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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες,  

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υλοποιούμε το Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση 

για την Αειφορία».  

Μια πλειάδα καθηγητών και έγκριτων ερευνητών από τα τρία συνεργαζόμενα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Το 

Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών συνεργάζεται 

για τη διδασκαλία των μαθημάτων και την έρευνα.  

Το διδακτικό προσωπικό συνεπικουρείται από εξέχοντα ακαδημαϊκά μέλη και 

κοινωνικούς εταίρους της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία συμμετέχουν ως 

προσκεκλημένοι ομιλητές/τριες στα ετήσια σεμινάρια.  

Στο ΔΠΜΣ ακολουθείται μια οργανωμένη διεπιστημονική ερευνητική 

προσέγγιση με αποτέλεσμα την υιοθέτηση συμμετοχικών και πολυτροπικών 

μεθόδων παρέμβασης στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Εσείς, ως μαθητευόμενοι, συν-οικοδομείτε δυναμικές ομάδες εργασίας και 

έξυπνης εξειδίκευσης για ένα  αειφόρο μέλλον για την εκπαίδευση και την κοινωνία.  

Με κεντρικούς στόχους τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, την προστασία του 

πλανήτη και του ανθρώπου, τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την 

πρόληψη, την υγεία και την ευζωία, καθώς επίσης την τυπική και άτυπη εκπαίδευση 

του πολίτη, συν-εργαζόμαστε σε έρευνες υψηλού επιπέδου, άμεσα αξιοποιήσιμες 

στις εταιρίες και στα σχολεία.    

Παράλληλα, συμβάλλουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάπτυξη των 

ευρωπαϊκών περιοχών οικονομικής σύγκλισης και στην άρση των ανισοτήτων με 

έξυπνη εξειδίκευση των ομάδων στόχων όπως οι γυναίκες και τα μικρά παιδιά. 

Ορόσημα του έργου μας αποτελούν η ποιότητα στην εκπαίδευση και η επικοινωνία 

της επιστήμης στον πολίτη.  

Η πρόσφατη πανδημία κάνει το ΔΠΜΣ ένα πρόγραμμα αιχμής και ιδιαιτέρως 

ελκυστικό για γιατρούς, νοσηλευτές, μηχανικούς, επιστήμονες του περιβάλλοντος και 

των φυσικών επιστημών και εκπαιδευτικούς. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

 Σας ευχόμαστε καλή φοίτηση σε δυναμικές διεπιστημονικές ομάδες, οι οποίες 

επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις πολυσύνθετες κρίσεις και προκλήσεις για τον 

πλανήτη και την ανθρωπότητα.  

 

Η Διευθύντρια 

Αικατερίνη Πλακίτση, Καθ. Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Πρόεδρος 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Σχολή Επιστημών Αγωγής 

 

 

 
 

 

Οι Ιδρυτές και Συντονιστές της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 

 

Άννα Μπατιστάτου, Καθ. Παθολογικής Ανατομίας, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής, 

Σχολή Επιστημών Υγείας  

Μαρίκα Σύρρου, Καθ. Γεν. Βιολογίας-Ιατρικής Γενετικής, Αναπλ. Διευθύντρια ΔΠΜΣ, 

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας  

Ιωάννης Λεονάρδος, Καθ. Βιολογίας Ζώων με έμφαση στην Ιχθυολογία, Τμήμα 

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Σχολή Επιστημών Υγείας  

Πολυξένη Παγγέ, Καθηγήτρια Πληροφορικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με 

έμφαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή 

Επιστημών Αγωγής   

Βασίλης Κούτρας, Καθ. Αγωγής Υγείας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή 

Επιστημών Αγωγής   

Βασιλική Κατή, Αναπλ. Καθηγήτρια της Διατήρησης και Διαχείρισης της 

Βιοποικιλότητας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Σχολή Επιστημών 

Υγείας. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 
ορίζεται από την Απόφαση Ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ 1757/17-05-2018, τ. Β΄), και τον Κανονισμό Δ.Π.Μ.Σ 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017).  

  
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών οργανώνει και λειτουργεί από το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την 
Αειφορία» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνεται ώστε να 
λειτουργεί από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:  

 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 
Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος και την απονομή διπλώματος 

αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 
πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμφωνίες και συνεργασίες με 
ερευνητικούς φορείς ή άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση των στόχων του, 
έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
 
 

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την 
Αειφορία» αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και 
των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, 
κοινωνικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και 
εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές 
ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου 
σπουδών των οικείων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, 
τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον 
επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα. 
 
 

(άρθρα 31, 44 και 45 του ν. 4485/2017) 
Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:  



 

  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΠΜΣ                                               
ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΠΕΖΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

7 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

I. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι το αρμόδιο όργανο για τα 
θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των 
Δ.Π.Μ.Σ. και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Δ.Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το 
νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

II. H επταμελής Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) με αρμοδιότητες που 
ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 και 4 του ν. 4485/2017.  

III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη 
Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων Τμημάτων του Ιδρύματος, τα οποία έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των συμμετεχόντων 
Τμημάτων για διετή θητεία1 και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον 
συντονισμό της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.  

IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και τους Κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην 
παράγραφο 5 του ν. 4485/2017.  

V. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον 
αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 ν. 4485/2017. Δεν 
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται 
επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από 
την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. (άρθρο 45, παρ. 1γ).  

VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση του 
Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017). 
 
 

(άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4485/2017) 
Χρονική διάρκεια 
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και 
κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε 
πέντε (5) εξάμηνα.  

Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 33 του ν. 4485/ 2017 (Α΄ 114) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για 
εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες , η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη 
εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης 
και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις , όπως: ασθένεια, φόρτος 
εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας. Οι όροι και 
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά καθορίζονται αναλυτικά σε κάθε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Δ.Π.Μ.Σ.  
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Επίσης στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, 
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της 
αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της 
αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.  

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως παραπάνω, να χορηγείται 
παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΕΔΕ.  

Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής 
αποφαίνεται η ΕΔΕ μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία 
αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής. Ενδεικτικά 
όροι επανεξέτασης και λόγοι διαγραφής μπορεί να είναι: α) η μη επαρκής πρόοδος του 
μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών 
υποχρεώσεων που ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό, γ) συμπεριφορά που 
προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. μη αποδεκτά ποσοστά κειμενικής 
ομοιότητας και δ) αίτηση του ίδιου του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας.  

Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος 
ή μαθημάτων, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, και 
εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. των 
συμμετεχόντων τμημάτων, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο 
με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Από την επιτροπή εξαιρείται ο 
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 

 Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από 
ανακοίνωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος στην οποία ορίζεται και η 
χρονική διάρκεια των εγγραφών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
εγγραφή. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις 
παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου 
κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών 
συγγραμμάτων. Σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες8 εξασφαλίζονται διευκολύνσεις σχετικά με τον τρόπο 
εξέτασης, την πρόσβαση στους χώρους και στα εργαστήρια διδασκαλίας. 
 
 

Στο παρόν Δ.Π.Μ.Σ. ΔΕΝ προβλέπονται τέλη φοίτησης. 
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Κατανομή πιστωτικών μονάδων 

 

 
  



 

  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΠΜΣ                                               
ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΠΕΖΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

10 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Κατηγορίες μαθημάτων 

 

Μαθήματα Εξειδίκευσης 
 
 

Υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν και 
επιλογής 

Μαθήματα με 
έμφαση στην 

Έρευνα 
 
 

Υποχρεωτικά 

Εκπόνηση 
Διπλωματικής 

Εργασίας  
 

Υποχρεωτικά 

• Νερά/ χλωρίδα και 
περιβάλλον/ ρύπανση 
περιβάλλοντος   

• Νερά/ πανίδα και 
περιβάλλον/ ρύπανση 
περιβάλλοντος  

• Διεπιστημονικές προσεγγίσεις 
της παρούσας κατάστασης 
της Μεσογείου- παρατήρηση 
περίπτωσης (key studies)  

• Αειφορία και Εκπαίδευση 
• Περιβαλλοντικά Ζητήματα και 

Διδακτικές Μέθοδοι 
• Σχεδιασμός Προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

• Έννοιες Φυσικής και 
Περιβάλλον 

• Μικροβίωμα και Νόσος 
• Χρωμοσωματικές αλλοιώσεις 

και ρύπανση περιβάλλοντος 
• Συμμετοχικές Μέθοδοι στην 

αειφορική διαχείριση των 
φυσικών πόρων και 
εκπαίδευση του πολίτη 

• Δομές και λειτουργίες του 
κυττάρου σε μοριακό επίπεδο 

• Πράσινη επιχειρηματικότητα 

• Μεθοδολογία 
Έρευνας Ι 

• Μεθοδολογία 
Έρευνας ΙΙ 

• Επεξεργασία 
Ερευνητικών 
Δεδομένων 

• Σχέδιο Έρευνας 
• Διπλωματική 

Εργασία 
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Ο κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων εξειδίκευσης ορίζεται και μπορεί 
να διαφέρει για κάθε ακαδημαϊκό έτος και ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών 
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Ε.Δ.Ε. Παράλληλα, προωθούνται οι 
συνέργειες μεταξύ μαθημάτων εντός της κατεύθυνσης καθώς επίσης και συνέργειες 
μεταξύ των κατευθύνσεων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και είναι συναφή προς το αντικείμενο του προτεινόμενου 
μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων όπως και η διάρκεια των εξεταστικών 
περιόδων εναρμονίζονται με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος.  

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να διεξαχθεί με μέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης αλλά δεν πρέπει να ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Οι 
τρόποι και τα μέσα διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας αξιοποιούν την 
υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος. 

Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, 
εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.  

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής: 

 Άριστα (8,5 έως 10).  
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου).  
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).  
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροι του.  
Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας όπου προβλέπεται 

(άρθρο 34, παρ. 4 του ν. 4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση 
του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ου σα αυτής και συγκροτεί 
Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας 
είναι ο επιβλέπων/ουσα. 

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή 
συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.  

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται ενώπιον της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος. Κατόπιν της έγκρισης της από την Επιτροπή, αναρτάται 
υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος 
λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής10 μετά από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.  

Η έκταση, η γραμματοσειρά, ο τρόπος συγγραφής, ο αριθμός αντιτύπων της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που θα κατατεθεί και οτιδήποτε άλλο σχετικό 
με τη δομή της καθώς και χρονοδιάγραμμα διορθώσεων της ορίζονται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές των θεματικών των διπλωματικών εργασιών μετά από απόφαση 
της Ε.Δ.Ε.  

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από 
τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των 
μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού 
ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:  
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Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το 
άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που 
απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ βαθμός Μ.Δ.Ε. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε 
μαθήματος χ αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος)+(βαθμός μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας χ ECTS) (σύνολο ECTS). 
 
 

Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να προβλέπει τη 
χορήγηση υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες 
φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση 
ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής 
φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κ.λπ.) ή προσφορά 
υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ. 
Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται 
με απόφαση της ΕΔΕ. 
 
 

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν:  
Ι. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.  
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής. 

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του οικείου Τμήματος.  
IV. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος. 
 Με αιτιολογημένη απόφαση της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που 

δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, 
μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή 
να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών.  

Επιπλέον η Ε.Δ.Ε. με απόφαση της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή 
του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36.  

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από την αντίστοιχη Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση 
της Σ.Ε.  
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Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η 
περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο 
τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες 
φοιτητές/τριες. 
 
 

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις 
«Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία».  

Ο τίτλος θα μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα ως Master of Science (ΜSc) in 
Environmental Sciences and Education for Sustainable Development. 

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του 
Δ.Π.Μ.Σ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται τα Τμήματα ή και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ, και το έμβλημα του Ιδρύματος, η 
χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ, ο αριθμός 
πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης 
φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.  

Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να 
χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης 
του Προγράμματος.  

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα 
Διπλώματος [άρθρο 15 του ν. 3374/2005 και της υπουργικής απόφασης Φ5/89656/ 
ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ. Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο 
εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την 
αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγεί το Ίδρυμα. 
 
 

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη 
φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις 
άλλων.  

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Κειμενική ομοιότητα 
θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση 
εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση 
οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της 
υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της 
Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για διαγραφή του/της.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της 
επιβλέποντος/σας καθηγητή/ τριας- η Συνέλευση του οικείου Τμήματος μπορεί να 
αποφασίσει τη διαγραφή του/της.  

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας 
παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για 
αντιμετώπιση του προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις 
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θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή του μη αποδεκτού ποσοστού 
κειμενικής ομοιότητας και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή 
εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. 
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Α/Α 
Ονοματεπώ-
νυμο 

Τίτλος Τμήμα Τηλέφωνο 
Γραφείου 

Email 

1 
Αλμπάνης 

Τριαντάφυλλος 
Καθηγητής Χημείας 2651008348 talbanis@uoi.gr 

2 
Γαβριλάκης 

Κωνσταντίνος 
Επίκουρος 
Καθηγητής 

ΠΤΔΕ 2651005709 cgav@uoi.gr 

3 
Γεωργάτος 
Σπυρίδων 

Καθηγητής Ιατρικής 2651008043 sgeorgat@uoi.gr 

4 
Καλδρυμίδου 

Μαρία 
Καθηγήτρια ΠΤΝ 2651005773 mkaldrim@uoi.gr 

5 Κατή Βασιλική 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
ΒΕΤ 2651007439 vkati@uoi.gr 

6 
Κούτρας 

Βασίλειος 
Καθηγητής ΠΤΝ 2651005776 vkoutras@uoi.gr 

7 
Κώτσης 

Κωνσταντίνος 
Καθηγητής ΠΤΔΕ 2651005785 kkotsis@uoi.gr 

8 
Λεονάρδος 

Ιωάννης 
Καθηγητής ΒΕΤ 2651007313 ileonard@uoi.gr 

9 
Μαραγκός 

Πέτρος 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 
ΒΕΤ 2651007392 pmaragos@uoi.gr 

10 
Μπατιστάτου 

Άννα 
Καθηγήτρια Ιατρικής 2651007768 abatista@uoi.gr 

11 
Νικολόπουλος 

Σταύρος 
Καθηγητής 

Μηχανικών 
H/Y και 

Πληροφορικής 
2651008801 sdnikolopoulos@uoi.gr 

12 
Παγγέ 

Πολυξένη 
Καθηγήτρια ΠΤΝ 2651005778 jpagge@uoi.gr 

13 
Πασχόπουλος 

Μηνάς 
Καθηγητής Ιατρικής 2651007115 mpasxop@uoi.gr 

14 
Πλακίτση 

Αικατερίνη 
Καθηγήτρια ΠΤΝ 2651005771 kplakits@uoi.gr 

15 
Σύρρου 
Μαρίκα 

Καθηγήτρια Ιατρικής 2651007612 msyrrou@uoi.gr 

 
 
 

mailto:talbanis@uoi.gr
mailto:cgav@uoi.gr
mailto:sgeorgat@uoi.gr
mailto:mkaldrim@uoi.gr
mailto:vkati@uoi.gr
mailto:vkoutras@uoi.gr
mailto:kkotsis@uoi.gr
mailto:ileonard@uoi.gr
mailto:pmaragos@uoi.gr
mailto:abatista@uoi.gr
mailto:sdnikolopoulos@uoi.gr
mailto:jpagge@uoi.gr
mailto:mpasxop@uoi.gr
mailto:kplakits@uoi.gr
mailto:msyrrou@uoi.gr
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΙΒΕ103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 7 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: 
• Είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήματα και να 

αναλαμβάνουν το ρόλο του ενεργού πολίτη 
• Να αξιοποιούν το διαθέσιμο υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(ΕΑΑ) 
• Να συνεργάζονται με φορείς υλοποίησης προγραμμάτων ΕΑΑ 
• Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στην κοινωνία των πολιτών για την ΕΑΑ   
• Να  διαμορφώνουν συμπεράσματα μετά από ανάλυση ερευνητικών δεδομένων για την 

ΕΑΑ  και λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα στη βιβλιογραφία σχετικά ευρήματα 
Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία  
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Ορολογία - Η διεθνής διάσταση   
• Στόχοι της ΕΑΑ  
• Το παιδαγωγικό πλαίσιο της ΕΑΑ  
• Η κοινωνική, κριτική και πολιτική φύση της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την 

αειφορία   
• Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες, Αξίες στην ΕΑΑ  
• Μεθοδολογία της ΕΑΑ  
• Αειφόρο Πανεπιστήμιο  
• Αειφόρο Σχολείο  
• Αναλυτικά Προγράμματα για την αειφορία  
• Κοινότητα   
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• Εκπαιδευτικό υλικό για την ΕΑΑ  
• Δικτύωση με φορείς υλοποίησης προγραμμάτων ΕΑΑ  
• Αξιολόγηση   
• Μελέτες περίπτωσης/Προγράμματα διδασκαλίας βασικών θεματικών ΕΑΑ  
• ΕΑΑ από απόσταση 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. • Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος 
Εργασίας 
Εξαμήνου 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας μαθήματος 
κατά εξάμηνο 

