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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Τα πρώτα στάδια εκπόνησης της ομαδικής εργασίας έχουν μόλις ολοκληρωθεί.  
Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί δυο κύκλοι συναντήσεων με τις ομάδες, στο 
πλαίσιο των οποίων: (α) ορίστηκε το θέμα της εργασίας και (β) συμφωνήθηκαν οι 
πηγές που θα αξιοποιηθούν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και η 
δομή/οργάνωση του αντίστοιχου κειμένου. 

Ο επόμενος κύκλος  συναντήσεων θα ξεκινήσει στις 10/5/16 και θα αφορά στην 
ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων (των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο), καθώς 
και στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση του ποιοτικού σκέλους της έρευνας.   
 

Καλούνται οι ομάδες να αποστείλουν μέχρι την 30η Απριλίου 2016 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση tutorialsakonidis@gmail.com: 

 

Α. Υποχρεωτικά: Αρχείο Word που να περιλαμβάνει: 

(i) Διατύπωση του Ερευνητικού Προβλήματος και των δυο Ερευνητικών 
Ερωτημάτων 

(ii) Ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 12-15 ερωτήσεις, αν πρόκειται για παιδιά και 
από 15-18 ερωτήσεις, αν πρόκειται για ενήλικες, κατανεμημένες με όσο πιο ισόρροπο 
τρόπο γίνεται στους δυο άξονες – ερευνητικά ερωτήματα. 

(iii) Κατανομή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου κατά ερευνητικό ερώτημα 
(δηλαδή, ποιες ερωτήσεις αφορούν σε ποιο ερευνητικό ερώτημα). 

Το ερωτηματολόγιο θα επιστραφεί ηλεκτρονικά μέχρι 10 Μαΐου 2016, με σχόλια ή 
προτάσεις τροποποίησης και θα μπορεί, στη συνέχεια, να διανεμηθεί για 
συμπλήρωση.   

  

Β.  Προαιρετικά: Αρχείο Word που να περιλαμβάνει: 
 

Το κείμενο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης έκτασης 1.200 περίπου λέξεων [βλέπε 
(β) παραπάνω].  Θα ελεγχθούν η συνοχή της επιχειρηματολογίας, καθώς και 
ορισμένα βασικά τεχνικά στοιχεία συγγραφής του κειμένου (όπως ο τρόπος αναφοράς 
στις πηγές, το ύφος γραφής) και θα αποσταλούν (ηλεκτρονικά) στους συγγραφείς 
σχετικά σχόλια.  
 

Η πορεία εκπόνησης της εργασίας θα ολοκληρωθεί με τη συγγραφή της, για την 
οποία και θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες.  Η εργασία θα πρέπει να υποβληθεί 
μέχρι τις 20 Ιουνίου 2016.  

Ο διδάσκων 
 
Σημείωση: Στις επιλογές του μενού του μαθήματος έχουν αναρτηθεί αρχεία με πληροφορίες και 
διευκρινήσεις σχετικές με το περιεχόμενο και τον τρόπο γραφής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 
αλλά και το υπόλοιπο της εργασίας.  
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