
Πώς μπορούμε να 
οργανώσουμε τη μελέτη μας, για 

να ανταποκριθούμε στις 
απαιτήσεις των σπουδών μας 

στο ΕΑΠ;

Η παρουσίαση βασίζεται στη μεταδιδακτορική εργασία της Ευαγγελίας 
Μανούσου με τίτλο «Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν 

μεταπτυχιακή - ερευνητική εργασία» (2017).



Οργάνωση μελέτης και 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

 Η οργάνωση μελέτης σχετίζεται με την 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. 

 Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση είναι:

«μια ενεργητική και εποικοδομητική διαδικασία μάθησης, 

στην οποία οι εκπαιδευόμενοι ελέγχουν και κατευθύνουν 

και οργανώνουν τις δικές τους διαδικασίες μάθησης»



 Θα προσεγγίζετε ενεργητικά τις 

δραστηριότητες που τίθενται.

 Θα καθορίζετε με σαφήνεια τους 

δικούς σας στόχους.

 Θα τηρείτε το χρονοδιάγραμμα, το 
οποίο θα σας οδηγήσει σε θετικά 

αποτελέσματα και κυρίως, σε μείωση 

του άγχους.

 Θα ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή σας.

 Δεν θα αποθαρρύνεστε από μια 

πιθανή αποτυχία.

Σε τι θα μας ωφελήσει 

η οργάνωση μελέτης;

Η οργάνωση μελέτης θα σας 
βοηθήσει να έχετε μια θετική 
μαθησιακή εμπειρία κατά τη 
διάρκεια των σπουδών σας. 

Συγκεκριμένα, αν οργανώσετε 
σωστά τη μελέτη σας:



 αυτο-αξιολόγηση

 στοχοθεσία

 αναζήτηση πληροφοριών

 τήρηση αρχείων και αυτο-παρακολούθησης

 διαχείριση περιβάλλοντος

 αυτο-ενίσχυση της συμπεριφοράς

 επανάληψη και απομνημόνευση

 αναζήτηση κοινωνικής βοήθειας

 αναθεώρηση αρχείων

Για να γίνει όμως αυτό, θα 
πρέπει να κατακτήσετε 
κάποιες στρατηγικές

αυτορρύθμισης, όπως:

Στρατηγικές αυτορρύθμισης



Πάμε λοιπόν να δούμε πώς 
γίνονται όλα αυτά πρακτικά. 
Ας ακούσουμε τι λέει σχετικά 

η έμπειρη Καθηγήτρια-
Σύμβουλος του ΕΑΠ.



Πείτε μας, πώς μπορεί 
ένας φοιτητής/μια 

φοιτήτρια να καλλιεργήσει
την οργάνωση στη μελέτη 

του;

Κατ’αρχάς να σας πω ότι η 
οργάνωση είναι μια 

οριζόντια δεξιότητα, η οποία 
χαρακτηρίζει την 

προσωπικότητα ενός 
ατόμου. Η δεξιότητα αυτή 

μπορεί κάλλιστα να 
καλλιεργηθεί.



Πώς καλλιεργείται 

η οργάνωση;

 Ένα κομβικό σημείο είναι η 
σταθερότητα και 
συστηματικότητα στη 
μελέτη.

 Οι φοιτητές είναι σημαντικό 
να δεσμευτούν και να 
μελετούν καθημερινά και 
σταθερά, όχι περιστασιακά. 



Σταθερότητα

Αυτό που λέω στους 
φοιτητές είναι πως το κρίσιμο 

στοιχείο δεν είναι τόσο η 
ένταση, που είναι ασφαλώς 

σημαντικός παράγοντας 
γιατί δεν μπορεί λ.χ. να μη 

διαβάζουν, όσο η 
σταθερότητα.

Ας είναι και μισή 
ώρα ενασχόληση 
την ημέρα, αλλά 

να είναι κάθε μέρα.



Σταθερότητα

Όταν η μελέτη δεν έχει μια 
καθημερινή σταθερότητα, χάνεται 

πολύτιμος χρόνος καθώς κάθε 
φορά προσπαθούν οι φοιτητές να 

ξανακάνουν τη σύνδεση, να 
θυμηθούν τι έχουν κάνει και να 

προγραμματίσουν ξανά τις 
ενέργειές τους.