39 

Αριθμός ωρών εργαστηριακών 
ασκήσεων 

60 

Αριθμός ωρών μελέτης για την 
προετοιμασία του μαθήματος 

26 

Αριθμός ωρών συναντήσεων με το 
διδάσκοντα /τη διδάσκουσα 

5 

Αριθμός ωρών προετοιμασίας του 
φοιτητή για τις εξετάσεις /εκπόνηση 
εργασίας/ παρουσίαση εργασίας 

140 

Σύνολο Ωρών Μαθήματος  270 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Υποχρεωτικό Εργαστήριο: 30%  
Ερευνητική Εργασία: 70%  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
UNESCO Education for Sustainable Development 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-

agenda/education-for-sustainable-development/  
Γεωργόπουλος, Α. (2014). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα Ταυτότητας. Αθήνα: 

Gutenberg-Δαρδανός 
Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον. Αειφορία, Θες/κη: 

Επίκεντρο 
Λιαράκου, Γ., & Φλογαϊτη, Ε. (2007). Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση 

για την αειφόρο ανάπτυξη. Αθήνα: Νήσος. 
Φλογαϊτη, Ε. (2011) (επιμ.). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Πεδίο 
Παρασκευόπουλος, Στ., (2010). Περιβαλλοντικός εγγραμματισμός. Τυπική και άτυπη 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα.   
Σχίζα, Κ. (2008). Συστημική Σκέψη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ένα διδακτικό μοντέλο 

που οικοδομεί την κριτική σκέψη και τη σχέση με τον «άλλον». Αθήνα: Δαρδανός. 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Ηλεκτρονικό περιοδικό: Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη. 
Διαθέσιμο στο: http://www.lib.uoi.gr/serp/ 

• http://www.ekt.gr/el/news/23328?fbclid=IwAR3t_OqorJmiskxOL8-
Y2NybvhpkcWk1mFln5jq4MLZ8bVbE9y2fODczGDU 

 
  

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
http://www.lib.uoi.gr/serp/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΙΒΕ105 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, 

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να κατανοούν 
σε βάθος: 

• Πόσο μεγάλη σχέση έχει η Φυσική με την ερμηνεία των διαφόρων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων 

• Να αναγνωρίσουν τις μεταβλητές και κατά συνέπεια τις έννοιες της Φυσικής που 
συνδέονται με κάθε σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα 

• Πως χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές τι έννοιες της Φυσικής μπορεί ο άνθρωπος να 
παρεμβαίνει για να επηρεάσει το όποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα  

• Τους σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης των σύγχρονων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων 

• Να αναγνωρίσουν τις μεταβλητές που ορίζουν την κλιματική αλλαγή  
Σε γενικότερο επίπεδο οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: 

• Ανατρέξουν στη διεθνή βιβλιογραφία με κριτική αναλυτική και συνθετική ματιά 
• Σχεδιάσουν διαδικασία για έλεγχο ερευνητικής υπόθεσης 
• Διαμορφώσουν συμπεράσματα μετά από ανάλυση ερευνητικών δεδομένων και 

λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα στη βιβλιογραφία σχετικά ευρήματα 
Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
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• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Φαινόμενο θερμοκηπίου 
2. Τρύπα του όζοντος 
3. Ραδιενέργεια 
4. Πυρηνικά απόβλητα 
5. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα 
6. Μη ιονίζουσες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες 
7. Νερό ως πηγή ενέργειας 
8. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

• Αιολική Ενέργεια - Ανεμογεννήτριες 
• Ηλιακή Ενέργεια - Φωτοβολταϊκά 
• Ενέργεια κυμάτων – Κυκλοφορία του νερού 
• Γεωθερμική Ενέργεια 
• Βιομάζα 
• Ωσμωτική ενέργεια 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διδασκαλία από έδρας (πρόσωπο με πρόσωπο) και εξ 

αποστάσεως.  
Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν τόσο σε συζήτηση 
σχετικά με το θέμα, όσο και παρουσίαση δεδομένων από 
την βιβλιογραφία. 
Διδάσκοντες: Υπεύθυνος Μαθήματος και 
προσκεκλημένοι ομιλητές:  Μέλη ΔΕΠ με σχετικό 
γνωστικό αντικείμενο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
Χρήση πλατφόρμας για σύγχρονη και ασύγχρονη 
εκπαίδευση. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 30 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

115 

Παρουσιάσεις 30 
Σύνολο Μαθήματος  175 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 
Οι φοιτητές/τριες θα χωριστούν σε ομάδες και θα 
ετοιμάσουν προφορικές παρουσιάσεις. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Γεωργόπουλος, Α., Νικολάου, Κ., Δημητρίου, Α., Γαβριλάκης, Κ., & Μπλιώνης, Γ. (2014). Γη, 

ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg. 
Miller Tyler G., & Spoolman S.E. (2018). Περιβαλλοντική Επιστήμη, 15η έκδοση, (Π. 

Δημητρακόπουλος, Κ. Γαβριλάκης Eπιστ. Επιμ. ελληνικής έκδοσης). Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.  

Κασσωμένος Π. (2018). Φυσική περιβάλλοντος. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΤΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΙΒΥ102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 7 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να κατανοούν 
σε βάθος: 
• Τι είναι το δείγμα και πως επιλέγεται 
• Τις ερευνητικές μεθόδους ανάλυσης  δεδομένων 
• Την ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
• Την διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων  
• Τις Πειραματικές και ημι-πειραματικές μεθόδους έρευνας 
• Την εγκυρότητα της έρευνας  
• Την συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και συγκριτική παρουσίαση των δεδομένων 
• Την  διατύπωση συμπερασμάτων  εκ του δείγματος και  
• Τα στατιστικά πακέτα PSPP και  SPSS 

Σε γενικότερο επίπεδο οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: 
• Ανατρέξουν στη  βιβλιογραφία με κριτική αναλυτική και συνθετική ματιά 
• Συλλέξουν δεδομένα και να σχεδιάσουν μια πειραματική/ημι πειραματική διαδικασία 

για έλεγχο ερευνητικής υπόθεσης 
• Διαμορφώσουν συμπεράσματα μετά από ανάλυση ερευνητικών δεδομένων και 

λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα στη βιβλιογραφία σχετικά ευρήματα 
Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα αυτό, αναλύει το πλαίσιο, τη διαδικασία, καθώς και τις προσεγγίσεις για τον 
σχεδιασμό μιας ερευνητικής πρότασης ή μιας έρευνας ποιοτικών, ποσοτικών ή μεικτών 
μεθόδων στις ανθρωπιστικές,  κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες υγείας. Τα δεδομένα  
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που υπάρχουν είτε από έρευνες είτε από μελέτες χρήζουν συστηματικής μελέτης και η 
ανάλυσή τους μας βοηθά στην καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου γύρω μας. Η 
συλλογή και ανάλυση των δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην στατιστική 
συμπερασματολογία. Το παρόν μάθημα εστιάζει στην βιβλιογραφική επισκόπηση, την   
επιλογή του  δείγματος, την διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων, τον σχεδιασμό του 
ερωτηματολογίου, τα  εργαλεία ΤΠΕ για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, τις 
μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των υποθέσεων  και την παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων. Οι φοιτητές εξοικειώνονται  με πρακτικές εφαρμογές για  τις 
ερευνητικές  μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των ερευνητικών 
δεδομένων  και την αποτύπωση των συμπερασμάτων. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διδασκαλία από έδρας (πρόσωπο με πρόσωπο) και σε χώρο 

εργαστηρίου με χρήση   ΤΠΕ. Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε 
συζήτηση σχετικά με το θέμα. Διδάσκοντες: Υπεύθυνη 
Μαθήματος και προσκεκλημένοι ομιλητές:  Μέλη ΔΕΠ με 
γνωστικό αντικείμενο  Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Στατιστική, 
Μεθοδολογία Έρευνας και  κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 
συναφών, σχετιζόμενων με το αντικείμενο ειδικοτήτων.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος 
Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις-Εργαστηριακές ασκήσεις 30 
Σεμινάρια-Εκπαιδευτικές επισκέψεις 30 
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 115 
Σύνολο Μαθήματος  175 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική. Οι φοιτητές θα χωριστούν σε 
ομάδες και θα ετοιμάσουν δύο προφορικές παρουσιάσεις, μια 
στο μέσο και μία στο τέλος του εξαμήνου 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Creswell, W., J., Creswell, J., D., (2019). Σχεδιασμός Έρευνας, Προσεγγίσεις ποιοτικών, 

ποσοτικών και μεικτών μεθόδων. (Φ. Βενετσάνου Μεταφρ.). Εκδότης: ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 
Cohen, L., & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. 

Αθήνα: Έκφραση/Μεταίχμιο. 
Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating 

quantitative, Upper Saddle River. N.J: Pearson/Merrill Prentice Hall.  
Δαρβίρη, Χ. (2009). Μεθοδολογία έρευνας στο χώρο της υγείας. Αθήνα: Εκδόσεις Χ. 

Πασχαλίδης 
MacRae, S. (1996). Επαγωγή από στατιστικά δεδομένα. (Κ. Πετρουλάκη, Μεταφρ.) Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 
Wadeley, A. (1995). Δεοντολογία της έρευνας και πρακτικής στην ψυχολογία. (Θ. Βελλή, 

Μεταφρ.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Λαγουμιντζής Γ., Βλαχόπουλος Γ., & Κουτσογιάννης Κ., (χ.χ.). Μεθοδολογία της Έρευνας στις 

Επιστήμες Υγείας, Ανακτήθηκε από:  
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5356/1/00_master_document%20
corrected%20links-KOY.pdf 

 
  

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5356/1/00_master_document%20corrected%20links-KOY.pdf
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5356/1/00_master_document%20corrected%20links-KOY.pdf
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΤΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΙΒΥ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: 
• να αναγνωρίζουν τη σημασία και τις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της 

Επιστημονικής Έρευνας. 
• να πραγματοποιούν ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
• να διατυπώνουν ερευνητικές υποθέσεις και ερωτήματα 
• να αναγνωρίζουν διαφορετικούς τύπους Μεθοδολογίας Έρευνας 
• να αναλύουν μελέτες περίπτωσης και να συγγράφουν επιστημονικά κείμενα 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Λήψη αποφάσεων  
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή στην έρευνα και στον ερευνητικό σχεδιασμό 
• Αναγνώριση και διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 
• Βιβλιογραφική ανασκόπηση και ερευνητικές διαδικασίες 
• Σχεδιασμός έρευνας και ανάλυση δεδομένων 
• Μελέτες περίπτωσης και μεθοδολογικές προσεγγίσεις (π.χ. change lab) 
• Μεθοδολογίες ανάλυσης δεδομένων και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις 
• Έρευνα και εκπαίδευση στις τάξεις του 21ου αιώνα  
• Σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία στη Διδακτική των Επιστημών 
• Εισαγωγή στη Μεθοδολογία έρευνας στην Ιατρική  
• Επιδημιολογικά μοντέλα 
• Big data στις βιοεπιστήμες 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



 

  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΠΜΣ                                               
ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΠΕΖΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

24 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Σε χώρο εργαστηρίου 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή 
εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές 
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
Χρήση μικροσκοπίων   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Εργαστηριακές ασκήσεις 60 
Αριθμός ωρών μελέτης για 
την προετοιμασία του 
μαθήματος 

26 

Αριθμός ωρών συναντήσεων 
με το διδάσκοντα /τη 
διδάσκουσα 

5 

Αριθμός ωρών 
προετοιμασίας του φοιτητή 
για τις εξετάσεις /εκπόνηση 
εργασίας/ παρουσίαση 
εργασίας 

140 

  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  270 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 
Υποχρεωτικό Εργαστήριο: 30%  
Ερευνητική Εργασία: 70% 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Creswell, W., J., & Creswell, J., D., (2019). Σχεδιασμός Έρευνας, Προσεγγίσεις ποιοτικών, 

ποσοτικών και μεικτών μεθόδων. (Φ. Βενετσάνου, Μεταφρ.)  Εκδότης: ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 
Cohen, L., & Manion, L. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, 

Αθήνα: Έκφραση/Μεταίχμιο. 
Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating 

quantitative, Upper Saddle River, N.J: Pearson/Merrill Prentice Hall.  
Δαρβίρη, Χ. (2009). Μεθοδολογία έρευνας στο χώρο της υγείας. Αθήνα: Εκδόσεις Χ. 

Πασχαλίδης 
MacRae, S. (1996). Επαγωγή από στατιστικά δεδομένα. (Κ. Πετρουλάκη, Μεταφρ.) Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 
Wadeley, A. (1995). Δεοντολογία της έρευνας και πρακτικής στην ψυχολογία (Θ. Βελλή, 

Μετάφρ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Λαγουμιντζής Γ., Βλαχόπουλος Γ., Κουτσογιάννης Κ., (χ.χ.) Μεθοδολογία της Έρευνας στις 

Επιστήμες Υγείας, Ανακτήθηκε από  
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5356/1/00_master_document%20c
orrected%20links-KOY.pdf 

 
  

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5356/1/00_master_document%20corrected%20links-KOY.pdf
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5356/1/00_master_document%20corrected%20links-KOY.pdf
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΙΒΕ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΑ/ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 7 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να κατανοούν 
σε βάθος: 
• Θέματα σχετικά με το υδάτινο περιβάλλον 
• Την πανίδα του υδάτινου περιβάλλοντος 
• Προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι υδρόβιοι οργανισμοί  
• Ανθρωπογενείς δράσεις που σχετίζονται με την υποβάθμιση του υδάτινου 

περιβάλλοντος 
• Θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και το υδάτινο περιβάλλον 
• Δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αειφορία και την προστασία του 

υδάτινου περιβάλλοντος 
Σε γενικότερο επίπεδο οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: 
• Ανατρέξουν στη διεθνή βιβλιογραφία με κριτική αναλυτική και συνθετική ματιά 
• Σχεδιάσουν πειραματική διαδικασία για έλεγχο μιας ερευνητικής υπόθεσης 
• Διαμορφώσουν συμπεράσματα μετά από ανάλυση ερευνητικών δεδομένων και 

λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα στη βιβλιογραφία σχετικά ευρήματα 
Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αντικείμενο και ιστορία της μελέτης των υδρόβιων οργανισμών και του υδάτινου 
περιβάλλοντος. Μέθοδοι έρευνας των υδρόβιων  οργανισμών. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
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των εσωτερικών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ομάδες υδρόβιων οργανισμών 
(φυτικοί οργανισμοί, ασπόνδυλα, ιχθύες, ερπετά, πτηνά, θηλαστικά). Η εξέλιξη της ζωής 
στο υδάτινο περιβάλλον. Πόροι στο υδάτινο περιβάλλον. Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο 
περιβάλλον (ρύπανση, διατήρηση). Γενικά χαρακτηριστικά υδάτινων οικοσυστημάτων 
της Μεσογείου. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διδασκαλία από έδρας (πρόσωπο με πρόσωπο) 

Διδάσκοντες: Υπεύθυνοι του Μαθήματος και 
προσκεκλημένοι ομιλητές:  Μέλη ΔΕΠ με γνωστικό 
αντικείμενο Βιολογία Ζώων, Περιβαλλοντική Χημεία, 
Θαλάσσια Βιολογία, Υδροβιολογία καθώς και κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος συναφών, σχετιζόμενων με 
το αντικείμενο γνωστικών αντικειμένων.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις-Εργαστηριακές 
ασκήσεις 

30 

Σεμινάρια-Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

30 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

115 

Σύνολο Μαθήματος  175 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 
Οι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα 
ετοιμάσουν σύνθετες πολυθεματικές εργασίες τις 
οποίες θα παρουσιάσουν στο τέλος του εξαμήνου   

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Castro P., & M. Huber (2015). Θαλάσσια Βιολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Utopia 
Eisenhour David J., Hickman Cleveland P., Kats Lee., Keen Susan L., Larson Allan, Roberts 

Larry S., (χ.χ.). Ζωική Ποικιλότητα-Βασικές Αρχές Ζωολογίας με Εργαστηριακό Οδηγό. 
ISBN: 9789925575275  

Πολυσυγγραφικό (χ.χ). Η Πανίδα της Ελλάδας - Βιολογία & Διαχείριση της Άγριας Πανίδας. 
(Π. Παφίλης, Επιμέλ), Έκδοσης:. Broken Hill Publishers Ltd ISBN: 9789925575053 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΙΒΕ102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΑ/ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να 
κατανοούν σε βάθος: 
• Θέματα σχετικά με το υδάτινο περιβάλλον 
• Την χλωρίδα του υδάτινου περιβάλλοντος 
• Προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν η υδρόβια βλάστηση  
• Ανθρωπογενείς δράσεις που σχετίζονται με την υποβάθμιση του υδάτινου 

περιβάλλοντος 
• Θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και το υδάτινο 

περιβάλλον 
• Δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αειφορία και την προστασία του 

υδάτινου περιβάλλοντος 
Σε γενικότερο επίπεδο οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: 
• Ανατρέξουν στη διεθνή βιβλιογραφία με κριτική αναλυτική και συνθετική ματιά 
• Σχεδιάσουν πειραματική διαδικασία για έλεγχο μιας ερευνητικής υπόθεσης 
• Διαμορφώσουν συμπεράσματα μετά από ανάλυση ερευνητικών δεδομένων και 

λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα στη βιβλιογραφία σχετικά ευρήματα 
Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Αντικείμενο και ιστορία της μελέτης των υδρόβιων φυτικών οργανισμών οργανισμών και 
του υδάτινου περιβάλλοντος. Μέθοδοι έρευνας των υδρόβιων  οργανισμών. Ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των εσωτερικών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ομάδες υδρόβιων 
οργανισμών (φυτικοί οργανισμοί, ασπόνδυλα, ιχθύες, ερπετά, πτηνά, θηλαστικά). Η 
εξέλιξη της ζωής στο υδάτινο περιβάλλον. Πόροι στο υδάτινο περιβάλλον. Ανθρωπογενείς 
επιδράσεις στο περιβάλλον (ρύπανση, διατήρηση). Γενικά χαρακτηριστικά υδάτινων 
οικοσυστημάτων της Μεσογείου. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διδασκαλία από έδρας (πρόσωπο με πρόσωπο) 

Διδάσκοντες: Υπεύθυνοι του Μαθήματος και 
προσκεκλημένοι ομιλητές:  Μέλη ΔΕΠ με γνωστικό 
αντικείμενο Βιολογία, Περιβαλλοντική Χημεία, 
Θαλάσσια Βιολογία, Υδροβιολογία καθώς και κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος συναφών, σχετιζόμενων με 
το αντικείμενο γνωστικών αντικειμένων.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις-Εργαστηριακές 
ασκήσεις 

30 

Σεμινάρια-Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

30 

  
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

115 

Σύνολο Μαθήματος  175 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 
Οι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα 
ετοιμάσουν σύνθετες πολυθεματικές εργασίες; Τις 
οποίες θα παρουσιάσουν στο τέλος του εξαμήνου   

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Castro P., & M. Huber (2015). Θαλάσσια Βιολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Utopia 
Eisenhour David J., Hickman Cleveland P., Kats Lee., Keen Susan L., Larson Allan, Roberts 

Larry S. (χ.χ.). Ζωική Ποικιλότητα-Βασικές Αρχές Ζωολογίας με Εργαστηριακό Οδηγό. 
ISBN: 9789925575275  

Πολυσυγγραφικό (χ.χ). Η Πανίδα της Ελλάδας - Βιολογία & Διαχείριση της Άγριας Πανίδας. 
(Π. Παφίλης, Επιμέλ), Έκδοσης:. Broken Hill Publishers Ltd ISBN: 9789925575053 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΙΒΕ104 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: 
• Είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήματα και να 

αναλαμβάνουν το ρόλο του ενεργού πολίτη 
• Να αξιοποιούν το διαθέσιμο υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(ΕΑΑ) 
• Να συνεργάζονται με φορείς υλοποίησης προγραμμάτων ΕΑΑ 
• Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στην κοινωνία των πολιτών για την ΕΑΑ   
• Να  διαμορφώνουν συμπεράσματα μετά από ανάλυση ερευνητικών δεδομένων για 

την ΕΑΑ  και λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα στη βιβλιογραφία σχετικά 
ευρήματα 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία 
•  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εκπαίδευση και περιβαλλοντικά ζητήματα 
• Κλιματική Αλλαγή 
• Λημνιαία Οικοσυστήματα  
• Βιοποικιλότητα 
• Αξιοποίηση διδακτικών εργαλείων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην 

Εκπαίδευση για την Αειφορία  
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• Web based εργαλεία εκπαίδευσης για τις Επιστήμες του περιβάλλοντος και την 
Αειφορία στην Εκπαίδευση 

• Μελέτες περίπτωσης 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. • Πρόσωπο με πρόσωπο 
• Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 
• Εργασία πεδίου 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην επικοινωνία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος 
Εργασίας 
Εξαμήνου 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 
μαθήματος κατά εξάμηνο 

39 

Αριθμός ωρών εργαστηριακών 
ασκήσεων 

60 

Αριθμός ωρών μελέτης για την 
προετοιμασία του μαθήματος 

26 

Αριθμός ωρών συναντήσεων με το 
διδάσκοντα /τη διδάσκουσα 

5 

Αριθμός ωρών προετοιμασίας του 
φοιτητή για τις εξετάσεις /εκπόνηση 
εργασίας/ παρουσίαση εργασίας 

140 

Σύνολο Ωρών Μαθήματος  270 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Υποχρεωτικό Εργαστήριο: 30%  
Ερευνητική Εργασία: 70%  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
UNESCO Education for Sustainable Development 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-
agenda/education-for-sustainable-development/ 

Γεωργόπουλος, Α. (2014). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα Ταυτότητας, Αθήνα: 
Gutenberg-Δαρδανός 

Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον, Αειφορία, Θες/κη: 
Επίκεντρο 

Λιαράκου, Γ., & Φλογαϊτη, Ε. (2007). Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση 
για την αειφόρο ανάπτυξη, Αθήνα: Νήσος. 

Φλογαϊτη, Ε. (2011). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Πεδίο 
Παρασκευόπουλος, Στ. (2010). Περιβαλλοντικός εγγραμματισμός. Τυπική και άτυπη 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα.   
Σχίζα, Κ., (2008). Συστημική Σκέψη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ένα διδακτικό μοντέλο 

που οικοδομεί την κριτική σκέψη και τη σχέση με τον «άλλον», Αθήνα: Δαρδανός. 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Ηλεκτρονικό περιοδικό: Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη. 

Διαθέσιμο στο: http://www.lib.uoi.gr/serp/ 
• http://www.ekt.gr/el/news/23328?fbclid=IwAR3t_OqorJmiskxOL8-

Y2NybvhpkcWk1mFln5jq4MLZ8bVbE9y2fODczGDU 

 
 

 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
http://www.lib.uoi.gr/serp/


 

  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΠΜΣ                                               
ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΠΕΖΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

31 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΤΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΙΒΕ107 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να 
κατανοούν σε βάθος τις  έννοιες της πράσινης επιχειρηματικότητας, την σχέση της 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και την επιχειρηματική ‘κουλτούρα’ στην εποχή της 
τεχνολογίας (ΤΠΕ) και  της παγκοσμιοποίησης 
Σε γενικότερο επίπεδο οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: να ορίζουν  τη σχέση μεταξύ 
επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, να καθορίζουν τη σχέση μεταξύ Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας, να προσδιορίζουν την επιχειρηματική βιωσιμότητα, να αξιολογούν 
επιχειρηματικά σχέδια και να ανατρέξουν στη  βιβλιογραφία με κριτική αναλυτική και 
συνθετική ματιά 
Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, για την 
επιχειρηματικότητα με τη χρήση των απαραίτητων  νέων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Σχεδιασμός έργων με πράσινες τεχνολογίες 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την  έννοια της 
επιχειρηματικότητας και ειδικότερα της πράσινης επιχειρηματικότητας, το  ρόλο του 
επιχειρείν στην ψηφιακή εποχή, την έννοια της καινοτομίας και της ηγεσίας, τη διαχείριση 
μεγάλων δεδομένων, το ρόλο των νέων  τεχνολογιών στις  εργασιακές σχέσεις σε μια 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο  
Να μπορούν να αναπτύξουν ικανότητες δημιουργικότητας, σύγχρονων εφαρμογών ΤΠΕ 
για πράσινη επιχειρηματικότητα, επικοινωνίας και καινοτομίας.   
Να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, να κάνουν διερεύνηση επιχειρηματικών 
ευκαιριών. 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διδασκαλία από έδρας (πρόσωπο με πρόσωπο) και σε 

χώρο εργαστηρίου με χρήση  ΤΠΕ. Εργαστήρια  όπου οι 
φοιτητές εξοικειώνονται με μεθόδους και εργαλεία 
ανάλυσης και σύνθεσης ιδεών/επιχειρηματικών σχεδίων. 
Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε συζήτηση σχετικά με το 
θέμα, οργανώνονται σε ομάδες - με έμφαση στη 
διεπιστημονικότητα - οι οποίες αναλαμβάνουν να 
συνθέσουν και να παρουσιάσουν μια επιχειρηματική ιδέα. 
Στη διάρκεια του μαθήματος, εκτός από τις διαλέξεις και 
τα εργαστήρια γίνονται επισκέψεις σε επιχειρήσεις και 
προσφέρονται διαλέξεις από επιχειρηματίες ή στελέχη 
φορέων και επιχειρήσεων  
Διδάσκοντες: Υπεύθυνη Μαθήματος  
Προσκεκλημένοι ομιλητές:  Μέλη ΔΕΠ με γνωστικό 
αντικείμενο  Οικονομικά, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-
Στατιστική και  κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 
συναφών, σχετιζόμενων με το αντικείμενο ειδικοτήτων.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εφαρμογές ΤΠΕ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις-Εργαστηριακές ασκήσεις 30 
Σεμινάρια-Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

30 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

115 

Σύνολο Μαθήματος  175 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική. 
Οι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα ετοιμάσουν 
δύο προφορικές παρουσιάσεις, μια στο μέσο και μία στο 
τέλος του εξαμήνου 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 Λιούκας, Σ. Επιμέλεια. (2013). Καινοτομώ-Επιχειρώ, Αθήνα. Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 
Ρωσσίδης Ιωάννης (2015). Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση, Εκδόσεις Σταμούλη 
Ιωαννίδης, Σ., Κόρρα, Ε. & Γιωτόπουλος, Ι. (2016). Επιχειρηματικότητα 2014-2015: Η 

Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης, IOBE. 
Ζήσης, Ι. (2003). Πράσινο Επιχειρείν, Αθήνα: ΠΑΝ. Δ. ΟΙΚ. Ο. ΥΠΕΧΩΔΕ 
Βάλβη Θ., Βλιάμος Σ., & Καραγιάννης Η., (2018). Καινοτομία Επιχειρηματικού Προτύπου, 

Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ 
Guillebeau  C., (2018). The $100 Startup: Reinvent the Way You Make a Living, Do What You 

Love, and Create a New Future Hardcover,  NY Times 
Νεανική επιχειρηματικότητα http://www.excelixi.org/knowledge-

base/entrepreneurship/neaniki_epixeirimatikotita_stin_ellada 

 
 
 

http://www.excelixi.org/knowledge-base/entrepreneurship/neaniki_epixeirimatikotita_stin_ellada
http://www.excelixi.org/knowledge-base/entrepreneurship/neaniki_epixeirimatikotita_stin_ellada
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΙΒΕ201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDIES) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2 3 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

- 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές με στόχο να αναπτύξει το ειδικό γνωστικό τους 
υπόβαθρο επί της βιοποικιλότητας, να τους προβληματίσει, και να οξύνει την κριτική τους 
σκέψη επί καίριων οικολογικών θεμάτων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση 
του πλανήτη, και την κοινωνία, στη βάση περιπτώσεων εργασίας. Ο φοιτητής αναμένεται 
μετά το πέρας το μαθήματος να είναι σε θέση να: 
• Αντιλαμβάνεται τη σύνθετη έννοια της βιοποικιλότητας 
• Περιγράφει και να αναλύει την αξία της βιοποικιλότητας και να τη συνδέει με τομείς 

της ανθρώπινης ευημερίας 
• Αντιλαμβάνεται την έννοια της παγκόσμιας οικολογικής κρίσης και να υποστηρίζει 

τεκμηριωμένα την ύπαρξή της, συνδυάζοντας και συνθέτοντας σύγχρονα 
επιστημονικά δεδομένα. 

• Να αναλύει και να αξιολογεί τους γενεσιουργούς παράγοντες που συνθέτουν ένα 
σύγχρονο οικολογικό πρόβλημα ως προς την κρισιμότητά τους 

• Να συνθέτει λύσεις στην επίλυση οικολογικών προβλημάτων ως μια πολυπαραγοντική 
διαδικασία. 

• Να αναπτύσσει κριτική σκέψη, να αξιολογεί, να οργανώνει, να συνθέτει την υπάρχουσα 
επιστημονική πληροφορία 

• Να χρησιμοποιεί τις διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (ISI, Scopus) και να 
παραθέτει σωστά βιβλιογραφικές πηγές εντός κειμένου του. 

• Να παράγει παρουσίαση με χρήση Τ.Π.Ε. (power point ή presence) 
• Να επικοινωνεί και να υποστηρίζει τη θέση του στο κοινό 
• Να εργάζεται ομαδικά και να αποτιμά τη συνεισφορά του κάθε συνεργάτη στο τελικό 

παραδοτέο 
Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση Τ.Π.Ε. 
• Ομαδική εργασία 

http://ecourse.uoi.gr/
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• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Επικοινωνιακή ικανότητα διάχυσης γνώσης στο ευρύ κοινό ή/και αντίκρουσης 

επιστημονικών επιχειρημάτων (debate).  
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βιοποικιλότητα: ο πλούτος της ζωής. Ορισμός βιοποικιλότητας, παγκόσμια πρότυπα 
βιοποικιλότητας, εκτιμήσεις παγκοσμίου αριθμού ειδών. Η Μεσόγειος ως παγκόσμιο κέντρο 
βιοποικιλότητας. 
Αξία και απώλεια βιοποικιλότητας. Αξία της βιοποικιλότητας ως προς τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες που προσφέρει για την ανθρώπινη ευημερία, ενδογενής αξία βιοποικιλότητας 
Οικολογική κρίση, αναμενόμενες αποκρίσεις της φύσης στην απώλεια της βιοποικιλότητας. 
Παγκόσμιοι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης (SDGs). Δράσεις για τη Μεσόγειο.  
Αειφορική διαχείριση υγροτόπων –η περίπτωση της λίμνης Παμβώτιδα (case study): 
Ιστορικό και αξία της λίμνης Παμβώτιδας. Ανθρωπογενείς πιέσεις και απειλές. Ρίσκα και 
αβεβαιότητα για τον άνθρωπο. Διαχειριστικές λύσεις στην Παμβώτιδα. Επιστήμη και 
πολιτική. Ο ρόλος του επιστήμονα και των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος.  
Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών –η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς 
(case study).  Οικολογική αξία Ε.Π. Δαδιάς. Ιστορικό προστασίας. Μοντέλο περιβαλλοντικής 
προστασίας και αειφορικής ανάπτυξης. Συμμετοχικές διαδικασίες στη διαχείριση 
προστατευόμενων περιοχών. 
Αιολικά πάρκα και αειφορία-η περίπτωση της Θράκης (case study):  Κλιματική αλλαγή 
και πράσινη ενέργεια-εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Χωροταξία αιολικών πάρκων 
στην Ελλάδα. Θράκη: βιομηχανική ανάπτυξη αιολικών και κίνδυνοι για την ορνιθοπανίδα, 
με επίκεντρο τον Μαυρόγυπα. Πώς η έρευνα δίνει απαντήσεις και η επιστήμη λύσεις.  
Γεωπάρκο Βίκου-Αώου (UNESCO) και αειφορία. Προσκεκλημένη ομιλία:  Χ. 
Παπαϊωάννου.  
Συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας πανίδας – η περίπτωση της αρκούδας. 
Προσκεκλημένη ομιλία: Δρ. Γ. Μερτζάνης.  
Εθνική αναφορά φύσης και βιοποικιλότητας: Κατάσταση της φύσης και της 
βιοποικιλότητας της Ελλάδας με βάση το Ευρωπαϊκό σύστημα δεικτών SEBI. 
Παρακολούθηση ανθρωπογενών πιέσεων και μέτρων διατήρησης. Ο ρόλος της επιστήμης 
στη χάραξη εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής.  
Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών: Παρουσιάσεις καίριων οικολογικών θεμάτων από 
τους φοιτητές μέσω ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας ως προσομοίωση 
συνεδρίου.  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία: χρήση power point με 
ενσωματωμένο οπτικοακουστικό υλικό και 
συνδέσμους διεθνών ιστοχώρων. 
Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές:  
• Επικοινωνία μέσω πλατφόρμας e-course 
• Διδασκαλία: ανάρτηση διαλέξεων, ανάρτηση 

μαθησιακών στόχων, ερωτήσεων, ύλης, και 
πηγών εμβάθυνσης για κάθε διάλεξη. 

• Project: ανάρτηση μαθησιακών στόχων, οδηγιών, 
βιβλιογραφικών πηγών και διεθνών ιστοχώρων 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 
Εκπόνηση μελέτης (project) 40 
Αυτόνομη μελέτη 20 
Σύνολο Μαθήματος  80 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Ενημέρωση φοιτητών: Ενημέρωση επί της 
διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης στην 
εισαγωγική διάλεξη του μαθήματος. 
Εξέταση θεωρίας: 50%. Γραπτή ή προφορική εξέταση.  
Project: 50% 
Κριτήρια αξιολόγησης 
Γραπτή εργασία – 50% 
• Κάλυψη των κύριων σημείων του θέματος  εντός 

ορίου λέξεων- 15% 
• Γλώσσα συγγραφής [ δομή – διατύπωση – 

μεστότητα]  -15% 
• Καταλληλότητα και αριθμός βιβλιογραφικών 

πηγών – 10% 
• Ημ/νία παράδοσης  -πριν την καταληκτική ημ/νία 

– 5% 
• Σωστή παράθεση πηγών εντός κειμένου και στη 

βιβλιογραφία -5% 
Δημόσια παρουσίαση – 50% 
• Κάλυψη των κύριων σημείων του θέματος 15% 
• Δομή παρουσίασης & αισθητική ποιότητα 

παρουσίασης – 15% 
• Μεταδοτικότητα ομιλητών & γνώσεις τους επί του 

θέματος – 15% 
• Ημ/νία παράδοσης (website)  - πριν την 

καταληκτική ημ/νία – 5% 
(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσσα βιβλία 
Boeuf, G., Bodiou, J-Y, Aronson, J., & Blondel, J. (2016). Η περιοχή της Μεσογείου. 

Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., ISBN-13: 978-960-394-983-1.  
Primack, R.M., Αριανούτσου, M., & Δημητρακόπουλος, Π. (2017). Βιολογία της διατήρησης: 

Μία εισαγωγή, University Studio Press. ISBN: 978-960-12-2331-5.  
Miller, T.G., & Spoolman S.E. (2018). Περιβαλλοντική Επιστήμη, (Π. Δημητρακόπουλος, & Κ.  

Γαβριλάκης, Επιμελ.) Εκδόσεις Τζιόλα. 640 σελ. ISBN: 978-960-418-613-6 
Begon, M., Howarth, R.W., Townsend, C.R. (2015). Οικολογία: Πληθυσμοί, Βιοκοινότητες και 

Εφαρμογές. Utopia. 600 σελ. 
Gaston, K.J. (2008). Βιοποικιλότητα : Μια εισαγωγή.  Ελληνική έκδοση: 2008. University 

Studio Press. 242 σελ 
Διεθνή περιοδικά: 
• Biodiversity & Conservation 
• Biological Conservation 
• Conservation Biology 
• Nature 
• Science 

 
 



 

  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΠΜΣ                                               
ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΠΕΖΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

37 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΤΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΙΒΥ201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 10 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: 
• να κατανοήσουν τη διαδικασία που ακολουθείται σε μια ερευνητική μελέτη 
• να κατανοούν τη σημασία και τα οφέλη από τις ποιοτικές και τις ποσοτικές έρευνες 
• να διαμορφώνουν συμπεράσματα μετά από ανάλυση ερευνητικών δεδομένων και 

λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα στη βιβλιογραφία σχετικά ευρήματα 
• να γνωρίζουν πώς γίνεται η συγγραφή ενός άρθρου ή μιας ερευνητικής εργασίας 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
• Λήψη αποφάσεων 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Σχεδιασμός έρευνας  
• Προσεγγίσεις ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων 
• Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 
• Αναζήτηση και συλλογή άρθρων και δημοσιεύσεων-Εργαλεία αναζήτησης 
• Παραδείγματα ερευνών, καλών πρακτικών 
• Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας 
• Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικού άρθρου 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Σε χώρο εργαστηρίου 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή 
εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 
 

39 

Εργαστηριακές ασκήσεις 60 
Αριθμός ωρών μελέτης για 
την προετοιμασία του 
μαθήματος 

26 

Αριθμός ωρών συναντήσεων 
με το διδάσκοντα /τη 
διδάσκουσα 

5 

Αριθμός ωρών 
προετοιμασίας του φοιτητή 
για τις εξετάσεις /εκπόνηση 
εργασίας/ παρουσίαση 
εργασίας 

 

Σύνολο Μαθήματος  270 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 
Υποχρεωτικό Εργαστήριο: 30%  
Ερευνητική Εργασία: 70% 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Creswell, W., J., Creswell, J., D., (2019). Σχεδιασμός Έρευνας, Προσεγγίσεις ποιοτικών, 

ποσοτικών και μεικτών μεθόδων (Φ. Βενετσάνου, Μεταφρ.). Εκδότης: ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 
Cohen, L., & Manion, L. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. 

Αθήνα: Έκφραση/Μεταίχμιο. 
Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating 

quantitative. Upper Saddle River, N.J: Pearson/Merrill Prentice Hall.  
Δαρβίρη, Χ. (2009). Μεθοδολογία έρευνας στο χώρο της υγείας. Αθήνα: Εκδόσεις Χ. 

Πασχαλίδης 
MacRae, S. (1996). Επαγωγή από στατιστικά δεδομένα (Κ. Πετρουλάκη, Μεταφρ.). Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 
Wadeley, A. (1995). Δεοντολογία της έρευνας και πρακτικής στην ψυχολογία (Θ. Βελλή, 

Μεταφρ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Λαγουμιντζής Γ.,Βλαχόπουλος Γ., & Κουτσογιάννης Κ., (χ.χ) Μεθοδολογία της Έρευνας στις 

Επιστήμες Υγείας. Ανακτήθηκε από  
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5356/1/00_master_document%20c
orrected%20links-KOY.pdf 

 
  

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5356/1/00_master_document%20corrected%20links-KOY.pdf
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5356/1/00_master_document%20corrected%20links-KOY.pdf
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΙΒΕ203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 7 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να 
κατανοούν σε βάθος: 
• Τι είναι το μικροβίωμα και πού βρίσκεται 
• Την εξέλιξη του μικροβιώματος που σχετίζεται με τον ξενιστή 
• Το ανθρώπινο μικροβίωμα και πώς σχετίζεται τόσο με φυσιολογικές λειτουργίες όσο 

και με νοσήματα (νεοπλασματικά, φλεγμονώδη, εκφυλιστικά κ.α.) 
• Τις ερευνητικές και διαγνωστικές μεθόδους ανάλυσης του μικροβιώματος και 

διερεύνησης των παθογενετικών μηχανισμών των σχετιζόμενων νόσων 
Σε γενικότερο επίπεδο οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: 
• Ανατρέξουν στη διεθνή βιβλιογραφία με κριτική αναλυτική και συνθετική ματιά 
• Σχεδιάσουν πειραματική διαδικασία για έλεγχο ερευνητικής υπόθεσης 
• Διαμορφώσουν συμπεράσματα μετά από ανάλυση ερευνητικών δεδομένων και 

λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα στη βιβλιογραφία σχετικά ευρήματα 
Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το σύστημα των μικρο-οργανισμών (βακτήρια, μύκητες, ιοί) που ζουν σε ένα 
συγκεκριμένο περιβάλλον ονομάζεται μικροβίωμα. Το μικροβίωμα υπάρχει τόσο στο 
περιβάλλον όσο και σε θηλαστικά, φυτά, έντομα, αμφίβια, πουλιά κλπ.  
Το παρόν μάθημα εστιάζει στο ανθρώπινο μικροβίωμα και στο ρόλο του στις 
φυσιολογικές λειτουργίες (δερματικός φραγμός, ανοσοποιητικό σύστημα, μεταβολικές 
οδοί, καρδιαγγειακές λειτουργίες) και στην ασθένεια (για παράδειγμα το μικροβίωμα του 
εντέρου εμπλέκεται στην παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο, στις ειδικές 
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φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, σε νόσους του ήπατος, σε νεοπλάσματα όπως ο 
ορθοκολικός  καρκίνος, σε εγκεφαλικές λειτουργίες κ.α.). Γονιδιακοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, όπως η δίαιτα, τα αντιβιοτικά, άλλα φάρμακα, το περιβάλλον επηρεάζουν το 
μικροβίωμα, που με τη σειρά του επηρεάζει τις λειτουργίες του ξενιστή. Το μικροβίωμα 
ρυθμίζεται επίσης επιγενετικά, και υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ μικροβιώματος και 
επιγονιδιώματος. Οι φοιτητές εξοικειώνονται και με τις ερευνητικές και διαγνωστικές 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εξέταση του μικροβιώματος.  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διδασκαλία από έδρας (πρόσωπο με πρόσωπο) και σε 

χώρο εργαστηρίου με χρήση μικροσκοπίων  φωτός και 
μηχανημάτων ανάλυσης DNA, RNA, πρωτεϊνών. Οι 
φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε συζήτηση σχετικά με 
το θέμα. Διδάσκοντες: Υπεύθυνη Μαθήματος και 
προσκεκλημένοι ομιλητές:  Μέλη ΔΕΠ με γνωστικό 
αντικείμενο Μικροβιολογία, Βιολογία/Γενετική, 
Φυσιολογία, καθώς και κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος συναφών, σχετιζόμενων με το αντικείμενο 
ειδικοτήτων.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις-Εργαστηριακές 
ασκήσεις 

30 

Σεμινάρια-Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

30 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

115 

Σύνολο Μαθήματος  175 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική. Οι φοιτητές θα 
χωριστούν σε ομάδες και θα ετοιμάσουν δύο 
προφορικές παρουσιάσεις, μια στο μέσο και μία στο 
τέλος του εξαμήνου 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Cani P. D. (2018). Human gut microbiome: hopes, threats and promises. Gut, 67(9), 1716–

1725. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2018-316723 
Hadrich D. (2018). Microbiome research is becoming the key to better understanding health 

and nutrition. Front Genet 9:212. 
Flandroy L, Pontahidis T, Berg G (2018). The impact of human activities and lifestyle on the 

interlinked microbiota and health of humans and ecosystems. Sci Total Environ 
627:1018-1031. 

Sommer F, Anderson JM, Bharti R, et al. (2017) The resilience of the intestinal microbiota 
influences health and disease. Nature 15, 630-638. 

Lynch SV, Pedersen O. (2016) The human intestinal microbiome in health and disease. NEJM 
375, 2369-2379. 

SCIENCE Special Issue: Microbiota at work. (29 April 2016) Vol 352, Issue 6285. 
Loman NJ, Pallen MJ (2015). Thirty years of bacterial genome sequencing. Nature Reviews 

Microbiology 
NIH HUMAN MICROBIOME PROJECT (hmpdacc.org) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΙΒΕ204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

   
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

• Έννοιες γενετικής και κληρονομικότητας 
•  Κυτταρογενετικής.  
• Πως μελετώνται τα χρωμοσώματα.  
• Φυσιολογικά και παθολογικά  χρωμοσώματα.  
• DNA. Πως γίνεται η ανάλυση DNA- μοριακές μέθοδοι ανάλυσης. 
• Γενετικοί-κυτταρογενετικοί  και μοριακοί βιοδείκτες που συσχετίζονται με μόλυνση 

του περιβάλλοντος.  
• Ανθρώπινοι πληθυσμοί και περιβαλλοντικοί επιβαρυντικοί παράγοντες.  
• Περιβάλλον και  επιγενετικές αλλαγές. Στρεσογόνα περιβάλλοντα και επιγενετικές 

αλλαγές. 
• Ερευνητικά πρωτόκολλα και διαγνωστικές μέθοδοι ανάλυσης 

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτήτριες/ες θα μπορούν να 
• κατανοούν τι είναι γενετική και επιγενετική κληρονόμιση 
• κατανοούν πως γίνεται η κυτταρογενετική ανάλυση και η ανάλυση DNA και τι 

σημαίνουν τα ευρήματα 
• χειρίζονται βάσεις δεδομένων επιστημονικής βιβλιογραφίας 
• κατανοούν την διεθνή βιβλιογραφία με τρόπο κριτικό και  αναλυτικό  
•  μπορούν να διαβάσουν με κριτικό τρόπο άρθρα που δημοσιεύονται στον τύπο και να 

μπορούν να διακρίνουν την υπερβολή ή την μη επιστημονική και τεκμηριωμένη 
πληροφορία 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη και ομαδική εργασία  
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• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα  
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Γενετικοί-κυτταρογενετικοί  και μοριακοί βιοδείκτες που συσχετίζονται με μόλυνση 
του περιβάλλοντος.  

• Ανθρώπινοι πληθυσμοί και περιβαλλοντικοί επιβαρυντικοί παράγοντες.  
• Περιβάλλον και  επιγενετικές αλλαγές. Στρεσογόνα περιβάλλοντα και επιγενετικές 

αλλαγές. 
• Ερευνητικά πρωτόκολλα και διαγνωστικές μέθοδοι ανάλυσης 
• Εισαγωγή στη γενετική και την κληρονομικότητα. Αρχές και όροι που 

χρησιμοποιούνται. 
• Τι είναι κυτταρογενετική, πως μελετώνται τα χρωμοσώματα, καρυότυπος. 

Φυσιολογικοί και παθολογικοί καρυότυποι και πως προκύπτουν. Καθορισμός του 
φύλου και παθολογία. 

• DNA, γονίδια, μεταλλάξεις και πολυμορφισμοί. Πως γίνεται η ανάλυση DNA- μοριακές 
μέθοδοι ανάλυσης. Γενετικοί δείκτες, πως χρησιμοποιούνται, τι συμπεράσματα 
μπορούν να εξαχθούν από τη μελέτη τους 

• πολυπαραγοντική φύση των περισσότερων ανθρώπινων χαρακτηριστικών και αρχές 
πολυπαραγοντικής κληρονόμισης. Προδιάθεση και προδιαθεσικοί παράγοντες 

• Γονότυπος- φαινότυπος 
•  Περιβάλλον και έκφραση γονιδίων- επιγενετική  
• Νέες τεχνολογίες στην ανάλυση, μη επεμβατικές τεχνικές και ηθικά ζητήματα 
• Ηθικά ζητήματα 
• Διαδικτυακά εργαλεία 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διδασκαλία από έδρας και στο εργαστηριακό χώρο με 

χρήση οπτικού μικροσκοπίου και τεχνολογία ανάλυσης 
DNA. Aυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία με την συνεχή 
αλληλεπίδραση φοιτητών/διδάσκοντα. 
Διδάσκοντες: Υπεύθυνη μαθήματος και προσκεκλημένοι 
ομιλητές (μέλη ΔΕΠ και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 
συναφών ειδικοτήτων με ειδικές γνώσεις). 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις-εργαστηριακές 
ασκήσεις 

30 

Σεμινάρια-Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

30 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

115 

Σύνολο Μαθήματος  175 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική.  
Δημιουργία ομάδων φοιτητών και παρουσίαση 
προφορικών εργασιών ανά τακτά διαστήματα 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Ενδεικτική βιβλιογραφία 
Anderson R.M (2019). Cytogenetic biomarkers of radiation exposure. Clinical Oncology 31, 

311-318 
Kapka-Skrzypczak L et al (2011). Biomonitoring and biomarkers of organophosphate 

pesticides exposure –state of the art. Annals of Agricultural and Environmental 
Medicine 18 (2), 294-303 

Papadopoulou Z et al. (2019). Stressful newborn memories Stressful Newborn Memories: 
Pre-Conceptual, In Utero, and Postnatal Events. Front Psychiatry 18,10:220. 

Clementi EA et al (2019). Metabolic Syndrome and Air Pollution: A Narrative Review of Their 
Cardiopulmonary Effects. Toxics 7(1): 6. 

Holland N (2017) Future of Environmental Research in the Age of Epigenomics and 
Exposomics. Rev Environ Health 32(1-2): 45–54.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5346048/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5346048/
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΙΒΕ205 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 3 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: 
• αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα των φαινομένων που σχετίζονται με τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και γνώση 
• διαπραγματεύονται με ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή του πολίτη 
• κάνουν εκτίμηση των συνεπειών που προκύπτουν από διαφορετικές λύσεις 
• αναπτύσσουν εγκάρσιες ικανότητες στις φυσικές επιστήμες, την οικονομία και τις 

κοινωνικές επιστήμες με ορίζοντα την εκπαίδευση του πολίτη   
Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία  
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Έρευνα δράσης και διαχείριση ζητημάτων αειφορίας μέσα από συμμετοχικές 
μεθόδους 

• Μελέτη περίπτωσης 
• Εγκάρσιες ικανότητες στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
• Η πολυπλοκότητα της βιοποικιλότητας και η επίδραση στις τοπικές κοινότητες 
• Πολυπλοκότητα στην έμβια ύλη 
• Ανακύκλωση και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ • Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 
• Εργαστηριακές ασκήσεις 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 
μαθήματος κατά εξάμηνο 

39 

Αριθμός ωρών 
εργαστηριακών ασκήσεων 

60 

Αριθμός ωρών μελέτης για 
την προετοιμασία του 
μαθήματος 

26 

Αριθμός ωρών συναντήσεων 
με το διδάσκοντα /τη 
διδάσκουσα 

5 

Αριθμός ωρών 
προετοιμασίας του φοιτητή 
για τις εξετάσεις /εκπόνηση 
εργασίας/ παρουσίαση 
εργασίας 

140 

Σύνολο Ωρών Μαθήματος  270 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Υποχρεωτικό Εργαστήριο: 30%  
Ερευνητική Εργασία: 70%  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Plakitsi, K. (2013). Activity Theory in Formal and Informal Science Education. The 

Netherlands: Sense Publishers. 
Roth, W.-M., Goulart, M. I. M., & Plakitsi, K. (2013). Science during early childhood: A 

Cultural-Historical Perspective. Dordrecht, The Netherlands: Springer. 
Education for people and planet: creating sustainable futures for all; Global education 

monitoring report, 2016; summary 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245745 

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

Commonwealth Association for Public Administration and Management, (2010). Overview 
of Case Study Models and Methodology.  

