Σχολείο: 50ο ΓΕΛ Αθηνών
Τμήμα: Α1
Σχολικό Έτος: 2017-2018

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση
των διακοπών στις μέρες μας»

Ομάδα Εργασίας:

Α. ΜΑΥΡΕΤΑ
Α. ΟΛΓΑ
Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Β. ΚΥΡΙΑΚΗ
Β. ΡΑΦΑΕΛΑ-ΕΛΕΝΗ
Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ. ΑΛΕΞΙΑ
Γ. ΛΥΡΥΑ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ
Γ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ
Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ
Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Κ. ΜΑΡΙΝΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΒΕΡΤΟΣ
Κ. ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΖΩΗ
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ
Κ. ΝΙΚΟΣ
Κ. ΜΑΡΙΑ
Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κ. ΒΙΟΛΕΤΑ
Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1 ...................................................................................................................................... 4
Εισαγωγή...................................................................................................................................... 4
Κεφάλαιο 2 ...................................................................................................................................... 5
Μεθοδολογία ............................................................................................................................... 5
Κεφάλαιο 3 ...................................................................................................................................... 6
Ερωτηματολόγιο – Πίνακες – Συμπεράσματα ......................................................................... 6
Ερωτηματολόγιο ...................................................................................................................... 6
Πίνακας Αριθμητικός ............................................................................................................... 9
Πίνακας Ποσοστών ................................................................................................................. 9
Συμπεράσματα .......................................................................................................................... 10
Κεφάλαιο 4 .................................................................................................................................... 22
Ομαδικά Ημερολόγια ................................................................................................................ 22
Κεφάλαιο 5 .................................................................................................................................... 28
Ατομικά Ημερολόγια ................................................................................................................. 28

3

Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
Οι μαθητές του Α1 ασχολήθηκαν με την διεξαγωγή έρευνας που έχει ως θέμα:
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών και των ταξιδιών
στις μέρες μας». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για να διαπιστώσουμε το ποσοστό των
ανθρώπων που πηγαίνουν διακοπές, όπως επίσης και τις προτιμήσεις τους σχετικά με τις
διακοπές.
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Κεφάλαιο 2
Μεθοδολογία
Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποσοτική. Τα δεδομένα στα οποία βασιστήκαμε
προέκυψαν από άτομα διαφόρων ηλικιών και των δύο φύλων. Το ερευνητικό εργαλείο
που χρησιμοποιήσαμε για να αντλήσουμε τις πληροφορίες ήταν ένα ερωτηματολόγιο με
ερωτήσεις

κλειστού

τύπου

που

διατυπώθηκε

από

τους

μαθητές

του

Α1.

Τα

ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν με σκόπιμη δειγματοληψία εφόσον συμπληρώθηκαν
επιλεκτικά από γνωστούς των μαθητών.
Για τις ανάγκες της έρευνας δόθηκαν 60 ερωτηματολόγια, από τα οποία τα 57
συμπληρώθηκαν σωστά και μας επιστράφηκαν. Στη συνέχεια κάναμε αποδελτίωση και
στατιστική επεξεργασία μέσω του Microsoft Excel 2016.
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Κεφάλαιο 3
Ερωτηματολόγιο – Πίνακες – Συμπεράσματα
Ερωτηματολόγιο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
➢ ΟΔΗΓΙΕΣ: Για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το γράμμα που
αντιστοιχεί στην απάντηση, η οποία σας αντιπροσωπεύει περισσότερο.
1. Συνήθως πόσες φορές τον χρόνο πηγαίνετε διακοπές;
α. Καμία φορά.
β. 1 φορά.
γ. 2 φορές.
δ. 3 φορές.
ε. Περισσότερες από 3 φορές.
2. Ποια εποχή πηγαίνετε συνήθως διακοπές;
α. Τον Χειμώνα.
β. Την Άνοιξη.
γ. Το Καλοκαίρι.
δ. Το Φθινόπωρο.
ε. Δεν πηγαίνω διακοπές μόνο μία εποχή.
3. Τι μέρη διαλέγετε συνήθως για τις διακοπές σας;
α. Παραθαλάσσια.
β. Ορεινά.
γ. Πεδινά.
δ. Αστικά.
ε. Δεν πηγαίνω μόνο σε ένα συγκεκριμένο μέρος.
4. Που μένετε συνήθως κατά την διάρκεια των διακοπών σας;
α. Σε ξενοδοχείο.
β. Στο εξοχικό μου.
γ. Σε σπίτι γνωστών μου.
δ. Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.
ε. Σε τροχόσπιτο.
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5. Πόσα χρήματα διαθέτετε συνήθως για τις διακοπές σας;
α. Πολύ λίγα

