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Abstract 

In this work is presented a research that has aim the investigation of role of 

supervising professor, as for advisory, the encouragement and his communication 

with the students, in all the phases of development of dissertation in module EKP65. 

For this investigation were realised bibliographic review and qualitative research with 

unstructured interviews from five supervising, the coordinator of and six graduates of 

postgraduate program "Master in Education". The results of research showed that in 

all the phases of development of dissertation in module EKP65, the supervising 

professor provides also advices for the development and writing of dissertation and 

encourages the students so that they face the problems that they meet and they 

continue their effort. From the research it appears also that the students have the 

bigger need for advisory and communication in the initial stage that tries to determine 

the inquiring question and the subject of dissertation. Moreover, the research showed 

that supervising attends to maintain the communication with the student, using mainly 

the telephone and the e-mail. It is confirmed therefore that the supervising professor, 

constitutes for the student the supporting factor that leads to him completing his 

dissertation and to the acquisition of postgraduate title in module EKP65 of HOU.  

 

Πεπίλητη 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα έξεπλα πνπ έρεη ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, σο πξνο ηε ζπκβνπιεπηηθή, ηελ ελζάξξπλζε θαη 

ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο θνηηεηέο, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπφλεζεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηε ΘΔ ΔΚΠ65. Γηα ηε δηεξεχλεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη πνηνηηθή έξεπλα κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο απφ 

πέληε επηβιέπνληεο,  ηνλ ζπληνληζηή ηεο ΘΔ θαη έμη απφθνηηνπο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε».  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπφλεζεο ησλ 

ΓΔ ζηελ ΘΔ ΔΚΠ65, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηελ εθπφλεζε 

θαη ηε ζπγγξαθή ηεο ΓΔ θαη ελζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο πξνθεηκέλνπ λα 
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αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο. Απφ ηελ έξεπλα θαίλεηαη επίζεο φηη νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε αλάγθε 

γηα ζπκβνπιεπηηθή θαη επηθνηλσλία ζην αξρηθφ ζηάδην πνπ πξνζπαζνχλ λα 

θαζνξίδνπλ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ην ζέκα ηεο ΓΔ. Δπηπιένλ, ε έξεπλα έδεημε 

φηη ν επηβιέπσλ θξνληίδεη λα δηαηεξεί επηθνηλσλία κε ην θνηηεηή, ρξεζηκνπνηψληαο 

θπξίσο ην ηειέθσλν θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ φηη ν 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο, απνηειεί γηα ηνλ θνηηεηή ηνλ ππνζηεξηθηηθφ παξάγνληα πνπ 

ηνλ νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔ θαη ζηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

εηδίθεπζεο ζηελ ΘΔ ΔΚΠ65 ηνπ ΔΑΠ. 

 

Λέξειρ κλειδιά  

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, 

ελζάξξπλζε, επηθνηλσλία, ζπκβνπιεπηηθή. 

 

 

Διζαγυγή 

Οη θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηελ εθπαίδεπζε» (ΔΚΠ) 

ηνπ ΔΑΠ, αθνχ νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηηο ηέζζεξεηο Θ.Δ., πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο, γηα λα απνθηήζνπλ ηνλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν εηδίθεπζεο, 

ππνρξενχληαη ζηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (ΓΔ). Οη θνηηεηέο ζπλαληνχλ 

ηεξάζηηεο δπζθνιίεο απφ ηελ αξρή ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπο 

κέρξη ηελ ηειηθή παξνπζίαζε θαη ππνζηήξημή ηεο ζηελ επηηξνπή θξίζεο. ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπο, θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο 

πξνζθέξεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ, φπσο ν θαζεγεηήο ζχκβνπινο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

θνίηεζεο ηνπο ζηηο ΘΔ.  

Γεληθά ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε νη θνηηεηέο έρνπλ κεγάιε αλάγθε απφ ηελ 

ππνζηήξημε  ηνπ δηδάζθνληα. Ο Race (1999) ζεσξεί, φηη ιίγνη θνηηεηέο ηεο ΑεμΑΔ 

κπνξνχλ λα κειεηνχλ ζηεξηδφκελνη απνθιεηζηηθά ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο θαη νη 

Mills & Tait, (1996), Sander & Stevenson, (1998) θαη Tait  (2000) ππνζηεξίδνπλ φηη 

ιίγνη θνηηεηέο ζηελ ΑεμΑΔ κπνξνχλ λα κειεηνχλ κφλνη ηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε 

αλζξψπηλεο ππνζηήξημεο. Η αλάγθε ππνζηήξημεο γίλεηαη  αθφκε κεγαιχηεξε θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζεο ηνπο δελ έρνπλ εθπνλήζεη εξγαζία παξφκνηα ζε βαζκφ δπζθνιίαο, βάζνο 

θαη εχξνο έξεπλαο, έθηαζε θαη επηζηεκνληθή αξηηφηεηα.. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη λα 

δηεξεπλεζνχλ αξρηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζεο κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα ζα δηεξεπλεζεί 

ν ξφινο απηφο απφ ηηο απφςεηο ησλ απνθνίησλ θνηηεηψλ θαη ησλ επηβιεπφλησλ ηεο 

ΘΔ ΔΚΠ65 ηνπ ΔΑΠ.  

Η ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο απηήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δηεξεπλά ην ξφιν 

ηνπ επηβιέπνληα δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, γηα ηνλ 

νπνίν δελ βξέζεθαλ πνιιέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη φρη ην ξφιν ηνπ Καζεγεηή-

πκβνχινπ, γηα ηνλ νπνίν έρνπλ δηεμαρζεί πιήζνο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ εξεπλψλ. 
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Αναζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ 

1. Γςζκολίερ ζηην εκπόνηζη διπλυμαηικών επγαζιών ζηη ΘΔ ΔΚΠ65 

Οη θνηηεηέο εκθαλίδνληαη, ζπλήζσο, αλέηνηκνη θαη αλππνςίαζηνη γηα ην εχξνο θαη 

βάζνο ηεο αλαδήηεζεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, επεηδή πηζηεχνπλ φηη ε ΓΔ 

είλαη κηα γξαπηή εξγαζία ζαλ απηή πνπ εθπνλνχλ ζηα πιαίζηα κηαο ΘΔ, αιιά 

κεγαιχηεξεο έθηαζεο (Γεσξγηάδε, 2008)  

Απηφ φκσο δελ είλαη ην κνλαδηθφ πξφβιεκα. Ο Ληνλαξάθεο (2008), εληνπίδνληαο  

ηηο δπζθνιίεο ησλ θνηηεηψλ αλάινγα κε ηε θάζε εμέιημεο ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, 

αλαθέξεη φηη θαηά θχξην ιφγν εκθαλίδνληαη: 

 

 Σηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο 

Η πξψηε θαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ, 

παξνπζηάδεηαη  ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο. Η δπζθνιία απηή επξίζθεηαη 

ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηε δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ΓΔ 

(Γεσξγηάδε, 2008). Όπσο ππνζηεξίδεη ν Μαπξνεηδήο (2008) γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ΓΔ, ζα πξέπεη λα αθηεξψλεηαη αξθεηφο ρξφλνο ζηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πιαηζίνπ έξεπλαο κε βάζε ηελ 

ππάξρνπζα γλψζε. πλππνινγίδνληαο φηη ην έληππν Α, πνπ ππνβάιινπλ αξρηθά νη 

θνηηεηέο, εκπεξηέρεη πξνηάζεηο ζεκάησλ γηα ηξεηο ΘΔ, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνιιαπιαζηάδεηαη. Αλ ιεθζεί ππφςε, φηη ηελ πεξίνδν 

απηή δελ έρνπλ νξηζζεί νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην θνηηεηή 

ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, ηφηε ε δπζθνιία λα νξίζεη ν θνηηεηήο κε ζαθήλεηα ην 

ζέκα ηεο ΓΔ, ζηεξηγκέλν πάλσ ζε ζσζηέο ζεσξεηηθέο αξρέο, είλαη κεγαιχηεξε. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηή ε αξρηθή επηινγή ζέκαηνο δελ είλαη ζαθήο θαη γη 

απηφ δηαθέξεη απφ ηελ ηειηθή πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη κε ην έληππν Β (Γεσξγηάδε, 

2008). Οη θνηηεηέο νδεγνχληαη ζε ιαλζαζκέλε επηινγή ζέκαηνο θαη εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ππάξρνπλ θνηηεηέο απφ 

δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία, κε απνηέιεζκα λα επηζπκνχλ λα εθπνλήζνπλ ΓΔ ζε 

ζεκαηηθά πεδία ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο, νη νπνίεο φκσο ειάρηζηα πξνζθέξνπλ ζην πεδίν 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΘΔ. 

 

 Σηελ επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο, φηαλ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ πξφηαζε γηα ην ζέκα ηεο 

ΓΔ, δελ έρνπλ νχηε ην ρξφλν αιιά νχηε θαη ηηο γλψζεηο λα δηεξεπλήζνπλ  ζσζηά  ηε 

δηεζλή θπξίσο βηβιηνγξαθία. Δπίζεο φπσο επηζεκαίλεη ν Ληνλαξάθεο.(2008), ε 

έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο, νδεγνχλ 

ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κφλν απφ έληππεο πεγέο θαη αξθεηέο θνξέο ε ειιηπήο 

γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θάλεη αθφκε δπζθνιφηεξε ηελ βηβιηνγξαθηθή 

δηεξεχλεζε. 

 

 Σηε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

Οη θνηηεηέο ππεξεθηηκνχλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ γηα λα 

νινθιεξψζνπλ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ηελ έξεπλα θαη ηε ζπγγξαθή ηεο ΓΔ. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη θνηηεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνλ Ιαλνπάξην, πνπ 

ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ηελ ελδηάκεζε έθζεζε, φηη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα κέρξη 

ην Μάην, πνπ πξέπεη λα παξαδψζνπλ ηελ ΓΔ, είλαη κηθξά (Ληνλαξάθεο 2008). Έηζη 

πηεζκέλνη απφ ην άγρνο ηνπ ρξφλνπ, νδεγνχληαη ζε βηαζηηθέο ελέξγεηεο φπσο γηα 
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παξάδεηγκα λα ζπλζέζνπλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ δελ έρνπλ ζηεξηρζεί ζε εθηελή 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηελ επαιήζεπζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ.  

