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Ποιο δρόμο να διαλέξω;
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Ποιο δρόμο να διαλέξω;

Ερευνητικές 
εργασίες

Βιβλιογραφ
ικές 
ανασκοπήσ
εις
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 Βασικά ερωτήματα 
 Με τι θα ασχοληθώ;
 Ποιο θέμα θα έχει η εργασία;
 Τι τίτλο θα έχει;
 Με ποιους θα συνεργαστώ;
 Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου;

Βήμα 1ο



 23/11/2010 

Ø Θέμα σχετικό με συγκεκριμένο μάθημα 

Ø Το θέμα θα πρέπει να προσφέρει 
επιπλέον γνώση

Ø Να υπάρχει διαθέσιμη βιβλιογραφία – 
Αναζήτηση βιβλιογραφίας

Ø Δυνατότητα συλλογής πρωτογενών 
στοιχείων

Επιλογή θέματος
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 Web of science
 Pub med
 Scirus

Πως βρίσκεις αξιόπιστη βιβλιογραφία;
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http://www.lib.auth.gr
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Γενικοί κανόνες δομής μιας 
εργασίας
 Εξώφυλλο - Τίτλος
 Πρόλογος – ευχαριστίες
 Πίνακας περιεχομένων
 Περίληψη
 Εισαγωγή 
 Κύριο μέρος – (υλικά και μέθοδοι σε ερευνητικές)
 Αποτελέσματα 
 Συζήτηση
 Βιβλιογραφία
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Ποια γραμματοσειρά;
 Arial, ή Times New Roman 12pt

Μέγεθος σελίδας
 Α4, πλήρη στοίχιση, 1,5 διάστιχο

Περιθώρια
- Πάνω: 2,5 cm - Κάτω: 2,5 cm, 
- Δεξιά: 3,0 cm - Αριστερά: 2, cm, 

Αρίθμηση σελίδων εκτός της 1ης

δομή
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Να χρησιμοποιούμε Πίνακες;   

 ΝΑΙ να χρησιμοποιείτε, απλοί και λιτοί 

Να υπογραμμίζουμε κάτι

 Στο κείμενο συνήθως χρησιμοποιούμε έντονα 
γράμματα Bold

Να έχουμε διάφορα χρώματα;

OXI     Χρώμα ενιαίο = Μαύρο σε όλους τους χαρακτήρες
 

Απορίες δικές σας
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Ύφος με το οποίο γράφουμε;
 Καλύτερα να γράφετε σε τρίτο πρόσωπο

Όσο πιο πολλά γράψω τόσο το καλύτερο;   
 ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΛΩ ΤΟ ΕΥ  ΑΛΛΑ ΕΝ ΤΩ ΕΥ ΤΟ 

ΠΟΛΥ

Από τη βιβλιογραφία παραθέτω αυτούσια μία παράγραφο; 
(copy & paste) 
 OXI αυτούσια κομμάτια από βιβλιογραφικές 

πηγές. Θα πρέπει να αποδίδουμε με δικές μας 
λέξεις το περιεχόμενο. Σε περιπτώσεις που θα 
μπει αυτούσιο κομμάτι ΠΑΝΤΑ μέσα σε 
«εισαγωγικά» 

Απορίες δικές σας
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 Η μεγάλη σημασία των μέτρων υγιεινής 
είναι γενικά παραδεκτή αλλά η εφαρμογή 
τους, ακόμα και στις προηγμένες 
ζωοτεχνικά χώρες όπως οι Η.Π.Α., δεν έχει 
γενικευθεί και η υιοθέτησή τους γίνεται με 
πολύ αργό ρυθμό (USDA 2002a, 2002b). 

 “Υγιεινή είναι ο κλάδος της ιατρικής που 
ασχολείται με θέματα - μεθόδους και μέσα 
- σχετικά με την διατήρηση της υγείας» 
(Kriaras 1995, Babiniotis 1998). 

Παραδείγματα
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Βιβλιογραφίες
Παράθεση στη βιβλιογραφία

Όταν πρόκειται για 
έναν συγγραφέα

(Gillespie 2000) Gillespie JR (2000). The underlying interrelated issues of 
biosecurity. Journal of the American Veterinary Medicine 
Association, 216 (5):662-664.

Όταν πρόκειται για 
δύο συγγραφείς

Blancou and Pearson, (2003). Blancou J, Pearson JE (2003). Bioterrorism and infectious 
animal diseases.  Comparative Immunology, Microbiology 
and Infectious Diseases, 26 (5):431-443.