β. Λίγα

γ. Αρκετά

δ. Πολλά

ε. Πάρα πολλά

6. Πόσες μέρες διαρκούν συνήθως οι διακοπές σας;
α. Συνήθως δεν πηγαίνω διακοπές.
β. 1 μέρα.
γ. 2 μέρες.
δ. 3 μέρες.
ε. Περισσότερες από 3 μέρες.
7. Έχετε ανέσεις στη διάρκεια των διακοπών σας;
α. Ποτέ.
β. Κάποιες φορές.
γ. Συνήθως.
δ. Τις περισσότερες φορές.
ε. Πάντα.
8. Πόσο συχνά αλλάζετε τον τόπο προορισμού για τις διακοπές σας, τα τελευταία
χρόνια;
α. Ποτέ.
β. Όχι τόσο συχνά.
γ. Μερικές φορές.
δ. Σχεδόν κάθε χρόνο.
ε. Πάντα.
9. Συνήθως προτιμάτε να πηγαίνετε σε μέρη με έντονο τουρισμό ή απομονωμένα;
α. Προτιμώ να πηγαίνω σε εντελώς απομονωμένα μέρη.
β. Προτιμώ να πηγαίνω σε μέρη με λίγο τουρισμό.
γ. Προτιμώ να πηγαίνω σε μέρη τα οποία δεν είναι ούτε απομονωμένα, ούτε με έντονο
τουρισμό.
δ. Προτιμώ να πηγαίνω σε μέρη με αρκετό τουρισμό.
ε. Προτιμώ να πηγαίνω σε μέρη με έντονο τουρισμό.
10. Κατά τη διάρκεια των διακοπών σας προτιμάτε να χαλαρώνετε ή να εξερευνείτε την
περιοχή;
α. Προτιμώ να χαλαρώνω εντελώς.
β. Προτιμώ περισσότερο να χαλαρώνω και λιγότερο να εξερευνώ την περιοχή.
γ. Προτιμώ και τα δύο.
δ. Προτιμώ λιγότερο να χαλαρώνω και περισσότερο να εξερευνώ την περιοχή.
ε. Προτιμώ μόνο να εξερευνώ την περιοχή.
7

11. Πόσα ταξίδια θα θέλατε να πραγματοποιήσετε και δεν τα έχετε καταφέρει ακόμη;
α. Δεν θα ήθελα να πραγματοποιήσω κάποιο ταξίδι προς το παρόν.
β. Δεν έχω καταφέρει να πραγματοποιήσω ένα ταξίδι που θα ήθελα.
γ. Δεν έχω καταφέρει να πραγματοποιήσω δύο ταξίδια που θα ήθελα.
δ. Δεν έχω καταφέρει να πραγματοποιήσω περισσότερα από δύο ταξίδια που θα
ήθελα.
ε. Έχω πραγματοποιήσει όλα τα ταξίδια που επιθυμώ.
12. Η οικονομική κρίση πόσο έχει επηρεάσει τις διακοπές σας τα τελευταία χρόνια;
α. Καθόλου

β. Λίγο

γ. Αρκετά

δ. Πολύ

ε. Πάρα πολύ

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας!
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Πίνακας Αριθμητικός
α

β

γ

δ

ε

Σύνολο

Ερώτηση 1

1

21

15

8

12

57

Ερώτηση 2

1

1

34

0

21

57

Ερώτηση 3

29

1

3

1

23

57

Ερώτηση 4

11

27

7

12

0

57

Ερώτηση 5

1

11

38

6

1

57

Ερώτηση 6

0

0

2

3

52

57

Ερώτηση 7

0

8

12

26

11

57

Ερώτηση 8

2

17

18

13

7

57

Ερώτηση 9

1

6

32

14

4

57

Ερώτηση 10

8

13

24

10

2

57

Ερώτηση 11

6

5

10

29

7

57

Ερώτηση 12

4

17

21

8

7

57

Πίνακας Ποσοστών
α%

β%

γ%

δ%

ε%

Σύνολο %

Ερώτηση 1

1,8

36,8

26,3

14,0

21,1

100,0

Ερώτηση 2

1,8

1,8

59,6

0,0

36,8

100,0

Ερώτηση 3

50,9

1,8

5,3

1,8

40,4

100,0

Ερώτηση 4

19,3

47,4

12,3

21,1

0,0

100,0

Ερώτηση 5

1,8

19,3

66,7

10,5

1,8

100,0

Ερώτηση 6

0,0

0,0

3,5

5,3

91,2

100,0

Ερώτηση 7

0,0

14,0

21,1

45,6

19,3

100,0

Ερώτηση 8

3,5

29,8

31,6

22,8

12,3

100,0

Ερώτηση 9

1,8

10,5

56,1

24,6

7,0

100,0

Ερώτηση 10

14,0

22,8

42,1

17,5

3,5

100,0

Ερώτηση 11

10,5

8,8

17,5

50,9

12,3

100,0

Ερώτηση 12

7,0

29,8

36,8

14,0

12,3

100,0
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Συμπεράσματα
1. Συνήθως πόσες φορές τον χρόνο πηγαίνετε διακοπές;
α. Καμία φορά.
β. 1 φορά.
γ. 2 φορές.
δ. 3 φορές.
ε. Περισσότερες από 3 φορές.

Ερώτηση 1
40,0
35,0
30,0

25,0
20,0
15,0
10,0

Ερώτηση 1

α%

β%

γ%

δ%

ε%

1,8

36,8

26,3

14,0

21,1

Συμπέρασμα 1:
o Το 1,8 % (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές.
o Το 36,8 % (β) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές 1
φορά το χρόνο.
o Το 26,3 % (γ) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές 2
φορές το χρόνο.
o Το 14 % (δ) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές 3 φορές
το χρόνο.
o Το 21,1 % (ε) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές
περισσότερες από 3 φορές το χρόνο.
Συμπέρασμα 2:
o 1 στους 50 ανθρώπους (α) δεν πηγαίνουν διακοπές.
o 32 στους 50 ανθρώπους (β+γ) πηγαίνουν διακοπές 1 – 2 φορές τον χρόνο.
o 17 στους 50 ανθρώπους (δ+ε) πηγαίνουν διακοπές περισσότερες από 2 φορές
τον χρόνο.
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2. Ποια εποχή πηγαίνετε συνήθως διακοπές;
α. Τον Χειμώνα.
β. Την Άνοιξη.
γ. Το Καλοκαίρι.
δ. Το Φθινόπωρο.
ε. Δεν πηγαίνω διακοπές μόνο μία εποχή.