 

 Σηελ επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ   

χκθσλα κε ην Ληνλαξάθε (2008), κηα ιαλζαζκέλε αληίιεςε, πνπ επηθξαηεί 

αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο πνπ πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

εξεπλά ηνπο, είλαη φηη ην κνλαδηθφ εξγαιείν έξεπλαο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην θαη 

θαη’ επέθηαζε ε πνζνηηθή έξεπλα. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζε επαλαιήςεηο θαη 

έιιεηςε πξσηνηππίαο ζηηο εθπνλνχκελεο ΓΔ.  

Οη πην πάλσ δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο ζηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ 

νδεγνχλ αξθεηνχο ζε απνγνήηεπζε θαη απνηπρία, ηνπιάρηζηνλ ηελ πξψηε θνξά. ε 

πεξίπησζε δεχηεξεο απνηπρεκέλεο θξίζεο ηεο ΓΔ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ν 

θνηηεηήο δελ παίξλεη ην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν εηδίθεπζεο απφ ην ΔΑΠ.  

Γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ δπζθνιηψλ, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ ηνπο, αιιά θαη ηνλ 

ελαξκνληζκφ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (ΔΑΠ, επηηξνπή αμηνιφγεζεο, επηβιέπνληεο 

θαζεγεηέο, θνηηεηέο) κε ηε δηαδηθαζία απηή, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ 

πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζηελ πξνεηνηκαζία, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

ΓΔ ζηελ ΘΔ ΔΚΠ65 ηνπ ΔΑΠ. Ο Ληνλαξάθεο (2007) πξνζδηνξίδνληαο θάπνηεο 

εληαίεο πξνδηαγξαθέο ζε επίπεδν Μεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ζεσξεί, φηη ε ΜΓΔ ζηελ 

ΑεμΑΔ, ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ δχν κέξε: 

 

1. Την βιβλιογπαθική επιζκόπηζη  πνπ εκπεξηέρεη βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, βηβιία, δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν θ.α. θαη  

2. ηην επαλήθεςζή ηηρ πνπ εκπεξηέρεη ηελ δηεξεχλεζε ηεο εγθπξφηεηαο, ηνλ έιεγρν 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηζθφπεζεο κε δηεμαγσγή έξεπλαο.  

 

Θέηεη δε σο επηπιένλ κπιηήπια ποιόηηηαρ ηεο ΓΔ: 

 Σελ πξσηνηππία θαη ην πξσηφγλσξν ηνπ ζέκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

εκθαλή απφδεημε ηεο ζπζηεκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ εξεπλεηή.  

 Σελ απζεληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο απφ ηνλ ζπληάθηε κε ηε ζσζηή ρξήζε βηβιηνγξαθηθψλ 

παξαπνκπψλ θαη αλαθνξψλ. 

 Η δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο 

ηεο ΓΔ 

 Η πηζαλή δεκνζίεπζε ηεο ζε έγθξηην πεξηνδηθφ ή ζπλέδξην.   

Έηζη νη θνηηεηέο ηεο ΘΔ ΔΚΠ65, γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

εθπφλεζεο ΓΔ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο (Γεσξγηάδε, 2008):  

 ζηνλ πξνζδηνξηζκφ εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ,  

 ζηε ρξήζε εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ,  

 ζηελ νξζή θαη πιήξε παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

απνηειεζκάησλ  

 θαη ζηελ ππφδεημε θαηεπζχλζεσλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη έξεπλα απφ 

κειινληηθνχο θνηηεηέο. 

Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ θνηηεηή λα μεπεξάζεη ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηε ΓΔ είλαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο. 
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  2. Ο επιβλέπυν καθηγηηήρ και οι ςποσπεώζειρ ηος 

ηελ θάζε ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, ζε φια ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο, 

ηνλ θνηηεηή επηβιέπεη θάπνηνο ππεχζπλνο θαζεγεηήο. Απηφο κπνξεί λα είλαη είηε 

κέινο ΓΔΠ ή δηδάζθσλ ηνπ Σκήκαηνο, είηε εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο 

αλαγλσξηζκέλεο εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο κε ζπλάθεηα πξνο ην αληηθείκελν ηεο ΓΔ. Η 

δηαδηθαζία νξηζκνχ ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή γηα ηνπο θνηηεηέο απηνχο, δελ είλαη ε 

ίδηα ζε φια ηα εμ απνζηάζεσο ηδξχκαηα.  

ην ΔΑΠ ν Αθαδεκατθφο Τπεχζπλνο ζπλζέηεη νκάδεο ζπγγελψλ ζεκάησλ θαη 

πξνηείλεη επηβιέπνληα θαζεγεηή, γηα θαζεκία απφ απηέο. ε άιια ΑεμΑΔ 

παλεπηζηήκηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Cape Town (UCT), φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ ηνπ, ν επηβιέπσλ επηιέγεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηηεηή. ην Βξεηαληθφ 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (OU/UK), φπσο αλαθέξεηαη ζην εηδηθφ έληππν Α867 ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «MA in Classical studies» γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ ΓΔ, ν θνηηεηήο ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ελεκεξψλεηαη απφ ην ίδξπκα πνηνο ή 

πνηα ζα είλαη ν/ε επηβιέπσλ, πνπ ην ίδξπκα ηνπ έρεη νξίζεη.  

Ο επηβιέπσλ ΓΔ ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΑΠ αλαιακβάλεη θάπνηεο 

ηδηαίηεξεο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην ίδξπκα θαη ηνλ θνηηεηή, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη 

απφ Γεληθφ θαλνληζκφ εθπφλεζεο κεηαπηπρηαθψλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ, πνπ 

επξίζθεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ ηδξχκαηνο.  

ε εμ απνζηάζεσο ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ηνπ University of Cape Town 

(UCT), νη ππνρξεψζεηο ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή επηζεκνπνηνχληαη κε ηελ 

ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπκθσλίαο κεηαμχ θνηηεηή θαη επηβιέπνληα, ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ζηελ επίβιεςε ηεο ΓΔ, θαζψο θαη ην ηη κπνξεί λα 

πξνζκέλεη απφ ηελ επίβιεςε ν θνηηεηήο. Μεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξεηαη φηη ν 

επηβιέπσλ:  

 ζα ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κε ην θνηηεηή, γηα λα ζπδεηνχλ ηελ πξφνδν ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ  

 ζα δηαηππψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην πιηθφ πνπ ππνβάιεη ν 

θνηηεηήο.  

 ζα παξέρεη ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιέο ζηνλ θνηηεηή, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ηνπ.  

 ζα παξέρεη ηε γεληθή ππνζηήξημε - ελζάξξπλζε πνπ ζα ρξεηαζηεί, επεηδή ηα 

εξεπλεηηθά έξγα είλαη ρξνλνβφξα θαη έρνπλ απαηηεηηθέο δεζκεχζεηο 

 ζα παξέρεη ζρφιηα κε γξαπηέο παξαηεξήζεηο θαη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ζην 

θνηηεηή έγθαηξα. 

ηα θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζην OU/UK 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Η  βνήζεηα πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη ζην θνηηεηή λα πξνζδηνξίζεη ην ζέκα 

ηεο ΓΔ ηνπ 

 Η αμηνιφγεζε ησλ πέληε εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλήζεη ν θνηηεηήο, 

πνπ ζα απνηεινχλ ηκήκαηα ηεο ΓΔ ηνπ. 

 Η πξνγξακκαηηζκέλεο ηαθηηθέο επαθέο ζπλεδξηάζεηο κε ηνπο θνηηεηέο, γηα 

λα ζπδεηήζνπλ δεηήκαηα ηεο ΓΔ ηνπο. 

Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο αλαιακβάλεη 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηα ζηάδηα πνπ ν θνηηεηήο ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε θαη ηελ 

ππνρξέσζε γηα ηαθηηθή επηθνηλσλία καδί ηνπ.   
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3. Οι εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ηυν θοιηηηών και ο πόλορ ηος επιβλέπονηα 

καθηγηηή  

3.1. Οι εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ηυν θοιηηηών πος εκπονούν ΓΔ 

Η δηαδηθαζία ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, απνηειεί γηα ην θνηηεηή θπζηθή ζπλέρεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ΘΔ, αιιά ζε έλα αληηθείκελν κε πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο. Η έιιεηςε ζρεηηθήο εκπεηξίαο ζε παξφκνηα δηαδηθαζία δεκηνπξγεί 

επηπξφζζεηε αλάγθε ππνζηήξημεο απφ ηνλ επηβιέπνληα. Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

πνπ επηθξαηνχλ ηελ πεξίνδν ηεο εθπφλεζεο κηαο ΓΔ , είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο 

πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ πεξίνδν παξαθνινχζεζεο κηαο ΘΔ θαη απηφ δίλεη ζηε ΓΔ 

κηα μερσξηζηή βαξχηεηα. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθπφλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο δελ ππάξρνπλ: 

 Οη Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο, νη νπνίεο είλαη πεγέο 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη ελζάξξπλζεο θαη επθαηξία γηα δηαδψζεο επηθνηλσλία κε ην 

θαζεγεηή ζχκβνπιν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ απηψλ ιχλνληαη αξθεηά 

εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε κειέηε θαη ππάξρεη επθαηξία γηα εθηφλσζε 

ηνπ άγρνπο, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ ζπνπδψλ (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 

2003). 

 Οη ζπκθνηηεηέο, κε ηνπο νπνίνπο ν θνηηεηήο νδεγείηαη κέζσ ζπδεηήζεσλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ αζθήζεσλ ζηελ επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε. Με ηνπο 

ζπκθνηηεηέο ηνπ επίζεο, ζπδεηψληαο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε ηνπο, 

ελζαξξχλεηαη θαη κεηψλεηαη έηζη ε έληαζε ηνπ άγρνπο ηνπ. 

Άξα ε κνλαρηθή πνξεία πνπ δηαλχεη ν θνηηεηήο ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, 

θαίλεηαη φηη ζηελ ηειηθή ηεο θάζε, πνπ είλαη ε πεξίνδνο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν έληνλε. Τπάξρεη κφλν ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη λα 

θαιχςεη ηελ απνπζία ησλ παξαπάλσ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ. 

Αλάγθεο γηα ππνζηήξημε δεκηνπξγνχληαη θαη ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν θνηηεηήο γηα ηε ΓΔ ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπ 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, είλαη θαζνξηζκέλν θαη 

δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο απφ ηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κε απηφ ξπζκίδνληαο νη ίδηνη ηνλ ρξφλν θαη ην ξπζκφ. 

Οη ππνρξεσηηθέο γξαπηέο εξγαζίεο πνπ ζα εθπνλήζεη ν θνηηεηήο, θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θνίηεζεο ηνπ ζηελ ΘΔ, ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε νξηζκέλσλ θεθαιαίσλ θαη έρνπλ 

ζθνπφ λα αμηνινγήζνπλ αλ έρεη εκπεδψζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε χιε. Η χιε, φκσο πνπ 

ζα πξέπεη λα κειεηήζεη ν θνηηεηήο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔ ηνπ, δελ είλαη 

ζπγθεθξηκέλε θαη εμαξηάηαη απφ ην ζέκα θαη ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ ηνπ δίδνληαη λα 

εθπνλήζεη ηε ΓΔ, δεκηνπξγνχλ άγρνο θαη πξνβιεκαηηζκφ κε απνηέιεζκα ε αλάγθε 

γηα επηθνηλσλία θαη ππνζηήξημε απφ ηνλ επηβιέπνληα λα είλαη έληνλε.    

Οη Moisiewicz & Spillett (2004), αλαθέξνπλ φηη νη ζπνπδαζηέο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνζσπηθά 

εκπφδηα, φπσο αδπλακία ζηελ έθθξαζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, απψιεηα ελδηαθέξνληνο, 

αίζζεκα απνκφλσζεο, ηειεηνκαλία θαη αλαβιεηηθφηεηα. ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ North Carolina at Chapel Hill αλαθέξεηαη, φηη γηα ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο νη ιφγνη πνπ απνηεινχλ εκπφδηα θαη νδεγνχλ ζηε κε 

νινθιήξσζε ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ηνπο είλαη φηη: 

 ην λα γξάςεη θαλείο κηα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κηα εληειψο λέα 

εκπεηξία. Η ΓΔ είλαη ην αθαδεκατθφ έξγν πνπ ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε απφ ηνλ 

ζπνπδαζηή ζην ιφγην. 
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 ην γξάςηκν κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη κηα εμ νξηζκνχ αλεμάξηεηε 

απηφ-θαηεπζπλφκελε δηαδηθαζία. 

 ε δηπισκαηηθή εξγαζία ζεκαηνδνηεί επίζεο ηε κεηάβαζε απφ ην ζπνπδαζηή 

ζηνλ εξεπλεηή θαη ε δηαδηθαζία απηή ζπλνδεχεηαη απφ άγρνο γηα ην απνηέιεζκα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ΘΔ ΔΚΠ65 ηνπ ΔΑΠ, πξνθεηκέλνπ λα  ππνζηεξηρζνχλ  νη 

θνηηεηέο ζηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ, ν ζπληνληζηήο ηεο ΘΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα  

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο δηνξγαλψλνπλ θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζεκηλάξηα κε ζέκα 

«Θεωξία Εθαξκνγήο θαη έξεπλαο γηα ηελ ΑεμΑΕ.» Σα ζεκηλάξηα απηά απνηεινχλ 

ζεκαληηθή πεγή ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ έρεη ν θνηηεηήο θαηά 

ηελ πεξίνδν απηή.  

 

3.2. Ο Σςμβοςλεςηικόρ πόλορ ηος επιβλέπονηα  

Ο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα αξρίδεη κε ηε ππνζηήξημή ηνπ γηα ηε ζσζηή επηινγή  ηνπ 

ζέκαηνο ηεο ΓΔ.  Ο Kritsonis (2008) πξνηξέπεη ηνπο επηβιέπνληεο λα βνεζνχλ ην 

θνηηεηή λα πξνζδηνξίζεη ην ζέκα ηεο ΓΔ θαη λα ηνλ ελζαξξχλνπλ λα ηνπο πεη ηη ζα 

ήζειε λα θάλεη ζηελ εξγαζία ηνπ.   

Δθφζνλ πξνζδηνξηζηεί ην ζέκα ηεο ΓΔ, ν επηβιέπσλ ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχζεη 

ζην θνηηεηή γηα ηνλ ηξφπν θαη ηηο πεγέο πνπ ζα αλαηξέμεη, γηα ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε. Η βνήζεηα απηή είλαη απαξαίηεηε, επεηδή ζπλήζσο ν θνηηεηήο έρεη 

ειάρηζηε αληίζηνηρε εκπεηξία.  

χκθσλα κε ηνπο Moisiewicz & Spillett (2004), ηα δπν ζπλήζε εκπφδηα πνπ 

ζπλαληνχλ νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ, είλαη ε δπζθνιία ζην ζσζηφ 

γξαπηφ ιφγν θαη ε αλαβιεηηθφηεηα. ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ απηψλ ε 

ππνζηήξημε ηνπ επηβιέπνληα θαίλεηαη φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. ην ΔΑΠ, ν 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο, αλαιακβάλεη λα βνεζήζεη ην θνηηεηή λα ζρεδηάζεη έλα 

ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ελαξκνληζκέλν κε ηηο 

πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ίδξπκα θαη λα παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζή ηνπ.  Η Gray 

(2005), ζηελ πξψηε απφ ηα δψδεθα ζπκβνπιέο πνπ δίλεη ζηνπο επηβιέπνληεο, είλαη λα 

ηνπο πξνηξέπεη πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπο ζην 

γξαπηφ ιφγν θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αλαβιεηηθφηεηα, λα δεηνχλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο ηνπο λα γξάθνπλ 15 έσο 30 ιεπηά εκεξεζίσο. Οη Βεξγίδεο & 

Παλαγησηαθφπνπινο (2003) δηεξεπλψληαο ηα αίηηα δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο ζην 

πξφγξακκα «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε», εληφπηζαλ σο δεχηεξε αηηία δηαθνπήο ησλ 

ζπνπδψλ ηε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ γηα κειέηε θαη ηελ 

ππνεθηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηνχλ νη ζπνπδέο ηνπο. Η έκπεηξε θαζνδήγεζε 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα κπνξεί λα σζήζεη ην θνηηεηή ζε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Σν Indiana University ζπληζηά ζηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ ηνπο, λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο πξνζσπηθφηεηεο 

θαη φρη σο αλψλπκνπο βνεζνχο εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα εξγάδνληαη κε 

φινπο θαη φρη κε απηνχο κε ηνπο νπνίνπο λνηψζνπλ πεξηζζφηεξν άλεηα θαη έρνπλ 

θνηλνχο πξνβιεκαηηζκνχο. Να ζηαζνχλ αξσγνί ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο 

δηπισκαηηθήο έξεπλαο, ζηε ζχληαμε ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο, ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο έξεπλαο, ζηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο θαη ηέινο 

λα ξσηνχλ ηνπο ζπνπδαζηέο αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο πνπ ηνπο παξέρνπλ.  
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3.3. Ο πόλορ  ηηρ επικοινυνίαρ ηος επιβλέπονηα με ηοςρ θοιηηηέρ 

Όπσο αλαθέξεη ε Αζαλαζνχια-Ρέππα (2006), ε κεγαιχηεξε πεγή άγρνπο γηα ηνλ εμ 

απνζηάζεσο  θνηηεηή, κε βάζε πάληα ην κνληέιν ηνπ ΔΑΠ, είλαη νη γξαπηέο εξγαζίεο 

θαη νη ηειηθέο εμεηάζεηο. Γηα λα κεηψζνπλ απηφ ην άγρνο νη θαζεγεηέο ζχκβνπινη, 

αθηεξψλνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο ηνπο, γηα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο γξαπηέο εξγαζίεο θαη ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. Σν γεγνλφο φηη ε 

ΓΔ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο απφ ηηο γξαπηέο εξγαζίεο θαη απνηειεί 

θαη ηελ ηειεπηαία θαη δπζθνιφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ ηνπο ηίηινπ, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην άγρνο ζα είλαη εληνλφηεξν 

θαη επνκέλσο ζα είλαη κεγαιχηεξε θαη ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία ηνπ θνηηεηή κε ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή.  

χκθσλα επίζεο, κε ηελ Αζαλαζνχια-Ρέππα (2006) ζε έλα κνληέιν εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ν θαζεγεηήο ζχκβνπινο γηα λα ππνζηεξίμεη ην θνηηεηή ζα 

πξέπεη θαη λα γλσξίδεη θαιά θαη λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

θνηηεηή θαη ηηο ζπλέπεηέο  ηνπο. Ο Kritsonis (2008), αλαθέξεη φηη ν επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ηδηφηεηεο, ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζεκεία ηνπ 

θνηηεηή θαη ηηο πξνζσπηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. Θεσξεί πσο αλ 

θάπνηνο δελ ζθνπεχεη λα έρεη σο πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηελ επίβιεςε ηεο ΓΔ, δελ ζα 

πξέπεη λα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, πνπ πξνυπνζέηεη πνιχ 

ρξφλν θαη αθνζίσζε. πζηήλεη αθφκε, ζηνπο επηβιέπνληεο, λα δεκηνπξγνχλ κηα 

πξνζσπηθή αιιά θαη επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο, αληηκεησπίδνληαο ηνπο 

σο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζηφρνπο θαη θηινδνμίεο. Γίλνληαο δε πξαθηηθέο ζπκβνπιέο 

γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ επηβιέπνληα κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ, πξνηείλεη ζηνπο 

επηβιέπνληεο, λα δηαηεξνχλ γηα ηνλ θάζε θνηηεηή έλα θάθειν κε ηα ειεθηξνληθά 

κελχκαηα πνπ αληαιιάζνπλ καδί ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φπσο ππνζηεξίδεη, ζα 

κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο καδί ηνπ θαη λα παίξλνπλ ηελ 

πξσηνβνπιία λα επηθνηλσλνχλ νη ίδηνη, φηαλ παξαηεξνχλ φηη νη θνηηεηέο έρνπλ θαηξφ 

λα ην θάλνπλ. Σέινο, παξαθηλεί ηνπο επηβιέπνληεο, λα θέξλνπλ ζε επαθή θνηηεηέο 

πνπ έρνπλ παξφκνηα ζέκαηα ΓΔ. 