Όταν πρόκειται για 
περισσότερους των 
δύο συγγραφέων

(Raymond et al., 2006) Raymond MJ, Wohrle RD, Call DR (2006). Assessment and promotion of 
judicious antibiotic use on dairy farms in Washington State. J Dairy Sci 
89:3228-3240.

Όταν πρόκειται για 
κεφάλαιο γραμμένο 
από ένα συγγραφέα 
σε βιβλίο

Morgan-Jones S (1987). Morgan-Jones S (1987). Practical aspects of disinfection and infection 
control. In: Linton AH, Hugo WB, Russel AD, Disinfection in Veterinary 
and Farm Animal Practice. Blackwell Scientific Publications, pp144-167.

Εργασία ή άλλη πηγή στο 
διαδίκτυο

Helen A. Swartz, http://www.case-agworld.com/cAw.LU.nutr.html  (access 22.11.2010)

http://www.case-agworld.com/cAw.LU.nutr.html
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Δομή εξώφυλλου

Προπτυχιακή εργασία Μεταπτυχιακή 
διατριβή (MSc)

Διδακτορική διατριβή 
(Ph.D)
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Δημοσίευση σε… 
επιστημονικό 
περιοδικό

Περίληψη σε 
συνέδριο
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 Πρέπει να είναι σύντομος και 
αντιπροσωπευτικός του περιεχομένου 
της εργασίας

Τίτλος
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Πρόλογος
 Γρήγορη επισκόπηση του θέματος και του 

σκοπού της εργασίας 
◦ Τι διαπραγματεύεται η εργασία
◦ Τί αναμένεται

Έκταση = 1 σελίδα
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Περιεχόμενα
 Κάνουμε πρώτα το «σκελετό» της εργασίας
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Περιεχόμενα
 Κάνουμε πρώτα το «σκελετό» της εργασίας

Πίνακας 

περιεχομένων 

αυτόματα με το 

MS Word
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 Συντομότατη! Παρουσίαση όλης της εργασίας

 Αναφορά στο θέμα
 Δομή κεφαλαίων και κυρίου μέρους της 

εργασίας 
 Τελικό συμπέρασμα και σημασία τους

 Έκταση: μισή σελίδα μέχρι 300 λέξεις

Περίληψη (abstract)
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Εισαγωγή 
 Περιγραφή του προβλήματος ή 

παρουσίαση της κατάστασης

 Στόχοι της εργασίας 
 Δομή της εργασίας 

 Έκταση:  2 σελίδες
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Κύριο μέρος της εργασίας

 Βασικά σημεία:  
- ανάπτυξη της εργασία σας με δικά σας λόγια
- όχι επαναλήψεις σε εκφράσεις, παραγράφους ή 

προτάσεις
- επιχειρήματα και σκέψεις με δομημένο τρόπο
 Χωρίζετε την εργασία σας σε ενότητες και μικρές 

υποενότητες θέτοντας κατάλληλο τίτλο σε 
καθεμία.
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 Κάθε ενότητα και υποενότητα πρέπει να 
έχει περιεχόμενο που: 

- να αντιστοιχεί στον τίτλο της ενότητας ή 
υποενότητας, 

- να μην επικαλύπτεται με εκείνο των 
άλλων ενοτήτων και υποενοτήτων,

- να συνδέεται και να μην αντιφάσκει με το 
περιεχόμενο των ενοτήτων-υποενοτήτων 
που προηγούνται ή έπονται. 

Κύριο μέρος
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 Αναλύστε τα επιχειρήματά σας με 
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία 
προκύπτουν από τη μελέτη της σχετικής 
βιβλιογραφίας (ιστορικά στοιχεία, ορισμοί, 
θεωρίες κλπ.)

 Οι απόψεις σας πάνω στο θέμα; 

Κύριο μέρος 
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 Αναφορά στα αποτελέσματα της έρευνας 
και στη συνεισφορά της στο θεματικό 
πεδίο

 Επιβεβαιώνουμε ότι απαντήσαµε στα 
ερωτήµατα του τίτλου 

 Συνοψίζουμε και τονίζουμε στον 
αναγνώστη τα ζητήματα που έχουν 
συζητηθεί 

 Παρουσιάζουμε µια συνολική εκτίµηση - 
αποτίµηση, του θέµατος 

 Αναφέρω τις προοπτικ για μελλοντικές 
έρευνες 

Συνοψίζοντας
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Τελικό βήμα
 Ξαναδιαβάζω προσεκτικά την εργασία
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