Johansson R., (2003). Case Study Methodology.  
McNiff J., Whitehead J., (2002). Action Research: Principles and Practice.  
Slocum N., (2003). Participatory Methods Toolkit A practitioner’s manual.  
Yin R. K., (2012). Applications of case study research. 
Related academic journals: 

• e-journal: Research Education: Science and Praxis. Available in:: 
http://www.lib.uoi.gr/serp/ 

• http://www.ekt.gr/el/news/23328?fbclid=IwAR3t_OqorJmiskxOL8-
Y2NybvhpkcWk1mFln5jq4MLZ8bVbE9y2fODczGDU 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Ηλεκτρονικό περιοδικό: Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη. 

Διαθέσιμο στο: http://www.lib.uoi.gr/serp/ 
• http://www.ekt.gr/el/news/23328?fbclid=IwAR3t_OqorJmiskxOL8-

Y2NybvhpkcWk1mFln5jq4MLZ8bVbE9y2fODczGDU 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245745
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.lib.uoi.gr/serp/
http://www.lib.uoi.gr/serp/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΙΒΕ202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και βιωματικές μαθησιακές 
δραστηριότητες 

3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου – Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (στην ελληνική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1940 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 
• Γνωρίζουν τους βασικούς θεσμούς και τις δομές που υποστηρίζουν την υλοποίηση 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο σχολείο. 
• Διακρίνουν την οπτική της ΠΕ σε σχέση με άλλα εκπαιδευτικά πεδία, ιδιαίτερα μέσα 

από το πρίσμα της αειφορίας. 
• Γνωρίζουν το φάσμα των μαθησιακών στόχων της ΠΕ (π.χ. γνώσεις, στάσεις, αξίες) 

και να αντιλαμβάνονται τις διαφορές τους. 
• Κατανοούν τα βασικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά της ΠΕ και να αναλύουν πώς 

γίνονται πράξη στο πλαίσιο μαθησιακών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων ΠΕ. 
• Διατυπώνουν μαθησιακούς στόχους στο πλαίσιο μαθησιακών δραστηριοτήτων ή 

προγραμμάτων ΠΕ. 
• Αναζητούν και επιλέγουν κατάλληλους εκπαιδευτικούς πόρους ΠΕ και να τους 

αξιοποιούν στο πλαίσιο σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων και 
προγραμμάτων ΠΕ. 

• Σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες και προγράμματα ΠΕ τόσο για το πλαίσιο 
της τυπικής εκπαίδευσης, με έμφαση στο Νηπιαγωγείο, όσο και της μη τυπικής 
εκπαίδευσης. 

Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στη 
διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα αυτό ασχολείται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων 
και ολοκληρωμένων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τόσο στο πλαίσιο 
του σχολείου, με έμφαση στο Νηπιαγωγείο, όσο και στο πλαίσιο της μη τυπικής 
εκπαίδευσης. Αρχικά οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές εισάγονται στο πλαίσιο 
υλοποίησης της ΠΕ στο σχολείο και εξοικειώνονται με τους βασικούς θεσμούς και δομές που 
υποστηρίζουν την υλοποίησή της, όπως για παράδειγμα ο Υπεύθυνος ΠΕ, το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το θεματικό δίκτυο ΠΕ κ.ά. Δεδομένου ότι η ΠΕ συνιστά ένα 
διεπιστημονικό πεδίο το οποίο δεν διαθέτει αναλυτικό πρόγραμμα και βιβλία, 
αποσαφηνίζεται πώς η ΠΕ ενσωματώνεται στο σχολείο. Επιπλέον αναλύεται το αντικείμενο 
του πεδίου, ιδιαίτερα μέσα από το πρίσμα της αειφορίας, και τα ιδιαίτερα παιδαγωγικά 
χαρακτηριστικά του. Έχοντας αυτή την αφετηρία, το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος 
πραγματεύεται τη διαδικασία και τα επιμέρους βήματα του σχεδιασμού και υλοποίησης 
μαθησιακών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων ΠΕ. Συζητούνται η λογική και 
κατευθυντήριες γραμμές για κάθε βήμα σχεδιασμού, έτσι όπως υπαγορεύονται από το 
θεωρητικό και παιδαγωγικό πλαίσιο της ΠΕ. Αναλύονται συγκεκριμένα παραδείγματα και 
οι φοιτήτριες/ές εξασκούνται στον σχεδιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο γνωρίζουν τρόπους 
αναζήτησης εκπαιδευτικών πόρων για την ΠΕ. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, συζήτηση, 

βιωματικές δραστηριότητες, κριτική ανάλυση κειμένων 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Παρουσιάσεις με μορφή PowerPoint, Χρήση του e-
course και του διαδικτύου για μελέτη επιπλέον 
εκπαιδευτικού υλικού, Ηλεκτρονική επικοινωνία με 
τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

15 

Εκπόνηση μελέτης (project) 
ή Συγγραφή εργασίας 

15 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  6 
Σύνολο Μαθήματος 75 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γραπτές εργασίες. 
(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Επιστημονικά περιοδικά: 
• Environmental Education Research 
• The Journal of Environmental Education 
• International Journal of Environmental and Science Education 
• Applied Environmental Education and Communication 
• Environment and Behavior 
• Canadian Journal of Environmental Education 
• Australian Journal of Environmental Education 
• Southern African Journal of Environmental Education 
• Journal of Education for Sustainable Development 
• International Research in Geographical and Environmental Education 
• International Journal of Sustainability in Higher Education 
• Journal of Outdoor and Environmental Education 
• Environmental Communication 
• Journal of Interpretation Research 
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• International Journal of Early Childhood Environmental Education 
• Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education 
• International Electronic Journal of Environmental Education 

Ελληνική βιβλιογραφία: 
• Φλογαΐτη, Ε. (2011). Εκπαίδευση για τον Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Πεδίο 

(2006, Ελληνικά Γράμματα). 
• Λιαράκου, Γ., Φλογαΐτη, Ε. (2007). Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Προβληματισμοί, τάσεις και προτάσεις. Αθήνα: 
Νήσος. 

• Γεωργόπουλος Α. (2014). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα Ταυτότητας. Αθήνα: 
Gutenberg. 

• Φλογαΐτη, Ε. & Λιαράκου, Γ. (επ.) (2009). Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Από 
τη Θεωρία στην Πράξη. Αρχάνες: ΚΠΕ Αρχάνων. Διαθέσιμο στο: http://www.env-
edu.gr/Documents/Flogaiti-Liarakou.pdf  

• Γεωργόπουλος, Α. (επ) (2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που 
αναδύεται. Αθήνα: Gutenberg.  

• Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον, Αειφορία. Θεωρητικές 
και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

• Δασκολιά, Μ. (2004). Θεωρία και Πράξη στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: 
Μεταίχμιο. 

• Ταμουτσέλη, Κ. (επ) (2009). Δημιουργώντας Βιώσιμα Σχολικά Περιβάλλοντα. 
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.  

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία: 
UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals: learning objectives. Paris: 

UNESCO. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444  
UNESCO (2012). Education for sustainable development: sourcebook. Paris: UNESCO. 

Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216383  
UNESCO (2005). Guidelines and recommendations for reorienting teacher education to 

address sustainability. Paris: UNESCO. Available at: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000143370  

UNESCO (2010). Education for sustainable development lens: a policy and practice review 
tool. Paris: UNESCO. Available at: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190898  

North American Association for Environmental Education (2016). Guidelines for Excellence: 
Early Childhood Environmental Education Programs. For educators, parents, home 
schoolers, administrators, policy makers, and the public. Washington DC: NAAEE. 
Available at: https://naaee.org/eepro/publication/guidelines-excellence-series-set 

North American Association for Environmental Education (2009). Guidelines for Excellence: 
Nonformal EE Programs. For students, parents, educators, home schoolers, 
administrators, policy makers, and the public. Washington DC: NAAEE. Available at: 
https://naaee.org/eepro/publication/guidelines-excellence-series-set 

North American Association for Environmental Education (2017). Guidelines for Excellence: 
Community Engagement. Washington DC: NAAEE. Available at: 
https://naaee.org/eepro/publication/guidelines-excellence-series-set 

North American Association for Environmental Education (2009). Guidelines for Excellence: 
Environmental Education Materials. Washington DC: NAAEE. Available at: 
https://naaee.org/eepro/publication/guidelines-excellence-series-set 

Ιστότοποι: 
• www.env-edu.gr  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΤΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΙΒΥ202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 10 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να 
κατανοούν σε βάθος: 
• Τι είναι ο σχεδιασμός έρευνας 
• Τις μικτές ερευνητικές μεθόδους   
• Ανασκόπηση καλών σχεδίων έρευνας 
• Την πληρότητα της έρευνας  
• Το επιχειρηματικό σχέδιο έρευνας 
• Την συλλογή, ανάλυση και συγκριτική παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας 
• Την  διατύπωση συμπερασμάτων    

Σε γενικότερο επίπεδο οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: 
• Ανατρέξουν στη  βιβλιογραφία με κριτική αναλυτική και συνθετική ματιά 
• Σχεδιάσουν μια εφαρμοσμένη έρευνα 
• Εξάγουν συμπεράσματα μετά την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων  

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα αυτό, παρουσιάζει τα στάδια του σχεδιασμού μιας έρευνας και αναφέρει 
Θέματα  για: 
Τον στόχο του ερευνητικού σχεδίου 
Τις  προγενέστερες με το θέμα έρευνες 
Τις μελέτες περίπτωσης 
Τον Υπεύθυνο και τα  Μέλη της ερευνητικής ομάδας (ιδιότητές  τους)   
Την αναγκαιότητα της έρευνας 
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Την καινοτομία της έρευνας 
Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  της έρευνας 
Τα   Προσδοκώμενα αποτελέσματα  
Την Αξιοπιστία της έρευνας 
Τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
Τα πρακτικά θέματα οργάνωσης της έρευνας 
Τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας 
Τα αναγκαία έντυπα ενημέρωσης και ενυπόγραφης συγκατάθεσης συμμετεχόντων στην 
έρευνα 
Οι φοιτητές εξοικειώνονται  με πρακτικές εφαρμογές για   την ανάλυση και την συγγραφή 
των ερευνητικών προτάσεων  και την αποτύπωση των συμπερασμάτων. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διδασκαλία από έδρας (πρόσωπο με πρόσωπο) και σε 

χώρο εργαστηρίου με χρήση  ΤΠΕ  
Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε συζήτηση σχετικά 
με το θέμα. 
Διδάσκοντες:   Μέλη ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο  
Διοίκηση, Οικονομία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, 
Εκπαίδευση, Μεθοδολογία Έρευνας,  προσκεκλημένοι 
ομιλητές και  κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 
συναφών, σχετιζόμενων με το αντικείμενο 
ειδικοτήτων.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις-Εργαστηριακές 
ασκήσεις 

30 

Σεμινάρια-Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

30 

  
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

115 

Σύνολο Μαθήματος  175 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 
Οι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα 
ετοιμάσουν δύο προφορικές παρουσιάσεις, μια στο 
μέσο και μία στο τέλος του εξαμήνου 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Creswell, W., J., Creswell, J., D., (2019). (Μτφ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ) Σχεδιασμός Έρευνας, 

Προσεγγίσεις ποιοτικών, ποσοτικών και μεικτών μεθόδων, Εκδότης: ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 
Chih-Wen Wu, Kun-Huang Huarng, (2015). Global entrepreneurship and innovation in 

management. Journal of Business Research, 68(4), 743-747 
D. Ribeiro, K.H. Huarng, (2013). Innovation and entrepreneurship in knowledge industries, 

Journal of Business Research, 64 (11), 1224–1228 
Καρβούνης-Γεωργακέλλος. (2003). Διαχείριση του Περιβάλλοντος, Επιχειρήσεις και Βιώσιμη 

Ανάπτυξη 
Stroh, P., J. (2014). Business Strategy: Plan, Execute, Win! New Jersey: John Wiley & Sons, 

Incorporated 
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Σαρρή , Κ., & Τριχοπούλου , Α. (2012). Γυναικεία επιχειρηματικότητα, προσέγγιση της 
ελληνικής πραγματικότητας. Αθήνα: Rosili 

European Network Promote Womens Entrepreneurshιρ. (2012). ec.europa.eu. 
Entrepreneurship Education - European Commission – Europa. ec.europa.eu › renditions. A 

Guide prepared in 2013 for the European Commission, DG Enterprise and Industry. 
Entrepreneurship Education: A Guide for Educators, ISBN 978-92-79-30910-
doi:10.2769/51003 

Nuringsih, Kartika & Prasodjo, Iwan & Mn, Nuryasman. (2020). Ensuring Local Wisdom 
Environmental Sustainability Through Sustainable Entrepreneurial Development: A 
Conceptual Framework for Kulonprogo, Yogyakarta. 10.2991/assehr.k.200515.031. 

York, J. G., & Venkataraman, S. (2010). The entrepreneur–environment nexus: Uncertainty, 
innovation, and allocation. Journal of Business Venturing, 25(5), 449–463. 
https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.07.007 Available from: 
https://www.researchgate.net/publication/222822779_The_Entrepreneur-
Environment_Nexus_Uncertainty_Innovation_and_Allocation [accessed Jul 27 2020]. 
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3.11. Συντομογραφίες & Ακρωνύμια ................................................................................... 68 
 
 
Εισαγωγή 
Ο παρών οδηγός συγγραφής διπλωματικής εργασίας απευθύνεται στους 
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε αυτό τον 
οδηγό δίνονται με συνοπτικό τρόπο οδηγίες σχετικά με τη συγγραφή της 
διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στη δομή της 
διπλωματικής εργασίας και σε οδηγίες για τη μορφοποίησή της. Προτείνεται 
στους/τις φοιτητές/τριες να μελετήσουν προσεκτικά τον παρόντα οδηγό και να 
επιχειρήσουν να συγγράψουν και μορφοποιήσουν τις εργασίες τους με βάση τις 
προδιαγραφές που δίνονται σε αυτόν.  
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Η δομή της διπλωματικής εργασίας  
Μια Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) αποτελείται συνήθως από τρία κύρια τμήματα: α) 
Εισαγωγικά στοιχεία, β) Κύριο Μέρος, γ) Παράρτημα (προαιρετικό).  Στις σελίδες που 
ακολουθούν παρουσιάζεται το περιεχόμενο του κάθε τμήματος και οδηγίες για τη 
συγγραφή του.  
Εισαγωγικά στοιχεία της ΔΕ  
Στα εισαγωγικά στοιχεία της ΔΕ περιλαμβάνονται τα εξής: εξώφυλλο, πληροφορίες 
για πνευματικά δικαιώματα, ευχαριστίες/αφιέρωση, περίληψη, λέξεις-κλειδιά, 
περιεχόμενα, κατάλογος εικόνων/γραφημάτων/σχημάτων, κατάλογος πινάκων και 
κατάλογος συντομογραφιών/ακρωνυμίων.  
Στο εξώφυλλο περιλαμβάνονται στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών 
(Πανεπιστήμιο, Σχολή, Τμήμα, Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), ο 
τίτλος της ΔΕ, το ονοματεπώνυμο του/της συγγραφέα, το ονοματεπώνυμο του/της 
επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας-Συμβούλου, καθώς και ο μήνας και το έτος 
έκδοσής της.  
Ο τίτλος της ΔΕ πληροφορεί τον αναγνώστη, με ακρίβεια, απλότητα και σύντομα, για 
το περιεχόμενό της. Πρέπει να αποτυπώνει βασικά στοιχεία του περιεχομένου της ΔΕ 
ή/και σημαντικά ευρήματά της, να είναι σύντομος και περιεκτικός, ακριβής και 
σαφής, κατανοητός και ελκυστικός. Ο οριστικός τίτλος της ΔΕ καλό είναι να 
συντάσσεται αφού ολοκληρωθεί η συγγραφή της, καθώς τότε ο/η συγγραφέας έχει 
πλήρη και σαφή εικόνα του περιεχομένου της.  
Στη δεύτερη σελίδα και πριν τις ευχαριστίες/αφιέρωση εμφανίζονται στο κάτω μέρος 
της σελίδας πληροφορίες που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα της ΔΕ, όπως 
παρουσιάζονται στο παρακάτω πλαίσιο: 

H συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
Ν.4624/19 και του Κανονισμού (ΕΕ)2016/2019. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του σκοπού της παρούσας διαδικασίας. Για το χρονικό 
διάστημα που τα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα 
δικαιώματά του σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.) και τα οριζόμενα στα άρθρα 
34 και 35 Ν. 4624/2019. Υπεύθυνη Προσωπικών Δεδομένων του Ιδρύματος είναι η 
κα. Σταυρούλα Σταθαρά (email: dpo@uoi.gr). 