Ο Κφθθνο (2001), αλαθέξεη φηη γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

θνηηεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη επηθνηλσλία 

δηδάζθνληνο-δηδαζθνκέλσλ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, κε φπνην 

κέζν είλαη πξφζθνξν (γξαπηή αιιεινγξαθία, e-mail, ηειεθσληθέο επαθέο). Παξφια 

απηά, αξθεηνί θνηηεηέο γηα ιφγνπο δηαθξηηηθφηεηαο, θνβηψλ ή έιιεηςεο 

απηνπεπνίζεζεο, απνθεχγνπλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θαζεγεηή ζχκβνπιν θαη είλαη 

ππνρξέσζε ηνπ θαζεγεηή λα εληζρχζεη ηελ επηθνηλσληαθή ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο 

ηνπ. Αληίζηνηρα ινηπφλ ζηελ πεξίνδν ηεο εθπφλεζεο ησλ ΓΔ, ε επηθνηλσλία κε ηνλ 

επηβιέπνληα είλαη εμ ίζνπ ή θαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία. Οη Grady & Hoffman, (n.d.) 

αλαθέξνπλ φηη ην θιεηδί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, είλαη 

λα ελεξγνπνηεί ζην κέγηζην βαζκφ ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ, γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηνπο ζπνπδαζηέο λα εθθξάζνπλ κφλνη ηνπο ηηο αλεζπρίεο, ηνπο θφβνπο 

θαη ηηο ακθηβνιίεο ηνπο γηα ηελ πνξεία ηεο ΓΔ.  

ην εηδηθφ έληππν (Α867) ηνπ Βξεηαληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ, ζην νπνίν 

πεξηγξάθνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ΓΔ, εκπεξηέρεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

επηθνηλσλίαο ηνπ επηβιέπνληα κε ηνλ θνηηεηή. ην ρξνλνδηάγξακκα απηφ 

θαζνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαληήζεηο, πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν 

θνηηεηήο κε ηνλ επηβιέπνληα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα 

ηεο ΓΔ θαη ζα ιπζνχλ απφ ηνλ επηβιέπνληα νη ηπρφλ απνξίεο ησλ θνηηεηψλ. ην ίδην 
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έληππν γίλνληαη ζπζηάζεηο ζηνπο θνηηεηέο, λα ηεξνχλ ην ρξνλνδηάγξακκα απηφ, 

πεγαίλνληαο πξνεηνηκαζκέλνη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κε ηνλ επηβιέπνληα, γηα λα 

ζπδεηήζνπλ νπζηαζηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ΓΔ, επεηδή θαηά ηνπο κήλεο 

Ινχιην θαη Αχγνπζην, δελ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ ζπλαληήζνπλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ν θάζε θνηηεηήο αληαπνθξίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ θαζεγεηή ζπκβνχινπ θαη θπζηθά θάζε θαζεγεηήο ζχκβνπινο έρεη ην 

δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ζηπι, ην Indiana University, γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα 

επηθνηλσλίαο, ζπζηήλεη ζηνπο επηβιέπνληεο, λα θαζηεξψζνπλ ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο 

κε ηνπο θνηηεηέο ηνπο. ηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο ζα κπνξνχλ  λα αληαιιάζνπλ 

απφςεηο, λα ζπδεηνχλ ηηο πξνζδνθίεο, ηηο δηθέο ηνπο θαη ηνπ ζπνπδαζηή, σο πξνο ην 

ζεκαηηθφ πεδίν ηεο ΓΔ, λα εμεηάδνπλ θαηά πεξίπησζε ηελ θξηηηθή πξνο ηνπο θνηηεηέο 

θαζψο επίζεο θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο. 

 
3.4. Η ενθάππςνζη ηυν θοιηηηών από ηον επιβλέπονηα 

Οη Βαζάια, Καθνχξεο, Λντδίδνπ-Υαηδεζενδνχινπ, Μαπξνεηδήο, & Σάζηνο, (2001) 

αλαθέξνπλ φηη φιεο νη κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη αθαδεκατθή ππνζηήξημε ησλ 

θνηηεηψλ. πγθεθξηκέλα ε επηθνηλσλία, εθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο κειέηεο, ηελ 

επίιπζε απνξηψλ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε,  ζπκβάιιεη θαη ζηελ εκςχρσζε θαη 

ελζάξξπλζε ησλ θνηηεηψλ. Η Αζαλαζνχια-Ρέππα (2003) αλαθέξεη, φηη ην άγρνο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη αθνξά ηελ 

πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ην πεξηβάιινλ ζε απηφ. Ο θνηηεηήο δέρεηαη θαζεκεξηλά ηελ 

πίεζε απφ ην νηθνγελεηαθφ, επαγγεικαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ο 

θαζεγεηήο  ζχκβνπινο κπνξεί λα κεηψζεη απηέο ηηο αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ 

ελεξγεηηθή αθξφαζε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ εκςχρσζε. Με δεδνκέλν φηη ε έληαζε 

ηνπ άγρνπο γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔ είλαη απμεκέλε, απμεκέλεο 

είλαη θαη νη αλάγθεο γηα ελζάξξπλζε θαη εκςχρσζε απφ ηνλ επηβιέπνληα. 

Ο Kritsonis (2008), ππνζηεξίδεη φηη νη επηβιέπνληεο ΓΔ ζα πξέπεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο θνηηεηέο λα είλαη ζεηηθνί, ελζνπζηψδεηο, 

αηζηφδνμνη θαη ρξήζηκνη. Θεσξεί φηη είλαη θαζήθνλ ηνπο λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

θνηηεηέο ηνπο θαη λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο, ψζηε ε ΓΔ ηνπο λα έρεη 

ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα. Να ηνπο πξνηξέπνπλ λα επηθνηλσλνχλ θαη κε άιινπο 

θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ΓΔ, φρη κφλν γηα λα αληαιιάζνπλ ηδέεο θαη απφςεηο, αιιά θαη 

γηα λα αληινχλ ζάξξνο απφ ην γεγνλφο φηη ηα πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο είλαη 

θνηλά.  

Η πξψηε αηηία δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ ζην πξφγξακκα ΔΚΠ ηνπ ΔΑΠ, ζχκθσλα 

κε ηνπο Βεξγίδε & Παλαγησηαθφπνπιν (2003), είλαη θαη γηα ηα δχν θχια ν θφξηνο 

εξγαζίαο θαη νη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο γπλαίθεο νη 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Σν άγρνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο επαγγεικαηηθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ, νδεγνχλ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζηε 

δηαθνπή ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Η ζηήξημε απφ ηνλ επηβιέπνληα ηελ πεξίνδν ηεο 

εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, πνπ νη απαηηήζεηο γηα κειέηε θαη έξεπλα θαη νη ψξεο 

απαζρφιεζεο είλαη απμεκέλεο, θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα λα απνηξέςεη ηελ 

απνγνήηεπζε θαη πηζαλφλ ηε εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ.  

H Thoits (2001), ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ χπαξμε κηαο κνξθήο νηθεηφηεηαο κεηαμχ 

επηβιέπνληα θαη ζπνπδαζηή γηα λα επνπηεπζεί δεκηνπξγηθά κία δηαηξηβή. ην Indiana 

University, αλάκεζα ζηηο ζπκβνπιέο πνπ παξέρεη πξνο ηνπο επηβιέπνληεο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνζσπηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηεο εκςχρσζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπο 

είλαη λα ζπλαληηνχληαη καδί ηνπο γηα θαθέ ή κεηά ην θαγεηφ,  δειαδή ζε πεξηζζφηεξν 
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θηιηθφ πεξηβάιινλ. Ο Jarvis (2004) αλαθέξεη, φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, ζε 

νπνηνδήπνηε πιαίζην θη αλ ιεηηνπξγνχλ, ζα πξέπεη λα εληζρχνπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ψζηε λα δηαηεξνχλ έλα πςειφ επίπεδν απηνπεπνίζεζεο, λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ απηναμηνιφγεζε θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα ζην νπνίν θαλέλαο 

θνηηεηήο λα κελ αηζζάλεηαη απεηιή ή αλαζηνιή. Ο επηβιέπσλ ελζαξξχλνληαο ηνπο 

θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα 

επηηχρνπλ ην ζηφρν ηεο νινθιήξσζεο ηεο ΓΔ. 

 

 

Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ  

Δπεςνηηικό επώηημα και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ 

Απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, πξνέθπςε  ε αλάγθε λα 

δηεξεπλεζεί θαηά πφζνλ επηβιέπνληεο θαη απφθνηηνη ηεο ΘΔ ΔΚΠ65, πνπ έρνπλ 

βηψζεη ηε δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπφλεζεο ΓΔ, ελζηεξλίδνληαη ηηο απφςεηο 

ησλ εξεπλεηψλ ηεο επηζθφπεζεο, σο πξνο ην ξφιν ηνπ επηβιέπνληα. Σν βαζηθφ 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ δηαηππψζεθε ήηαλ: «Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ζηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ ηεο ζεκαηηθήο 

ελφηεηαο ΔΚΠ65 ηνπ ΔΑΠ;» 

Γηα λα απαληεζεί ην παξαπάλσ εξψηεκα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε πνηνηηθή 

πεξηγξαθηθή έξεπλα πνπ είρε ηνπο εμήο επηκέξνπο ζηφρνπο. Να δηεξεπλεζεί:  

1. Καηά πφζνλ, κε πνηνπο ηξφπνπο θαη ζε πνηεο θάζεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ ν 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο  ζπλέβαιιε κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν, ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο ΓΔ ζηελ ΘΔ ΔΚΠ65. 

2. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ νη απφθνηηνη θαη νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο ηνπ 

δείγκαηνο ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο ΓΔ. 

3. Σέινο πφζν ζεκαληηθφ ζεσξνχλ ηνλ εκςπρσηηθφ θαη ελζαξξπληηθφ ξφιν ηνπ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή, πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο 

αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εξγαζηαθφ, νηθνγελεηαθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

 

Σσεδιαζμόρ και δείγμα ηηρ έπεςναρ  

Η έξεπλα δηεμήρζε ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη Μάξηην 2009. Σν εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ζπγθέληξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, πνπ 

πεξηείρε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, κε ηηο νπνίεο δφζεθε ε επθαηξία λα θαηαγξαθνχλ 

ειεχζεξα νη πξνζσπηθέο απφςεηο θαη εκπεηξίεο ησλ κεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.  

