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Ολοκλήρωση, παράδοση και παρουσίαση της εργασίας 
 
 

Η προθεσμία για τις συναντήσεις συνεργασίας 2ου κύκλου (έλεγχος 
βιβλιογραφίας, αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων και ερωτήσεων 
συνέντευξης) παρατείνεται για μια ακόμη εβδομάδα (έως τις 7/6/19). 

Οι συναντήσεις συνεργασίας 3ου κύκλου (απορίες για την ενότητα 
‘Συζήτηση και συμπεράσματα’ της εργασίας αλλά και γενικότερα για την 
εργασία), που είναι εθελοντικές, θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 
συνεργασίας των διδασκόντων έως τις 15 Ιουνίου 2019. Για συνάντηση 
εκτός αυτών των ωρών, οι ομάδες καλούνται να επικοινωνούν έγκαιρα με 
τους διδάσκοντες. 

Οδηγίες για τον τρόπο συγγραφής της εργασίας υπάρχουν στο αρχείο 
«Πρότυπο ανάπτυξης κειμένου εργασίας»   [http://utopia.duth.gr/ 
~xsakonid/ - μενού «Σχετικά με την εργασία»].  

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι οδηγίες συγγραφής του κειμένου 
σχετικά με το περιεχόμενο και τη δομή, την έκταση (περίπου 4.000 
λέξεις), το μέγεθος της γραμματοσειράς (του βασικού κειμένου 12 και 
των τίτλων 14), του στυλ ΑΡΑ αναφοράς στις πηγές εντός του κειμένου 
αλλά και της γραφής της βιβλιογραφίας.  

Υπενθυμίζεται ότι από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, η εργασία 
περιλαμβάνει και Περίληψη (μόνο στα ελληνικά).  Επιπλέον, ως 
Παραρτήματα της εργασίας (στο τέλος της) θα πρέπει να εμφανίζονται 
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ένα κενό ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι) και η απομαγνητοφωνημένη 
συνέντευξη (σε Word) ή οι σημειώσεις πεδίου που τηρήθηκαν κατά τη 
διάρκειά της (σε Word ή σκαναρισμένες) - όποιο από τα δυο κατέστη 
δυνατό (Παράρτημα ΙΙ). 

Η εργασία παραδίδεται σε έντυπη μορφή τουλάχιστον δυο ημέρες πριν 
την παρουσίασή της στη Γραμματέα του Τομέα Θετικών Επιστημών κ. 
Παπαντή (γραφείο 33, κτήριο Γραμματειών) [ενυπόγραφα, από μέλος της 
εκάστοτε ομάδας εργασίας].  

Το αντίτυπο της εργασίας που παραδίδεται αναμένεται να:  

- έχει εξώφυλλο, όπου αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται (βλ.  
«Πρότυπο ανάπτυξης κειμένου εργασίας») 

- φέρει τουλάχιστον απλή διπλή/τριπλή συρραφή στα αριστερά  

- συνοδεύεται από τα απαντημένα ερωτηματολόγια εντός απλού χάρτινου 
φακέλου, στο εξωτερικό του οποίου θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός 
της ομάδας και τα μέλη της.  

Οι παρουσιάσεις των εργασιών μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε εντός 
της εξεταστικής περιόδου (εφόσον είναι έτοιμη η ομάδα και το επιθυμεί) 
είτε την εβδομάδα αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου (24 – 
29 Ιουνίου 2019), κατά την οποία αναμένεται ο μεγαλύτερος αριθμός 
παρουσιάσεων.   

Η παρουσίαση της εργασίας είναι διάρκειας 25 λεπτών, 15 από τα οποία 
διατίθενται για την παρουσίαση και 10 για συζήτηση.  Σχετικές οδηγίες 
βρίσκονται στο αρχείο «Πρότυπο παρουσίασης εργασίας» 
[http://utopia.duth.gr/~xsakonid/ - μενού «Σχετικά με την εργασία»].  
Η συμμετοχή στην παρουσίαση της εργασίας είναι υποχρεωτική για όλα 
τα μέλη της ομάδας. 

Οι ομάδες που επιθυμούν να παρουσιάσουν την εργασία τους εντός της 
εξεταστικής περιόδου θα πρέπει να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τον 
διδάσκοντα, για να συμφωνηθεί η μέρα και η ώρα παρουσίασης.  
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Οι υπόλοιπες ομάδες καλούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά την ημέρα 
και την ώρα που επιθυμούν να παρουσιάσουν την εργασία τους στο 
σχετικό πρόγραμμα Doodle που θα αναρτηθεί την τελευταία εβδομάδα 
της εξεταστικής περιόδου.  

Τέλος, η συνάντηση για την  επίλυση αποριών πριν την ημέρα της 
εξέτασης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019, ώρα 19.00 
στο Αμφιθέατρο (παλαιό κτήριο). 

 

Αλεξανδρούπολη, 30 Μαΐου 2019 


