
OΓHΓO ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

  

1. Πποεηοιμαζία ηος εδάθοςρ 
α. ε γισζζνινγία σο επηζηήκε ηεο γιώζζαο 

β. ηη είλαη επηζηεκνληθή έξεπλα; 

γ. ε επηζηεκνληθή κέζνδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δ. πώο ζρεδηάδεηαη κηα επηζηεκνληθή εξγαζία, π.ρ., πώο επηιέγεηαη έλα 

γισζζνινγηθό πξόβιεκα γηα κειέηε; 

ε. αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο (ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα, επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θιπ.) θαη ε θξηηηθή ηεο επηζθόπεζε, βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 

παξαπνκπέο 

ζη. δενληνινγία θαη αθεξαηόηεηα ηεο έξεπλαο: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ!!! 

2. ςλλογή δεδομένων/ςλικό ηεκμηπίωζηρ 
α. κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ (βηβιία, ιεμηθά, εξσηεκαηνιόγηα, ζπλέληεπμε, 

εκεξνιόγηα θιπ.) 

β. αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

γ. επηινγή πιηθνύ ηεθκεξίσζεο  

3. Aνάλςζη και επμηνεία δεδομένων 
α. αμηνιόγεζε, ηεξάξρεζε, ηαμηλόκεζε θαη γεληθά δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ, 

ησλ δεδνκέλσλ θαη άιινπ ζρεηηθνύ κε ηελ εξγαζία πιηθνύ 

β. εξκελεία δεδνκέλσλ 

γ. θαηαγξαθή επξεκάησλ 

δ. ηειηθά πνξίζκαηα 

ε. αμηνιόγεζε επξεκάησλ/πνξηζκάησλ 

4. ςγγπαθή ηηρ επγαζίαρ 
α. δνκή ηεο εξγαζίαο: 

-εμώθπιιν:     -ηίηινο εξγαζίαο 

                        -κάζεκα 

     -όλνκα ζπγγξαθέα 

   -ηόπνο & ρξόλνο ζπγγξαθήο  

   -εκεξνκελία παξάδνζεο 

-πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

-πξνινγηθά θαη πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία 

-δηαηύπσζε/νξηζκόο ηνπ ζέκαηνο 

-ηζηνξηθό ηεο έξεπλαο/επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

-ζαθήο δηαηύπσζε ηεο κεζνδνινγίαο 

-ηα δεδνκέλα θαη ε ηαμηλόκεζή ηνπο 

-αλάιπζε θαη εξκελεία 

-πνξίζκαηα/ζπκπεξάζκαηα 

-ζεκαζία επξεκάησλ 

-ζύλνςε/πεξίιεςε εξγαζίαο 

-πηζαλά επξεηήξηα (νλνκάησλ, ζεκάησλ, ιέμεσλ, όξσλ θιπ.) 

-βηβιηνγξαθηθό ηκήκα (κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ην πξόηππν ηνπ 

πεξηνδηθνύ Language ή ηνλ ηειεπηαίν ηόκν ησλ ΜΕΓ--βι. #5 

παξαθάησ) 

-παξαξηήκαηα: -θαηάινγνη δεδνκέλσλ 

                        -πίλαθεο, ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα θιπ.  

β. ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο: 

                   -ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, πξνζεζκίεο θιπ. 

                   -έγθαηξε θαη ζπρλή δηαβνύιεπζε κε ηνλ δηδάζθνληα 



-ζρεδηάζκαηα θαη αλαζεσξήζεηο 

-δηνξζώζεηο θαη βειηηώζεηο 

-ζαθήλεηα ζηε δηαηύπσζε 

-ζσζηή ρξήζε ηερληθώλ όξσλ θαη ελ γέλεη ηεο ηερληθήο γιώζζαο 

-ζσζηή ρξήζε ηίηισλ θεθαιαίσλ, ππνθεθαιαίσλ θιπ. θαη ζσζηή 

ρξήζε αξίζκεζήο ηνπο 

-ζσζηή ρξήζε ζεκεηώζεσλ (ππνζειίδηεο/ηέινο θεηκέλνπ) 

-έιεγρνο ζειηδαξίζκεζεο 

-έιεγρνο ησλ βηβιηνγξαθηθώλ παξαπνκπώλ θαη ινηπώλ πεγώλ 

-δηαβάζηε (κεγαιόθσλα ζηνλ εαπηό ζαο) κηα-δπν θνξέο ηελ 

νινθιεξσκέλε εξγαζία πξηλ ηελ παξαδώζεηε. Kάλεηε ην ίδην ζε 

θάπνηνλ θίιν ζαο 

-αλαγλώξηζε πεγώλ - αποθςγή λογοκλοπήρ!!! (ζα δνζνύλ νδεγίεο 

ζηελ ζπλάληεζε γηα ην ζέκα).  

γ. πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο: 

(-ζα δνζνύλ νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο κηαο πξνθνξηθήο 

παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηόο ζαο ζηελ ηάμε. 

-άιιν γξαπηή θη άιιν πξνθνξηθή παξνπζίαζε: ην κεγάιν πξόβιεκα 

είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ 

-θάλεηε κηα-δπν δνθηκέο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο ζε 

δηάζηεκα 20 ιεπηώλ. 

-νξγαλώζηε ην πιηθό ζαο έηζη ώζηε λα θαιπθζεί ζηνλ θαζνξηζκέλν 

ρξόλν 

-επηρεηξήζηε λα πξνιάβεηε/απνθύγεηε πηζαλέο εξσηήζεηο) 

ημείωζη:  Έθηαζε εξγαζίαο 10-15 δαθηπιόγξαθεο ζειίδεο ζε δηάζηηρν 1.5 θαη 

κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 12. ηελ έθηαζε απηή δελ ππνινγίδνληαη 

ηπρόλ παξαξηήκαηα. Mέρξη ην 7
ν
 κάζεκα ππνρξεσηηθή παξνπζίαζε 

ζηνλ δηδάζθνληα δηαγξάκκαηνο ηεο εξγαζίαο. 

Hμεπομηνία παπάδοζηρ: η ημεπομηνία εξέηαζηρ ηος μαθήμαηορ 

ζύμθωνα με ηον Oδηγό ποςδών. 
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