Ερώτηση 2

α%

β%

γ%

δ%

ε%

1,8

1,8

59,6

0,0

36,8

Συμπέρασμα 1:
o Το 1,8 % (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές το
Χειμώνα.
o Το 1,8 % (β) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές την
Άνοιξη.
o Το 59,6 % (γ) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές το
Καλοκαίρι.
o Το 0 % (δ) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές το
Φθινόπωρο.
o Το 36,8 % (ε) των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές
μόνο μία συγκεκριμένη εποχή.
Συμπέρασμα 2:
o 2 στους 50 ανθρώπους (α+β) συνηθίζουν να πηγαίνουν διακοπές το Χειμώνα και
την Άνοιξη.
o 30 στους 50 ανθρώπους (γ) συνηθίζουν να πηγαίνουν διακοπές το Καλοκαίρι.
o Κανένας (δ) δεν συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές το Φθινόπωρο.
o 18 στους 50 ανθρώπους (ε) δεν συνηθίζουν να πηγαίνουν διακοπές μόνο μία
συγκεκριμένη εποχή.
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3. Τι μέρη διαλέγετε συνήθως για τις διακοπές σας;
α. Παραθαλάσσια.
β. Ορεινά.
γ. Πεδινά.
δ. Αστικά.
ε. Δεν πηγαίνω μόνο σε ένα συγκεκριμένο μέρος.

Ερώτηση 3

α%

β%

γ%

δ%

ε%

50,9

1,8

5,3

1,8

40,4

Συμπέρασμα 1:
o Το 50,9% (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές σε
παραθαλάσσια μέρη.
o Το 1,8% (β) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές σε
ορεινά μέρη.
o Το 5,3% (γ) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές σε
πεδινά μέρη.
o Το 1,8% (δ) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να πηγαίνει διακοπές σε
αστικά μέρη.
o Το 40,4% (ε) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνηθίζει να μην πηγαίνει διακοπές
μόνο σε ένα συγκεκριμένο μέρος.
Συμπέρασμα 2:
o 25

στους

50

ανθρώπους

(α)

συνηθίζουν

να

πηγαίνουν

διακοπές

σε

παραθαλάσσια μέρη.
o 5 στους 50 ανθρώπους (β+γ+δ) συνηθίζουν να πηγαίνουν διακοπές σε ορεινά,
πεδινά και αστικά μέρη.
o 20 στους 50 ανθρώπους (ε) συνηθίζουν να μην πηγαίνουν διακοπές μόνο σε ένα
συγκεκριμένο μέρος.
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4. Που μένετε συνήθως κατά την διάρκεια των διακοπών σας;
α. Σε ξενοδοχείο.
β. Στο εξοχικό μου.
γ. Σε σπίτι γνωστών μου.
δ. Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.
ε. Σε τροχόσπιτο.

Ερώτηση 4

α%

β%

γ%

δ%

ε%

19,3

47,4

12,3

21,1

0,0

Συμπέρασμα 1:
o Το 19,3% (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών
συνηθίζει να μένει σε ξενοδοχείο.
o Το 47,4% (β) των ερωτώμενων απάντησε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών
συνηθίζει να μένει σε εξοχικό.
o Το 12,3% (γ) των ερωτώμενων απάντησε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών
συνηθίζει να μένει σε σπίτι γνωστών.
o Το 21,1% (δ) των ερωτώμενων απάντησε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών
συνηθίζει να μένει σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.
o Το 0% (ε) των ερωτώμενων απάντησε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών συνηθίζει
να μένει σε τροχόσπιτο.
Συμπέρασμα 2:
o 26 στους 50 ανθρώπους (α+γ+δ) κατά τη διάρκεια των διακοπών συνηθίζουν να
μένουν σε ξενοδοχείο, σε σπίτι γνωστών ή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.
o 24 στους 50 ανθρώπους (β) κατά τη διάρκεια των διακοπών συνηθίζουν να
μένουν στο εξοχικό τους.
o Κανένας από τους ερωτώμενους (ε) κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν συνηθίζει
να μένει σε τροχόσπιτο.
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5. Πόσα χρήματα διαθέτετε συνήθως για τις διακοπές σας;
α. Πολύ λίγα