 
Μετά τις πληροφορίες με τα πνευματικά δικαιώματα ακολουθεί μια σελίδα με 
στοιχεία σχετικά με την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕ και προαιρετικά μια 
σελίδα με ευχαριστίες/αφιέρωση.  
Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζονται: η περίληψη και οι λέξεις - κλειδιά, και σε νέα 
σελίδα η περίληψη και οι λέξεις - κλειδιά στην αγγλική γλώσσα. Η περίληψη 
παρουσιάζει, συνοπτικά, με ακρίβεια και πληρότητα, το περιεχόμενο της ΔΕ στον 
αναγνώστη. Αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ΔΕ καθώς ο αναγνώστης, διαβάζοντας 
την περίληψη, διαμορφώνει μια πρώτη εικόνα για τη ΔΕ. Πρόκειται για ένα κείμενο 
περιορισμένης έκτασης (250-500 λέξεις) στο οποίο αναφέρεται το αντικείμενο της 
εργασίας, ο σκοπός της, η μεθοδολογία και τα κυριότερα αποτελέσματά της. Η 
περίληψη πρέπει να είναι περιεκτική και να μην περιλαμβάνει βιβλιογραφικές 
αναφορές. Η περίληψη, όπως και ο τίτλος συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση της 
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συγγραφής της ΔΕ, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και συνοδεύεται από λέξεις-
κλειδιά για την κατάταξή της σε καταλόγους καταχώρησης βιβλιογραφικών πηγών 
και τη μελλοντική αναζήτησή της σε αυτούς.  
Στις επόμενες σελίδες (και σε ξεχωριστή σελίδα κάθε φορά), ακολουθούν τα 
περιεχόμενα, οι κατάλογοι εικόνων, γραφημάτων ή/και σχημάτων, καθώς και οι 
συντομεύσεις και τα ακρωνύμια που εμφανίζονται εντός του κειμένου που θα 
ακολουθήσει.  
Κύριο Μέρος της ΔΕ  
Το κύριο μέρος της εργασίας αποτελείται από τα κεφάλαια και τη βιβλιογραφία. Κάθε 
κεφάλαιο ξεκινά σε νέα σελίδα.  
Εισαγωγή  
Η εισαγωγή, εξυπηρετεί τρεις βασικούς στόχους: (α) να τεθεί ένα πλαίσιο αναφοράς 
στο οποίο να μπορεί ο αναγνώστης να τοποθετήσει την τρέχουσα εργασία, (β) να 
προσδιοριστεί το πρόβλημα έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να καταλάβει 
επακριβώς τι είχε σκοπό να μελετήσει ο ερευνητής, και (γ) να τονιστεί με έμφαση η 
ανάγκη για απάντηση σε θεωρητικά προβλήματα όπως αυτό της συγκεκριμένης 
μελέτης (δηλαδή γιατί άξιζε τον κόπο να μελετηθεί) (Ρούσσος, χ.η.). Η  εισαγωγή, η 
οποία μπορεί να αποτελεί και το πρώτο κεφάλαιο της ΔΕ, δίνει στον αναγνώστη να 
καταλάβει σε τι αναφέρεται η εργασία και πού εστιάζει (Bryman, 2016). 
Σκιαγραφούνται συγκεκριμένοι θεωρητικοί άξονες και ερευνητικοί προσανατολισμοί 
σε σχέση με τους οποίους θα τεθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και θα αναζητηθούν 
απαντήσεις. Αξιοποιούνται τα ερευνητικά κενά και οι ελλείψεις που εντοπίζονται στη 
συναφή βιβλιογραφία ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ανάδειξη και την περιγραφή του εξειδικευμένου προβλήματος το οποίο θα 
επεξεργασθεί η ΔΕ. Ακολούθως παρουσιάζονται με σαφήνεια τα ερευνητικά 
ερωτήματα ή/και οι ερευνητικές υποθέσεις της ΔΕ. Η εισαγωγή ολοκληρώνεται με την 
παρουσίαση της δομής της ΔΕ, κατά την οποία περιγράφονται συνοπτικά τα 
κεφάλαια της εργασίας (μια μικρή παράγραφος ανά κεφάλαιο). Συνήθως, η έκτασή 
της είναι περιορισμένη (μικρός αριθμός σελίδων) και συντάσσεται, όπως και τα άλλα 
στοιχεία που προαναφέρθηκαν, μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της ΔΕ 
(Χατζηνικήτα, χ.η).  
Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική επισκόπηση  
Μετά την εισαγωγή ακολουθεί το θεωρητικό πλαίσιο της ΔΕ και η βιβλιογραφική 
επισκόπηση. Η ένταξη της έρευνας σε ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο είναι 
εξαιρετικά σημαντικό τμήμα της ΔΕ καθώς τεκμηριώνει την ίδια την ερευνητική 
εργασία της ΔΕ.  Στόχος του θεωρητικού πλαισίου είναι να προσδιορισθούν οι 
ευρύτερες θεωρητικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό των οποίων πραγματοποιήθηκε 
η ΔΕ (Bryman, 2016). Στο θεωρητικό πλαίσιο, αξιοποιώντας συστηματικά τη συναφή 
βιβλιογραφία, παρουσιάζεται αρχικά η γενική θεωρητική προβληματική του 
ερευνητικού πεδίου στο οποίο εντάσσεται η ΔΕ. Στη συνέχεια όμως, σταδιακά, 
μετακινούμαστε από τη γενική προβληματική σε πιο ειδικά στοιχεία προκειμένου να 
εστιάσουμε σε εκείνα τα οποία υποστηρίζουν τις ερευνητικές επιλογές που έγιναν. Το 
τμήμα αυτό της ΔΕ πρέπει να υποστηρίζει κατάλληλα, επαρκώς και πειστικά την 
επιλογή του συγκεκριμένου θεωρητικού πλαισίου. 
Η επισκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το θέμα της ΔΕ 
αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της. Στόχος της είναι να διαπιστωθεί τι είναι ήδη 
γνωστό για το θέμα και να διαρθρωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να 
λειτουργήσει ως βάση αλλά και αιτιολόγηση της έρευνας. Η ερευνητική εργασία, 
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δηλαδή, λαμβάνει υπόψη την προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση και τα διαθέσιμα 
ερευνητικά τεκμήρια και αναδεικνύει τη σχέση της με την υπάρχουσα συναφή 
βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τον Bryman (2016), η εξέταση της υφιστάμενης 
βιβλιογραφίας πρέπει να αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των ακόλουθων ζητημάτων:  
− Τι είναι ήδη γνωστό με το επιλεγμένο πεδίο έρευνας; 
− Ποιες είναι οι συναφείς προς αυτό το πεδίο έρευνες;  
− Ποιες ερευνητικές μέθοδοι και ποια ερευνητικά σχέδια έχουν εφαρμοστεί στη 

μελέτη του συγκεκριμένου πεδίου;  
− Παρατηρούνται τυχόν αξιόλογες αντιπαραθέσεις;  
− Υπάρχει κάποια ασυμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων που αφορούν το εν λόγω 

πεδίο; 
− Υπάρχουν αναπάντητα ερευνητικά ερωτήματα γι’ αυτό το πεδίο; 
− Πώς συνδέεται η βιβλιογραφία με τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας;  
Η βιβλιογραφική επισκόπηση προϋποθέτει τη δημιουργική σύνθεση των 
βιβλιογραφικών πηγών που έχει μελετήσει ο/η φοιτητής και της κριτικής αποτίμησής 
τους. Η απλή παράθεση ενός συνόλου ερευνών, ή αποσπασμάτων τους, συναφών με 
την έρευνα που δεν συνοδεύεται από την κριτική αποτίμησή τους δεν συνιστά 
βιβλιογραφική ανασκόπηση.  
Εν κατακλείδι, η βιβλιογραφική επισκόπηση έχει στόχο:  
− τον προσδιορισμό των διαθέσιμων συναφών ερευνών και την ανάδειξη των 

ερευνητικών κενών ή ελλείψεων που στοχεύει να καλύψει η ΔΕ 
− τη συγκρότηση και θεμελίωση της προβληματικής των ερευνητικών ερωτημάτων 

ή των ερευνητικών υποθέσεων, της θεωρητικής και μεθοδολογικής προσέγγισης 
της ΔΕ. 

− τη συζήτηση/σχολιασμό των αποτελεσμάτων της ΔΕ σε σχέση με την 
προϋπάρχουσα συναφή γνώση (Χατζηνικήτα, χ.η). 

Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα  
Μετά τη βιβλιογραφική επισκόπηση ακολουθεί η διατύπωση του γενικού σκοπού και 
των στόχων της ΔΕ και των ερευνητικών της ερωτημάτων/υποθέσεων, που αποτελεί 
ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της συγγραφής της. Η ενότητα αυτή μπορεί να 
αποτελεί είτε συνέχεια της βιβλιογραφικής επισκόπησης είτε μέρος της μεθοδολογίας 
που θα ακολουθήσει. Ουσιαστικά συνδέει το θεωρητικό πλαίσιο και τη βιβλιογραφική 
επισκόπηση με τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα, τη συζήτηση και τα 
συμπεράσματα.  Στην συγκεκριμένη διατυπώνεται με σαφήνεια και ακρίβεια το 
αντικείμενο της έρευνας, το οποίο συνδέεται με το θεωρητικό πλαίσιο και την κριτική 
αποτίμηση της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Μετά τη διατύπωση του γενικού 
σκοπού της ΔΕ, ακολουθεί η σαφής διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων ή/και 
υποθέσεων. Στο τμήμα αυτό της ΔΕ είναι επίσης απαραίτητη η συστηματική 
παρουσίαση – ανάλυση των υποκείμενων μεταβλητών (λειτουργικοί ορισμοί 
εννοιών/μεταβλητών-κλειδιά) με αξιοποίηση της συναφούς βιβλιογραφίας. 
Μεθοδολογία 
Στην ενότητα της μεθοδολογίας παρουσιάζονται η ερευνητική προσέγγιση που 
υιοθετήθηκε, η αναλυτική περιγραφή των συγκεκριμένων επιμέρους διαδικασιών 
που υλοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και η τεκμηρίωση των ανωτέρω 
επιλογών. H ενότητα της μεθοδολογίας περιλαμβάνει τα εξής: 
• Ερευνητική προσέγγιση: Παρουσιάζεται η ερευνητική προσέγγιση (π.χ. ποιοτική 

ή/και ποσοτική, μεικτή μέθοδος, έρευνα δράσης, εθνογραφική έρευνα, 
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επισκόπηση, κ.λπ.) και τεκμηριώνεται η καταλληλότητά της σε σχέση με τα 
ερευνητικά ερωτήματα ή τις ερευνητικές υποθέσεις της ΔΕ. 

• Δεδομένα της έρευνας: Αναφέρεται το είδος των ερευνητικών δεδομένων που 
συλλέχθηκαν (π.χ. δεδομένα από ανθρώπους, δεδομένα από γραπτές πηγές). 

• Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας. Παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στάδια 
διεξαγωγής της έρευνας, η οποία παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την 
επανάληψη της διαδικασίας από άλλον ερευνητή. Για παράδειγμα, ο χρόνος 
έναρξης και λήξης της διαδικασίας, ο χώρος και τόπος που διεξήχθη η ερευνητική 
διαδικασία, η πιθανή άδεια που ζητήθηκε από φυσικά πρόσωπα ή φορείς (π.χ. 
διευθυντής οργανισμού, φορέα ή σχολικής μονάδας), πώς συλλέχθηκαν τα 
δεδομένα (π.χ. τρόπος χορήγησης ερευνητικών εργαλείων, δείγμα), οι οδηγίες 
προς τους συμμετέχοντες (τι ακριβώς ζητήθηκε να κάνουν οι συμμετέχοντες), η 
διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας στην περίπτωση που περιλαμβάνει την 
υλοποίηση κάποιας εκπαιδευτικής παρέμβασης, ή την αξιολόγηση ενός 
εκπαιδευτικού υλικού με σαφή και επαρκή περιγραφή της παρέμβασης ή του 
υλικού αντίστοιχα και τη διεξαγωγή τυχόν πιλοτικής έρευνας. 

• Περιγραφή των ερευνητικών εργαλείων: Παρουσιάζονται τα ερευνητικά εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας (π.χ. 
συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια κ.λπ.), τα οποία παρατίθενται στην πλήρη 
ανάπτυξή τους στο Παράρτημα στο τέλος της ΔΕ, ο τρόπος κατασκευής τους 
καθώς ζητήματα που αφορούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. 

• Πληθυσμός, δείγμα και δειγματοληψία: Παρουσιάζεται ο πληθυσμός - στόχο της 
έρευνας από τον οποίο θα αντληθεί το δείγμα, το μεγέθους του δείγματος της 
έρευνας, η διαδικασία δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκρότηση 
του και γίνεται αναφορά σε ζητήματα αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος και 
γενίκευσης των αποτελεσμάτων και στο ποσοστό ανταπόκρισης του δείγματος. 
Στην περίπτωση που η πηγή άντλησης των δεδομένων δεν είναι υποκείμενα αλλά 
γραπτές πηγές είναι απαραίτητο να αναφερθούν οι πηγές αυτές, να δοθούν 
πληροφορίες αν οι πηγές είναι πρωτογενείς ή δευτερογενείς και να 
παρουσιασθούν τεκμηριωμένα τα κριτήρια επιλογής του δείγματος από τις πηγές 
(Χατζηνικήτα, χ.η).  

• Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων: Παρουσιάζεται αναλυτικά το είδος ανάλυσης των 
δεδομένων και των σταδίων της ανάλυσης και τεκμηρίωση της επιλογής του 
είδους ανάλυσης με βάση το είδος των δεδομένων που συλλέχθηκαν και τα 
ερευνητικά ερωτήματα ή τις ερευνητικές υποθέσεις της ΔΕ. Γίνεται αναφορά σε 
ζητήματα εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων της έρευνας και των 
τρόπων εξασφάλισής τους. Στην περίπτωση χρήσης λογισμικών για την ανάλυση 
του εμπειρικού υλικού είναι απαραίτητη η αναφορά στο λογισμικό που 
χρησιμοποιήθηκε (π.χ., Nvivo, SPSS 22.0). Στην περίπτωση χρήσης στατιστικών 
ελέγχων είναι απαραίτητη: η αναφορά των συγκεκριμένων στατιστικών ελέγχων, 
η αιτιολόγηση των στατιστικών κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν και η αναφορά 
στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας των κριτηρίων που γίνεται αποδεκτό 
στην έρευνα. Σε περιπτώσεις συγκρότησης συστήματος κατηγοριών του 
εμπειρικού υλικού, είναι απαραίτητο να διατυπώνονται αναλυτικά και με 
σαφήνεια, καθώς και να τεκμηριώνονται, τα κριτήρια βάσει των οποίων 
πραγματοποιήθηκε η ένταξη του εμπειρικού υλικού σε κατηγορίες. Κάθε 
κατηγορία να ορίζεται με σαφήνεια και να συνοδεύεται η παρουσίασή της με 
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ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα από το πρωτογενές εμπειρικό υλικό που 
έχουμε συλλέξει (Χατζηνικήτα, χ.η). 

• Ζητήματα δεοντολογίας: Παρουσιάζεται ο τρόπος διασφάλισης των ζητημάτων 
δεοντολογίας που είναι συναφή με τη διεξαγωγή της έρευνας. 

• Περιορισμοί της έρευνας: Παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας και των 
ενδεχόμενων συνεπειών τους στην ποιότητά της. 

 
Αποτελέσματα  
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων 
που συλλέχθηκαν με βάση τη δομή, τη λογική συνέχεια και διάρθρωση των 
ερευνητικών ερωτημάτων ή/και των ερευνητικών υποθέσεων που έχουν διατυπωθεί 
στη σχετική προηγούμενη ενότητα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται χωρίς 
ερμηνεία για τη σημασία τους. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αποτυπώνεται στην 
ενότητα της Συζήτησης των αποτελεσμάτων και των Συμπερασμάτων. Η δομή, η 
οργάνωση και η μορφή παρουσίασης των αποτελεσμάτων στις ΔΕ μπορεί να ποικίλει 
ανάλογα με την ερευνητική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί. Τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης παρουσιάζονται με τη μορφή ενός σύντομου, περιεκτικού και σαφούς 
κειμένου, που μπορεί να περιλαμβάνει και γραφικές παραστάσεις. Σε περιπτώσεις 
παρουσίασης αποτελεσμάτων στατιστικών αναλύσεων των δεδομένων, είναι 
απαραίτητο να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας σε 
επίπεδο τιμών στατιστικών δεικτών μέσα στο κείμενο ή σε πίνακα ή ακόμα σε σχήμα 
και να γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα που εξάγονται από τη στατιστική 
επεξεργασία χωρίς όμως να ερμηνεύονται (η ερμηνεία τους αποτυπώνεται στην 
ενότητα των Συμπερασμάτων της ΔΕ). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης (ποσοτικά ή 
ποιοτικά) μπορούν να παρουσιασθούν σε μορφή αναπαραστάσεων (όπως πίνακες, 
σχήματα, διαγράμματα/γραφήματα). Η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων 
αναπαραστάσεων είναι υψηλότερη όσο περισσότερο, οι πληροφορίες που 
ενσωματώνουν, επιτρέπουν την πλήρη κατανόηση των σχέσεων που εκφράζονται σε 
αυτές. Το λεκτικό κείμενο που συνοδεύει τις αναπαραστάσεις δεν αναπαράγει τις 
πληροφορίες που κωδικοποιούνται σε αυτές, αλλά εστιάζει στην παρουσίαση των 
βασικών αποτελεσμάτων και λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις 
αναπαραστάσεις. Οι αναπαραστάσεις τοποθετούνται κοντά στο σημείο του κειμένου 
των αποτελεσμάτων όπου γίνεται αναφορά σε αυτές και είτε έχουν συνεχόμενη 
αρίθμηση από την αρχή έως το τέλος της ΔΕ, είτε αριθμούνται με βάση την ενότητα 
στην οποία εντάσσονται. Συνοδεύονται από ένα τίτλο ή μια λεζάντα που αναφέρεται 
με πληρότητα και σαφήνεια στο περιεχόμενό τους. Οι αναπαραστάσεις και οι 
τίτλοι/λεζάντες παρουσιάζονται με τη χρήση ενός διεθνώς αποδεκτού συστήματος 
[π.χ. το σύστημα της American Psychological Association (ΑΡΑ)]. Στο κείμενο της 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητο, να αναφέρονται με ακρίβεια οι 
αναπαραστάσεις  από τις οποίες αντλούνται στοιχεία (π.χ. βλ. Πίνακας 1). Γενικά, 
απαιτείται περιορισμός, και όχι κατάχρηση, στον αριθμό των χρησιμοποιούμενων 
αναπαραστάσεων και επιλογή του κατάλληλου είδους αναπαράστασης για τα 
δεδομένα και τα αποτελέσματα που επιδιώκεται να αναδειχθούν.  
 
