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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

(1) Εργαστήρια: Είναι υποχρεωτικά και θα πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:  
 

1ο Εργαστήριο 2ο Εργαστήριο 

Τετάρτη, 10/5/17, 17.30 – 19.00 

Θέμα: Ερευνητικά Εργαλεία/  
Χαρακτηριστικά και ανάπτυξη  

Σε ολομέλεια: Αίθουσα Καραθεοδωρή 

Τετάρτη, 31/5/17,   17.30 – 19.00 

Θέμα: Ερευνητικά Εργαλεία/ Κατασκευή 
και αξιολόγηση  

Τμήμα Α: έως ΑΜ 5845,  αίθουσα 
Καραθεοδωρή 

Τμήμα Β: μετά το ΑΜ 5846, (θα ανακοι-
νωθεί αίθουσα) 

 
(2) Ομαδική εργασία: Διανύουμε την περίοδο συνεργασίας 
για το κείμενο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (πρόκειται για 
εθελοντικές συναντήσεις κατά τις ώρες συνεργασίας και μέχρι 
10/5/17). 
Ακολουθεί η περίοδος συνεργασίας για το ερωτηματολόγιο 
(10/5/17 – 30/5/17).  Οι ενέργειες που απαιτούνται από κάθε 
ομάδα σχετικά με αυτό έχουν ως εξής: 
(α) Κατασκευή του ερωτηματολογίου σε αρχείο Word, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στα μαθήματα μετά τις 
διακοπές του Πάσχα, 
(β) Παράθεση στην αρχή του ερωτηματολογίου του 
Ερευνητικού Προβλήματος (ΕΠ), των Ερευνητικών 
Ερωτημάτων (ΕΕ) και της κατανομής των ερωτήσεων ανά ΕΕ 
και, στη συνέχεια, των ερωτήσεων, 



 
 

(γ) Παράδοση του ερωτηματολογίου σε έντυπη μορφή στην 
Γραμματέα του Τομέα Θετικών Επιστημών κ. Παπαντή 
(γραφείο 33, νέο κτήριο), 
(δ)  Παραλαβή του ερωτηματολογίου την μεθεπόμενη της 
παράδοσής του από την κ. Παπαντή με τις διορθώσεις/ 
επισημάνσεις του διδάσκοντα (αν κριθεί αναγκαίο, ο διδάσκων 
θα ζητά συνάντηση με τα μέλη της ομάδας για περαιτέρω 
συνεννοήσεις), 
(ε) Διανομή του ερωτηματολογίου και συγκέντρωση των 
απαντήσεων (το αργότερο μέχρι Δευτέρα 5/6/17. 
 

Η συνεργασία για το ερωτηματολόγιο είναι υποχρεωτική. 
 

Ακολουθούν οι παρακάτω περίοδοι συνεργασίας (όλες 
εθελοντικές και κατά τις ορισμένες ώρες συνεργασίας): 
(ι) συνέντευξη και ανάλυση των ποσοτικών και των ποιοτικών 
δεδομένων, 
(ιι) συζήτηση και τα συμπεράσματα. 
 
Η παρουσίαση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 
1/6/17 και 30/6/17 σε μέρες και ώρες που θα υποδεικνύονται. 

 
Ο διδάσκων 

4/5/17 


