
Σύντομη Περιγραφή Ταχύρρυθμων Μαθημάτων 
 
Σεμινάριο Βιβλιοθήκης: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: αναζήτηση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και κατάλογος 
Βιβλιοθήκης  
(τα 4 μαθήματα της Βιβλιοθήκης είναι αλληλένδετα και θα ήταν καλό να παρακολουθήσετε 
όλη τη σειρά) 
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου στους χρήστες της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών της, καθώς και ο 
ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης για εντοπισμό τεκμηρίων. Θα παρουσιαστούν επίσης 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής Πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, 
βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων κ.α.) 
 
Νίκη Μελανίδου 
Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας 
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Κι όμως υπάρχει «οδηγός» για να γίνετε καλύτεροι φοιτητές! Με την κατάλληλη καθοδήγηση, 
μπορείτε να ανακαλύψετε πώς να μαθαίνετε πιο αποτελεσματικά. Το πόσο αποτελεσματικά 
μαθαίνετε καθορίζεται κυρίως από τη χρήση των κατάλληλων στρατηγικών. Με τη διδασκαλία 
των στρατηγικών μάθησης (τεχνικών, γνωστικών, μεταγνωστικών) θα έχετε τη δυνατότητα να 
μάθετε πώς να μαθαίνετε και πώς να χρησιμοποιείτε τις στρατηγικές για να προωθείτε 
αποτελεσματικά την επίδοσή σας σε ακαδημαϊκό, προσωπικό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο. 
Με τις κατάλληλες στρατηγικές μάθησης διευκολύνεται η διαδικασία της μάθησης, η εκμάθηση, 
η συγκράτηση και η ανάκληση του υλικού και η ενσωμάτωση του σε προϋπάρχουσες δεξιότητες 
και γνώσεις με τέτοιο τρόπο που να έχει νόημα. Παράλληλα, μέσω μεταγνωστικών στρατηγικών 
θα είστε σε θέση να εκτιμάτε τον βαθμό της επιτυχίας του στόχου σας και να τροποποιείτε 
αναλόγως με απώτερο στόχο την επίτευξή του. Με τις δεξιότητες οργάνωσης και μελέτης 
εξασφαλίζεται η επιτυχημένη μάθηση και διευκολύνεται η διαχείριση της νέας γνώσης για να 
οδηγηθείτε στη μαθησιακή πρόοδο. Ο μαθησιακός τύπος, η ενεργητική ακρόαση, η κατανόηση, 
η λήψη σημειώσεων, η οργάνωση και η επεξεργασία των πληροφοριών, η διαχείριση του χρόνου 
και του άγχους, η απομνημόνευση, η εποικοδόμηση γνώσης, ο καθορισμός του χώρου μελέτης 
είναι κάποια από τα θέματα που θα συζητηθούν με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής σας αλλά 
και γενικά της ικανότητας να μαθαίνετε. 
 
Zorka Sljivancanin 
Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας 
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
Το συγκεκριμένο μάθημα, το οποίο αφορά τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών, απευθύνεται 
σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι 
να δοθούν κατάλληλες οδηγίες σε φοιτητές αναφορικά με την εκπόνηση εργασιών τόσο στο 
πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών όσο και σε εκείνο των θετικών. Παρόλο που η ομάδα-στόχος 
του προτεινόμενου μαθήματος είναι το ελληνόφωνο ακροατήριο, το μάθημα μπορεί να φανεί 
ιδιαίτερα χρήσιμο και σε αγγλόφωνους φοιτητές, και ειδικότερα τους ξένους φοιτητές που 
φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  
Κάποια από τα θέματα στα οποία θα σταθούμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι οι τεχνικές 
προδιαγραφές μιας εργασίας, όπως βιβλιογραφία, παραπομπές, υποσημειώσεις, τίτλοι βιβλίων 
και άρθρων. Επιπρόσθετα, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη δομή των επιστημονικών εργασιών, 
στα παραθέματα, συμπεριλαμβανομένης και της έννοιας της λογοκλοπής, καθώς και στη σωστή 
δημιουργία περιόδων και παραγράφων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα δοθεί σημασία και 



στην επιλογή του κατάλληλου ύφους γραφής, με έμφαση στην απαλοιφή των καθημερινών, 
λογοτεχνίζουσων ή ιδιολεκτικών εκφράσεων.  Θα επισημανθεί, ακόμα, η σημασία της εκλογής 
του επιστημονικού λεξιλογίου, αλλά και της αποφυγής της στομφώδους φρασεολογίας και των 
στερεότυπων εκφράσεων. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια του 
προτεινόμενου μαθήματος είναι η ορθή χρήση των σημείων στίξης και της ορθογραφίας. Τέλος, 
εκτός από τα προαναφερθέντα γλωσσικά θέματα, θα επικεντρωθούμε και στα συνηθισμένα 
λάθη στη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 
 
Σεμινάριο Βιβλιοθήκης: 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
(τα 4 μαθήματα της Βιβλιοθήκης είναι αλληλένδετα και θα ήταν καλό να παρακολουθήσετε 
όλη τη σειρά) 
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν τεχνικές και στρατηγικές αναζήτησης σε βιβλιογραφικές 
βάσεις δεδομένων και καταλόγους βιβλιοθηκών μέσω της χρήσης λογικών τελεστών 
αναζήτησης. Οι λογικοί τελεστές Boolean χρησιμοποιούνται σε μηχανές αναζήτησης, τόσο του 
Παγκόσμιου Ιστού όσο και των βιβλιοθηκών, προκειμένου να γίνει συνδυασμός δυο ή 
περισσοτέρων όρων ή φράσεων αναζήτησης. Οι τελεστές χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό 
των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατό πιο σχετικά. 
Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν παρακολουθήσει από προηγουμένως και το 
σεμινάριο «Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης, αναζήτηση σε Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης και 
Κατάλογος Βιβλιοθήκης», χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικά προαπαιτούμενο. 
 
Ανδρέας Στυλιανού 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 
Τμήμα ΜΜΚ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια παρουσίαση σε προπτυχιακούς φοιτητές σχετικά με τις 
επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις αποτελούν την κύρια 
πηγή βιβλιογραφίας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ είναι αναπόσπαστο μέρος της 
ακαδημαϊκής έρευνας. Τα θέματα που θα καλυφθούν θα περιλαμβάνουν: 
• Βασικούς ορισμούς 
• Κατηγορίες επιστημονικών δημοσιεύσεων και εργασιών 
• Επιστημονικά περιοδικά και εκδοτικοί οίκοι 
• Δομή επιστημονικής εργασίες και δημοσιεύσεων 
• Βάσεις δεδομένων με επιστημονικές δημοσιεύσεις 
• Κατανόηση περιεχομένου επιστημονικής δημοσίευσης 
• Αξιολόγηση ποιότητας ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων. 
Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι πολύ χρήσιμα για προπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν 
προηγούμενη επαφή με ακαδημαϊκές εργασίες και δημοσιεύσεις. 
 
Χρήστος Γρηγοριάδης  
Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας  
Τμήμα ΜΑΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Παρατηρείται σε αρκετούς φοιτητές ακόμη και στα τελευταία έτη των σπουδών τους να 
καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να πετύχουν στις σπουδές τους με όχι ανάλογο 
αποτέλεσμα στους βαθμούς. Πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά είναι η μη 
σωστή τοποθέτηση του φοιτητή απέναντι στο αντικείμενο μελέτης. Το ταχύρρυθμο μάθημα θα 
επικεντρωθεί σε ιδέες και τεχνικές για την σωστή προσέγγιση του αντικειμένου μελέτης του 
φοιτητή.  
Τα σωστά θεμέλια έχουν ως βάση την συνειδητοποίηση ότι μαθαίνουμε κάτι καινούργιο “ξέρω 
ότι δεν ξέρω”. Χρειάζεται να μάθουμε να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις και να διαχειριζόμαστε 



κατάλληλα το χρόνο μας. Θα συζητήσουμε την αξία της μελέτης της θεωρίας με υπομονή και 
στην συνέχεια την εξοικείωση με ασκήσεις. Θα ασχοληθούμε με την, απαραίτητη, αποστήθιση 
σαν μέσο στη γνώση, και θα κατανοήσουμε ότι δεν είναι αυτοσκοπός μας. 
Πως περνάμε από την επιφανειακή μελέτη σε μια βαθύτερη κατανόηση των όρων; Συζητάμε την 
μέθοδο Feynman, την χρησιμότητα της επικοινωνίας με τους συμφοιτητές μας και την αξία του 
καθηγητή τόσο στο μάθημα όσο και στις ώρες γραφείου. 
Τέλος, καλύπτουμε το θέμα εξετάσεις. Η μελέτη λίγες μέρες πριν την εξέταση, η διαχείριση του 
άγχους την ώρα που γράφουμε και χρήσιμες τεχνικές για να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι 
είναι τα θέματα που θα καλύψουμε στο κεφάλαιο εξετάσεις. 
 
Σεμινάριο Βιβλιοθήκης: 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
(τα 4 μαθήματα της Βιβλιοθήκης είναι αλληλένδετα και θα ήταν καλό να παρακολουθήσετε 
όλη τη σειρά) 
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το εργαλείο RefWorks. Το Refworks είναι ένα εργαλείο 
οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών. Παρέχει τη 
δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής βάσης δεδομένων, εισάγοντας βιβλιογραφικές αναφορές 
απευθείας είτε από δικτυακές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, είτε από κατάλληλα 
ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, είτε πληκτρολογώντας τα βιβλιογραφικά στοιχεία. Επίσης παρέχει 
την δυνατότητα μορφοποίησης των αναφορών αυτών (MLA, APA, Chicago Manual of Style, 
Turabian, κ.α.) και χρήσης τους για την δημιουργία βιβλιογραφιών σε επιστημονικά 
συγγράμματα, άρθρα, εργασίες κλπ. Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν 
παρακολουθήσει από προηγουμένως και το σεμινάριο «Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης, αναζήτηση 
σε Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης και Κατάλογος Βιβλιοθήκης», χωρίς όμως να είναι 
υποχρεωτικά προαπαιτούμενο.  
 
Γιολάντα Παπαδοπούλου 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
Κέντρο Γλωσσών 
POSITIVE LANGUAGE AND EFFECTIVE COMMUNICATION IN ENGLISH 
This short intensive and interactive course in English is specifically designed for our undergraduate 
and graduate students of the University of Cyprus of all disciplines taking into consideration the 
difficulties they face in communicating effectively in English. It is our understanding that students 
need additional practice to boost their vocabulary/negotiation/presentation/politeness skills 
both in oral and written formats. Special advanced level vocabulary based on positive language 
towards promoting effective communication will be presented. Therefore, equipping students 
with the necessary communication skills in English to succeed in a demanding job interview, 
presentation, formal debate or discussion. Boosting confidence is an essential skill implemented 
in this short course.  
 
Περιγραφή στα Ελληνικά: 
Αυτό το σύντομο αλλά εντατικό και επικοινωνιακό μάθημα στα Αγγλικά είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς μας φοιτητές/τριες όλων των σχολών έχοντας λάβει 
υπόψιν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και με 
ευφράδεια στην Αγγλική γλώσσα. Κατανοούμε ότι οι φοιτητές/τριες χρειάζονται επιπρόσθετη 
εξάσκηση τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο ενισχύοντας το λεξιλόγιο τους, τις 
διαπραγματευτικές τους ικανότητες, τις παρουσιάσεις τους, τη χρήση της γλώσσας σε επίσημο 
επίπεδο. Θα παρουσιαστεί ειδικό λεξιλόγιο ανώτατου επιπέδου για θετική χρήση της γλώσσας 
για να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα εργαλεία της ξένης γλώσσας για να πετύχουν τους 
στόχους τους σε ακαδημαϊκό και εργασιακό επίπεδο. Η προώθηση της αυτοπεποίθησης είναι 
ένα σημαντικό στοιχείο που θα συζητηθεί στο μάθημα αυτό. 
 



 
Μαριάννα Κυπριανού  
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
Κέντρο Γλωσσών 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (soft skills) ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑ  
Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην εξάσκηση οριζόντιων δεξιοτήτων που χρειάζονται οι 
φοιτήτριες/φοιτητές τόσο στις σπουδές τους όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. 
Εκτός από τις κάθετες δεξιότητες, δηλαδή όλες τις τεχνικές δεξιότητες που συνδέονται με κάθε 
σπουδή και το αντίστοιχο μελλοντικό επάγγελμα, οι φοιτήτριες/φοιτητές χρειάζεται να έχουν και 
τις εξής οριζόντιες δεξιότητες (soft skills), οι οποίες θα αναλυθούν στο σεμινάριο: 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες (αποτελεσματική επικοινωνία μέσω ενεργητικής 
ακρόασης/active listening – και εν συναίσθησης/emotional intelligence) 

• Επίλυση προβλημάτων (problem-solving) 

• Ομαδική εργασία (working in groups) 

• Οργάνωση και διαχείριση χρόνου (effective time management)  

• Κριτική σκέψη (critical thinking) 
To σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακές/ούς, μεταπτυχιακές/ούς και διδακτορικές/ούς 
φοιτήτριες/φοιτητές. Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα είναι θεωρητικό, ενώ το δεύτερο μέρος 
θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες οριζόντιες δεξιότητες υπό τη μορφή εργαστηρίου. Στο 
εργαστήριο οι φοιτήτριες/φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ορισμένες από τις 
πιο πάνω οριζόντιες δεξιότητες και θα μάθουν πως μπορούν να τις αναπτύξουν περαιτέρω. 
 
Ανδρέας Στυλιανού 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 
Τμήμα ΜΜΚ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Το μάθημα αυτό προσφέρει μια ταχύρρυθμη εκπαίδευση στις βασικές αρχές της μεθοδολογίας 
της έρευνας. Στα πλαίσια του μαθήματος θέματα που αφορούν: 

• Βασικοί ορισμοί. 

• Χρησιμότητα της έρευνας 

• Ποιοτικές έρευνες 

• Ποσοτικές έρευνες 

• Οι φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας 

• Ερευνητικό ερώτημα 

• Ερευνητικός σχεδιασμός 
Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι πολύ χρήσιμα για προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι δεν 
έχουν προηγούμενη εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας.   
 
Σταματία Κίτσου  
Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας  
Τμήμα ΚΦΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Στο πλαίσιο του μαθήματος η κύρια εστίαση θα στραφεί στα στάδια συγγραφής και τη 
διάρθρωση της δομής  μιας επιστημονικής εργασίας.  
Οι βασικοί άξονες του μαθήματος αναφορικά με τα στάδια συγγραφής είναι οι ακόλουθοι: 
α) προσδιορισμός του θέματος της εργασίας 
β) σχεδιασμός του ερευνητικού ερωτήματος, επιμέρους στοχοθεσία 
γ) συλλογή δεδομένων / βιβλιογραφική ανασκόπηση (σταχυολόγηση υλικού, καταγραφή και 
διαχωρισμός του σε θεματικές ενότητες)  
δ) δημιουργία προσχεδίου / πρόχειρου πίνακα περιεχομένων (εδραίωση των κομβικών σημείων 
της εργασίας, έλεγχος της λογικής αλληλουχίας των ενοτήτων) 



Ως προς τη διάρθρωση της δομής τα βασικά σημεία που θα εξεταστούν συνοψίζονται ως εξής: 
α) Ο τίτλος ως πυρήνας και πυξίδα προσανατολισμού της εργασίας· 
β) η περίληψη ως συμπύκνωση του όλου σε βραχεία φόρμα 
γ) ο ρόλος, η διάρθρωση της εισαγωγής και οι λόγοι που υπαγορεύουν τη συγγραφή της μετά 
την ολοκλήρωση της εργασίας 
δ) το κυρίως μέρος, η επαγωγική ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας, ο διαχωρισμός σε ενότητες 
και η ανάδειξη των επιμέρους θεμάτων 
ε) η συζήτηση και τα συμπεράσματα ως σαφής και συγκεντρωτική παράθεση της συμβολής του 
συγγραφέα στην έρευνα 
στ) η ορθή σύνταξη του βιβλιογραφικού καταλόγου· η βιβλιογραφία ως δείκτης ποιότητας του 
επιστημονικού κειμένου 
 
Μαρία Καρεκλά 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Τμήμα ΨΥΧ 
ΕΝΤΟΝΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΠΕΝΤΕ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 
Οι έντονες επιθυμίες για κατανάλωση ή χρήση ουσιών (συμπεριλαμβανομένων φαγητού, 
τσιγάρου, αλκοόλ κ.α.) μπορούν να παγιδεύσουν σε εθισμούς και προβλήματα σχετιζόμενα με 
ουσίες. Δυσκολίες αντιμετώπισης αυτών των επιθυμιών σχετίζονται με έντονο στρες, άγχος, 
ντροπή, καθώς και εκπτώσεις στη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής. Θα παρουσιαστούν πέντε 
μύθοι και πολλοί ερευνητικά υποστηριζόμενοι και αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης 
αυτών των έντονων επιθυμιών που βρίσκονται στον πυρήνα των πιο κοινών εθισμών.  
 
Σεμινάριο Βιβλιοθήκης: 
ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ 
(τα 4 μαθήματα της Βιβλιοθήκης είναι αλληλένδετα και θα ήταν καλό να παρακολουθήσετε 
όλη τη σειρά) 
Στο σεμινάριο γίνεται αναφορά σε θέματα λογοκλοπής https://library.ucy.ac.cy/literature-

support/plagiarism/plagiarism/ και στους τρόπους που μπορεί κάποιος/α να την αποφύγει. 
Πιο συγκεκριμένα, δίνονται παραδείγματα εντοπισμού της λογοκλοπής, χρήσιμες συμβουλές για 
την αποφυγή της,  ενώ γίνεται αναφορά στα διαθέσιμα ακαδημαϊκά εργαλεία ανίχνευσής της.  
Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν παρακολουθήσει από προηγουμένως και το 
σεμινάριο «Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης, αναζήτηση σε Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης και 
Κατάλογος Βιβλιοθήκης», χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικά προαπαιτούμενο.  
 
Κωνσταντίνος Τσουρής 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόσωπο  
Κέντρο Γλωσσών 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΦΙΣΑΣ (poster) ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  
Οι αφίσες (posters) έχουν ευρεία χρήση στην ακαδημαϊκή κοινότητα και αποτελούν 
αποτελεσματικά εργαλεία παρουσίασης έρευνας και εργασιών σε συνέδρια, ημερίδες και 
αίθουσες διδασκαλίας.  Η χρήση τους είναι διαδεδομένη και δημοφιλής, εξαιτίας των 
πλεονεκτημάτων που προσφέρουν (π.χ. παρουσίαση σε έναν ενιαίο οπτικά χώρο, ευελιξία στον 
σχεδιασμό, ταχύτητα, μονιμότητα).  Πολλές φορές αποτελούν προτιμητέα επιλογή έναντι της 
προφορικής παρουσίασης αφού, κυρίως σε συνέδρια και ημερίδες, η ανάρτηση τους σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους προσφέρει την ευκαιρία της συνεχούς προβολής θεμάτων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος.  Επιπλέον, προσφέρουν ευκαιρίες για δικτύωση, αφού το κοινό έχει 
την ευκαιρία να προβεί σε απορίες, να συζητήσει κάτι σε βάθος ή να συνομιλήσει γενικότερα με 
τον παρουσιαστή/σχεδιαστή, στο προκαθορισμένο διάστημα που το άτομο αυτό παρευρίσκεται 
στην έκθεση της αφίσας.  Αρκετοί επιστημονικοί κλάδοι κάνουν χρήση αφισών τόσο σε 
ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Όντας οπτικό μέσο, ο έξυπνος και ελκυστικός 
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σχεδιασμός είναι εξίσου σημαντικός με την γνώση του αντικειμένου και την ικανότητα 
παρουσίασής του από τον σχεδιαστή.  Σε αυτά τα πλαίσια, πέραν των πιο πρακτικών σημείων, 
στο σεμινάριο θα γίνει παράθεση και ανάλυση πρότυπων αφισών και δειγμάτων καλής 
πρακτικής από συνέδρια. 
Το σεμινάριο, μέσα από ασκήσεις επί χάρτου, θα αναλωθεί στα παρακάτω: 

• Χρήση και χρησιμότητα αφίσας 

• Προετοιμασία αφίσας 

• Σχεδιασμός  

• Δομή και περιεχόμενο 

• Γραφικά (γραφήματα, εικόνες, γραμματοσειρές, χρώματα, ορατότητα) 

• Ηλεκτρονικές αφίσες (e-posters) 

• Λογισμικά για προετοιμασία αφισών (Adobe Creative Suite, Microsoft tools) 

• Δείγματα καλής πρακτικής 
 
Μαρία Κογιώνη 
Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας  
Τμήμα ΧΗΜ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  
Στο μάθημα αυτό θα εξοικειωθούμε με τη χρήση του προγράμματος PowerPoint και πως να 
δημιουργούμε εξατομικευμένα templates (χρήση slide master). Θα μάθουμε tips για μια 
ελκυστική και αισθητικά όμορφη παρουσίαση (τι να κάνουμε και τι να αποφεύγουμε). Το 
μάθημα αυτό θα είναι βιωματικό και έτσι στο τέλος του μαθήματος κάθε ένας θα κάνει μια μικρή 
παρουσίαση (2-3 λεπτά ανά άτομο ή σε ομάδες αναλόγως ακροατηρίου) και θα δοθεί 
ανατροφοδότηση στον καθένα ξεχωριστά. 
 