Η έλλειψη σταθερότητας στη 
μελέτη είναι όχι απλώς σαν να 

μένουν σταθεροί στο ίδιο σημείο 
αλλά συχνά σαν να πηγαίνουν 

προς τα πίσω και να χάνεται 
πολύτιμος χρόνος.



Ποια είναι κατά τη γνώμη 
σας η σημασία του 

χρονοδιαγράμματος;

Ο χρόνος είναι ένας 

θεμελιώδης άξονας της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Σε μια πρώτη προσέγγιση 

θα μπορούσε να πει 
κανείς ότι είναι ένα 

καταπιεστικό πλαίσιο 

περιορισμών.

Ωστόσο, σε μια δεύτερη 
ανάγνωση, θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ένας 

ορίζοντας δυνατοτήτων 
και περιορισμών που 

μπορούν να οριστούν με 
υποκειμενικούς όρους. 

Α. Οργάνωση χρόνου



Ιδιαίτερα σημαντικό είναι 
το χρονοδιάγραμμα που 

δημιουργείται:

 A. Να τηρείται

 Β. Να αξιολογείται

Α. Οργάνωση χρόνου



1. Δημιουργήστε ένα εβδομαδιαίο ημερολόγιο. 

2. Σε κάθε εβδομάδα γράψτε τους στόχους και τις ενέργειες που 
πρέπει να κάνετε.

3. Στο τέλος της εβδομάδας, γράψτε τι πραγματικά κάνατε.

Δραστηριότητα



Η οργάνωση όμως δεν έχει να κάνει 
μόνο με την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος. Πάμε να δούμε 
πώς σχετίζεται με μια ιδιαίτερα δύσκολη 

περίοδο της φοίτησης, αυτή της 
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

(αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές).



 Είναι μια δεξιότητα, την οποία οφείλει να έχει ο 
φοιτητής/η φοιτήτρια σε όλα όσα σχετίζονται 
άμεσα ή έμμεσα, κινούνται στον πυρήνα ή 
δορυφορούν της διπλωματικής εργασίας:

 από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας, 

 την οργάνωση του υλικού, 

 Την οργάνωση των δεδομένων που θα 

προκύψουν αλλά και 

 τον τρόπο, με τον οποίο θα δομηθεί και θα 

οργανωθεί το περιεχόμενο της εργασίας

 Σε όλες τις επιμέρους φάσεις, η οργάνωση ως 

δεξιότητα είναι απαραίτητη.

Η οργάνωση είναι μια 
δεξιότητα, η οποία 

χρειάζεται σε όλα τα 
στάδια των σπουδών 

σας. 

Β. Οργάνωση βιβλιογραφίας

Ιδιαίτερα σημαντική γίνεται 
την περίοδο που καλείστε 

να εκπονήσετε τη 
διπλωματική σας εργασία.



 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε άρθρο και 
βιβλίο να κρατούνται οι απαραίτητες σημειώσεις, 
να καταγράφεται σωστά βιβλιογραφικά και να 
αρχειοθετείται. 

 Ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο και θέμα της 
εργασίας, ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει από 

νωρίς να βρει ένα τρόπο οργάνωσης της 
δουλειάς του. 

 Μια συνήθης πρακτική είναι να διαμορφώσει 
φακέλους για τα θέματα, τα οποία θα εξετάσει 
και μέσα εκεί να βάλει τα αντίστοιχα άρθρα.

Σε ό,τι αφορά στην 
οργάνωση της 
βιβλιογραφίας:

Β. Οργάνωση βιβλιογραφίας



 Στη συνέχεια να ταξινομήσει τα άρθρα σε άρθρα 
που μελέτησε με τις σημειώσεις του και σε 
άρθρα προς μελέτη. 

 Ακόμη, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα αρχείο σ’ 

ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή κάτι 
άλλο και να κρατάει λεπτομερείς σημειώσεις 
κατά τη διάρκεια μελέτης.

Β. Οργάνωση βιβλιογραφίας



Επόμενα 

βήματα

 Ελέγξτε τώρα πιο ενεργά τη 

συμπεριφορά σας κατά τη 

διάρκεια των σπουδών σας:

 Σε ποια σημεία θεωρείτε ότι 

είστε οργανωμένοι/ες;

 Σε ποια σημεία νομίζετε πως 

μπορείτε να βελτιωθείτε;

 Τώρα ήρθε η ώρα να κάνετε 

πράξη τα όσα διαβάσατε!



Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΔΕΛ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου


