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Η πτυχιακή εργασία που εκπονείται στον Τομέα Παιδαγωγικής είναι αντίστοιχη με την 
παρακολούθηση δύο μαθημάτων ειδίκευσης. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν 
να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία καταθέτουν δήλωση πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία 
του Τμήματος (https://www.edlit.auth.gr/edypa/) με τον τίτλο της εργασίας και το μέλος 
Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. με το οποίο επιθυμούν να εργαστούν (κατόπιν συνεννόησης).  
 Με το πέρας της εργασίας και εφ’ όσον ο επόπτης καθηγητής/ η επόπτρια 
καθηγήτρια βεβαιώσει μετά από διορθώσεις και βελτιώσεις της εργασίας ότι η εργασία είναι 
πλήρης, την βαθμολογεί και καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος ειδικό βαθμολόγιο.  
 Οι εργασίες είναι δακτυλογραφημένες σε 1,5 διάστημα (οι σημειώσεις και οι 
βιβλιογραφικές αναφορές σε μονό διάστημα και μέγεθος γραμματοσειράς 11), σε ελληνική 
γραμματοσειρά (Times New Roman, Cambria, Garamond ή παραπλήσια), μέγεθος 
γραμματοσειράς 12, με περιθώρια 2.54cm (πάνω και κάτω) και 3.17cm (αριστερά και 
δεξιά), σε χαρτί δακτυλογράφησης Α4. Η έκταση του κείμενου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
10.000 λέξεις μη συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης. 
Ο πίνακας βιβλιογραφίας είναι απαραίτητος. Οι παραπομπές παρατίθενται στο κείμενο και 
οι σημειώσεις στο τέλος της σελίδας.  
 Στην αρχή της εργασίας αναγράφονται ο τίτλος της, το όνομα του/της 
συγγραφέα/ως, ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ, το Τμήμα και το 
εξάμηνο στο οποίο φοιτά. Εάν υπάρχει υπότιτλος, πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια.  
 
 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
(κενά) 

ΤΙΤΛΟΣ (στο κέντρο της σελίδας) 
(κενά) 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: … (Ονοματεπώνυμο, AEM και Εξάμηνο) 
ΕΠΟΠΤΗΣ/ΕΠΟΠΤΡΙΑ: … 

(πολλά κενά) 
Θεσσαλονίκη, …. 

 
 
 
 
 

https://www.edlit.auth.gr/edypa/


 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (παράδειγμα) 
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… 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 «Διπλά εισαγωγικά» χρησιμοποιούνται για αναφορές από άλλα κείμενα, ‘απλά 
εισαγωγικά’ για τεχνικούς όρους ή για αναφορά μέσα σε αναφορά. Για έμφαση μπορεί να 
γίνεται περιορισμένη χρήση πλαγίων γραμμάτων (Italics) (υπογράμμιση εάν πρόκειται για 
χειρόγραφο, ΠΟΤΕ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ). Παρακαλούμε να 
μην γίνεται χρήση υπογράμμισης ή παχέων γραμμάτων (bold) σε δακτυλόγραφο κείμενο. 
Οι παράγραφοι παρακαλούμε να δηλώνονται με ένα Tab δεξιά και όχι με κενό.  
 Οι εικόνες ή τα σχεδιαγράμματα υποβάλλονται σε χωριστές σελίδες και πρέπει να 
είναι αριθμημένες. Όταν μέσα στο κείμενο γίνεται αναφορά σε εικόνα, αναφέρεται με τον 
αριθμό της. Η θέση των εικόνων στο κείμενο αναφέρεται με σαφήνεια. Τα υπομνήματα των 
εικόνων αριθμούνται και γράφονται σε χωριστή σελίδα στο τέλος του κειμένου. Οι Πίνακες 
πρέπει, επίσης, να έχουν συνεχή αρίθμηση και υπόμνημα και να αναφέρονται μέσα στο 
κείμενο με τον αριθμό τους.  
 Τα σχόλια που θέλουμε να κάνουμε μπαίνουν στο κείμενό μας ως υποσημειώσεις, 
έχουν συνεχή αρίθμηση σε όλο το κείμενο και γράφονται στο τέλος της εργασίας σε 
χωριστή σελίδα ή στο τέλος κάθε σελίδας (δακτυλογραφημένες με μονό διάστημα). 
 Οι βιβλιογραφικές αναφορές γίνονται μέσα στο κείμενο. Αναφέρεται το όνομα του 
συγγραφέα ή των συγγραφέων, το έτος δημοσίευσης του έργου και οι αριθμοί των σελίδων 
εφ’ όσον χρειάζεται, εντός παρενθέσεως όπως στα παραδείγματα:  
 

«Ακόμη περισσότερο, σε κάθε έρευνα τα ενδιαφέροντα, ο ερευνητικός και ιδεολογικός 
προσανατολισμός του ερευνητή καθορίζουν το ερμηνευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η 
ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της, στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανάλυση και 
ερμηνεία των κειμένων» (Walker, 1985) (εάν παραπέμπουμε απλώς στο έργο ενός συγγραφέα)  
ή:  
«Οι πληροφορίες που χάνονται με τον τρόπο αυτόν είναι πολλές, καθώς τα σχολικά βιβλία μοιάζουν 
επίπεδα σύνολα των φράσεων-κλειδιά που θα υποστηρίξουν τα ερευνητικά συμπεράσματα του 
ερευνητή και όχι ζωντανά κείμενα που διαβάζονται από μαθητές, διδάσκονται από εκπαιδευτικούς 
και λειτουργούν κοινωνικοποιητικά και ως προς τους δύο» (Freebody & Baker, 1985: 382-383). (εάν 
παραπέμπουμε σε συγκεκριμένες σελίδες). 
 

 Όλα τα έργα που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να συμπεριληφθούν στις 
Βιβλιογραφικές Αναφορές στο τέλος της εργασίας (μετά τις Σημειώσεις, αφήνοντας δύο 



γραμμές από το κείμενο των Σημειώσεων). Εκεί αναγράφονται σε αλφαβητική σειρά1 κατά 
το όνομα του συγγραφέα, ακολουθώντας τον εξής τύπο: 
 

Βιβλίο με έναν συγγραφέα  
Bernstein, Basil (1975). Class, codes and control: the process in education. London: RKP.  
 Μετά το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα (πρώτα το επίθετο και ύστερα το όνομά 
του πάντοτε σε πτώση Ονομαστική) ακολουθεί σε παρένθεση η χρονολογία έκδοσης. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει χρονολογία έκδοσης συμπληρώνεται η πληροφορία s.α. (sine 
αnno) ή χ.χ. (χωρίς χρονολογία). Εάν το βιβλίο είναι δεύτερη ή τρίτη κ.ο.κ. έκδοση 
αναγράφεται ως δείκτης. Λ.χ. 19752. Στη συνέχεια, ακολουθεί τελεία (.) και ύστερα ο τίτλος 
του βιβλίου (πλάγια). Ακολουθεί τελεία και ύστερα ο τόπος έκδοσης (αν υπάρχουν πολλοί, 
όπως λ.χ. στην περίπτωση του εκδοτικού οίκου John Wiley: New York, Toronto, 
London... αναγράφεται μόνον ο πρώτος). Ακολουθεί άνω και κάτω τελεία (:) και ο εκδότης. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τόπος έκδοσης αναγράφεται η πληροφορία s.l. (sine loco) 
ή χ.τ.ε. (χωρίς τόπο έκδοσης). Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο εκδότες μπαίνουν και οι 
δύο. Λ.χ. Stanley & Kogan. Στην περίπτωση που οι εκδότες είναι γνωστοί με 
συντομογραφία, χρησιμοποιούμε τη συντομογραφία. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι ο 
Routlegde and Kegan Paul που συντομογραφείται ως RKP. Eλληνικό παράδειγμα είναι το 
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (EΛKEΠA), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (AΠΘ) κ.ο.κ. Kαλό είναι, όμως, να χρησιμοποιούνται γνωστές μόνον 
συντομογραφίες.  

                                                             
1 Είναι προτιμότερο να είναι ξεχωριστά η ελληνόγλωσση από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία για να μην 
ταλαιπωρείται ο μη εξοικειωμένος, με τον ενιαίο τρόπο παράθεσης, αναγνώστης ψάχνοντας στο B αγγλικό για το 
ελληνικό B, στο G αγγλικό για το ελληνικό Γ, P αγγλικό για το ελληνικό Ψ και στο Ch για το ελληνικό Χ, στο Th 
για το ελληνικό Θ, κ.ο.κ. Πάντως, εάν αποφασίσουμε κοινό τρόπο παράθεσης βιβλιογραφίας, αυτό γίνεται με την 
εξής αντιστοιχία: 
 Α A 
 Β B 
 Γ C 
 Δ D 
 Ε E 
 Ζ Z 
 Η E 
 Θ Th 
 Ι I 
 Κ K 
 Λ L 
 Μ M 
 Ν N 
 Ξ X 
 Ο O 
 Π P 
 Ρ R 
 Σ S 
 Τ T 
 Υ Y 
 Φ Ph  
 Χ Ch 
 Ψ Ps 
 Ω O 



 Εάν υπάρχει υπότιτλος, συμπληρώνεται μετά τον κύριο τίτλο μετά από άνω και 
κάτω τελεία (:) Παράδειγμα :  
Howe, Barbara (1989). Adult education: a handbook for professionals. London: Tavistock & 

Routledge. 
 
 

Βιβλίο με δύο συγγραφείς 

Το όνομα του δεύτερου μπαίνει μετά από &, βάζοντας πρώτα τα αρχικά του και μετά το 
επώνυμο. 
Whitty, G. & M. F. D. Young (1976). Explorations in the politics of school knowledge. London: 

Mafferton Books. 
 

Βιβλίο με τρεις συγγραφείς 

Haris, A./ Lawn, M. & W. Prescott (1975). Curriculum innovation. London: Groom Helm. 
 
Βιβλίο με παραπάνω από τρείς συγγραφείς. 
 Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται μόνον ο πρώτος συγγραφέας με την ένδειξη κ.ά. 
ή et al. Παράδειγμα :  
Bernstein, Basil et al. 
 
Βιβλίο με επιμελητή (editor) 
 Παράδειγμα: 
 Bernstein, Basil ed. ή eds (χωρίς τελεία) εάν οι επιμελητές είναι άνω του ενός  
 
Βιβλίο με μεταφραστή 

 Στα βιβλία που έχουν μεταφραστή αυτός μπαίνει μετά τον τίτλο και την κάθετο (/), 
ένδειξη ότι είναι μεταφραστής: μετ ή tran, πρώτο το όνομά του και μετά το επώνυμο. 
Παράδειγμα:  
Beck, Hans-Georg (1988). Iστορία της Bυζαντινής Δημώδους Λογοτεχνίας / μετ. Nίκη 

Eideneier. Aθήνα: MIET. 
 

Bιβλίο χωρίς κανέναν συγγραφέα (reading)  
 Στην περίπτωση αυτή καταγράφεται μόνον ο τίτλος. Παράδειγμα :  
 The School System and Society in England: some sociological matters (1987). London: RKP. 
Το βιβλίο αυτό μπαίνει στη σειρά της πρώτης λέξης (όχι του άρθρου). Στην προκειμένη 
περίπτωση στο S.  
 

Άρθρο σε βιβλίο 

 Kαταγράφεται ο συγγραφέας, η χρονολογία, ο τίτλος του άρθρου μέσα σε 
εισαγωγικά και το βιβλίο από το οποίο προέρχεται και, τέλος, οι σελίδες στις οποίες 
βρίσκουμε το άρθρο. Παράδειγμα:  
Bernstein, Basil (1979). “School cannot compensate for society”, στο Coleman, Robert. 

School and Society. London: RKP, 176-296. 
 
 
 



Άρθρο σε περιοδικό 

 Καταγράφουμε όπως και προηγουμένως δίνοντας πληροφορία για το περιοδικό (με 
πλάγια γράμματα το όνομα του περιοδικού εάν γράφουμε σε υπολογιστή ή 
υπογραμμισμένο εάν γράφουμε στο χέρι) και το συγκεκριμένο τεύχος του. Παράδειγμα:  
Οικονόμου, Ανδρέας (1986). «H παραγωγή προφορικού λόγου στο μάθημα των 

Μαθηματικών», Λόγος και Πράξη, 6, 87-96. 
Hardcastle, John (1985). “Classrooms as Sites for cultural Making”, English in Education, 

19(3), 8-22.  
Το 19(3) δηλώνει ότι το άρθρο βρίσκεται στον δέκατο ένατο τόμο του περιοδικού, στο 
τρίτο τεύχος.  
 