β. Λίγα

Ερώτηση 5

γ. Αρκετά

δ. Πολλά

ε. Πάρα πολλά

α%

β%

γ%

δ%

ε%

1,8

19,3

66,7

10,5

1,8

Συμπέρασμα 1:
o Το 1,8% (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνήθως διαθέτουν πολύ λίγα
χρήματα για τις διακοπές τους.
o Το 19,3% (β) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνήθως διαθέτουν λίγα χρήματα για
τις διακοπές τους.
o Το 66,7% (γ) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνήθως διαθέτουν αρκετά χρήματα
για τις διακοπές τους.
o Το 10,5% (δ) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνήθως διαθέτουν πολλά χρήματα
για τις διακοπές τους.
o Το 1,8% (ε) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνήθως διαθέτουν πάρα πολλά
χρήματα για τις διακοπές τους.
Συμπέρασμα 2:
o 11 στους 50 ανθρώπους (α+β) ξοδεύουν πολύ λίγα ή λίγα χρήματα για τις
διακοπές τους.
o 33 στους 50 ανθρώπους (γ) ξοδεύουν αρκετά χρήματα για τις διακοπές τους.
o 6 στους 50 ανθρώπους (δ+ε) ξοδεύουν πολλά ή πάρα πολλά χρήματα για τις
διακοπές τους.
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6. Πόσες μέρες διαρκούν συνήθως οι διακοπές σας;
α. Συνήθως δεν πηγαίνω διακοπές.
β. 1 μέρα.
γ. 2 μέρες.
δ. 3 μέρες.
ε. Περισσότερες από 3 μέρες.

Ερώτηση 6

α%

β%

γ%

δ%

ε%

0,0

0,0

3,5

5,3

91,2

Συμπέρασμα 1:
o Το 0% (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνήθως δεν πηγαίνει διακοπές.
o Το 0% (β) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνήθως πηγαίνει διακοπές για 1 μέρα.
o Το 3,5% (γ) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνήθως πηγαίνει διακοπές για 2
μέρες.
o Το 5,3% (δ) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνήθως πηγαίνει διακοπές για 3
μέρες.
o Το 91,2% (ε) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνήθως πηγαίνει διακοπές για
περισσότερες από 3 μέρες.
Συμπέρασμα 2:
o Όλοι οι ερωτώμενοι (α+β) συνηθίζουν να πηγαίνουν διακοπές για περισσότερο
από 2 μέρες.
o 1 στους 10 ανθρώπους (γ+δ) συνηθίζουν να πηγαίνουν διακοπές για 2-3 μέρες.
o 9 στους 10 ανθρώπους (ε) συνηθίζουν να πηγαίνουν διακοπές για περισσότερες
από 3 μέρες.
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7. Έχετε ανέσεις στη διάρκεια των διακοπών σας;
α. Ποτέ.
β. Κάποιες φορές.
γ. Συνήθως.
δ. Τις περισσότερες φορές.
ε. Πάντα.

Ερώτηση 7

α%

β%

γ%

δ%

ε%

0,0

14,0

21,1

45,6

19,3

Συμπέρασμα 1:
o Το 0% (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν έχει ανέσεις στην διάρκεια των
διακοπών του.
o Το 14% (β) των ερωτώμενων απάντησε ότι κάποιες φορές έχει ανέσεις στην
διάρκεια των διακοπών του.
o Το 21,1% (γ) των ερωτώμενων απάντησε ότι συνήθως έχει ανέσεις στην διάρκεια
των διακοπών του.
o Το 45,6% (δ) των ερωτώμενων απάντησε ότι τις περισσότερες φορές έχει ανέσεις
στην διάρκεια των διακοπών του.
o Το 19,3% (ε) των ερωτώμενων απάντησε ότι έχει πάντα ανέσεις στην διάρκεια των
διακοπών του.
Συμπέρασμα 2:
o Όλοι οι ερωτώμενοι (α) απάντησαν ότι έχουν ανέσεις στην διάρκεια των διακοπών
τους.
o 7 στους 50 ανθρώπους (β) έχουν κάποιες φορές ανέσεις στην διάρκεια των
διακοπών τους.
o 33 στους 50 ανθρώπους (γ+δ) συνηθίζουν να έχουν ανέσεις στην διάρκεια των
διακοπών τους.
o 10 στους 50 ανθρώπους (ε) έχουν πάντα ανέσεις στην διάρκεια των διακοπών
τους.
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8. Πόσο συχνά αλλάζετε τον τόπο προορισμού για τις διακοπές σας, τα τελευταία
χρόνια;
α. Ποτέ.
β. Όχι τόσο συχνά.
γ. Μερικές φορές.
δ. Σχεδόν κάθε χρόνο.
ε. Πάντα.

