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Το ξεκίνημα…

Καλημέρα σας θα 
ήθελα να με βοηθήσετε 
να επιλέξω το θέμα της 
Διπλωματικής μου

Είναι μια διαδικασία που 
χρειάζεται μελέτη, 
αναζήτηση, συζήτηση με 
τον επιβλέποντα και 
αναστοχασμός… Πρώτα 
απ΄όλα όμως διάβασε τον 
κανονισμό εκπόνησης ΔΕ



Το ξεκίνημα…

Τι να μελετήσω; 

Καταρχάς μπορείς να 
μελετήσεις τον κατάλογο 
των προτεινόμενων θεμάτων  
που θα βρεις στο study. Θα 
δεις ποια θέματα σε 
ενδιαφέρουν πραγματικά 
και θα αρχίζεις την 
αναζήτηση για μια πρώτη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση.



Το ξεκίνημα…

Αν βρω ένα θέμα που με 
ενδιαφέρει τι θα πρέπει να 
μελετήσω  μετά;

Κάθε θέμα έχει πολλές 
διαστάσεις. Πρέπει να βρεις 
ποια διάσταση του θέματος 
σε ενδιαφέρει.



Το ξεκίνημα…

Πώς θα το βρω αυτό;

Μελετώντας παλιές ΔΕ, 
σχετικά άρθρα και 
συζητώντας με ειδικούς ή 
τον Κ.Σ (αν γνωρίζεις 
ποιος θα είναι) ή με 
κάποιον από τους ΚΣ που 
είχες και είναι διαθέσιμος 
να σε βοηθήσει. 



Το 1ο βήμα…

Μόλις βρω το θέμα τι 
πρέπει να κάνω 
μετά;

Το επόμενο βήμα είναι 
η βιβλιογραφική 
επισκόπηση για να 
διαμορφωθούν τα 
ερευνητικά ερωτήματα. 



Το 1ο βήμα…

Δηλαδή πρώτα 
μελετώ και μετά 
διαμορφώνω;

Σε αυτή τη φάση πρέπει 
να μελετήσουμε σχετικές 
έρευνες να τις 
καταγράφουμε και 
παράλληλα να 
διαμορφώνουμε 
ερευνητικά ερωτήματα. Η 
διαδικασία αυτή δεν είναι 
γραμμική - γίνεται 
παράλληλα. Eίναι μια 
αμφίδρομη διαδικασία.



Εντοπίζουμε τα ερευνητικά 

ερωτήματα



Επόμενο βήμα…

Πώς συνεχίζω ;

Συνεχίζεις τη 
μελέτη, 
καταγράφεις και 
οργανώνεσαι. 



Δες στη συνέχεια 
μερικά βασικά 
στοιχεία και λάθη 
που καλό είναι να 
αποφύγεις για να 
μην καθυστερείς 
άδικα την πορεία της 
εργασίας σου



Χρονική διάρκεια
Ημερομηνία

Στάδια-διαδικασία Παρατηρήσεις

30/9-5/11 15/11 Α. Βιβλιογραφική
επισκόπηση
Εντοπισμός ερευνητικών 
ερωτημάτων

Δυσκολία στο προσδιορισμό, 
αναζήτηση νέου πεδίου ποιο 
συγκεκριμένου

Οργάνωσε ένα 
χρονοδιάγραμμα σαφές –
συγκεκριμένο. Αυτό 
πρέπει να το ανανεώνεις, 
να το συμπληρώνεις και 
να το 
επαναδιαπραγματεύεται 
συνεχώς. Δες το πινακάκι:

Τι πρέπει να κάνω 
για να οργανωθώ;



Πώς συνεχίζω ;

Στη συνέχεια αφιέρωσε 
αρκετό χρόνο, συζήτησε 
με τον επιβλέποντα και 
προσδιόρισε με 
σαφήνεια τα ερευνητικά 
σου ερωτήματα, το 
σκοπό και τους στόχους 

σου. 



2ο βασικό στοιχείο

Αυτό είναι 
δύσκολο;

Θέλει χρόνο, 
επεξεργασία και 
συζήτηση γιατί αυτά θα 
κατευθύνουν και θα 
δώσουν την ταυτότητα 
της εργασία σου. Είναι 
εξαιρετικά κρίσιμο.



Ασάφεια 

• στον προσδιορισμό του/των 
ερευνητικών ερωτημάτων

• στο σκοπό και στους στόχους

Αιτίες 

• πίεση χρόνου για την υλοποίηση «της 
εμπειρικής έρευνας»

• μη επαρκής και κριτική βιβλιογραφική 
επισκόπηση

Πιθανότατο
αποτέλεσμα

?