Δπεηδή ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε θαη πεξηγξαθή κηαο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία βηψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ΓΔ, επηιέρηεθαλ απφ απηνχο νη πιεξνθνξεηέο πνπ έδσζαλ 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Οη πέληε απφ ηνπο έμη επηβιέπνληεο 

πιεξνθνξεηέο (ΔΠ), επηιέρηεθαλ ηπραία απφ ηνλ θαηάινγν ησλ είθνζη έλα 

επηβιεπφλησλ ηεο ΘΔ ΔΚΠ65 ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2008-09. Ήηαλ ηξεηο γπλαίθεο 

θαη δχν άλδξεο. Ο έθηνο ΔΠ ήηαλ ν ζπληνληζηήο ηεο ΘΔ θαη ε επηινγή ηνπ έγηλε 

ζηνρεπκέλα γηα λα πξνζθεξζνχλ ζηελ έξεπλα νη πεξηζζφηεξεο δπλαηέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ ξφιν ηνπ επηβιέπνληα ζηελ εθπφλεζε ησλ ΓΔ. Ο ελ ιφγσ πιεξνθνξεηήο έρεη 

ηελ επζχλε θαηαλνκήο ησλ θνηηεηψλ ζηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο, ηελ επζχλε 

φισλ ησλ ΓΔ πνπ εθπνλνχληαη ζηελ ΔΚΠ65 απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΠ 

θαη ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο επηηξνπέο θξίζεο ησλ ΓΔ. Άξα ε θαηάζεζε ησλ απφςεσλ 

ηνπ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ πινχζηεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, ζα δηαζθάιηδε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπγθέληξσλε ε έξεπλα. Οη έμη 
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απφθνηηνη πιεξνθνξεηέο (ΑΠ) επηιέρηεθαλ ηπραία απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ 

νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-09. Η επηινγή κεγαιχηεξνπ 

δείγκαηνο ΑΠ ήηαλ δχζθνιε, επεηδή νη θνηηεηέο απηνί είραλ ήδε νινθιεξψζεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπο θαη δελ ήηαλ εχθνιν λα βξεζνχλ ζηνηρεία γηα επηθνηλσλία καδί ηνπο.  

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ειεθηξνληθή καγλεηνθψλεζε κε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ Cool Edit Pro 2.1., ην νπνίν δεκηνπξγεί mp3 αξρεία. ηε ζπλέρεηα 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ κε ηνλ θεηκελνγξάθν WORD. Η αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ έγηλε αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ ζε πίλαθεο νη απαληήζεηο ησλ 

πιεξνθνξεηψλ.  Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ δχν αξρεία, πνπ εκπεξηείραλ ην 

έλα ηηο απαληήζεηο ησλ επηβιεπφλησλ ζε θάζε εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο θαη ην άιιν 

ηηο απαληήζεηο ησλ απνθνίησλ.  

           

Παποςζίαζη ηυν εςπημάηυν ηηρ ποιοηικήρ έπεςναρ 

Ο ζςμβοςλεςηικόρ πόλορ ηος επιβλέπονηα καθηγηηή  

ην εξψηεκα γηα ηε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ππνζηήξημεο 

ζπκθσλνχλ επηβιέπνληεο θαζεγεηέο θαη απφθνηηνη. Όπσο δήισζαλ φινη νη ΔΠ, ε 

παξέκβαζε ηνπ επηβιέπνληα είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε κηαο ΓΔ. Ο ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα κπνξεί λα νξηζηεί 

θαη σο θαζνδήγεζε, κε ηελ έλλνηα φηη ν επηβιέπσλ δίλεη νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο 

ζηνπο θνηηεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζεη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Όινη 

νη ΑΠ δήισζαλ φηη ζεσξνχλ απαξαίηεηε, γηα ηελ πνξεία ηεο ΓΔ, ηελ θαζνδήγεζε 

απφ ηνλ επηβιέπνληα. Δπίζεο, ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξεηψλ ηνπ δείγκαηνο, απέθιηζε 

ην ελδερφκελν ππνθαηάζηαζεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηνπ επηβιέπνληα, απφ θάπνηαο 

κνξθήο εηδηθφ έληππν ή ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα παξέρεη ην ΔΑΠ. 

Ωζηφζν, νη ΔΠ ζεσξνχλ ζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή ηελ ζπκπιεξσκαηηθή χπαξμε 

έληππνπ ή ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πνπ ζα παξέρεη ην ΔΑΠ ζηνπο 

θνηηεηέο  γηα ηηο ΓΔ. Δλδεηθηηθά έλαο ΔΠ αλαθέξεη «…Θεσξώ όηη ε ζπκβνπιεπηηθή 

θαη ε επίβιεςε από ηνλ θαζεγεηή είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθή. Πηζηεύσ όηη αλ 

δίλακε έλα CD ή έλα έληππν, όζν θαιό θαη αλ ήηαλ, από ηνπο θνηηεηέο πνπ 

ηειεηώλνπλ ηώξα ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία δελ ζα ηα θαηάθεξλαλ νύηε νη 

κηζνί… Σπκπιεξσκαηηθά βέβαηα λα ππάξρεη γηα λα ηνπο βνεζήζεη λαη, όπσο 

θάπνην απιό πιηθό πνπ έρνπκε θηηάμεη εκείο αιιά όρη κόλν ην πιηθό.» 
Ωο πξνο ην σπόνο πος αθιεπώνεηαι από ηοςρ επιβλέπονηερ γηα ζπκβνπιεπηηθή 

θαη θαζνδήγεζε, φινη νη απφθνηηνη δήισζαλ φηη φπνηε ρξεηάζηεθαλ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή, απηφο ήηαλ παξψλ θαη αθηέξσζε ηνλ απαξαίηεην ρξφλν. 

Όπσο δήισζαλ νη ηέζζεξηο απφ ηνπο έμη ΔΠ, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ γηα ηελ 

θαζνδήγεζε εμαξηάηαη απφ ηνπο θνηηεηέο «…Πάλησο είλαη γεγνλόο όηη αλάινγα κε 

ηελ αληαπόθξηζε πνπ βξίζθεη θαλείο από ην θνηηεηή θαηαλαιώλεη θαη πεξηζζόηεξν 

ρξόλν…». Σξεηο απφ ηνπο ΔΠ ζεσξνχλ πσο ππάξρεη πεξηζζφηεξνο θφξηνο εξγαζίαο 

κε ηνπο θνηηεηέο ζηελ αξρή, ζηελ ελδηάκεζε έθζεζε θαη ζην ηέινο, πνπ ζα γίλνπλ νη 

ηειηθέο δηνξζψζεηο.  

ην εξψηεκα: «πόηε ςπάπσει μεγαλύηεπη ανάγκη ηηρ ζςμβοςλεςηικήρ 

παπέμβαζηρ ηος επιβλέπονηα;»  φινη νη επηβιέπνληεο ηνπ δείγκαηνο απαληνχλ, φηη ε 

θαζνδήγεζε  ηνπ θνηηεηή απφ ηνλ επηβιέπνληα είλαη απαξαίηεηε ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο ΓΔ. Όινη επίζεο δήισζαλ φηη  ζηελ αξρή ηεο επίβιεςεο, πνπ ζα πξέπεη λα 

νξηζηεί ην ζέκα, ε αλάγθε είλαη κεγαιχηεξε, γηαηί φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηφληζαλ: «… 

από ηηο 10 πξνηάζεηο ΓΔ κε ηα έληππν Α΄ θαη Β΄ πνπ θάλνπλ νη θνηηεηέο νη 9,5 

ζέινπλ αιιαγή…».  Οη δχν απφ ηνπο έμη ΔΠ επεζήκαλαλ φηη  αξθεηνί θνηηεηέο 

ρξεηάδνληαη θαζνδήγεζε θαη ζηελ πεξίνδν ππνβνιήο ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο. 



Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology 

Volume 7, Number 2,  2011  Section one.  © Open Education                       ISSN: 1791-9312 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

47 

Σέζζεξηο απφ ηνπο έμη ΔΠ δήισζαλ επίζεο φηη θαη ζην ηέινο ππάξρεη κεγάιε 

αλαγθαηφηεηα ζπκβνπιεπηηθήο, φηαλ πξέπεη λα γξαθηεί ην ηειηθφ θείκελν θαη φπσο 

επεζήκαλαλ: «… είλαη δύζθνιν θαη ζην ηέινο, πνπ ν ρξόλνο πηέδεη, ε εξγαζία ζα 

πξέπεη λα γξαθηεί, λα είλαη πνιύ θαιή …  θαη θπξίσο πξέπεη λα βνεζήζεη ηνλ 

θνηηεηή όηαλ πξόθεηηαη λα νινθιεξώζεη γηα λα δεη αλ ππάξρνπλ ζεκεία ηα νπνία 

ηα έρεη παξαιείςεη θαη πξέπεη λα δώζεη κεγαιύηεξε ζεκαζία». 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ΑΠ, φινη δήισζαλ φηη ζηελ έλαξμε ηεο ΓΔ ήηαλ πην 

θαζνξηζηηθή θαη απαξαίηεηε ε θαζνδήγεζε απφ ηνλ επηβιέπνληα. Ο οπιζμόρ ηος 

θέμαηορ ζεσξείηαη ζρεδφλ απφ φινπο κηα δχζθνιε θάζε ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ. 

«…Θεσξώ όηη ε βνήζεηα ζην ζεκείν απηό ήηαλ νπζηαζηηθή θαζώο ήκνπλ ζε 

κεγάιε ζύγρπζε ζρεηηθά κε ην ζέκα… » δήισζε έλαο απφθνηηνο. Οη ηέζζεξηο απφ 

ηνπο έμη  ΑΠ,  δήισζαλ φηη ππήξμε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα, ψζηε λα νξηζηεί 

ην ζέκα ηεο ΓΔ ρσξίο λα δειψζνπλ πσο είραλ πξφβιεκα κε απηφ. «…Τν ζέκα ήηαλ 

δηθή  κνπ ηδέα, αιιά κε βνήζεζε λα εληνπίζνπκε αθξηβώο ηη ζέινπκε λα πεηύρνπκε, 

πνην είλαη ην πξόβιεκα θαη πνην ην δεηνύκελν… », δήισζε έλαο απφθνηηνο. Άιινο 

απφθνηηνο αλαθέξεη φηη ν επηβιέπσλ ηνπ ππέδεημε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ήηαλ ηεο 

αξεζθείαο ηνπ θαη είραλ ζπλάθεηα κε ην δηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ.  