Ερώτηση 8

α%

β%

γ%

δ%

ε%

3,5

29,8

31,6

22,8

12,3

Συμπέρασμα 1:
o Το 3,5% (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν αλλάζει τον τόπο προορισμού για
τις διακοπές του, τα τελευταία χρόνια.
o Το 29,8% (β) των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν αλλάζει τόσο συχνά τον τόπο
προορισμού για τις διακοπές του, τα τελευταία χρόνια.
o Το 31,6% (γ) των ερωτώμενων απάντησε ότι μερικές φορές αλλάζει τον τόπο
προορισμού για τις διακοπές του, τα τελευταία χρόνια.
o Το 22,8% (δ) των ερωτώμενων απάντησε ότι σχεδόν κάθε χρόνο αλλάζει τον τόπο
προορισμού για τις διακοπές του, τα τελευταία χρόνια.
o Το 12,3% (ε) των ερωτώμενων απάντησε ότι πάντα αλλάζει τον τόπο προορισμού
για τις διακοπές του, τα τελευταία χρόνια.
Συμπέρασμα 2:
o 2 στους 50 ανθρώπους (α) δεν αλλάζουν τον τόπο προορισμού για τις διακοπές
τους, τα τελευταία χρόνια.
o 31 στους 50 ανθρώπους (β+γ) αλλάζουν μια φορά στο τόσο τον τόπο
προορισμού για τις διακοπές τους, τα τελευταία χρόνια.
o 17 στους 50 ανθρώπους (δ+ε) αλλάζουν πολύ τακτικά τον τόπο προορισμού για
τις διακοπές τους, τα τελευταία χρόνια.
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9. Συνήθως προτιμάτε να πηγαίνετε σε μέρη με έντονο τουρισμό ή απομονωμένα;
α. Προτιμώ να πηγαίνω σε εντελώς απομονωμένα μέρη.
β. Προτιμώ να πηγαίνω σε μέρη με λίγο τουρισμό.
γ. Προτιμώ να πηγαίνω σε μέρη τα οποία δεν είναι ούτε απομονωμένα, ούτε με έντονο
τουρισμό.
δ. Προτιμώ να πηγαίνω σε μέρη με αρκετό τουρισμό.
ε. Προτιμώ να πηγαίνω σε μέρη με έντονο τουρισμό.

Ερώτηση 9

α%

β%

γ%

δ%

ε%

1,8

10,5

56,1

24,6

7,0

Συμπέρασμα 1:
o Το 1,8% (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι προτιμάει να πηγαίνει σε απομονωμένα
μέρη.
o Το 10,5% (β) των ερωτώμενων απάντησε ότι προτιμάει να πηγαίνει σε μέρη με λίγο
τουρισμό.
o Το 56,1% (γ) των ερωτώμενων απάντησε ότι προτιμάει να πηγαίνει σε μέρη που δεν
είναι ούτε απομονωμένα, ούτε με έντονο τουρισμό.
o Το 24,6% (δ) των ερωτώμενων απάντησε ότι προτιμάει να πηγαίνει σε μέρη με
αρκετό τουρισμό.
o Το 7% (ε) των ερωτώμενων απάντησε ότι προτιμάει να πηγαίνει σε μέρη με έντονο
τουρισμό.
Συμπέρασμα 2:
o 6 στους 50 ανθρώπους (α+β) προτιμούν να πηγαίνουν σε μέρη εντελώς
απομονωμένα ή με λίγο τουρισμό.
o 28 στους 50 ανθρώπους (γ) προτιμούν να πηγαίνουν σε μέρη που δεν είναι ούτε
απομονωμένα, ούτε με έντονο τουρισμό.
o 16 στους 50 ανθρώπους (δ+ε) προτιμούν να πηγαίνουν σε μέρη με αρκετό ή
έντονο τουρισμό.
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10. Κατά τη διάρκεια των διακοπών σας προτιμάτε να χαλαρώνετε ή να εξερευνείτε την
περιοχή;
α. Προτιμώ να χαλαρώνω εντελώς.
β. Προτιμώ περισσότερο να χαλαρώνω και λιγότερο να εξερευνώ την περιοχή.
γ. Προτιμώ και τα δύο.
δ. Προτιμώ λιγότερο να χαλαρώνω και περισσότερο να εξερευνώ την περιοχή.
ε. Προτιμώ μόνο να εξερευνώ την περιοχή.

Ερώτηση 10

α%

β%

γ%

δ%

ε%

14,0

22,8

42,1

17,5

3,5

Συμπέρασμα 1:
o Το 14% (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι προτιμάει να χαλαρώνει εντελώς στις
διακοπές.
o Το 22,8% (β) των ερωτώμενων απάντησε ότι προτιμάει περισσότερο να χαλαρώνει
και λιγότερο να εξερευνεί την περιοχή.
o Το 42,1% (γ) των ερωτώμενων απάντησε ότι προτιμάει και τα δύο.
o Το 17,5% (δ) των ερωτώμενων απάντησε ότι προτιμάει λιγότερο να χαλαρώνει και
περισσότερο να εξερευνεί την περιοχή.
o Το 3,5% (ε) των ερωτώμενων απάντησε ότι προτιμάει μόνο να εξερευνεί την
περιοχή.
Συμπέρασμα 2:
o 18 στους 50 ανθρώπους (α+β) κατά τη διάρκεια των διακοπών τους προτιμούν
περισσότερο να χαλαρώνουν.

o 21 στους 50 ανθρώπους (γ) κατά τη διάρκεια των διακοπών τους προτιμούν και
να χαλαρώνουν και να εξερευνούν την περιοχή.

o 11 στους 50 ανθρώπους (δ+ε) κατά τη διάρκεια των διακοπών τους προτιμούν
περισσότερο να εξερευνούν την περιοχή.
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11. Πόσα ταξίδια θα θέλατε να πραγματοποιήσετε και δεν τα έχετε καταφέρει ακόμη;
α. Δεν θα ήθελα να πραγματοποιήσω κάποιο ταξίδι προς το παρόν.
β. Δεν έχω καταφέρει να πραγματοποιήσω ένα ταξίδι που θα ήθελα.
γ. Δεν έχω καταφέρει να πραγματοποιήσω δύο ταξίδια που θα ήθελα.
δ. Δεν έχω καταφέρει να πραγματοποιήσω περισσότερα από δύο ταξίδια που θα
ήθελα.
ε. Έχω πραγματοποιήσει όλα τα ταξίδια που επιθυμώ.