Μια «μη αποδεκτή»  διπλωματική



Δηλαδή δεν 
προχωράμε χωρίς 
σαφή ερευνητικά 
ερωτήματα, σκοπό και 
στόχους;

ΑΚΡΙΒΩΣ! Δεν 
προχωράμε γιατί θα 
πάρουμε λάθος δρόμο.
Δες λίγο τις παρακάτω 
σημειώσεις για τη 
διαμόρφωση των 
ερευνητικών 
ερωτημάτων.



Πώς δημιουργείται ένα ερευνητικό 

ερώτημα;

Ερευνητική 
Περιοχή

Σκοπός

Ερευνητικό 

ερώτημα

Ερευνητικό

Ερώτημα

Διπλωματική 

Εργασία

Ερευνητικό 

ερώτημα



Είναι δύσκολη η 
διατύπωση 
ερευνητικών 
ερωτημάτων; Δεν είναι 
απλά ερωτήματα;

Θέλει δουλειά· είναι μια  
μη γραμμική διαδικασία 
που χρειάζεται 
δημιουργικότητα, 
διαίσθηση, εξοικείωση με 
την  αβεβαιότητα.
Πρέπει να είναι σαφή και  
όχι διφορούμενα, 
συγκεκριμένα, αξιόλογα-
μη τετριμμένα και να  
αξίζει να απαντηθούν 
μέσα από μια ερευνητική 
προσπάθεια συλλογής 
δεδομένων.



Μπορείτε να μου 
δώσετε μερικά 
παραδείγματα; Πολύ ευχαρίστως. Ας 

σχολιάσουμε μερικά 
ερευνητικά ερωτήματα 
στις σημειώσεις που 
ακολουθούν.



Μερικά 

ερευνητικά 

ερωτήματα…
• Ποια είναι τα όρια και οι προϋποθέσεις για την άσκηση 

του διττού ρόλου (γνώση και πληροφόρηση, αφενός, και 
υποστήριξη και καθοδήγηση, αφετέρου) του σύμβουλου-
καθηγητή;

• Είναι δυνατή η συνάφεια των δύο ρόλων, όταν ασκούνται 
από το ίδιο πρόσωπο;

• Τι μπορεί να προσφέρει το οργανωτικό σχήμα και η 
Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού προς αυτή την 
κατεύθυνση, όταν είναι επιλογή του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος να ασκούνται αυτοί οι δύο ρόλοι από το ίδιο 
πρόσωπο;

• Γιατί πρέπει το εκπαιδευτικό προσωπικό που εμπλέκεται 
στην ΑεξΑΕ να προσαρμόσει τις καθιερωμένες 
παραδοχές της ακαδημαϊκής κουλτούρας στα δεδομένα 
των φοιτητών της ΑεξΑΕ;

Διάβασε τα 
παρακάτω 
ερευνητικά 
ερωτήματα. Πώς σου 
φαίνονται;



Είναι ερευνητικά 
ερωτήματα; Μμμμ δεν 
τα καταλαβαίνω! Πολύ σωστά! Γιατί είναι 

ασαφή, μη συγκεκριμένα!
μη κατανοητά.

Δεν γίνεται κατανοητό τι 
είδους δεδομένα πρέπει 

να συλλεχθούν!
Ας δούμε μερικά ακόμη 

παραδείγματα



• Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης συμβάλουν στην ενεργή 
και αυτόνομη μάθηση των διδασκομένων της Θ. Ε; 

• Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης συμβάλλουν στην 
ανατροφοδότηση και παρακίνηση  των διδασκομένων 
της Θ.Ε για απόκτηση νέων γνώσεων; 

• Ο τρόπος σχεδιασμού και το περιεχόμενο των ασκήσεων 
αυτοαξιολόγησης προάγουν τις αρχές μάθησης των 
ενηλίκων διδασκομένων και τα διαφορετικά μαθησιακά 
στυλ των διδασκομένων της Θ.Ε; 

• Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
συχνότητα και τον τρόπος εκπόνησης των ασκήσεων 
αυτοαξιολόγησης από τους διδασκομένους της Θ. Ε;

Ας δούμε μερικά 
παραδείγματα 
ακόμη. Τι λες γι’ 
αυτά;



Αυτά μου φάνηκαν 
καλύτερα. Δεν είναι; Ούτε αυτά είναι καλά 

γιατί δεν μπορούν να 
αποτελέσουν επίκεντρο 

όλης της εργασίας.
Μπορούν να δοθούν 

μονολεκτικές απαντήσεις!



