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Εργαλεία για μέλη του ΕΚΠΑ

• Άδεια χρήσης του Microsoft Office 365 for Education, του OneDrive for Business 
με 1 TB αποθηκευτικό χώρο και του Skype for Busines (https://o365.uoa.gr/).

• Σύνδεση στο Internet μέσω του εικονικού ιδιωτικού δικτύου (vpn) του ΕΚΠΑ για 
αναζήτηση βιβλιογραφίας με πρόσβαση στα πλήρη κείμενα. Ισχύει για 
βιβλιογραφικές βάσεις στις οποίες το ΕΚΠΑ διατηρεί ενημερωμένη συνδρομή 
(βλ. http://www.noc.uoa.gr/syndesh-sto-diktyo/eikoniko-idiwtiko-diktyo-
vpn.html).

• Ενιαία βιβλιογραφική αναζήτηση ηλεκτρονικών και έντυπων πηγών μέσω της 
πύλης βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ (βλ. http://www.lib.uoa.gr/).

https://o365.uoa.gr/
http://www.noc.uoa.gr/syndesh-sto-diktyo/eikoniko-idiwtiko-diktyo-vpn.html
http://www.lib.uoa.gr/


Βιβλιογραφική ανασκόπηση

• Μελετητής Google (https://scholar.google.com/). Βιβλιογραφική αναζήτηση, 
δυνατότητα online αποθήκευσης των πηγών για ανάγνωση αργότερα μέσω της 
λειτουργίας ‘Η βιβλιοθήκη μου’.

• Mendeley (https://www.mendeley.com/). Ευέλικτη οργάνωση και διαμοιρασμός 
βιβλιογραφίας, αναζήτηση όρων, εισαγωγή βιβλιογραφικών παραπομπών και 
δημιουργία βιβλιογραφικού καταλόγου στον επεξεργαστή κειμένου – magic!

• Zotero (https://www.zotero.org/). Ίδιες λειτουργίες και παρόμοιο interface με το 
Mendeley, αν και κάπως λιγότερο χρηστικό στην αναζήτηση όρων.

• Adobe Reader (https://get.adobe.com/reader/). Ισχυρή αναζήτηση όρων σε 
πολλαπλά αρχεία pdf με τη λειτουργία ‘Advanced search’.

https://scholar.google.com/
https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
https://get.adobe.com/reader/


Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων – πέρα από το SPSS

• Jamovi (https://www.jamovi.org/). Στατιστικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα 
βασισμένο στη γλώσσα R. Ιδιαίτερα εύχρηστο, με πλήρεις δυνατότητες, 
επεκτεινόμενο, διαρκώς εμπλουτιζόμενο και δωρεάν! 

• JASP (https://jasp-stats.org/). Παρόμοιο με το Jamovi σε φιλοσοφία και 
λειτουργικότητα, με έμφαση στη μπεϋζιανή προσέγγιση.

• PSPP (https://www.gnu.org/software/pspp/). Μια περιορισμένων δυνατοτήτων, 
αλλά ανοιχτού κώδικα (δηλ. δωρεάν) αντιγραφή του SPSS – για τους νοσταλγούς 
των δεινοσαύρων ☺ .

https://www.jamovi.org/
https://jasp-stats.org/
https://www.gnu.org/software/pspp/


Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

• Φωνητική πληκτρολόγηση στα ελληνικά με Google Docs (https://docs.google.com/).

• Taguette (https://www.taguette.org/). Εύχρηστη και δωρεάν πλατφόρμα για την 
κωδικοποίηση κειμένων από άτομα ή ομάδες.

• Voyant tools (https://voyant-tools.org/). Ανοιχτού κώδικα διαδικτυακή εφαρμογή 
με πλούσια και εύχρηστα εργαλεία για την ανάλυση κειμένων.

• Iramuteq (http://www.iramuteq.org/). Ισχυρό, αν και λίγο ιδιότροπο, λογισμικό για 
πολυδιάστατες αναλύσεις κειμένων. Εξαιρετικές γραφικές απεικονίσεις συστάδων, 
ομοιοτήτων και λεκτικών νεφών.

• Bλ. https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-free-qualitative-data-analysis-
software/ για ανασκόπηση 19 συναφών εργαλείων ανοιχτής πρόσβασης.

https://docs.google.com/
https://www.taguette.org/
https://voyant-tools.org/
http://www.iramuteq.org/
https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-free-qualitative-data-analysis-software/


Συγγραφή δοκιμίου

• APA Style (https://apastyle.apa.org/). Online έκδοση του οδηγού δημοσιεύσεων 
του APA και πολλά περισσότερα: οδηγοί, webinars, πρότυπα αρχεία, κ.ά.

• Ο οδηγός συγγραφής πτυχιακής εργασίας του Τμήματος Ψυχολογίας ΕΚΠΑ 

βρίσκει εφαρμογή σε κάθε είδος δημοσίευσης ψυχολογικού περιεχομένου 

(http://www.psych.uoa.gr/fileadmin/psych.uoa.gr/uploads/curriculum/EKPA-

Psych-degree-thesis-guidelines.pdf). 

• Εργαλεία ελέγχου λογοκλοπής (π.χ. https://plagiarismdetector.net/). Χρήσιμα, αν 

και λιγότερο αποτελεσματικά με τον έλεγχο της γκρίζας βιβλιογραφίας.  

• Ένα χρήσιμο άρθρο με εργαλεία και στρατηγικές για επιστημονική συγγραφή: 

https://doi.org/10.1002/bmb.20815

https://apastyle.apa.org/
http://www.psych.uoa.gr/fileadmin/psych.uoa.gr/uploads/curriculum/EKPA-Psych-degree-thesis-guidelines.pdf
https://plagiarismdetector.net/
https://doi.org/10.1002/bmb.20815