Κωνσταντίνος Τσουρής 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόσωπο  
Κέντρο Γλωσσών 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ  
Η εκπόνηση διατριβής (διπλωματική εργασία, πτυχιακή ή διδακτορική διατριβή), αποτελεί ένα 
ακαδημαϊκό στάδιο το οποίο χρίζει λεπτομερούς προετοιμασίας και θεώρησης ποικίλων 
παραμέτρων.  Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές που πρόκειται να συγγράψουν ή 
ήδη βρίσκονται στη διαδικασία συγγραφής - χωρίς να αποκλείει άλλους ενδιαφερόμενους - και 
παρουσιάζει την όλη διαδικασία μέσα από ένα πρακτικό πρίσμα, εν μέρει υπό μορφή 
βιωματικού εργαστηρίου και εν μέρει υπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών.  Μέσα από την 
παρουσίαση των μερών της όλης διαδικασίας και την ανταλλαγή εμπειριών και παραδειγμάτων, 
οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους διάφορα σχετικά 
ερωτήματα που τους απασχολούν και να πάρουν ιδέες για πιο αποτελεσματική διαχείριση του 
χρόνου τους κατά τη συγγραφή.  Παράλληλα θα παρασχεθεί εκτενής σχετική βιβλιογραφία προς 
μελλοντική χρήση. 
Το σεμινάριο χωρίζεται σε 3 μέρη:   
Μέρος Ι:  Προετοιμασία για έρευνα 
➢ Σκοπός συγγραφής 
➢ Επιλογή θέματος 
➢ Ετοιμασία χρονοδιαγράμματος 
➢ Τύποι έρευνας  
➢ Βασικοί κανόνες συγγραφής 
➢ Ο ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή 
Μέρος ΙΙ:  Στάδια εκπόνησης  
➢ Δομή έρευνας/διατριβής 
➢ Χειρισμός βιβλιογραφίας 
➢ Διαχείριση χρόνου 



➢ Λογοκλοπή και άλλα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας 
➢ Έλεγχος ποιότητας και επιμέλεια κειμένου 
Μέρος ΙΙΙ:  Η επόμενη μέρα 
➢ Επιτροπή κρίσης 
➢ Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις 
➢ Ορίζοντες και ευκαιρίες  
 
Μιχάλης Μιχαηλίδης 
Επίκουρος Καθηγητής  
Τμήμα ΨΥΧ 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει (α) θεωρητικά ζητήματα σχεδιασμού έρευνας 
επισκόπησης με ερωτηματολόγιο (survey research) και (β) μέσα από πραγματικά δεδομένα που 
έχουν συλλεγεί, να δώσει ευκαιρίες ανάλυσης στους φοιτητές και φοιτήτριες με τη χρήση 
λογισμικού. Ενδιαφέρει άτομα που σκοπεύουν να εμπλακούν σε εμπειρική έρευνα με συλλογή 
δεδομένων με ερωτηματολόγιο σε αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών. Ένα πλεονέκτημα 
του σεμιναρίου είναι ότι προσεγγίζει συνολικά τη διεξαγωγή μιας ερευνητικής διαδικασίας από 
το στάδιο του σχεδιασμού, στη φάση συλλογής δεδομένων, μέχρι και την ανάλυση των 
δεδομένων. 
 
Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα καλύψει θέματα επιστημολογίας και ορισμών για την 
ποσοτική προσέγγιση και την έρευνα επισκόπησης. Θα συζητηθούν μέθοδοι δειγματοληψίας 
(πιθανοτική και μη πιθανοτική), πηγές μεροληψίας και η σημασία της γενίκευσης, καθώς και η 
κατασκευή και χορήγηση ερωτηματολογίων. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα δοθεί αρχείο 
δεδομένων από διαδικτυακή χορήγηση ερωτηματολογίου με δημογραφικά στοιχεία και 
κλίμακες μέτρησης μεταβλητών. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα μπορέσουν με τη χρήση 
λογισμικού (IBM SPSS Statistics) να ασχοληθούν με πρακτικά ζητήματα όπως έλεγχος δεδομένων, 
δημιουργία μεταβλητών από συνδυασμό ερωτημάτων, έλεγχοι αξιοπιστίας και παραγοντική 
δομή κλιμάκων. Θα επιδειχθούν και κύριες αναλύσεις όπως περιγραφικοί δείκτες κεντρικής 
τάσης και διασποράς, διαφορές μέσων όρων σε μεταβλητές για δημογραφικές ομάδες με 
ελέγχους t και ANOVA, συσχέτιση μεταβλητών Pearson και Spearman, και μοντέλα 
παλινδρόμησης. 
 
 
 
 
 