• Με ποιους τρόπους οι δραστηριότητες - ασκήσεις αυτο-
αξιολόγησης συμβάλλουν στην αποτελεσματική μάθηση 
καθώς και αξιολόγηση - ανατροφοδότηση των εξ 
αποστάσεως φοιτητών; 

• Ποια χαρακτηριστικά στον τρόπο σχεδιασμού και στο 
περιεχόμενο των δραστηριοτήτων - ασκήσεων αυτο-
αξιολόγησης συνάδουν με τις αρχές της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης; 

• Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα 
και τον τρόπο εκπόνησης των δραστηριοτήτων - ασκήσεων 
αυτο-αξιολόγησης  των εξ αποστάσεως φοιτητών; 

Μπορούμε όμως να 
τα τροποποιήσουμε. 
Για δες τα τώρα;



Αρχίζω να 
καταλαβαίνω. Δηλαδή 
τα ερευνητικά 
ερωτήματα είναι πολύ 
σημαντικά!

Ακριβώς! Είναι η καρδιά 
της εργασίας σου. Σε 
αυτά θα απαντήσει 

ολόκληρη η εργασία σου. 
Δεν μπορείς να κάνεις 

κάτι ολοκληρωμένο και 
καλό χωρίς σωστά 

ερευνητικά ερωτήματα. 
Γι’ αυτό αφιέρωσε χρόνο 
και συζήτησε τα με τον 

καθηγητή σου.



Έχω μια βασική ερώτηση: 
τι κάνει μια Διπλωματική 
Εργασία καλή;

Πολύ ωραίο ερώτημα.
Η καλή ΔΕ απαντά σε 
ενδιαφέροντα ερευνητικά 
ερωτήματα, είναι 
δημιουργική, έχει αξία για 
το επιστημονικό πεδίο.



Και αφού προσδιορίσω τα 
ερευνητικά ερωτήματα, τον 
σκοπό και τους στόχους μου 
ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Το επόμενο βήμα είναι 
κάτι που ήδη έχεις αρχίσει 

να το κάνεις γιατί όπως 
είπαμε μια διπλωματική 

εργασία δεν είναι μια 
γραμμική υπόθεση. Τα 

διάφορα στάδια της 
εμπλέκονται το ένα στο 
άλλο και συχνά γίνονται 

παράλληλα.



Σωστά! Και τι  είναι αυτό το 
οποίο έχω ήδη αρχίσει να 
κάνω;

Η βιβλιογραφική 
επισκόπηση!



Α, μάλιστα. Μπορούμε να το 
ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό; 
Θέλω να είμαι σίγουρος ότι 
το έχω κατανοήσει.

Η βιβλιογραφική επισκόπηση 
γίνεται ώστε να βρούμε και να 
καταγράψουμε κριτικά 
συναφείς έρευνες, δηλαδή 
καταρχάς να καταγράψουμε 
και να σχολιάσουμε τι έχουν 
κάνει άλλοι οι επιστήμονες 
πριν από εμάς. 



Η βιβλιογραφική επισκόπηση 
είναι κρίσιμης σημασίας. 
Μπορεί να είναι 
αυτοτελής δηλαδή ολόκληρη 

διπλωματική εργασία σε ένα 
γνωστικό αντικείμενο 
ή βασικό τμήμα σε μια 
εργασία με εμπειρική έρευνα.



Α μάλιστα. Μπορείτε να 
γίνεται πιο συγκεκριμένη;

Πιο ειδικά η βιβλιογραφική 
επισκόπηση διεξάγεται σε μεγάλο 
εύρος στην αρχή της εκπόνησης μιας 
μεταπτυχιακής εργασίας, αποτελεί μια 
οργανωμένη μελέτη 

(α) της ερευνητικής περιοχής που 
εξετάζεται, 
(β) των κρίσιμων ζητημάτων που 
εμπλέκονται σε αυτή, αλλά και 
(γ) των μεθόδων που αυτά έχουν 

ερευνηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία



Και ακόμα πιο ειδικά, η βιβλιογραφική 
επισκόπηση αφορά στα γενικά 
χαρακτηριστικά του ευρύτερου  ερευνητικού 
προβλήματος που διερευνούμε
στις «υπο-περιοχές»  (γι’ αυτό και φτιάχνουμε 
μια υποενότητα για κάθε τέτοια περιοχή),
στις σημαντικές  έρευνες σε κάθε περιοχή, 
ειδικότερα συνοψίζεται η εικόνα των 
ερευνητικών προσπαθειών στη διεθνή 
βιβλιογραφία
στα ζητήματα  που μένουν ανοιχτά προς 
διερεύνηση (σύμφωνα με τις δική μας μελέτη)

Ουφ! Έχει αρκετή δουλειά και 
η επισκόπηση!