Όινη νη επηβιέπνληεο ππνζηεξίδνπλ πσο νη θνηηεηέο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία αδπλαηνχλ λα νξίζνπλ κφλνη ηνπο ην ζέκα ηεο ΓΔ ηνπο. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηνπο ζπκβνπιεχνπλ ή ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο νξίδνπλ ην ζέκα ηεο ΓΔ. «…Αλ 

δελ θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο ηη είλαη εξεπλεηηθό πξόβιεκα θαη δελ κάζεη λα ην 

εληνπίδεη δελ ζα θάλεη έξεπλα.  Άξα δελ έρεη ινγηθή εγώ λα δώζσ ην ζέκα. Τνλ 

θαζνδεγώ λα ην βξεη κόλνο ηνπ αιιά πξέπεη λα εληνπίζεη ην πξόβιεκα θαη όρη ην 

ζέκα…» επεζήκαλε έλαο επηβιέπσλ. Οη ηξεηο απφ ηνπο έμη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο 

δήισζαλ, φηη έλα θίλεηξν γηα λα θαηαθέξεη φ θνηηεηήο λα νινθιεξψζεη ηελ ΓΔ είλαη 

ην ζέκα λα ζρεηίδεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ, «…αλ δελ αξέζεη ζην θνηηεηή ην 

ζέκα πνπ θάλεη, δελ κπνξεί κεηά λα ζπλερίζεη… »αλαθέξεη ν έλαο επηβιέπσλ 

Όζνλ αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ηνπ επηβιέπνληα ζην ζηάδιο ηηρ αναζκόπηζηρ ηηρ 

βιβλιογπαθίαρ, νη ηέζζεξεηο ΔΠ ζπκθσλνχλ φηη ππνδεηθλχνπλ νη ίδηνη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζα γίλεη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη νη δχν δήισζαλ φηη αξρηθά αθήλνπλ ηνλ 

θνηηεηή λα βξεη κφλνο ηνπ ηηο πεγέο . «…Δγώ δελ ηνπο ππνδεηθλύσ ηηο πεγέο αιιά 

κόλν ηνλ ηξόπν πνπ ζα ςάμνπλ, ηηο πεγέο πηζηεύσ ζα ηηο βξνπλ κόλνη ηνπο θαη έηζη 

κόλν ζα κάζνπλ …» δήισζε έλαο επηβιέπσλ. Αληίζηνηρα απφ ηνπο έμη ΑΠ νη 

ηέζζεξηο δήισζαλ, φηη θαη νη επηβιέπνληεο ππέδεημαλ ηνλ ηξφπν δηεξεχλεζεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, αιιά θαη απηνί αληινχζαλ κφλνη ηνπο πιεξνθνξίεο.  «…Σηελ αξρή 

κε άθεζε λα ςάμσ κόλνο κνπ, όκσο κνπ ππεδείθλπε βηβιία, κνπ έζηειλε 

βηβιηνγξαθία κε e-mail, κε θαζνδήγεζε λα πάσ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ΔΑΠ, άξα κνπ 

ππεδείθλπε ζηελ πνξεία… », δήισζε έλαο απφθνηηνο. 

εκαληηθή θαίλεηαη η  ζςνειζθοπά ηος επιβλέπονηα ζηην ηήπηζη 

σπονοδιαγπάμμαηορ. Όπσο ππνζηήξημαλ νη ΔΠ, νη εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ΔΑΠ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο εθπφλεζεο ησλ ΓΔ εθαξκφδνληαη 

απφ ηνπο επηβιέπνληεο κε θάπνηα ειαζηηθφηεηα. Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θνηηεηέο ζπκκεξηδφκελνη ηηο αλάγθεο ηνπο (νηθνγελεηαθέο, επαγγεικαηηθέο θ.ι.π.), λα 

εθαξκφζνπλ έλα ρξνλνδηάγξακκα απφ θνηλνχ ζρεδηαζκέλν. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

πέληε ΔΠ θαίλεηαη, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα κφλνη ηνπο 

λα ζέζνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΓΔ θαη λα είλαη ζπλεπείο, «…Η εκπεηξία κέρξη 

ηώξα έρεη δείμεη ν θνηηεηήο κόλνο ηνπ δελ κπνξεί λα βάιεη έλα ρξνλνδηάγξακκα 

θαη λα ην ηεξήζεη..» Ο έθηνο ΔΠ ζεσξεί φηη «…Αλάινγα κε ην θνηηεηή, όπσο 

ππάξρνπλ πνιιώλ εηδώλ επηβιέπνληεο ππάξρνπλ θαη πνιιώλ εηδώλ θνηηεηέο. 
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Υπάξρνπλ θνηηεηέο πνπ είλαη πνιύ εληάμεη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ρξνληθά, 

πνηνηηθά, εξεπλεηηθά, ζην γξαπηό ιόγν θαη ππάξρνπλ θάπνηνη άιινη πνπ δελ είλαη 

ηππηθνί, δελ είλαη εληάμεη …». Όινη νη ΔΠ δήισζαλ πσο ηειηθά ζην ρξνλνδηάγξακκα 

πνπ ηίζεηαη ππάξρεη ειαζηηθφηεηα ζηηο εκεξνκελίεο, ηηο αλνρέο ηνπ νπνίνπ φκσο 

επνπηεχεη ν επηβιέπσλ, πνπ ππελζπκίδεη ζην θνηηεηή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φηαλ 

ζεσξεί φηη ρξεηάδεηαη. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ απνθνίησλ, φινη δήισζαλ, φηη αθνινχζεζαλ 

ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ. Σέζζεξηο απφ απηνχο, είπαλ φηη ην ρξνλνδηάγξακκα 

θηηάρηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα, ζε έλαλ δφζεθε αξθεηά κεγάιε 

ειεπζεξία ζην ηη ζα θάλεη θαη ζε έλαλ δφζεθε ην ρξνλνδηάγξακκα απφ ηνλ 

επηβιέπνληα. Σξεηο ππνζηήξημαλ, φηη ππήξρε ειαζηηθφηεηα ζηηο εκεξνκελίεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηξεηο φηη «…ππήξρε ζρνιαζηηθόηεηα θαη πίεζε από ηνλ 

επηβιέπνληα γηα ηελ ηήξεζε ησλ εκεξνκεληώλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. ».  

Σέινο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ επηβιεπφλησλ, θάλεθε ε άπνςε γηα ηελ αλάγθε 

κεγαιχηεξεο ζηήξημήο ηνπο ζην ζπκβνπιεπηηθφ ηνπο ξφιν. Όπσο δήισζαλ φινη, 

ππάξρεη κφλν έλα γεληθφ πιάλν ησλ ελεξγεηψλ ηνπ επηβιέπνληα γηα ηηο ΓΔ, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη θαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ΓΔ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ΘΔ παξέρεηαη απφ ηνλ 

ζπληνληζηή πιηθφ κε βαζηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ΓΔ ζηελ ΔΚΠ65. Οη 

ηέζζεξηο απφ ηνπο ΔΠ δήισζαλ πσο έλαο ιεπηνκεξέζηεξνο θψδηθαο-πιάλν ελεξγεηψλ 

ηνπ επηβιέπνληα ζα ήηαλ θάηη ζεηηθφ θαη ζα βνεζνχζε, δειαδή  «..θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ην πώο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη θάπνηνο θνηηεηήο θαη κε πνηα 

ζεηξά ζα πξέπεη λα θάλεη θάπνηα πξάγκαηα γηα λα νινθιεξώζεη ηε ΓΔ ηνπ, αιιά λα 

έρεη θαη απηό πνπ ιέκε πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζπλαληήζεη νη επηβιέπνληεο  π.ρ. 

κειέηεο πεξίπησζεο θαη πσο ηηο αληηκεηώπηζαλ, γηα λα κεηαθεξζεί ε εκπεηξία, 

πξνβιήκαηα κε ην ζέκα κε ηνπο θνηηεηέο κε ηελ όιε δηαδηθαζία, λαη κειέηεο 

πεξίπησζεο…». Όκσο φινη νη επηβιέπνληεο δήισζαλ φηη ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο 

Οκάδαο Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ, ηξεηο θνξέο ηνλ ρξφλν, ζπδεηνχληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηηο ΓΔ θαη απηφ είλαη έλα ζεηηθφ ζηνηρείν.  

Οη απφςεηο ινηπφλ ηνπ δείγκαηνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, σο πξνο ην 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ηνπ επηβιέπνληα βξίζθνληαη ζε γεληθή ζπκθσλία κε ηηο απφςεηο 

ησλ εξεπλεηψλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο.  

 

Ο πόλορ ηος επιβλέπονηα υρ ππορ ηην επικοινυνία με ηοςρ θοιηηηέρ 

Γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ πνξεία ηεο ΓΔ ζπκθψλεζαλ θαη νη 

επηβιέπνληεο θαη νη απφθνηηνη ηνπ δείγκαηνο. Οη πέληε απφ ηνπο έμη ΔΠ αλαθέξνπλ 

φηη ε ζπρλφηεηα, ηα κέζα θαη ε πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ επηβιέπνληα κε ην 

θνηηεηή, απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθπφλεζε θαη 

νινθιήξσζε ηεο ΓΔ. «..Ναη όζν πην θαιή είλαη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε επηθνηλσλία 

θαη όζν θαιύηεξε είλαη ε ζπλεξγαζία, ηόζν πην θαιά θπιάεη ε ΓΔ..» Ο έθηνο ΔΠ 

ζεσξεί πσο «..Σε έλα βαζκό λαη.. Καη πνιύ ζπρλά κπνξεί λα ηελ επεξεάζεη είηε 

ζεηηθά είηε αξλεηηθά..»  

Οη απαληήζεηο φισλ ησλ ΑΠ επηβεβαίσζαλ ηνπο ΔΠ. Θεσξνχλ φηη ε επηθνηλσλία 

ηνπο κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή επεξέαζε ζεηηθά ηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ ηνπο. 

«..ρσξίο ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ βνήζεηα από ηελ επηβιέπνπζα δελ ζα είρα 

νινθιεξώζεη ηελ ΓΔ..» δήισζε έλαο απφ απηνχο. 

Σξεηο απφ ηνπο έμη ΑΠ επεζήκαλαλ φηη κε ηε ζπρλή εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλία κε 

ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή αληηκεησπίζηεθε ην εκπφδην ηεο  θπζηθήο απφζηαζεο πνπ 

ππήξρε κεηαμχ ηνπο.   
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Δληνλφηεξε αλάγθε γηα επηθνηλσλία δεκηνπξγείηαη ζηηο ίδηεο θάζεηο ηεο 

εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, πνπ ν θνηηεηήο έρεη αλάγθε γηα ζπκβνπιεπηηθή θαη θαζνδήγεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά φινη νη ΔΠ αλέθεξαλ φηη ζην αξρηθφ ζηάδην, δειαδή ζηνλ νξηζκφ 

ηνπ ζέκαηνο ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα επηθνηλσλία. ε απηφ ζπκθψλεζαλ θαη 

απφθνηηνη, αιιά επηπιένλ αλέθεξαλ θαη ζε άιια ζηάδηα ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ 

έλνησζαλ έληνλε ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή,  φπσο: 

«…ζην ηέινο ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, ζηε ζπδήηεζε θαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα, γηαηί δελ κέηξαγε κόλν ε νπζία ησλ πξαγκάησλ κέηξαγε ν ηύπνο», 

«..ζηελ ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ», «..ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ», « 

..ζηελ δόκεζε ηνπ πιηθνύ», ήηαλ κεξηθέο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ απνθνίησλ. 

