
 
  

2ο Φροντιστήριο 
Γράφοντας για την επιστήμη 

 
Ημερομηνία: Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 

Ώρα: 13:00-15:30 

Τόπος: Γυάλινο κτήριο, ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη Θέρμης 

Αριθμός συμμετεχόντων: 40 

Υπεύθυνος φροντιστηρίου και διδάσκων: Δρ Πέτρος Ντίνας, Ερευνητής στη Φυσιολογία του Αν-
θρώπου, FAME Laboratory, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας 

Σχετικά με το φροντιστήριο 
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους/τις φοιτητές/-ριες και νέους/-ες ερευνητές/-ριες είναι 
το πώς θα αποτυπώσουν γραπτώς τις σκέψεις τους για τα ερευνητικά αποτελέσματα και το πώς θα 
γράψουν αποτελεσματικά τις διατριβές τους. Ένα μεγάλο μέρος της βελτίωσης ενός/μιας νέου/-ας 
επιστήμονα ή φοιτητή/-ριας στον τομέα αυτόν εξαρτάται από την καθοδήγηση κι εκπαίδευσή του/της 
από άλλους/-ες επιστήμονες και την εξάσκηση. Το φροντιστήριο απευθύνεται σε εκείνους/-ες που 
θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αναζήτηση επιστημονικών δεδομένων, στο αποτελε-
σματικό γράψιμο διάφορων μορφών επιστημονικού κειμένου, στην αποφυγή της λογοκλοπής και 
στην αξιολόγηση επιστημονικού κειμένου. Το φροντιστήριο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση κι εφαρ-
μογές. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες/-ουσες, μετά την ολοκλήρωση του φροντιστηρίου, θα είναι σε θέση να:  

• Προγραμματίζουν αποτελεσματικά τον χρόνο τους όσον αφορά τη συγγραφή ενός επιστημονι-
κού κειμένου.  

• Επιλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες και προετοιμάζουν αποτελεσματικά τη συγγραφή ενός 
επιστημονικού κειμένου.  

• Χρησιμοποιούν την κατάλληλη φρασεολογία μέσα στο κείμενο.  

• Συμπεριλαμβάνουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζονται όταν γράφουν ένα επιστημο-
νικό άρθρο, ανάλογα και με τη μεθοδολογία της έρευνας που έχουν διεξάγει.  

• Αξιολογούν επιστημονικά κείμενα. 

• Αποφεύγουν τη λογοκλοπή ακολουθώντας τους κανόνες δεοντολογίας των Πανεπιστημίων.  

Περιεχόμενο 

• Αρχική άσκηση: Διόρθωση κειμένου 

• Αρχές συγγραφής επιστημονικού κειμένου 

• Φάσεις συγγραφής επιστημονικού κειμένου (διαχείριση του χρόνου γραψίματος) 

• Τμήματα ενός επιστημονικού κειμένου (π.χ. εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα κλπ.) 

• Απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν σε κάθε τμήμα ενός επιστημονικού 
κειμένου 

• Διαφοροποιήσεις μεταξύ των ειδών επιστημονικών κειμένων (π.χ. πρωτότυπο άρθρο, ανασκό-
πηση, βιβλίο, διατριβή) 

• Χρήση του website Equator 

• Διαδικασία citing and referencing (διαθέσιμα software) 

• Συμβουλές γραψίματος επιστημονικού κειμένου 



• Αξιολόγηση επιστημονικών κειμένων - τι πρέπει να διαβάσω για να βγάλω ασφαλή συμπερά-
σματα 

• Εξάσκηση γραψίματος 

• Λογοκλοπή και δεοντολογία 

• Διαδικασία κρίσης άρθρου (peer-review process) 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε τους προσωπικούς τους υπολογιστές 
είτε απλώς χαρτί και μολύβι. 

 
 

 
 
 