Έχετε κάποιες οδηγίες για 
την σωστή υλοποίηση της 
βιβλιογραφικής 
επισκόπησης;

Δύο βασικές λέξεις κλειδιά: 



Δηλαδή;

Σε  κάθε άρθρο που μελετάμε:

 Α) καταγράφουμε ΑΜΕΣΩΣ 
μετά την ανάγνωση του μια 
περίληψη 

 Β) το αναδιοργανώνουμε και 
μελετάμε την εικόνα της 
ευρύτερης ερευνητικής 
περιοχής.

 τα ερευνητικά του 
ερωτήματα- τη 
μεθοδολογία του

 ερωτήματα-ζητήματα που 
θέλουν διερεύνηση



Και κυρίως σε κάθε άρθρο που 
μελετάμε καταγράφουμε σωστά 
και χωρίς ελλείψεις  τη 
βιβλιογραφική αναφορά!!!!



Ε… υπάρχει και 
κάποιο 
μυστικό…;

Δεν είναι μυστικό αλλά η 
βιβλιογραφική επισκόπηση 
απαιτεί:

 τη συνθετική ομαδοποίηση των 
δημοσιευμένων εργασιών σε 
επί μέρους θέματα, 

 την παρουσίαση των κοινών 
χαρακτηριστικών ανά ομάδα 
(αφαιρετικά), αλλά και

 τον εντοπισμό των 
ιδιαιτεροτήτων της κάθε 
εργασίας.



Κάτι άλλο πού 
πρέπει να 
προσέξω; Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι:

• ξεπερασμένες –παλιές  
βιβλιογραφικές αναφορές

• αντιγραφή βιβλιογραφικών 
αναφορών

• παραπομπές/αναφορές
• άσχετες με το θέμα 
• βιβλιογραφικές 

παραπομπές/αναφορές που δεν 
έχουν  αφομοιωθεί οργανικά

• λάθη στην καταγραφή των 
βιβλιογραφικών παραπομπών-
αναφορών



Και τώρα θυμάμαι που είχατε πει ότι   
η βιβλιογραφική επισκόπηση δεν 
είναι  απλή παράθεση ζητημάτων 
αλλά απαιτεί μια συνθετική και 
κριτική προσέγγιση!

Μπράβο!!!!!!! Είσαι 
έτοιμος για μια καλή 
βιβλιογραφική 
επισκόπηση!



Μια απορία: αν τα 
προσέξω και τα κάνω 
όλα αυτά θα 
τελειώσω;

Θα είσαι σε πολύ 
καλό δρόμο γιατί 
υπάρχουν πολλά 
ζητήματα ακόμη που 
θέλουν προσοχή.



Καταλαβαίνω… όπως 
ζητήματα μεθοδολογίας 
ας πούμε…

Ακριβώς προβλήματα στη  
μεθοδολογία (τι, πώς, πότε… 
γιατί…)
Ή ανυπαρξία  τελικής 
«συζήτησης» για τα 
αποτελέσματα (σε σχέση με 
τα ερευνητικά ερωτήματα 
και το θεωρητικό πλαίσιο), 
έλλειψη διατύπωσης νέων 
ερωτημάτων κτλ.



Δρ. Ευαγγελία 
Μανούσου, 

https://gellym.pressboo
ks.com/

Θα ήθελα να δούμε 
τη δομή μιας ΔΕ 
συνοπτικά. Μελέτησε 
το διπλανό πίνακα.



Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω αυτό 
που λέει ο Robson: «η έρευνα που ξεκινάει 
με μηχανιστική γραμμική σκέψη και είναι 
συνδεδεμένη με ό,τι είναι γνωστό και 
απόλυτα κατανοητό, μπορεί να είναι καθαρή 
και τακτοποιημένη αλλά είναι απίθανο να 
έχει οποιαδήποτε σημασία. Ωστόσο κάτι που 
ξεκινά ως απολύτως μη κατανοητό, όταν 
καταβληθεί σημαντική θεωρητική 
προσπάθεια να μετατραπεί σε κάτι που είναι 
σαφώς προσδιορισμένο, λογικό και 
ορθολογικό μπορεί κάλλιστα να έχει αξία».

(Robson, 2008)

https://gellym.pressbooks.com/



https://gellym.pressbooks.com/

Αν θέλετε 
περισσότερα 
μπορείτε να 
διαβάσετε το 
ψηφιακό βιβλίο: «Οι 
δεξιότητες των 
φοιτητών που 
εκπονούν 
μεταπτυχιακή-
ερευνητική εργασία» 
https://gellym.press
books.com

https://gellym.pressbooks.com/
https://gellym.pressbooks.com/


Σας ευχαριστώ πολύ για 
τη βοήθεια.

Καλή συνέχει και καλή 
επιτυχία στην προσπάθειά 
σου. Με συστηματικότητα, 
μελέτη και αισιοδοξία όλα 
θα πάνε καλά. 