Συμπεράσματα 
Η συμβολή της έρευνας στη γνώση, που προαναγγέλθηκε στις αρχικές ενότητες της 
ΔΕ (Εισαγωγή, Θεωρητικό πλαίσιο, Βιβλιογραφική ανασκόπηση), ουσιαστικά 
θεμελιώνεται στην τελευταία ενότητα της ΔΕ (Συμπεράσματα). Η συζήτηση των 
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αποτελεσμάτων της έρευνας είτε αποτελεί αυτοτελές κεφάλαιο είτε 
συμπεριλαμβάνεται στα συμπεράσματα. Στη συζήτηση για τα αποτελέσματα 
εκφράζονται οι σκέψεις του φοιτητή/τριας για τις επιπτώσεις που έχουν τα ευρήματα 
σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας, 
δηλαδή, αναλύεται από τον/τη φοιτητή/τρια το πώς φωτίζουν τα αποτελέσματα της 
έρευνας τα ερευνητικά ερωτήματα ή ερευνητικές υποθέσεις (Bryman, 2016). Για 
παράδειγμα, εάν έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένες ερευνητικές υποθέσεις σε αυτό το 
κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο κατά πόσο αυτές έχουν επαληθευθεί και σε 
περίπτωση μη επαλήθευσης στους πιθανούς λόγους και τις συνέπειες της διάψευσης 
των υποθέσεων.  
Στην ενότητα των συμπερασμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής βασικά 
σημεία:  
• Τα συμπεράσματα δεν ισοδυναμούν με σύνοψη. Ωστόσο είναι χρήσιμο να 

παρουσιαστεί μια περιεκτική σαφής σύνοψη των ευρημάτων της ΔΕ βάσει των 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων και σε πλήρη 
αντιστοιχία με τα ερευνητικά ερωτήματα ή/και τις ερευνητικές υποθέσεις της ΔΕ.   

• Στα ευρήματα που παρουσιάζονται υποδεικνύεται η σημασία τους μέσω της 
σύνδεσής τους με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και το θεωρητικό πλαίσιο. Ο/Η 
φοιτητής/τρια συνδέει τα ευρήματά του με ευρήματα συναφών ερευνών τα 
οποία συγκλίνουν, διαφοροποιούνται ή αντιτίθενται σε αυτά της έρευνάς του. Για 
τα ευρήματα που διαφοροποιούνται ή αντιτίθενται στα δικά του/της καταβάλλει 
προσπάθεια να διατυπώσει ερμηνείες τους αξιοποιώντας το θεωρητικό 
προβληματισμό της ΔΕ. Κατά τη συγγραφή των συμπερασμάτων της ΔΕ, σε 
αντίθεση με τη σύνταξη της εισαγωγής, μεταβαίνουμε από τα ειδικά και 
συγκεκριμένα αποτελέσματα της έρευνας σε πιο γενικά ζητήματα. Στα 
συμπεράσματα δεν επαναλαμβάνουμε, ή αναδιατυπώνουμε, τα αποτελέσματα 
της έρευνας που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα. Διατυπώνουμε 
απλές και σαφείς απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις οι 
οποίες δηλώνουν με σαφήνεια τη συμβολή μας στη γνώση για το θέμα που 
μελετήσαμε. Περιοριζόμαστε στην παρουσίαση των βασικών ευρημάτων μας που 
αφενός απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και αφετέρου συνιστούν τη νέα 
γνώση στο πεδίο μελέτης μας. 

• Έχοντας ολοκληρώσει την έρευνα ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να αναδείξει 
κάποιους περιορισμούς που εμφανίζει (για παράδειγμα αδυναμίες δείγματος, 
χρησιμοποιούμενων διατάξεων, εργαλείων συλλογής δεδομένων, μεθόδων 
ανάλυσης, κτλ).  

• Κριτήριο ποιότητας μιας ΔΕ συνιστά η ισόρροπη ανάδειξη της συνεισφοράς της 
τόσο πεδίο της προαγωγής της γνώσης όσο και πεδίο των πρακτικών εφαρμογών. 
Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η ερευνητική προοπτική που δημιουργεί το θέμα 
που διερεύνησε παρουσιάζοντας νέες ερευνητικές κατευθύνσεις ή νέα 
ερωτήματα για μελλοντική έρευνα και προτάσεις για την αξιοποίηση και 
εφαρμογή στην πράξη των ευρημάτων της έρευνας. Δύο πράγματα που θα πρέπει 
να αποφεύγονται είναι οι εικασίες που δεν υποστηρίζονται από τα δεδομένα της 
έρευνας και η παρουσίαση ιδεών και ζητημάτων που δεν έχουν αναφερθεί σε 
προηγούμενες ενότητες ή κεφάλαια (Bryman, 2016).  

•  
Βιβλιογραφία  
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Οι οδηγίες που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό για την παράθεση της 
βιβλιογραφίας ακολουθούν το σύστημα ΑΡΑ. Η παράθεση της βιβλιογραφίας δεν 
είναι απαραίτητο να ακολουθεί το συγκεκριμένο σύστημα, αλλά οπωσδήποτε θα 
πρέπει να ακολουθεί κάποιο από τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα σε όλο το κείμενο 
της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση ακολουθείται το σύστημα που υποδεικνύει 
στη/στον φοιτήτρια/ή ο/η επιβλέπων/-ουσα διδάσκων/-ουσα. 
Οι βασικοί κανόνες της παράθεσης βιβλιογραφίας αναφέρονται στον τρόπο που 
καταγράφουμε τις παραπομπές και στον τρόπο που καταγράφουμε τις 
βιβλιογραφικές αναφορές. Οι παραπομπές είναι ο τρόπος με τον οποίο 
παρουσιάζουμε στη εργασία μας ότι μια ορισμένη πληροφορία ή ιδέα έχει προέλθει 
από μια άλλη πηγή. Στο τέλος της εργασίας μας θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη 
βιβλιογραφική αναφορά, να αναφέρουμε, δηλαδή, όλες τις πληροφορίες που θα 
βοηθήσουν τον αναγνώστη να εντοπίσει την παραπομπή, όπως για παράδειγμα, το 
όνομα του/των συγγραφέα/ων, το έτος δημοσίευσης, τον τίτλο της εργασίας κ.λπ. Οι 
βιβλιογραφικές πηγές της εργασίας μπορεί να είναι: βιβλία, περιοδικά, πρακτικά 
συνεδρίου, λεξικά ή εγκυκλοπαίδειες, διδακτορικές, μεταπτυχιακές ή  πτυχιακές 
εργασίες, διαδικτυακές πηγές, εφημερίδες κ.λπ. Στη συνέχεια παρατίθενται οδηγίες 
και παραδείγματα για τον τρόπο που αναγράφονται οι παραπομπές και οι 
βιβλιογραφικές αναφορές, ανάλογα με το είδος της πηγής που περιγράφεται κάθε 
φορά. Όλα σχεδόν τα παραδείγματα προέρχονται από το εγχειρίδιο Σύστημα APA. 
Βασικές οδηγίες του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής 
Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ. 
 
1. Βιβλίο σε έντυπη μορφή με έναν συγγραφέα 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο) 
Όταν θα πρέπει να παραθέσουμε μια βιβλιογραφική παραπομπή μέσα στο κείμενο, 
εισάγουμε το επώνυμο του συγγραφέα καθώς και το έτος δημοσίευσης της πηγής που 
χρησιμοποιούμε. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο τέλος της πρότασής μας είτε στην αρχή 
της πρότασης είτε μέσα στην πρόταση, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα: 
α) Σε μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος αντίδρασης των ατόμων 
επηρεάζεται από τον αριθμό των ταυτόχρονων ερεθισμάτων που επεξεργάζεται το 
άτομο (Taylor, 1994). 
β) Σε μια πρόσφατη μελέτη (Taylor, 1994), διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος αντίδρασης 
των ατόμων επηρεάζεται από τον αριθμό των ταυτόχρονων ερεθισμάτων που 
επεξεργάζεται το άτομο. 
γ) Σύμφωνα με τον Taylor (1994) ο χρόνος αντίδρασης των ατόμων επηρεάζεται από 
τον αριθμό των ταυτόχρονων ερεθισμάτων που επεξεργάζεται το άτομο. 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
Βάμβουκας, Μ. Ι. (1998). Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. 
Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης. (η δεύτερη σειρά της βιβλιογραφικής αναφοράς πρέπει 
να έχει εσοχή 5 έως 7 διαστήματα) 
2. Ηλεκτρονικό Βιβλίο (Ε-book) 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο) 
Όπως και στην περίπτωση του βιβλίου έντυπης μορφής. 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
Zimring, C.A. (2005). Cash for your Τrash: Scrap Recycling in America [eBook version]. 
Ανακτήθηκε 9 Απριλίου, 2012, από http://site.ebrary.com/lib/cgcc 
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Volz, B.D. (Ed.). (2000). Junior Genreflecting: A Guide to Good Reads and Series Fiction 
for Children. Englewood CO: Libraries Unlimited. Doi: 10.1036/0071393724 
3. Βιβλίο με δύο και περισσότερους συγγραφείς 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο) 
(Cengel & Boles, 1994) ή Έρευνα των Cengel και Boles (1994) έδειξε ότι... 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι των δύο, μεταξύ των δύο 
τελευταίων συγγραφέων χρησιμοποιούμε το σύμβολο «&». Όταν παραπέμψουμε 
δεύτερη φορά στην ίδια πηγή γράφουμε μόνο τον πρώτο συγγραφέα και στη συνέχεια 
τη συντομογραφία ‘κ.ά.’ ). Για παράδειγμα, (Ανδρέου κ.ά., 2006 ή et al., για 
ξενόγλωσσο κείμενο). 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
Cengel, Y.A. & Boles, M.A. (1994). Thermodynamics: an engineering approach. 
London: McGraw Hill. 
Ανδρέου, Κ., Βέρτης, Ν. & Γαλανός, Α. (2006). Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη 
σχολική τάξη. Πάτρα: Πιεστήριο. 
4. Κεφάλαιο από βιβλίο με επιμέλεια 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο) 
(Keegan, 2001) ή Ο προβληματισμός που θέτει ο Keegan (2001) συμφωνεί με... 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
Keegan, D. (2001). Η ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην 
αυγή της τρίτης χιλιετίας. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Απόψεις και Προβληματισμοί για 
την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σσ. 15- 31). Αθήνα: Προπομπός. 
Charmaz, K. (2000). Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods. In N. 
Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research, 2nd Edition (pp. 509-
535). Thousand Oaks, CA: Sage. 
5. Άρθρο συνεδρίου από βιβλίο πρακτικών 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο) 
(Μανούσου, 2005) ή Εκείνο που διαπιστώνει η Μανούσου (2005) μπορεί να 
ερμηνεύσει το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας... 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
Μανούσου, Ε. (2005). Σχεδιασμός εναλλακτικού διδακτικού υλικού για Αεξαε στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 3ο Διεθνές Συνέδριο για την 
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, 
11-13 Νοεμβρίου 2005 (σσ. 629-637). Πάτρα: Εκδόσεις Προπομπός. 
Kavathatzopoulos, I. (2007). Information Technology as a tool for democratic skills. In 
A. Lionarakis (Ed.), 4th International Conference in Open and Distance Learning. Forms 
of Democracy in Education: Open Access and Distance Education, 23-25 November 2007 
(pp. 155-162). Athens: Propombos. 
6. Άρθρο περιοδικού σε έντυπη μορφή 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο) 
(Φιλίππου, 2002) ή Στην έρευνα του Φιλίππου (2002) για πρώτη φορά ... 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
Φιλίππου, Η. (2002). Διδάσκοντας με τη βοήθεια των υπολογιστών: Μία μελέτη 
περίπτωσης. Computers & Education, Vol 11 (No 2), 343-364. 
7. Άρθρο περιοδικού με DOI 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο) 
(Paivio, 1975) ή O Paivio (1975) διαπίστωσε ότι ... 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
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Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory & 
Cognition, 3, pp. 635-647. http: doi: 10.1037/0278- 6133.24.2.225 
8. Άρθρο περιοδικού που εκδίδεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο 
διαδίκτυο 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο) 
(Koulikourdi, 2009) ή Η Κoulikourdi (2009) τονίζει την ανάγκη για ... 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
Κoulikourdi, Α. (2009). Distance Education for all. Open Education – The Journal for 
Open and Distance Education and Educational Technology, Vol 5 (No1), 1-9. 
Aνακτήθηκε 10 Απριλίου, 2012, από 
http://www.openedu.gr/share/magaz_files/papers_pdf/03.pdf 
9. Λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο) (Φιλίππου, 2004) 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
Φιλίππου, Η. (2004). Ελλάς: Πολιτική γεωγραφία. Στο Χ. Παναγιώτου & Μ. 
Κακογιάννη (Επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια της Σύγχρονης Ευρώπης (Τόμος 4, σσ. 221-242). 
Πάτρα: Πιεστήριο. 
Hernandez, J. & Squires, R. (1999). House plants. In T. Zollinger (Ed.), The encyclopedia 
of botany (Vol. 7, pp. 45-75). New York: Macmillan. 
10. Διδακτορικό, Μεταπτυχιακή ή Πτυχιακή εργασία 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο) 
Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις όταν παραθέτουμε αυτολεξεί απόσπασμα 
από οποιοδήποτε υλικό, τότε πρέπει να τίθεται εντός εισαγωγικών και να αναφέρεται 
οπωσδήποτε ο αριθμός της σελίδας ή των σελίδων από όπου αντλήθηκε το αυτολεξεί 
απόσπασμα. 
Για παράδειγμα: 
Η Χαρτοφύλακα (2011, σελ. 164) αναφέρει χαρακτηριστικά πως: «ένα ανοικτό σε 
παρεμβάσεις εκπαιδευτικό υλικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνει απεριόριστες 
δυνατότητες στους φοιτητές, αλλά και τους καθηγητές συμβούλους, να παρεμβαίνουν 
στο περιεχόμενο του υλικού και να εμπλουτίζουν τόσο αυτό, όσο και το ίδιο το μάθημα 
με τις απόψεις και τις εμπειρίες τους.» 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
Χαρτοφύλακα, Α.Μ. (2011). Η διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, διαμόρφωση κριτηρίων ποιότητας 
περιεχομένου (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 
Πάτρα. 
11. Διαδικτυακή πηγή με όνομα συγγραφέα 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο) ή με όνομα συγγραφέα.  
Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
Jameson, E. (2001). NCH FACT sheets on homelessness. Retrieved August 12, 2001, from 
http://nch.ari.net/facts.html 
12. Διαδικτυακή πηγή χωρίς όνομα συγγραφέα 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο)  
Εντός παρένθεσης γράφουμε τον τίτλο του άρθρου και το έτος. Δηλαδή: (“Sea Turtle 
Restoration Project”, 2006) 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
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Sea Turtle Restoration Project. (2006, April 2). Ανακτήθηκε από 
http://seaturtles.org/section.php?id=104 
Όταν δεν αναφέρεται το όνομα του γράφοντος, αλλά υπάρχει ημερομηνία, τότε 
γίνεται ως εξής: 
Esos (2015). Συνεδριάζουν τα Συμβούλια Ιδρύματος των Πανεπιστημίων. Διαθέσιμο 
στοwww.esos.gr/arthra/38489/synedriazoyn-ta-symvoyliaidrymatos-ton 
panepistimion (τελευταία ανάκτηση 25-5-2015). 
Όταν δεν υπάρχει ημερομηνία, τότε στη θέση της βάζουμε χ.η (χωρίς ημερομηνία) ή 
αντίστοιχα στα αγγλικά n.d. (no date). Για παράδειγμα: 
Heuristic. (n.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.). Available at 
http://www.m-w.com/dictionary/heuristic (last accessed 25/5/2015). 
13. Διαδικτυακή πηγή ολόκληρη όχι ένα συγκεκριμένο μέρος της 
Α. Παραπομπή (μέσα στο κείμενο)ή 
Για να παραπέμψουμε σε μία ολόκληρη διαδικτυακή πηγή, δηλαδή, σε ένα ολόκληρο 
web site, αρκεί να αναφέρουμε το url εντός παρενθέσεως. Για παράδειγμα: 
Το Πανεπιστήμιο του Σικάγο (http://humanities.uchicago.edu) αποτελεί μία 
εξαιρετική περίπτωση ... 
Β. Βιβλιογραφική αναφορά (στο τέλος του κειμένου) 
Δεν χρειάζεται να καταγραφεί η αναφορά τους στις τελικές βιβλιογραφικές 
αναφορές. Αρκεί η παραπομπή σε αυτά εντός του κειμένου, όπως στο παραπάνω 
παράδειγμα. 
Η βιβλιογραφία μπορεί να είναι ελληνική, ξενόγλωσση ή συνδυασμός τους. Στην 
περίπτωση του συνδυασμού όλες οι πηγές παρατίθενται σε ενιαία λίστα με την 
ξενόγλωσση να προηγείται της ελληνόγλωσσης (Μπράτιστης & Μιχαήλ, 2015). 
Επιπλέον, όλες οι βιβλιογραφικές πηγές παρατίθενται με αλφαβητική σειρά. Για κάθε 
συγγραφέα (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα έργα του ίδιου 
συγγραφέα στη βιβλιογραφία), κατ’ αρχήν αναφέρονται οι μονογραφίες, μετά τα 
έργα που έχει συγγράψει από κοινού με άλλους.  
Σε κάθε περίπτωση, όταν ο συγγραφέας ή η συγγραφική ομάδα είναι ίδια σε 
περισσότερα από ένα έργα, τότε αυτά αναγράφονται με χρονολογική σειρά (το 
παλαιότερο πρώτο), ενώ όταν δύο ή περισσότερα έργα γράφτηκαν την ίδια χρονιά, 
τότε στο τέλος της χρονολογίας μπαίνει μια ένδειξη με γράμματα (π.χ. 2015α, 2015β, 
2015γ, κλπ.). Τέλος, ως χρονολογία εννοείται η χρονιά έκδοσης του έργου 
(Μπράτιστης & Μιχαήλ, 2015).  
Αντίστοιχα, στις παραπομπές και στην περίπτωση που η παραπομπή αφορά 
περισσότερα του ενός έργα, τότε αυτά μπαίνουν στην ίδια παρένθεση και χωρίζονται 
μεταξύ τους με ερωτηματικό (Μπράτιτσης, 2010; Μιχαήλ, 2012; Μπράτιτσης & 
Μιχαήλ, 2015), ενώ ακολουθούν τους παραπάνω κανόνες: Όταν ο/οι 
συγγραφέας/συγγραφείς είναι ίδιοι και αλλάζει μόνο η χρονολογία, τότε η 
παραπομπή θα γίνει ως εξής: (Μπράτιτσης & Μιχαήλ, 2014; 2015). Όταν εντός μιας 
παρένθεσης παραπέμπουμε σε δύο ή περισσότερες πηγές, τότε θα πρέπει να τις 
παρουσιάσουμε με τη σειρά που εμφανίζονται στις τελικές βιβλιογραφικές αναφορές 
(δηλαδή, αλφαβητικά και μετά χρονολογικά).  
Για παράδειγμα: Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με εκείνα προηγούμενων 
ερευνών (Βασιλού-Παπαγεωργίου & Βασάλα, 2005. Γκίρτζη, 2005. Κουστουράκης & 
Παναγιωτακόπουλος, 2005). Τέλος, υπάρχει περίπτωση να πρέπει να γίνει 
παραπομπή σε έργο που αναφέρεται σε ένα άλλο έργο. Για παράδειγμα, αν ο/η 
συγγραφέας της πτυχιακής εργασίας έχει διαβάσει το άρθρο (Μπράτιτσης, 2015) και 
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μέσα αναφέρεται το έργο (Κόμης, 2004), αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει 
διαβάσει το (Κόμης, 2004), τότε η παραπομπή θα είναι (Κόμης, 2004 ό.α. ή όπως αναφ. 
στο Μπράτιτσης, 2015). 
Παράρτημα   
 Τα παραρτήματα δεν είναι υποχρεωτικά. Συμπεριλαμβάνονται στην ΔΕ μόνο όταν 
κρίνεται σκόπιμο (για παράδειγμα αν θέλουμε να παρουσιάσουμε τα ερευνητικά 
εργαλεία της έρευνας).  
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Η μορφοποίηση της διπλωματικής εργασίας  
Στις σελίδες που ακολουθούν δίνονται αναλυτικές προδιαγραφές για τη μορφοποίηση 
του περιεχομένου της ΔΕ. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Ν.  https://ecedu.uoi.gr/ 
είναι διαθέσιμο ένα πρότυπο συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών. Το κείμενο είναι 
δομημένο σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής που αναφέρονται στη συνέχεια.  
Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό και να συντάξετε τη διπλωματική εργασία σας.  
Η έκταση της ΔΕ μπορεί να κυμαίνεται από 17.000 έως 20.000 λέξεις χωρίς τα 
παραρτήματα.  
Σελίδες  
Η εκτύπωση κάθε σελίδας της ΔΕ γίνεται στη μία όψη κάθε φύλλου, μεγέθους Α4. 

