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1. Σύντομη Περιγραφή – Τι είναι η πτυχιακή εργασία 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι προαιρετική.  

Στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια καλείται να 

εμβαθύνει σε ένα θέμα του ενδιαφέροντος του/της, να μελετήσει σχετικές 

βιβλιογραφικές πηγές, να αξιοποιήσει και να συνθέσει τις γνώσεις που 

κατέκτησε στη διάρκεια των σπουδών του και να εξασκηθεί  στην έρευνα, τον 

κριτικό στοχασμό και την επιστημονική συγγραφή. 

2. Προϋποθέσεις για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας – Δήλωση 

πτυχιακής εργασίας 

Όπως περιγράφεται και στον οδηγό σπουδών η πτυχιακή εργασία ισούται με 18 

πιστωτικές μονάδες (ECTS) και ενέχει θέση τριών μαθημάτων 

προσανατολισμού. Βασική προϋπόθεση για να δικαιούται ένας φοιτητής/τρια 

να αναλάβει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι να βρίσκεται στο 

ΣΤ΄εξάμηνο σπουδών.  

Η δήλωση της πτυχιακής εργασίας στο ηλεκτρονικό σύστημα πραγματοποιείται 

στην αρχή του εαρινού εξαμήνου του Η΄εξαμήνου σπουδών (8ο εξάμηνο) από 

τον/την φοιτητή/τρια. Η διαδικασία συνεννόησης και επιλογής επιβλέποντος 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ΣΤ΄ εξαμήνου σπουδών (6ο εξάμηνο). 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία 

ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας» 

(μάθημα Προσανατολισμού). 

3. Επιλογή διδάσκοντος/ουσας 

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου ο φοιτητής/τρια καλείται να επιλέξει 

το/την διδάσκοντα/ουσα που θα εποπτεύσει την πτυχιακή εργασία του/της. Η 

διαδικασία επιλογής γίνεται κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με το 

διδάσκοντα/ουσα. Η διαδικασία επικοινωνίας δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα 

για κανένα από τα δύο μέρη (καθηγητές και φοιτητές), τα οποία διατηρούν το 

δικαίωμα της επιλογής. 

Για να διευκολύνουν τη διαδικασία επιλογής, οι διδάσκοντες μπορεί να 

ζητήσουν από τον ενδιαφερόμενο/η την υποβολή μίας σύντομης πρότασης 

(έκταση 1-2 σελίδων) στην οποία περιγράφεται η προτεινόμενη θεματική και 

διατυπώνονται 1-2 ερευνητικά ερωτήματα. 



 

4. Καθορισμός θέματος πτυχιακής εργασίας 

Το θέμα μιας πτυχιακής εργασίας προτείνεται, είτε από το φοιτητή και 

εγκρίνεται από τον επόπτη-καθηγητή είτε από τον ίδιο τον 

διδάσκοντα/επιβλέποντα, σε συνεννόηση με το φοιτητή.  

Οι διδάσκοντες μπορεί να επιλέξουν να ανακοινώσουν τις θεματικές που τους 

ενδιαφέρουν και να διατυπώσουν ‘ανοιχτή πρόσκληση’ προς ενδιαφερόμενους 

φοιτητές. 

5. Πλαίσιο Συνεργασίας – Διαδικασία εποπτείας 

Η εποπτεία της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται καθόλη τη 

διάρκεια της εκπόνησής της. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι υποχρεωμένος να 

συνεργάζεται με το φοιτητή σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ελέγχει 

έγκαιρα το υλικό που έχει επεξεργαστεί ο φοιτητής. Ο καθορισμός των 

συναντήσεων γίνεται ύστερα από συνεννόηση μεταξύ καθηγητή και φοιτητή.  

