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Αναζήτηση Επιστημονικής Βιβλιογραφίας - Αρχές Επιστημονικής 

Συγγραφής και παρουσίασης 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 
ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

https://eclass.hmu.gr/courses/NURS212/  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• αναζητούν πληροφορίες σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και σε επιστημονικές πηγές  

• αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τις αξιόπιστες και μη πηγές 

• αξιολογούν κριτικά τις επιστημονικές και μη πηγές 

• γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές συγγραφής και παρουσίασης μιας επιστημονικής 

εργασίας 

• χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές και οπτικοακουστικά μέσα για την αποτελεσματική παρουσίαση 

επιστημονικών εργασιών 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με 

τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 

Περιεχόμενο μαθήματος – Περίγραμμα ύλης Φροντιστηρίου 

https://eclass.hmu.gr/courses/NURS212/


1η εβδ 

Τι είναι επιστημονική συγγραφή και σε τι διαφέρει από την καθημερινή γραφή. Για ποιο 

λόγο γράφουμε κείμενα επιστημονικού περιεχομένου. Δομή επιστημονικών άρθρων 

2η εβδ 

Τεκμηριωμένη επιστημονική πηγή ή βιβλιογραφία. Τι ΔΕΝ  είναι  επιστημονική 

βιβλιογραφία. Ανοικτή Πρόσβαση vs πρόσβαση με συνδρομή - Διακήρυξη της 

Πρωτοβουλίας Ανοικτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης (BOAI).  

3η εβδ 

Βάσεις Αποδελτίωσης Επιστημονικών Δεδομένων. Τεχνικές αναζήτησης. Λέξεις – Κλειδιά. 

Medical Subject Headings (MeSH® Vocabulary) - Πως ‘τεκμηριώνουμε την αναζήτηση’; 

4η εβδ Πρακτική Εξάσκηση σωστής αναζήτησης σε ελληνικές και διεθνείς βάσεις 

5η εβδ 

Γκρίζα μη δημοσιευμένη βιβλιογραφία - Κατευθυντήριες Οδηγίες - Κριτήρια αξιολόγησης 

ιστοσελίδων. Κριτήρια αξιολόγησης επιστημονικών πηγών. 

6η εβδ Πρακτική Εξάσκηση αξιολόγησης ιστοσελίδων και επιστημονικών πηγών 

7η εβδ Σύνθεση επιστημονικού κειμένου - Εισαγωγή 

8η εβδ 

Σύνθεση επιστημονικού κειμένου - Τι είναι λογοκλοπή - Πώς να την αποφεύγουμε - 

Πρακτική Εξάσκηση σωστής συγγραφής για αποφυγή λογοκλοπής 

9η εβδ Σύνθεση επιστημονικού κειμένου - Σύνταξη βιβλιογραφικών παραπομπών 

10η εβδ 

Δομή της Προφορικής Παρουσίασης - Προετοιμασία Διαφανειών (PowerPoint) - Συμβουλές 

για τον τρόπο παρουσίασης 

11η εβδ 

Δομή της Προφορικής Παρουσίασης - Προετοιμασία Διαφανειών (PowerPoint) - Συμβουλές 

για τον τρόπο παρουσίασης (ΙΙ) 

12η εβδ Παρουσίαση εργασιών φοιτητών - Ανατροφοδότηση 

13η εβδ  Παρουσίαση εργασιών φοιτητών - Ανατροφοδότηση 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Παρουσιάσεις σε power point και πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο των Η/Υ. 

Ατομικές εργασίες και εργασίες σε ομάδες 

ΧΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προβολή ηλεκτρονικών διαφανειών. Προβολή βίντεο σε ψηφιακή μορφή. Χρήση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class για την αποθήκευση των παρουσιάσεων σε ψηφιακή 

μορφή για την εύκολη πρόσβαση από τους φοιτητές. Ταυτόχρονα με τη χρήση της 

ίδιας πλατφόρμας, συχνή επικοινωνία με τους φοιτητές για δράσεις που σχετίζονται με 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα                              Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 120 

Φροντιστήρια ( σύνολο 13x2) 

Σύνολο Μαθήματος (13x2)= 26 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Εργαστηριακό μέρος μαθήματος 

70% από γραπτή τελική εξέταση 

30% από παρουσίαση εργασίας 
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Μηχανές αναζήτησης – βάσεις δεδομένων 

http://www.ekt.gr - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

http://www.openarchives.gr - Πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο 

επιστήμης και πολιτισμού 

http://www.cochrane.org/ - Systematic reviews of primary research in human health care and health policy 

http://scholar.google.gr  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/ - Centre for Reviews and Dissemination 

http://www.iatrotek.org - Αποδελτίωση ελληνικών βιοϊατρικών περιοδικών 

http://handbook.cochrane.org - Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 

http://www.equator-network.org - Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research 
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