Ερώτηση 11

α%

β%

γ%

δ%

ε%

10,5

8,8

17,5

50,9

12,3

Συμπέρασμα 1:
o Το 10,5% (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν θα ήθελε να πραγματοποιήσει
κάποιο ταξίδι προς το παρόν.
o Το 8,8% (β) των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει
ένα ταξίδι.
o Το

17,5%

(γ)

των

ερωτώμενων

απάντησε

ότι

δεν

έχει

καταφέρει

να

απάντησε

ότι

δεν

έχει

καταφέρει

να

πραγματοποιήσει δύο ταξίδια.
o Το

50,9%

(δ)

των

ερωτώμενων

πραγματοποιήσει περισσότερα από δύο ταξίδια.
o Το 12,3% (ε) των ερωτώμενων απάντησε ότι έχει πραγματοποιήσει όλα τα ταξίδια
που επιθυμούσε.
Συμπέρασμα 2:
o 5 στους 50 ανθρώπους (α) δεν θα ήθελαν να πραγματοποιήσουν κάποιο ταξίδι
προς το παρόν.
o 39 στους 50 ανθρώπους (β + γ + δ) δεν έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν
κάποια ταξίδια.
o 6 στους 50 ανθρώπους (ε) έχουν πραγματοποιήσει όλα τα ταξίδια που
επιθυμούσαν.
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12. Η οικονομική κρίση πόσο έχει επηρεάσει τις διακοπές σας τα τελευταία χρόνια;
α. Καθόλου

β. Λίγο

γ. Αρκετά

δ. Πολύ

ε. Πάρα πολύ

α%

β%

γ%

δ%

ε%

7,0

29,8

36,8

14,0

12,3

Ερώτηση 12

Συμπέρασμα 1:
o Το 7% (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι η οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει
καθόλου τις διακοπές τους.
o Το 29,8% (β) των ερωτώμενων απάντησε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει λίγο
τις διακοπές τους.
o Το 36,8% (γ) των ερωτώμενων απάντησε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει
αρκετά τις διακοπές τους.
o Το 14% (δ) των ερωτώμενων απάντησε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει πολύ
τις διακοπές τους.
o Το 12,3% (ε) των ερωτώμενων απάντησε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει
πάρα πολύ τις διακοπές τους.
Συμπέρασμα 2:
o 4 στους 50 ανθρώπους (α) απάντησαν ότι η οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει
καθόλου τις διακοπές τους.
o 33 στους 50 ανθρώπους (β+γ) απάντησαν ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει
λίγο έως αρκετά τις διακοπές τους.
o 13 στους 50 ανθρώπους (δ+ε) απάντησαν ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει
πολύ έως πάρα πολύ τις διακοπές τους.
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Κεφάλαιο 4
Ομαδικά Ημερολόγια

Ομαδικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»

Ομάδα Εργασίας 1
“The unexpected travellers”
Πρακτικογράφος: Αλεξάνδρα Ζ.
Συντονιστής 1 (Ημερολόγιο): Νίκος Κ.
Συντονιστής 2 (Εργασίες): Ραφαέλα Β.
Ελεγκτής: Διονύσης Α.
Παρατηρητής – Εμψυχωτής: Μαυρέτα Α.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις παρακάτω
εργασίες - δράσεις:
1) 1-12-2017
• Επιλογή ρόλων και ονοματοδοσίας ομάδας
2) 15-12-2017
• Επιλογή απαντήσεων στις ερωτήσεις που μας δόθηκαν
3) 9-2-2018
• Εξαγωγή σε συμπεράσματα για τις δύο πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
4) 30-3-2018
• Δημιουργία της παρουσίασης του power point
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Ομαδικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»

Ομάδα Εργασίας 2
Πρακτικογράφος: Δήμητρα Κ.
Συντονιστής 1 (Ημερολόγιο): Κώστας Κ.
Συντονιστής 2 (Εργασίες): Λύρυα Γ.κ
Ελεγκτής: Λευτέρης Κ.
Παρατηρητής – Εμψυχωτής: Μαρίνα Κ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις παρακάτω
εργασίες - δράσεις:
1) 1/12/2017:
•

Αποφασίσαμε τους ρόλους των μελών της ομάδας.

2) 15/12/2017:
•

Βρήκαμε απαντήσεις στις δύο ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.

3) 09/02/2018:
•

Συμπληρώσαμε τα συμπεράσματα των δύο ερωτήσεων της ερευνητικής εργασίας.

4) 30/03/2018:
•

Δημιουργήσαμε παρουσίαση στο PowerPoint.

23

Ομαδικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»

Ομάδα Εργασίας 3
Πρακτικογράφος: Φραντζέσκο Γ.
Συντονιστής 1 (Ημερολόγιο): Γιώργος Α.
Συντονιστής 2 (Εργασίες): Μανώλης Γ.
Ελεγκτής: Όλγα Α.
Παρατηρητής – Εμψυχωτής: Κική Β.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις παρακάτω
εργασίες - δράσεις:
1) 01/12/2017:
• Αποφασίσαμε τους ρόλους των μελών της ομάδας μας.
2) 15/12/2017:
• Διατυπώσαμε τις δυο ερωτήσεις και γράψαμε τις πέντε απαντήσεις για το
ερωτηματολόγιο.
3) 09/02/2018:
• Διατυπώσαμε τα συμπεράσματα των δύο ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.
4) 30/03/2018:
• Δημιουργήσαμε παρουσίαση στο PowerPoint.
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Ομαδικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»

Ομάδα Εργασίας 4
Πρακτικογράφος: Κ. Ζωή
Συντονιστής 1 (Ημερολόγιο): Γ. Αντώνης
Συντονιστής 2 (Εργασίες): Γ. Αντώνης
Ελεγκτής: Γ. Αλεξία
Παρατηρητής – Εμψυχωτής: Κ. Νικόλας
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις παρακάτω
εργασίες - δράσεις:
1) 01/12/2017
•

Αποφασίσαμε τι ρόλο θα έχει ο κάθε ένας από την ομάδα.

