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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Τα αντικείμενα των τεσσάρων συνολικά κύκλων συναντήσεων για την εκπόνηση της ομαδικής εργασίας 
έχουν ως εξής: 
 
1ος κύκλος συναντήσεων:  Επιλογή θέματος & Βιβλιογραφική ανασκόπηση [ολοκληρώθηκε] 

Αποφασίζεται το θέμα μελέτης και το περιεχόμενο και οι πηγές που θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη 
του κειμένου της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Τι θα πρέπει να έχει κάθε ομάδα μαζί της στη συνάντηση: Τη διατύπωση ενός θέματος κι ακόμη ενός, 
εναλλακτικού, καθώς και κάποιες ενδεικτικές πηγές. 
 
2ος κύκλος συναντήσεων: Έλεγχος βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ΕΠ/ ΕΕ [23/4/18 – 10/5/18] 

Συζητείται το κείμενο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και η διατύπωση του Ερευνητικού 
Προβλήματος και των Ερευνητικών Ερωτημάτων του εμπειρικού μέρους της εργασίας. 
 

Τι θα πρέπει να έχει κάθε ομάδα μαζί της στη συνάντηση:  

(α) Το κείμενο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης εκτυπωμένο 
(β) Τη διατύπωση του Ερευνητικού Προβλήματος και των δυο Ερευνητικών Ερωτημάτων σε ξεχωριστή 
σελίδα 
 
3ος κύκλος συναντήσεων: Κατασκευή ερωτηματολογίου & συνέντευξη [10/5/18 – 30/5/18] 

Κάθε ομάδα συγκροτεί ένα ερωτηματολόγιο (12-15 ερωτήσεων για μαθητές ή 12-18 ερωτήσεων για 
ενήλικες), το αποστέλλει στη διεύθυνση tutorialsakonidis@gmail.com, λαμβάνει σχόλια ηλεκτρονικά, το 
διορθώνει και το διανέμει  σε 25 – 30 άτομα (μαθητές ή εκπαιδευτικοί/ γονείς).  

Επιπλέον, συζητιούνται οι ερωτήσεις της συνέντευξης (δυο ερωτήσεις και 2-3 υπο-ερωτήσεις για 
καθεμιά), η οποία διεξάγεται, στη συνέχεια, με ένα υποκείμενο (μαθητή ή εκπαιδευτικό/γονέα). 
 
4ος κύκλος συναντήσεων: Αποτελέσματα & Συζήτηση/ συμπεράσματα [30/5/18 – 10/5/18] 
Συζητούνται τα αποτελέσματα της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης και δίνονται οδηγίες για τη 
συγγραφή της ενότητας ‘Συζήτηση και συμπεράσματα’. 
 

Τι θα πρέπει να έχει κάθε ομάδα μαζί της στη συνάντηση:  

(α) Πίνακες συχνοτήτων και σχολιασμού τάσης για 4-5 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (ποσοτικά 
δεδομένα) 
(β) Ανάλυση περιεχομένου για μια από τις ερωτήσεις της συνέντευξης (ποιοτικά δεδομένα). 
 
H παρουσίαση των εργασιών (με χρήση Ppt) θα πραγματοποιηθεί εντός της εξεταστικής περιόδου για τις 
ομάδες που το επιθυμούν (μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα για τη μέρα και την ώρα) και την 
εβδομάδα μετά τη λήξη της για τις υπόλοιπες ομάδες (25/6 – 30/6, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα 
αναρτηθεί για να δηλωθούν η μέρα και η ώρα που κάθε ομάδα επιθυμεί). 
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