• Μέγεθος Σελίδας: Α4 
• Πλάτος σελίδας: 21,0 cm 
• Ύψος σελίδας: 29,7 cm 
• Δεξιό περιθώριο: 2,54 cm 
• Αριστερό περιθώριο: 2,54 cm 
• Επάνω περιθώριο: 2,54 cm 
• Κάτω περιθώριο: 2,54 cm 

Επικεφαλίδες  
Για τίτλους κεφαλαίων 

• Γραμματοσειρά: Times New Roman ή Calibri 
• Μέγεθος γραμματοσειράς: 16 pt 
• Στυλ: Έντονο 
• Στοίχιση: Αριστερή 
• Απόσταση πριν 0 pt και μετά 18 pt 
• Αρίθμηση: 1, 2, κοκ 

Για τίτλους ενοτήτων 
• Γραμματοσειρά: Times New Roman ή Calibri 
• Μέγεθος γραμματοσειράς: 14 pt 
• Στυλ: Έντονο 
• Στοίχιση: Αριστερή 
• Απόσταση πριν 0 pt και μετά 12 pt 
• Αρίθμηση: 1.1, 1.2, κοκ. 

Για τίτλους υποενοτήτων 1ου επιπέδου 
• Γραμματοσειρά: Times New Roman ή Calibri 
• Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 pt 
• Στυλ: Έντονο 
• Στοίχιση: Αριστερή 
• Aπόσταση πριν 0 pt και μετά 6 pt 
• Αρίθμηση: 1.1.1, 1.1.2, κοκ 

Για τίτλους υποενοτήτων 2ου επιπέδου 
• Γραμματοσειρά: Times New Roman ή Calibri 
• Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 pt 
• Στυλ: Έντονο, Πλάγιο 
• Στοίχιση: Αριστερή 
• Απόσταση πριν 0 pt και μετά 6 pt 
• Αρίθμηση: καμία 

Κείμενο  
• Γραμματοσειρά: Times New Roman ή  ή Calibri 

https://ecedu.uoi.gr/
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• Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 pt 
• Στυλ: Κανονικό 
• Στοίχιση: Πλήρης 
• Διάστιχο: 1,5 

Παράγραφος  
Η κάθε παράγραφος πρέπει να ξεκινά σε νέα γραμμή, χωρίς να αφήνεται εσοχή. Η 
απόσταση πριν την παράγραφο είναι 0 pt και μετά την παράγραφο είναι 6 pt. Πριν 
την έναρξη ενότητας πρέπει να αφήνονται δύο κενές γραμμές, ενώ πριν την έναρξη 
των υποενοτήτων 1ου και 2ου επιπέδου να αφήνεται μία κενή γραμμή. 
Λίστες 
Για τη δημιουργία λίστας, αριθμημένης ή μη, μπορείτε να ακολουθήσετε το παρακάτω 
πρότυπο: 

1. Πρώτη αριθμημένη επιλογή 
2. Δεύτερη αριθμημένη επιλογή 
3. … 

ή 
• Πρώτη μη αριθμημένη επιλογή 
• Δεύτερη μη αριθμημένη επιλογή 
• … 

Υποσημειώσεις 
Οι υποσημειώσεις δημιουργούνται και τοποθετούνται αυτόματα στο τέλος της 
τρέχουσας σελίδας. Η απόσταση των υποσημειώσεων από το κυρίως κείμενο της 
σελίδας επίσης προσαρμόζεται αυτόματα (δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση από 
τον/την συγγραφέα). 

• Γραμματοσειρά: Times New Roman 
• Μέγεθος γραμματοσειράς: 10 pt 
• Στυλ: Κανονικό 
• Στοίχιση: Πλήρης 
• Διάστιχο: 1,0 

Κεφαλίδες και Υποσέλιδα 
Στην κεφαλίδα εμφανίζεται αριστερά το ονοματεπώνυμο του/της συγγραφέα και ο 
τίτλος της ΔΕ. Στο υποσέλιδο εμφανίζεται η φράση «Διπλωματική Εργασία» σε 
αριστερή στοίχιση και ο αριθμός της σελίδας σε δεξιά στοίχιση. Χρησιμοποιείται 
γραμματοσειρά Times New Roman ή Calibri, στυλ κανονικό και μέγεθος 
γραμματοσειράς 10 pt.. Η αρίθμηση γίνεται σύμφωνα με το Αραβικό σύστημα 
Αρίθμησης, ξεκινώντας από τον αριθμό «1». Η αρίθμηση στο Παράρτημα γίνεται σε 
συνέχεια του κυρίους μέρους της ΔΕ. 
Εικόνες, φωτογραφίες, σχήματα, χάρτες κ.λπ. 
Τα αντικείμενα αυτά εμφανίζονται σε ένα διακριτό περιβάλλον, είναι στοιχισμένα στο 
κέντρο, έχουν αρίθμηση και λεζάντα, και πρέπει να γίνεται παραπομπή σε αυτά εντός 
του κειμένου. Όλα τα αντικείμενα πρέπει να συνοδεύονται στο κάτω μέρος τους από 
λεζάντα που θα πληροί τις εξής προδιαγραφές: 

• Γραμματοσειρά: Times New Roman ή Calibri 
• Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 pt 
• Στυλ: Έντονο 
• Στοίχιση: στο μέσο, κάτω από την εικόνα 
• Απόσταση πριν 6 pt και μετά 12 pt 
• Αρίθμηση: Αυτόματη, Εισαγωγή αρίθμησης κεφαλαίων 
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Φροντίστε η λεζάντα κάθε αντικειμένου να μην εμφανίζεται σε διαφορετική (στην 
επόμενη) σελίδα από το αντικείμενο. 
Η χρήση εικόνας είναι σκόπιμη μόνο όταν γίνεται αναφορά σε αυτή εντός του 
κειμένου (πχ. «βλέπε Εικόνα 1» ή «όπως φαίνεται στο Σχήμα 2»). Η αναφορά γίνεται 
με αυτόματο τρόπο. Συνεπώς, για κάθε εικόνα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία 
αναφορά σε αυτήν εντός του κειμένου. 
Η εισαγωγή λεζάντας εικόνας ή οποιουδήποτε αντικειμένου πρέπει να γίνεται με τον 
αυτοματοποιημένο τρόπο που παρέχει το περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου (πχ. 
Microsoft Word), έτσι ώστε τόσο η αρίθμηση αυτής, όσο και η αναφορά σε αυτήν 
εντός του κειμένου, να γίνεται με αυτόματο τρόπο.  
Πίνακες 
Οι πίνακες πρέπει να εισάγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας ένα από τα διαθέσιμα 
πρότυπα του επεξεργαστή κειμένου, με στοίχιση στο κέντρο. Η μορφή και το 
περιεχόμενο των πινάκων πρέπει να είναι ομοιόμορφα και να ακολουθούν τις γενικές 
προδιαγραφές κειμένου, όπως δίδονται στην ενότητα 1.3, με το μέγεθος του κειμένου 
να είναι 12 pt. Στο πάνω μέρος του πίνακα πρέπει να υπάρχει λεζάντα. Επίσης, όπως 
και στις εικόνες, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία αναφορά σε κάθε πίνακα εντός 
του κειμένου (βλ. πρότυπο συγγραφής διπλωματικών εργασιών).  
Περιεχόμενα, κατάλογος εικόνων, πινάκων, κοκ 
Τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν τον τίτλο κάθε κεφαλαίου, ενότητας, υποενότητας 
1ου και 2ου επιπέδου, καθώς και τον αριθμό της σελίδας στην οποία βρίσκεται ο κάθε 
τίτλος. Τα περιεχόμενα δημιουργούνται αυτόματα μέσω της κατάλληλης 
δυνατότητας του επεξεργαστή κειμένου. Αμέσως μετά τα περιεχόμενα (και σε νέα 
σελίδα) ακολουθεί κατάλογος εικόνων, σχημάτων, πινάκων, (ένας για κάθε 
κατηγορία αντικειμένου), που επίσης δημιουργείται με αυτόματο τρόπο. Κάθε 
κατάλογος πρέπει να ξεκινά σε νέα σελίδα. 
Συντομογραφίες & Ακρωνύμια 
Οι συντομογραφίες και τα ακρωνύμια (αν είναι απαραίτητα) πρέπει να έχουν οριστεί 
εκ των προτέρων και να αποτελέσουν ξεχωριστή ενότητα, αμέσως μετά τον 
«Κατάλογο Πινάκων» (βλ. πρότυπο συγγραφής διπλωματικών εργασιών). Η ενότητα 
αυτή πρέπει να ξεκινά σε νέα σελίδα. Οι συντομογραφίες και τα ακρωνύμια πρέπει να 
παρατίθενται σε αύξουσα λεξικογραφική διάταξη. 
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H συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
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διάστημα που τα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα 
δικαιώματά του σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.) και τα οριζόμενα στα άρθρα 34 
και 35 Ν. 4624/2019. Υπεύθυνη Προσωπικών Δεδομένων του Ιδρύματος είναι η κα. 
Σταυρούλα Σταθαρά (email: dpo@uoi.gr).   
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1. Τίτλος 1ου κεφαλαίου 

Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο του προτύπου συγγραφής. Κάθε νέο κεφάλαιο 
ξεκινά σε νέα σελίδα.  
 
Τίτλος 1ης ενότητας  
……………… 

1.1.1 Τίτλος 1ης υποενότητας  
 

 
 

Εικόνα 1. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
 
1.1.2 Τίτλος 2ης υποενότητας 

 
Γράφημα 1. Κατανομή δείγματος ως προς το φύλο 

 
 
 
1.1.3 Τίτλος 3ης υποενότητας  
Πίνακας 1 
Κατανομή δείγματος ως προς το φύλο  

Φύλο Ν % 
Άντρας 35 28,5 
Γυναίκα 88 71,5 
Σύνολο 123 100,0 

 
 

28,5%

71,5%

Άντρας

Γυναίκα
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Τίτλος 2ης ενότητας  
……………………………………… 
 
1.2.1 Τίτλος 1ης υποενότητας  
 
1.2.2 Τίτλος 2ης υποενότητας 
……………………………………… 
1.2.3 Τίτλος 3ης υποενότητας  
……………………………………… 
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2. Τίτλος 2ου κεφαλαίου  
Αυτό είναι το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας. Κάθε νέο κεφάλαιο ξεκινά σε νέα 
σελίδα. 
 
2.1 Τίτλος 1ης ενότητας  
………………………………………..  
 
2.1.1 Τίτλος 1ης υποενότητας  
……………………………………….. 
 
2.1.2 Τίτλος 2ης υποενότητας  
………………………………………. 
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Βιβλιογραφία 
Ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές της εργασίας. Η πρώτη γραμμή 
παραμένει στο αριστερό περιθώριο, ενώ οι επόμενες τοποθετούνται σε εσοχή, 
όπως φαίνεται στα παραδείγματα που ακολουθούν:  
Vamvakoussi, X., Van Dooren, W., & Verschaffel, L. (2013). Educated adults are still 

affected by intuitions about the effect of arithmetical operations: evidence from 
a reactiontime study. Educational Studies in Mathematics, 82(2), 323-330. 

Στεργίου, Λ. & Σιμόπουλος, Γ. (2019). Μετά το κοντέινερ. Διαπολιτισμική ματιά 
στην εκπαίδευση προσφύγων. Αθήνα: Gutenberg. 
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Παράρτημα Α: Τίτλος παραρτήματος 

Ακολουθεί, σε νέα σελίδα, το παράρτημα της διπλωματικής εργασίας. Για 
παράδεγμα, στο παράρτημα μπορούν να παρατίθενται τα ερευνητικά εργαλεία 
και άλλα σχετικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας 
(π.χ. ερωτηματολόγια, φόρμες συγκατάθεσης προς τους συμμετέχοντες, κ.λπ). 
…  
 
 
  



Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα, Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας 

 

6 
 

Παράρτημα Β: Τίτλος παραρτήματος 

…………………………………….. 
 
 