•

Βρήκαμε ονομασία για την ομάδα μας.

2) 15/12/2017
•

Βρήκαμε τις απαντήσεις για κάποιες ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο

3) 09/02/2018
•

Εξαγάγαμε

συμπεράσματα

σχετικά

με

ερωτηματολογίου.
4) 30/03/2018
•

Δημιουργήσαμε παρουσίαση στο powerpoint.
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δύο

από

τις

ερωτήσεις

του

Ομαδικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»

Ομάδα Εργασίας 5
Πρακτικογράφος: Κ. Δήμητρα
Συντονιστής: Κ. Μαρία
Ελεγκτής: Κ. Βιολέτα
Παρατηρητής – Εμψυχωτής: Κ. Παρασκεύη
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις παρακάτω
εργασίες - δράσεις:
1) 01/12/2017
▪

Πρώτη συνεδρίαση. Αποφασίσαμε τον ρόλο του καθενός.

2) 15/12/2017
▪

Επιλέξαμε απαντήσεις για δύο ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.

3) 09/02/2018
▪

Εξαγάγαμε τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου.

4) 30/03/2018
▪

Δημιουργήσαμε την παρουσίαση του PowerPoint.
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Ομαδικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»

Ομάδα Εργασίας 6
Πρακτικογράφος: Αλεξάνδρα Κ.
Συντονιστής 1 (Ημερολόγιο): Αλεξάνδρα Κ.
Συντονιστής 2 (Εργασίες): Κωνσταντίνος Κ.
Ελεγκτής: Δημήτρης Α.
Παρατηρητής – Εμψυχωτής: Κωνσταντίνος Α.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις παρακάτω
εργασίες - δράσεις:
1) Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017:
➢ Αποφασίσαμε το όνομα της ομάδας μας.
➢ Επιλέξαμε το ρόλο που θα πραγματοποιεί το κάθε μέλος της ομάδας μας.
2) Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017:
➢ Μας δόθηκαν δύο ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο και τις τροποποιήσαμε έτσι
ώστε να υπάρχουν

5 ικανοποιητικές απαντήσεις και δημιουργήσαμε τις

απαντήσεις αυτές.
3) Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018:
➢ Εργαστήκαμε στον υπολογιστή και υλοποιήσαμε την άσκηση που μας ζητήθηκε
από τον καθηγητή, σύμφωνα με την οποία έπρεπε με τη βοήθεια δύο πινάκων με
τα ποσοστά των απαντήσεων των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου να
δημιουργήσουμε τέσσερα πορίσματα, δύο για το κάθε ένα.
4) Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018:
➢ Με τη βοήθεια του προγράμματος Word του υπολογιστή δημιουργήσαμε το
εξώφυλλο του βιβλίου της τάξης μας για την Ερευνητική Εργασία.
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Κεφάλαιο 5
Ατομικά Ημερολόγια

Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Μαυρέτα Α.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/2017
• Συμμετείχα στην ενημέρωση βαθμολογίας
• Συμμετείχα στον εντοπισμό λαθών σε μια εργασία word
2)

20/10/2017
• Συμμετείχα στην διόρθωση του εγγράφου word

3) 3/11/2017
• Ατομική διόρθωση του εγγράφου word
4) 4/11/2017
• Συμμετείχα ψηφίζοντας τις επικρατέστερες ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο.
• Συμμετείχα στην εύρεση τίτλου του ερωτηματολογίου
5) 01/12/2017
• Συμμετείχα στην ψηφοφορία γραμματοσειράς στο word. Πρότεινα την Arial.
Ψηφίστηκε η century gothic
6) 15/12/2017
• Συμμετείχα στο ερωτηματολόγιο
7) 2/01/2018
• Συμμετείχα στην συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση της εργασίας
• Συμμετείχα στην διόρθωση του ερωτηματολογίου
8) 9/01/2018
• Συμμετείχα στο ερωτηματολόγιο
9) 6/1/2018
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• Συμμετείχα στην τελοιοποίηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου
10) 02/02/2018
• Συμμετείχα στη δημιουργία πινάκων του ερωτηματολογίου
• Συμμετείχα στη δημιουργία ραβδογράμματος
11) 3/02/2018
• Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου
12) 2/03/2018
• Συμμετείχα στην τελοιοποίηση του ερωτηματολογίου
13) 9/05/2018
• Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών

29

Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών και
των ταξιδιών στις μέρες μας»
Όλγα Α.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/17:
•

Συμμετείχα στην ενημέρωση της βαθμολογίας.

•

Συμμετείχα στην διόρθωση του έγγραφου Word.

