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Οδηγίες για την παρουσίαση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών 
 
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,  
 
για την αποτελεσματικότερη παρουσίαση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών, 
η οποία θα λάβει χώρα κατά την 1η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων και 
Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που οργανώνει η ΕΛΕΕΤΠΕΑ, καλό θα ήταν να ληφθούν 
υπόψη τα εξής:  
 

1. Στις διαφάνειες πείτε όσο γίνεται πιο απλά και καθαρά αυτό τα βασικά σημεία της 
εργασίας σας. Παρόλλο που το ακροατήριο θα είναι εξειδικευμένο στην ΠΕ/ΕΑ, 
αποφύγετε όσο το δυνατόν την αναφορά σε πολύ ειδικές περιπτώσεις ή την χρήση 
εξειδικευμένων όρων. 

2. Χρησιμοποιείστε λέξεις – κλειδιά και γράψτε συνοπτικά στις διαφάνειες αυτό που 
θα εξηγείτε προφορικά. Οι διαφάνειες δεν μπορεί να είναι συνεχές κείμενο το 
οποίο θα διαβάστεί στην παρουσίαση.  

3. Να θυμάστε, η παρουσίαση γίνεται για να καταλάβει το κοινό που σας 
παρακολουθεί ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της δουλειά σας και όχι για να 
πείτε εσείς αυτό που ήδη ξέρετε ή θέλετε να πείτε. 

4. Μιλάμε αργά και κατανοητά και διαφοροποιούμε κατάλληλα τον τόνο της φωνής 
μας ώστε να γινόμαστε κατανοητοί από τους ακροατές.  

5. Η διάρκεια παρουσίασης για κάθε ομιλούντα θα είναι 15΄. Μετά το τέλος των 
παρουσιάσεων θα υπάρχει χρόνος 30’ για συζήτηση, ερωτήσεις και διευκρινίσεις.  

6. Ο χρόνος της παρουσίασής σας αντιστοιχεί σε 12-15 κύριες διαφάνειες, το οποίο 
με τη σειρά του σημαίνει περίπου 1 λεπτό διαθέσιμος χρόνος για την παρουσίαση 
της κάθε μιας από αυτές. Μην δημιουργήστε μεγάλο αριθμό διαφανειών στις 
οποίες δεν θα προλάβετε να  αναφερθείτε. Φυσικά, μπορείτε να έχετε 2-3 επιπλέον 
διαφάνειες με πρόσθετα στοιχεία της εργασίας σας (π.χ., συνοπτικοί πίνακες 
δεδομένων, βιβλιογραφία, παραδείγματα ιχνογραφημάτων ή δεδομένων), τις 
οποίες θα χρησιμοποιήστε αν και εφόσον σας ζητηθεί.  



7. Επικεντρωθείτε στα βασικά σημεία της εργασίας σας και όχι σε δευτερεύοντα 
θέματα. Δεν μπορείτε να τα αναφέρετε όλα. Για παράδειγμα, οι βασικές αρχές του 
θεωρητικού πλαισίου, οι ερευνητικές ερωτήσεις (τι μελετάμε;), η μέθοδος (πώς;), 
το είδος των δεδομένων, η βασική/κές μέθοδοι ανάλυσης και μερικά κύρια 
αποτελέσματα (αν υπάρχουν), είναι ζητήματα που σίγουρα θα πρέπει να 
αναφερθούν. Αυτό αντιστοιχεί σε 2-3 διαφάνειες για κάθε θέμα.  

8. Δεν χρησιμοποιούμε γραμματοσειρά μικρότερη από μέγεθος 18  (font) διότι δεν θα 
είναι ευανάγνωστη όσο μικρή και να είναι η αίθουσα παρουσίασης. Η συγκέντρωση 
υπερβολικής πληροφορίας σε μια διαφάνεια (π.χ., με γράμματα font 12), δεν 
βοηθούν τον ακροατή/θεατή.  

9. Χρησιμοποιούμε μικρούς και συνοπτικούς τίτλους για τις διαφάνειες (π.χ., Font 24 
είναι ικανοποιητικό).  

10. Χρησιμοποιείστε γραφήματα, εικόνες ή πίνακες αντί για κείμενο, όπου αυτό είναι 
δυνατό. Η οπτικοποίηση των σημαντικότερων πληροφοριών είναι εξαιρετικά 
σημαντική διότι βοηθά τον ακροατή/θεατή να καταλάβει σύντομα τα βασικά 
στοιχεία του νοήματος.  

11. Στο τέλος της παρουσίασής σας θα πρέπει να έχουν γίνει ξεκάθαρα στους ακροατές 
τα βασικά σημεία της εργασίας σας, δηλαδή τι κάνατε, γιατί το κάνατε, πώς το 
κάνατε και τι βρήκατε.  

12. Μπορείτε να παραθέσετε ενδεικτική βιβλιογραφία στο τέλος της παρουσίασής σας, 
προκειμένου να διευκολύνετε άλλους συμμετέχοντες οι οποίοι ενδεχομένως 
ενδιαφέρονται για το θέμα σας και με τους οποίους θα επικοινωνήστε μετά τη λήξη 
της συνάντησης.  

13. Καθώς η παρουσίαση των εργασιών δεν είναι αυτοσκοπός της συνάντησης, έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί σε τυχόν προβλήματα, απορίες και δυσκολίες της έρευνας 
ώστε μέσα από τη συζήτηση  που θα ακολουθήσει να δωθούν σε αυτά απαντήσεις 
και να δημιουργηθούν προοπτικές.  

14. Σε αυτό θα πρέπει να συμβάλουν όλοι οι παρευρισκόμενοι, οι οποίοι με ερωτήσεις 
και ενεργό συμμετοχή θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τα ζητήματα από 
διαφορετικές πλευρές.  

15. Καλό θα ήταν να κάνετε εξάσκηση στον τρόπο και τον χρόνο της παρουσίασής σας. 
Φίλοι και συνάδελφοι μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτό.  

16. Την παρουσίαση θα πρέπει να την έχετε αποθηκεύσει σε flash drive ή άλλο 
αποθηκευτικό μέσο ώστε να μεταφερθεί πριν την παρουσίαση στον Η/Υ της 
αίθουσας όπου θα γίνει η παρουσίαση. Η εργασία θα πρέπει να είναι σε αρχείο της 
μορφής *.ppt ή *.pptx του Microsoft Office.  

17. Περισσότερες πληροφορίες για μια καλή παρουσίαση μπορείτε να βρείτε στο 

http://ecer2009.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/conf_ecer2009/Rules_for_rhet
oric_post_graduate_network.pdf  

http://www.slideshare.net/cknaggs/narst-presentation  
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