δώσει ο Σύμβουλος Διπλωματικής Εργασίας, για τη συγγραφή της
βιβλιογραφικής ανασκόπησης και επιδεικνύουν ικανότητες συμπερίληψης των
απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο θέμα.
4. Να ακολουθούν την ερευνητική μεθοδολογία και τις καταληκτικές ημερομηνίες
που έχουν συμφωνηθεί με τον Σύμβουλο Διπλωματικής Εργασίας, για την
επιτυχημένη ολοκλήρωση της συγγραφής των πέντε κεφαλαίων της έρευνας.
5. Να καταγράφουν, υπολογίζουν/αναλύουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα της έρευνας.
6. Να ερμηνεύουν και συζητούν τα αποτελέσματα της έρευνας, τα συνδέουν με τα
αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών και βρίσκουν διαφορές ή ομοιότητες για
τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, ανάλογα με το δείγμα της έρευνας και τον
πληθυσμό.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:
Προ-απαιτούμενα:
Περιεχόμενο
μαθήματος:

Η Διπλωματική εργασία διεκπεραιώνεται με συστηματικές συναντήσεις και συνεχή
επικοινωνία του Σύμβουλου Διπλωματικής Εργασίας με τον φοιτητή/τρια και την
εκπόνηση συγκεκριμένου πλάνου για την ολοκλήρωση της έρευνας και τη
συγγραφή της εργασίας.
Μεθοδολογία Έρευνα και
Κανένα
Στατιστική
1. Συλλογή, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών που έχουν σχέση με το
θέμα έρευνας που έχουν επιλέξει, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο
Διπλωματικής Εργασίας.
2. Κατάθεση προσχεδίου Διπλωματικής Εργασίας και χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης.
3. Εκμάθηση των κανόνων συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
χρησιμοποιώντας το σύστημα APA.
4. Οργάνωση της εργασίας με βάση της κατευθυντήριες γραμμές για τη συγγραφή

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και την ανάπτυξη ικανότητας συμπερίληψης
των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο θέμα.
5. Οριστικοποίησης της ερευνητικής μεθοδολογίας και καταγραφή καταληκτικών
ημερομηνιών.
6. Καταγραφή, ανάλυση, οργάνωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
έρευνας.
7. Ερμηνεία και συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Σύνδεση των
αποτελεσμάτων με αυτά από προηγούμενες έρευνες. Γενίκευση των
αποτελεσμάτων ανάλογα με το είδος της έρευνας (ποσοτική, ποιοτική) και τον
πληθυσμό.
Βιβλιογραφία:
Εγχειρίδια:

1. Creswell, J. (2017). Εκπαιδευτική έρευνα. Αθήνα: ΙΩΝ.

Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:

1. American Psychological Association (2010). Publication Manual (6th Edition).
American Psychological Association. Washington DC.

2. Παπαναστασίου, Κ. & Παπαναστασίου, Ε. (2005). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής
Έρευνας. Αυτοέκδοση.

2. Locke, L.F., Spirduso, W.W., & Silverman, S. (1998). Reading and
Understanding Research. Sage.
3. Locke, L.F., Spirduso, W.W., & Silverman, S. (2007). Proposals that Work: A
Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals (5th edition). Thousand
Oaks
Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:
Τρόποι και κριτήρια
αξιολόγησης:
Γλώσσα
διδασκαλίας:

Η Διπλωματική εργασία διεκπεραιώνεται με συστηματικές συναντήσεις και συνεχή
επικοινωνία του Σύμβουλου Διπλωματικής Εργασίας με τον φοιτητή/τρια και την
εκπόνηση συγκεκριμένου πλάνου για την ολοκλήρωση της έρευνας και τη
συγγραφή της εργασίας
Διπλωματική Εργασία (ΜΑ1-ΜΑ6) 100%
Ελληνική