Απφ ηηο απαληήζεηο θαη ησλ ΔΠ θαη ΑΠ θάλεθε, φηη δελ ηεξήζεθε θάπνην 

ρξνλνδηάγξακκα πξνγξακκαηηζκέλσλ εκεξνκεληψλ επηθνηλσλίαο, φπσο πξνηείλεη ην 

OU/UK θαη φηη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαζνξίδνληαλ απφ 

ηηο αλάγθεο ηνπ θνηηεηή. «..Θέισ λα λνηώζνπλ όηη όηαλ έρνπλ αλάγθε λα 

επηθνηλσλήζνπλ καδί κνπ, ζα κπνξνύλ λα ην θάλνπλ..», δήισζε έλαο επηβιέπσλ. 

Αληίζηνηρα έλαο απφθνηηνο αλαθέξεη: «..όηαλ αηζζαλόκνπλ ηελ αλάγθε όηη πξέπεη 

λα ζπλνκηιήζσ κε ηνλ επηβιέπνληα ή όηη πξέπεη λα ηνπ δείμσ έλα θνκκάηη από 

απηά πνπ είρα θηηάμεη… απηό ήηαλ ην κεγάιν ζεηηθό..»  
Οη ΔΠ δήισζαλ φηη είλαη δηαζέζηκνη λα αθηεξψζνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα 

επηθνηλσλία φηαλ νη θνηηεηέο ην δεηνχλ «..Πξνζπαζώ λα αθηεξώζσ όζν ρξόλν 

ρξεηάδεηαη ν θνηηεηήο θαη ε αιήζεηα είλαη όηη δελ αθηεξώλσ ηνλ ίδην ρξόλν ζε 

όινπο ηνπο θνηηεηέο. Όρη επεηδή θάλσ θάπνηεο δηαθξίζεηο αιιά πνιιέο θνξέο 

πξέπεη θαη ν θνηηεηήο λα δείμεη όηη ρξεηάδεηαη βνήζεηα..». Οη ΑΠ δήισζαλ «…Όζε 

επηθνηλσλία ρξεηάζηεθα ηελ είρα..» θαη  δχν ππεξηφληδαλ ηελ δηάζεζε πνπ έδεηρλε ν 

επηβιέπσλ λα επηθνηλσλεί  καδί ηνπο αθηεξψλνληαο πνιχ ρξφλν. 

Ωο πξνο ην μέζο ηηρ επικοινυνίαρ, ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαίλεηαη λα έρεη 

ηελ πξψηε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ΔΠ θαη ΑΠ θαη αθνινπζεί ε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία κε e-mail. «..Τν ηειέθσλν. Καη ην ζέινπλ θαη νη θνηηεηέο κνπ… ζην 

ζρεδηαζκό εθεί πνπ ρξεηάδεηαη λα βνεζήζσ εθεί πνπ ππάξρεη ην πξόβιεκα ππάξρεη 

πάληνηε ην ηειέθσλν..» δήισζε ελδεηθηηθά έλαο επηβιέπσλ.  «..Γελ ηέζεθε ζέκα 

πσο ζα επηθνηλσλνύκε, ζεσξήζεθε απηνλόεην ην e-mail, επεηδή εγώ ην 

ρξεζηκνπνηώ ζε όιεο ηηο δνπιεηέο κνπ.». Η πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία είλαη 

ην ηξίην κέζνλ επηθνηλσλίαο γηα δχν απφ ηνπο έμη ΔΠ. Η αιιεινγξαθία κε ην 

ηαρπδξνκείν δελ αλαθέξζεθε σο επηινγή απφ θαλέλαλ ΔΠ. Έλαο κφλν ΑΠ. δήισζε 

πσο αληηκεηψπηζε ην πξφβιεκα ηεο επηθνηλσλίαο θαη κε ηαμίδηα γηα πξφζσπν κε 

πξφζσπν επαθή κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. 

Όζνλ αθνξά ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ πποβλημαηικήρ επικοινυνίαρ νη πέληε απφ 

ηνπο έμη ΔΠ δήισζαλ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξίνδνη, ζηηο νπνίεο νη 

θνηηεηέο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ έρνπλ ηαθηηθή επηθνηλσλία καδί ηνπο, επηρεηξνχλ 

λα επηθνηλσλήζνπλ κε απηνχο, είηε κέζσ ηειεθψλνπ είηε κέζσ e-mail, 

πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ ην θάλνπλ, αιιά θαη γηα λα ηνπο 

ππελζπκίζνπλ ηεο ππνρξεψζεηο ηνπο «..γηα λα «ρηππήζσ θακπαλάθη» θαη μέξσ 

βέβαηα εθ ησλ πξνηέξσλ όηη ζα έρεη αλάγθε από θάπνηα ιόγηα ππνζηήξημεο. Μηα 

θνπβέληα, ιίγν ρηνύκνξ, θάπνην αζηείν θαη κεηά ζνβαξή ζπδήηεζε γηα ηνπο 

ρξόλνπο θαη ην πώο ζα θάλεη θάπνηα πξάγκαηα» αλαθέξεη ελδεηθηηθά έλαο απφ ηνπο 

πέληε επηβιέπνληεο. Ό έλαο κφλν επηβιέπσλ δήισζε φηη: «Γελ ην αληηκεησπίδσ από 

ηδενινγηθνύο ιόγνπο. Γειαδή, αλ δελ ππάξρεη εθπεθξαζκέλν ην ζέισ κε πξάμεηο, 

εγώ δελ παξεκβαίλσ.»  
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Σέινο νη πέληε απφ ηνπο έμη ΔΠ δήισζαλ φηη κεξηθέο θνξέο παξνηξχλνπλ ηνπο 

θνηηεηέο ηνπο λα επικοινυνούν και με άλλοςρ θοιηηηέρ πος εκπονούν ΓΔ, 

επηδηψθνληαο  κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ηνπ κεηψζνπλ ηελ έληαζε ηνπ άγρνπο ηνπο θαη λα 

ελζαξξπλζεί ν έλαο θνηηεηή απφ ηνλ άιινλ. Ο έθηνο ΔΠ δήισζε πσο  «..Απηό δελ ην 

πνιπθάλσ. Φνβάκαη δειαδή ην λα επηθνηλσλεί κε άιινπο θνηηεηέο, ηνπ ιέσ όκσο 

έκκεζα κπεο ζηελ online βηβιηνζήθε ηνπ ΔΑΠ θαη δεο ηηο δνπιεηέο άιισλ..» Οη 

πέληε απφ ηνπο έμη ΑΠ απάληεζαλ φηη νη επηβιέπνληεο δελ ηνπο παξφηξπλαλ λα 

επηθνηλσλνχλ κε άιινπο θνηηεηέο Η κία απφθνηηνο δήισζε θαηαθαηηθά, φηη 

«…ππήξρε κηα νκάδα κε ηελ ίδηα εηδηθόηεηα θαη είρακε κεηαμύ καο απηή ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ν θαζέλαο λα ππνζηήξηδε ηνλ άιινλ θαη απηό βνήζεζε πάξα 

πνιύ.» 

Όια ηα παξαπάλσ επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε ησλ Grady & 

Hoffman, φηη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ελεξγνπνηεί ζην κέγηζην βαζκφ ηηο δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ, γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο θνηηεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο, ηνπο 

θφβνπο θαη ακθηβνιίεο ηνπο γηα ηελ πνξεία ηεο ΓΔ θαη λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο 

 

Ο πόλορ ηος επιβλέπονηα υρ ππορ ηην ενθάππςνζη ηυν θοιηηηών 

Όπσο δήισζαλ φινη νη ΔΠ έρνπλ εληνπίζεη ζπκπηψκαηα άγσοςρ ζε φινπο ηνπο 

θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ΓΔ. Οη ηέζζεξηο απφ ηνπο έμη δήισζαλ φηη κε πξσηνβνπιία 

δηθή ηνπο αιιά θαη ηνπ θνηηεηή πξνζπαζνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ λα δηαρεηξηζηεί απηνχ 

ηνπ είδνπο ηηο αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο. Έλαο ΔΠ δήισζε «..Τν ζέκα είλαη όηη ν 

επηβιέπσλ κπνξεί λα επέκβεη ζε έλα θνπηάθη απηνύ ηνπ άγρνπο, όπνπ είλαη ε 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν θνηηεηήο 

γηα ηηο ΓΔ. Από εθεί θαη πέξα δελ κπνξεί λα κπεη ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα..» 

Σέζζεξεηο απφ ηνπο έμη ΑΠ δήισζαλ πσο έλνησζαλ ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, 

απνγνήηεπζεο αθφκε θαη παληθνχ θαη δχν πσο δελ έλησζαλ πνηέ. Οη ηέζζεξεηο απφ 

ηνπο έμη δελ ζθέθηεθαλ λα ηα παξαηήζνπλ εμ αηηίαο ησλ αγρσηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

«..Έλνησζα άγρνο, παληθό, απνγνήηεπζε, θνύξαζε, αιιά δελ ζθέθηεθα πνηέ λα ηα 

παξαηήζσ. Σε δύν SOS πνπ εμέπεκςα ε επηβιέπνπζα κνπ βξήθε ιύζεηο»,  δήισζε 

ελδεηθηηθά έλαο απφθνηηνο. 

