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Παράδοση της εργασίας αμέσως μετά το Πάσχα 

Η εργασία (Επισκόπηση-Tutorial)  είναι ατομική ή ομαδική (2 ή 3 φοιτητές). Μπορείτε να

γράψετε την εργασία (ΟΧΙ πάνω από 15 σελίδες) είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά. Θα την

παρουσιάσετε (περίπου 20 διαφάνειες) στην τάξη τις τελευταίες εβδομάδες του μαθήματος.

Η εργασία θα είναι  εκπαιδευτικού χαρακτήρα και  θα απευθύνεται  σε ανθρώπους με απλές

γνώσεις  πληροφορικής  και  δικτύων  του  μέσου  επιπέδου  των  συμφοιτητών  σας.  Ιδιαίτερα

χρήσιμο  είναι  να  περιέχει  πολλά  γραφήματα,  πίνακες,  φωτογραφίες,  σύντομα  βίντεο,

animation,  κτλ.  Να  μην  περιέχει  μαθηματικά  και  πολύ  εξειδικευμένες  πληροφορίες

(technicalities). Δώστε έμφαση στο να καταλάβετε καλά ότι γράψετε και αντίστοιχα να

καταλάβουν  οι  συμφοιτητές  σας  το  κείμενο  και  την  παρουσίασή  σας.  Μην  απλώς

αντιγράψετε υλικό που βρήκατε δίχως να το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε το θέμα

σας  διαβάζοντας  στο  Wikipedia.org και  σχετικά  κεφάλαια  βιβλίων  στη  βιβλιοθήκη.  Δώστε

έμφαση σε σύγχρονα standards & open source software. Για την ορολογία που δεν γνωρίζετε

την ακριβή της μετάφραση, μπορείτε να έχετε σε παρένθεση και τον Αγγλικό όρο.

θα μου παραδώσετε την εργασία σε έντυπη μορφή στην τάξη ΚΑΙ θα την στείλετε (ένα μόνο

αρχείο της εργασίας και ένα μόνο αρχείο της παρουσίασής σας) με email στον Φίλιππο Κολοβό

(filippos  @  uom  .  edu  .  gr). Η εργασία σας μαζί  με το όνομά σας θα εμφανιστεί  στο σύνδεσμο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ της ιστοσελίδας του μαθήματος στο http  ://  conta  .  uom  .  gr 

Κάθε εργασία πρέπει να βασίζεται σε πολλές (τουλάχιστον 15) πρόσφατες (2014, 2015, 2016)

βιβλιογραφικές αναφορές από άρθρα περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων, πηγές στο Web και

βιβλία/ εγχειρίδια/ οδηγούς συστημάτων. Σε οποιαδήποτε σημείο της εργασίας σας δανείζεστε

πληροφορίες από άλλο συγγραφέα πρέπει να υπάρχει  παραπομπή στη βιβλιογραφία. Δώστε

προσοχή στον κανονισμό του μεταπτυχιακού όσον αφορά την  αντιγραφή. Ο τρόπος γραφής

των αναφορών να ακολουθεί το APA style:

http://www.vanguard.edu/psychology/faculty/douglas-degelman/apa-style/ 

mailto:filippos@uom.edu.gr
http://conta.uom.gr/


Η Εργασία πρέπει να περιλαμβάνει:

1η σελίδα: Τίτλο που θα δώσετε εσείς (Αγγλικά & Ελληνικά), Ονοματεπώνυμά σας.

Ημερομηνία, Στοιχεία Μαθήματος (οι 4 γραμμές που υπάρχουν στην αρχή αυτής

της σελίδας). 

2η σελίδα: Περίληψη (στα Αγγλικά και στα Ελληνικά)  (10%).

3η σελίδα: Παρουσίαση θέματος/ προβλήματος (10%).

4η -12η σελίδα: Ανάλυση θέματος με συχνές βιβλιογραφικές αναφορές μέσα το κείμενο.

 Ταξινόμηση. Συγκρίσεις. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα (40%).

13η σελίδα: Συμπεράσματα. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα (10%).

14η -15η σελίδα: Βιβλιογραφία (10%).

Παρουσίαση στην τάξη: 20%
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