Ο επόπτης απαντά σε απορίες και δυσκολίες του φοιτητή. Επίσης, τον 

καθοδηγεί ως προς τον ερευνητικό σχεδιασμό και την ηθική δεοντολογία στη 

συλλογή των δεδομένων. Ο/η υπεύθυνος επόπτης/τρια δύναται να παρέμβει και 

να προτείνει διαρθρωτικές αλλαγές στα σημεία που κρίνει ότι είναι αναγκαίο. 

Τέλος ο/η επόπτης/τρια αποφαίνεται για την πορεία και  την ολοκλήρωσή της 

εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια της εποπτείας, ο/η εποπτής/τρια μπορεί να ζητήσει 

από ομάδα φοιτητών/τριών που επιβλέπει να παρουσιάσουν μέρος της 

εργασίας τους σε εκδήλωση που οργανώνεται για το σκοπό αυτό. 

Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώνει εμπρόθεσμα τις 

επιμέρους εργασίες, που έχουν συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή. 

Αλλαγή επιβλέποντος γίνεται μόνο με απόφαση της  Γ. Σ. Μετά την άπρακτη 

περίοδο των δυο ακαδημαϊκών εξαμήνων και εφόσον δεν υπάρχει ουσιαστική 

επαφή του φοιτητή με τον επιβλέποντα καθηγητή, ο τελευταίος, έχει το 

δικαίωμα να αποφασίσει την οριστική διακοπή της επίβλεψης της πτυχιακής 

εργασίας, ενημερώνοντας σχετικά τη Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης, στην 

περίπτωση που η πρόοδος του φοιτητή δεν είναι ικανοποιητική ο επιβλέπων 

δύναται να εισηγηθεί στη Γ.Σ./Τομέα διακοπή της συνεργασίας ή αλλαγή 

επιβλέποντα καθηγητή. Ωστόσο, αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, και σε 

συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή μπορεί να δοθεί παράταση έξι (6) 

μηνών για την ολοκλήρωσή  της Π.Ε. 

 



6. Μορφή πτυχιακής εργασίας 

6.1 Έκταση πτυχιακής εργασίας 

Η έκταση της πτυχιακής εργασίας κυμαίνεται από τις 25.000 (κατ’ ελάχιστον) 

έως τις 30.000 λέξεις. Σε αυτό το όριο περιλαμβάνονται η βιβλιογραφία και οι 

πίνακες, αλλά όχι οτιδήποτε παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας. 

 

6.2 Προτεινόμενη ενδεικτική δομή εργασίας 

Μία προτεινόμενη ενδεικτική δομή/σκελετός πτυχιακής εργασίας μπορεί να 

περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Εξώφυλλο  
Περιεχόμενα 
Εισαγωγή 
Α. Θεωρητικό μέρος 
Περιγραφή της προβληματικής του θέματος 
Επισκόπηση της βιβλιογραφίας-Ευρημάτων σύγχρονης έρευνας 
Στόχοι-ερευνητικά ερωτήματα εργασίας 
Β. Εμπειρικό μέρος 
Μεθόδευση εργασίας 
Συμμετέχοντες-Δείγμα 
Εργαλεία-Μετρήσεις 
Διαδικασία Συλλογής δεδομένων-Ηθική δεοντολογία 
Πλάνο επεξεργασίας/ανάλυσης δεδομένων 
Αποτελέσματα 
Συζήτηση-Συμπεράσματα 
Βιβλιογραφία 
Παράρτημα 
Περίληψη  

 

6.3 Παράθεση παραπομπών και βιβλιογραφίας 

Για την παράθεση των παραπομπών και της βιβλιογραφίας υπάρχουν αρκετοί 
τρόποι-μορφές βιβλιογραφικών στυλ (π.χ.  APA, Chicago style). Για την 
εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών του τμήματος προτείνεται να ακολουθείται 
η πιο ενημερωμένη/πρόσφατη εκδοχή του APA manual. Ωστόσο, οι διδάσκοντες 
δύνανται να προτείνουν και άλλους τρόπους παράθεσης της βιβλιογραφίας. 

6.4 Γραμματοσειρά – Διάστιχο – Στοίχιση 

Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας γίνεται σε αρχείο μορφής Word ή Open 
office (σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή). Το προτεινόμενο μέγεθος 
γραμματοσειράς είναι 12.  



Για τη συγγραφή της εργασίας προτείνεται η επιλογή μίας εκ των λεγόμενων 
«συνηθισμένων» γραμματοσειρών (Times new Roman, Arial, Calibri, Cambria) 
προκειμένου να αποφεύγονται τεχνικά προβλήματα.  

Το διάστιχο της εργασίας πρέπει να είναι 1,5 και η στοίχιση αριστερή. Οι τίτλοι 
των κεφαλαίων παρατίθενται με bold επισήμανση και οι τίτλοι των 
υποκεφαλαίων σε πλάγια μορφή (italics). 

7. Αξιολόγηση πτυχιακής εργασίας 

Η αξιολόγηση των πτυχιακών εργασιών γίνεται από επιτροπή δυο (2) ατόμων: 

τον επιβλέποντα καθηγητή και ένα ακόμα μέλος ΔΕΠ του τμήματος που ορίζει ο 

επόπτης, σε συνεννόηση με το φοιτητή. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας  καθορίζονται σε μεγάλο 

βαθμό από το γνωστικό αντικείμενο/επιστημονικό πεδίο στο οποίο υπάγεται το 

θέμα της Π.Ε. Παρ’ όλα αυτά, όλες οι πτυχιακές εργασίες αξιολογούνται για 

 την ποιότητα του γραπτού λόγου – μορφή/δομή/οργάνωση του υλικού, 

ορθογραφία/σύνταξη/στίξη 

 την ποιότητα αξιοποίησης της σχετικής βιβλιογραφίας – κανόνες 

τεχνογραφίας, σύγχρονη βιβλιογραφία 

 την ποιότητα της έρευνας που υλοποιείται (όπου υλοποιείται έρευνα)  

 την ποιότητα και το επίπεδο προσωπικού συλλογισμού/στοχασμού – 

επιχειρηματολογία/υποστήριξη απόψεων και δεδομένων, παράθεση 

προσωπικών σχολίων, σαφήνεια. 

Μόλις  ολοκληρωθεί η πτυχιακή εργασία, και με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη, 

παραδίδεται στον δεύτερο βαθμολογητή. Η βαθμολογία ανακοινώνεται στο 

φοιτητή/τρια και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται με την κατάθεση της πτυχιακής εργασίας, σε μορφή .pdf και την 

ανάρτηση της σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρεί το Τμήμα για το 

σκοπό αυτό.    

Τα πνευματικά δικαιώματα της ΠΕ ανήκουν στον φοιτητή - συγγραφέα, ο  

οποίος όμως οφείλει να συνεννοηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή για την όποια 

μελλοντική χρήση τους (π.χ. παρουσιάσεις σε συνέδρια, επιστημονικά άρθρα, 

κεφάλαιο βιβλίου, κ.ά.). 

8. Σύντομη περιγραφή διαδικασίας εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 

 ΣΤΑΔΙΑ  

1ο Επιλογή διδάσκοντος (επικοινωνία και συνεννόηση μαζί του) 
2ο Επιλογή θέματος (είτε με κατάθεση πρότασης από το φοιτητή είτε με 



πρόταση από το διδάσκοντα) 
3ο Μελέτη βιβλιογραφίας – Σχεδιασμός υλοποίηση έρευνας 
4ο Συγγραφή εργασίας  
5ο Κατάθεση εργασίας για διορθώσεις και ανατροφοδότηση από το 

διδάσκοντα (διορθώσεις και ανατροφοδότηση μπορεί να δίνονται και κατά 
τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας – 4ο στάδιο - σύμφωνα με την 
κρίση του διδάσκοντα) 

6ο Τελική κατάθεση εργασίας και βαθμολόγηση 
7ο Κατάθεση πτυχιακής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή στη βιβλιοθήκη 

  