Η ελζάξξπλζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή πξνο ηνλ θνηηεηή, πξνθεηκέλνπ απηφο 

λα δηαρεηξηζηεί ηηο αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο 

ηεο ΓΔ ζηελ ΘΔ ΔΚΠ65, είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, 

δήισζε ε πιεηνςεθία ησλ ΔΠ θαη ΑΠ «…Αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ, είηε από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο πνπ 

ηνπο επεξεάδνπλ, αιιά θαη από ηελ ίδηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο… θαη εθεί ν 

επηβιέπσλ πξέπεη λα επέκβεη, λα εκςπρώζεη ην θνηηεηή, λα ηνπ δηώμεη ιίγν ην 

άγρνο όζν κπνξεί…» δήισζε έλαο ΔΠ, ελψ έλαο ΑΠ είπε ραξαθηεξηζηηθά: 

«…εξγάδνκαη έρσ θαη παηδηά έρσ θη’ άιιεο ππνρξεώζεηο, έρσ πνιύ απαηηεηηθή 

δνπιεηά εδώ πέξα, νπόηε είρα πάξα πνιιέο ππνρξεώζεηο. Δίρα άγρνο πνιύ, ν 

επηβιέπσλ ήηαλ πνιύ ελζαξξπληηθόο…» 

Ωο πξνο ηνπο ηπόποςρ ενθάππςνζηρ ηυν θοιηηηών από ηον επιβλέπονηα, νη 

πέληε απφ ηνπο έμη ΔΠ, δήισζαλ φηη νη πην ζπλεζηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ελζαξξχλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θνηηεηή ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ηηο εμέιημεο ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ είλαη ε επηθνηλσλία  θαη ε ζπδήηεζε καδί ηνπ. 

Δλδεηθηηθή είλαη ε άπνςε ελφο επηβιέπνληα «…Σπδήηεζε, ζπδήηεζε γηα λα 

μεθαζαξίδνληαη ηα ζέκαηα. Δπηθνηλσλία, αιιά ζπδήηεζε κε ηελ έλλνηα όηη ν 

θνηηεηήο πνιύ ζπρλά έρεη απνξίεο πνπ κπνξεί λα κείλνπλ αλαπάληεηεο θαη νη 
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απνξίεο απηέο δεκηνπξγνύλ κηα αβεβαηόηεηα κηα έιιεηςε ζηγνπξηάο, ε νπνία νδεγεί 

ζην άγρνο…».  

Άιινο επηβιέπσλ δήισζε: «..Θεσξώ όηη ε ζεκαληηθόηεξε βνήζεηα πνπ κπνξώ λα 

πξνζθέξσ ζην άγρνο, είλαη λα πξνζπαζήζσ λα ιύζσ ηα  πξνβιήκαηα…, δηόηη 

πηζηεύσ όηη αλ ηνπ ιύζεηο έλα πξόβιεκα.. βιέπσ όηη ηνπ θεύγεη ην άγρνο…». 

Όινη νη  ΔΠ θαη ΑΠ ζπκθψλεζαλ φηη γεληθά νη θαιέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο ηνπ 

θνηηεηή κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά θαη δεκηνπξγνχλ 

επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπφλεζε θαη  νινθιήξσζε ηεο ΓΔ.  «..Πηζηεύσ 

όηη ηα πξάγκαηα πάλε θαιύηεξα όηαλ νη ζρέζεηο είλαη νηθείεο θαη θηιηθέο…γηαηί 

όηαλ νη ζρέζεηο είλαη νηθείεο, έρεη ζάξξνο ν θνηηεηήο λα επηθνηλσλήζεη θαη λα 

εθθξάζεη ηελ  απνξία ηνπ, ην άγρνο ηνπ θαη λα δεηήζεη απηή ηελ ελζάξξπλζε..» 

δήισζε έλαο επηβιέπσλ ηνπ δείγκαηνο. Σα επξήκαηα απηά  εληζρχνληαη θαη απφ ηηο 

απφςεηο ηεο Thoits (2001), ε νπνία ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ χπαξμε κηαο κνξθήο 

νηθεηφηεηαο κεηαμχ επηβιέπνληα θαη ζπνπδαζηή γηα λα επνπηεπζεί δεκηνπξγηθά κία 

εξγαζία θαη ηνπ Kritsoni (2008), πνπ  ππνζηεξίδεη φηη νη επηβιέπνληεο ΓΔ ζα πξέπεη 

λα είλαη ζεηηθνί, ελζνπζηψδεηο, αηζηφδνμνη θαη ρξήζηκνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο θνηηεηέο.  

Έλαο κφλν απφ ηνπο έμη ΔΠ ήηαλ επηθπιαθηηθφο θαη δήισζε «..Θεσξώ όηη νη 

ζρέζεηο νη θηιηθέο πξέπεη λα απνθεύγνληαη. Ο ζεβαζκόο λα είλαη δεδνκέλνο, αιιά νη 

πνιύ θηιηθέο δελ πξέπεη λα ζπκβαίλνπλ, γηαηί ν άιινο δεκηνπξγεί θάπνηεο ειπίδεο 

πέξα από όζα θάλεη. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζρέζε ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο, 

ζεβαζκνύ αιιά όρη θηιίαο κε ηελ νπζηαζηηθή έλλνηα…». 

 

 

Σςμπεπάζμαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο απηήο έξεπλαο δελ κπνξνχλ βεβαίσο λα γεληθεπηνχλ. 

Γείρλνπλ φκσο φηη νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο θαη νη θνηηεηέο πνπ βίσζαλ ηε 

δηαδηθαζία εθπφλεζεο ΓΔ ζηε ΘΔ ΔΚΠ65, ζεσξνχλ φηη ν ξφινο  ηνπ επηβιέπνληα 

είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔ θαη θαη΄ επέθηαζε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή. Ο ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα 

δηεξεπλήζεθε ζε φιεο ηηο θάζεηο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ σο πξνο ηξεηο άμνλεο: ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ επηθνηλσλία-αιιειεπίδξαζε κε ην θνηηεηή.  

χκθσλα κε ηηο απφςεηο  ηνπ δείγκαηνο ησλ επηβιεπφλησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ 

απνθνίησλ, ν ζςμβοςλεςηικόρ πόλορ ηος επιβλέπονηα καθηγηηή είλαη ζεκαληηθφο 

ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο έσο ηελ 

ζπγγξαθή ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ΓΔ. Πεξηζζφηεξν 

θαζνξηζηηθφο είλαη ζην αξρηθφ ζηάδην πνπ γίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ ζέκαηνο θαη 

θαζνξηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. Σελ πεξίνδν απηή, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο 

αθηεξψλεη ζπλήζσο θαη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ζπκβνπιεπηηθή. Η ζπκβνπιεπηηθή 

παξέκβαζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή είλαη ρξήζηκε θαη ζηελ εθαξκνγή ελφο 

ξεαιηζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ην νπνίν νη θνηηεηέο δελ έρνπλ εκπεηξία λα ζέζνπλ 

θαη λα εθαξκφζνπλ. Δπηπιένλ νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο ππνδεηθλχνπλ ζηνπο 

θνηηεηέο ηνλ ηξφπν θαη ηηο πεγέο γηα ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Ο 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί κε θαλελφο είδνπο εηδηθφ έληππν 

ή ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα παξέρεη ην ΔΑΠ, δηφηη 

νη θνηηεηέο έρνπλ αλάγθε ηε δηα δψζεο ζπκβνπιεπηηθή ηνπ. Με ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ηεο επίβιεςεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο επηβιεπφλησλ ηεο ΟΓΠ 

ζηελ ΔΚΠ65 θαη αληαιιάζζνληαη εκπεηξίεο.  
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Γηα λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ απφζηαζε πνπ 

ρσξίδεη ηνλ επηβιέπνληα απφ ηνπο θνηηεηέο, ν επηβιέπσλ ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη ηειηθά απφ ηηο νκνινγίεο ησλ ΑΠ θαίλεηαη φηη θαηαθέξλεη 

λα κεηψζεη ην αίζζεκα ηεο απνκφλσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηειέθσλν θαη ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο θπξηφηεξνπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο. Η ποιόηηηα ηηρ επικοινυνίαρ και αλληλεπίδπαζηρ, πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην θνηηεηή θαη ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, επεξεάδεη ζεηηθά 

ηελ εθπφλεζε θαη νινθιήξσζε ηεο ΓΔ. Σελ πεξίνδν ηεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ν θνηηεηήο έρεη ηε κεγαιχηεξε αλάγθε 

γηα επηθνηλσλία κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, ν νπνίνο ρσξίο λα εθαξκφδεη 

ρξνλνδηάγξακκα πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ, είλαη πάληα δηαζέζηκνο 

αθηεξψλνληαο ηνλ απαξαίηεην γηα ην θνηηεηή ρξφλν γηα επηθνηλσλία. Όηαλ νη 

θνηηεηέο απνθεχγνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ 

επηβιέπνληα, απηνί θξνληίδνπλ λα επηθνηλσλνχλ, ππελζπκίδνληαο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. Οη επηβιέπνληεο κεξηθέο θνξέο παξνηξχλνπλ ηνπ θνηηεηή ηνπο λα επηθνηλσλεί 

κε άιινπο θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ΓΔ, επηδηψθνληαο  κε ηνλ ηξφπν απηφ λα κεηψζνπλ 

ηελ έληαζε ηνπ άγρνπο ηνπ θαη  λα ελζαξξπλζεί ν έλαο θνηηεηή απφ ηνλ άιινλ.  

Ο ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα γίλεηαη αηζζεηφο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο, 

πνπ νη θνηηεηέο ρξεηάδνληαη ενθάππςνζη και εμτύσυζη, γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ησλ ΓΔ θαη ηνπο 

νδεγνχλ, φπσο δήισζαλ κεξηθνί, ζηελ απνγνήηεπζε, ηνλ παληθφ θαη ζε ιίγεο 

πεξηπηψζεηο ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ. Η έξεπλα έδεημε φηη δελ έρνπλ φινη νη 

θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ΓΔ ηηο ίδηα αλάγθε γηα ελζάξξπλζε-εκςχρσζε. Η ζπρλφηεξε 

επηθνηλσλία θαη ζπδήηεζε κε ηνπο θνηηεηέο είλαη νη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

επηβιέπνληεο  γηα λα ηνπο εκςπρψζνπλ. Σν θαιφ θιίκα θαη νη θαιέο, «θηιηθέο» 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ θνηηεηή θαη ηνλ επηβιέπνληα θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεηηθά, 

ζηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔ.  

Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη νη απφςεηο ηνπ δείγκαηνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, σο πξνο 

ην ξφιν ηνπ επηβιέπνληα, βξέζεθαλ ζε γεληθή ζπκθσλία κε ηηο απφςεηο ησλ 

εξεπλεηψλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο.  

Θα είρε ελδηαθέξνλ επίζεο λα ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί κηα πνζνηηθή έξεπλα, 

κε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ, κε ηνπο ίδηνπο άμνλεο ηεο έξεπλαο απηήο, ζε δείγκα κε 

ηθαλφ αξηζκφ ΔΠ θαη ΑΠ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΚΠ, ψζηε λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν 

ηα επξήκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ.   
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