2) 15/11/17:
•

Συμμετείχα στην επιλογή για το θέμα που θα εργαστώ.

3) 24/11/17:
•

Συμμετείχα στο ερωτηματολόγιο.

•

Έδωσα ιδέες για το ερωτηματολόγιο.

4) 01/12/17:
•

Συμμετείχα στην ψηφοφορία.

5) 12/01/18:
•

Συμμετείχα στην τάξη για να δημιουργήσουμε το ερωτηματολόγιο.

6) 19/01/18:
•

Συμμετείχα στην τάξη για να διατυπώσουμε το ερωτηματολόγιο.

7) 26/01/18:
•

Συμμετείχα στην τάξη για να ολοκληρώσουμε το ερωτηματολόγιο.

8) 02/02/18:
•

Δημιούργησα ραβδόγραμμα.

9) 02/03/18:
•

Συμμετείχα στο ερωτηματολόγιο.

10) 16/03/18:
•

Συμμετείχα στην δημιουργία του PowerPoint.

11) 09/05/18:
•

Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Δημήτρης Α.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017:
➢ Συμμετείχα στην ενημέρωση της βαθμολογίας.
➢ Συμμετείχα στον εντοπισμό λαθών σε ένα έγγραφο Word.
2) Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017:
➢ Εργάστηκα στον υπολογιστή και έκανα διορθώσεις σε ένα έγγραφο Word.
3) Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017:
➢ Εξετάστηκα ατομικά στην διόρθωση ενός εγγράφου Word.
4) Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2017:
➢ Συμμετείχα και πρότεινα διάφορα θέματα για την εργασία.
5) Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017:
➢ Συμμετείχα και πρότεινα ερωτήματα για το ερωτηματολόγιο της εργασίας.
➢ Συμμετείχα και πρότεινα τίτλο για το ερωτηματολόγιο της εργασίας.
6) Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017:
➢ Συμμετείχα στην επιλογή γραμματοσειράς για το ερωτηματολόγιο.
7) Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018:
➢ Συμμετείχα στην διόρθωση ορισμένων ελαττωμάτων του ερωτηματολογίου.
8) Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018:
➢ Συμμετείχα στην διόρθωση κάποιων επιπλέον λαθών του ερωτηματολογίου.
9) Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018:
➢ Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.
10) Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018:
➢ Συμμετείχα στην διαμόρφωση του πίνακα για το ερωτηματολόγιο στο πρόγραμμα
Excel.
11) Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018:
➢ Συμμετείχα στη διόρθωση του βιβλίου καθώς και των περιεχομένων του.
12) Παρασκευή 9 Μαΐου 2018:
➢ Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών και
των ταξιδιών στις μέρες μας»
Γιώργος Α.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/17
✓ Συμμετείχα στην ενημέρωση της βαθμολογίας
✓ Συμμετείχα στην διόρθωση εργασίας word
2) 20/10/17
✓ Βοήθησα στην διόρθωση έγγραφου word
✓ Έγραψα στον υπολογιστή για την διόρθωση του έγγραφου word
3) 3/11/17
✓ Συμμετείχα στην διόρθωση κειμένου word
4) 15/11/17
✓ Συμμετείχα στην επιλογή θέματος
5) 24/11/17
✓ Συμμετείχα στην επιλογή ερωτήσεων
✓ Συμμετείχα στην ψηφοφορία για την επιλογή ερωτήσεων
6) 26/1/18
✓ Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ημερολογίου
7) 2/2/18
✓ Συμμετείχα στην δημιουργία ραβδόγραμμάτων
8) 23/2/18
✓ Συμμετείχα στην συγγραφή των τριών πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου
9) 2/3/18
✓ Συμμετείχα στην δημιουργία του βιβλίου
10) 16/3/18
✓ Συμμετείχα στην δημιουργία του φόντου
✓ Έγραψα στον υπολογιστή
11) 9/5/18
✓ Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία

«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των
διακοπών και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Κωνσταντίνος Α.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/2017:
• Συμμετείχα στην ενημέρωση βαθμολογίας
• Συμμετείχα στη διόρθωση μιας εργασίας
• Πήρα 2 φορές το λόγο και διόρθωσα 2 ορθογραφικά λάθη
2) 20/10/2017:
• Πήρα 1 φορά τον λόγο και διέκρινα μία παραπομπή
3) 15/11/2017:
• Συμμετείχα στην επιλογή θέματος
4) 24/11/2017:
• Συμμετείχα στην εύρεση ερωτημάτων 2 φορές
• Συμμετείχα στην επιλογή ερωτημάτων
5) 1/12/2017:
• Ψήφισα για επιλογή γραμματοσειράς (Century Gothic)
6) 16/03/2018:
• Συμμετείχα στη δημιουργία φόντου
7) 9/05/2018:
• Συμμετείχα στη παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση
των διακοπών στις μέρες μας»
Α. Διονύσης
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/2017
• Συμμετείχα στην ενημέρωση της βαθμολογίας
• Συμμετείχα στη διόρθωση ενός εγγράφου Word
2) 20/10/2017
• Συμμετείχα στην εξέταση στο Word
3) 15/11/2017
• Εργάστηκα στον υπολογιστή
• Συμμετείχα στην επιλογή θέματος
• Πρότεινα θέμα για επιλογή
4) 24/11/2017
• Συμμετείχα στις επιλογές ερωτήσεων
• Πρότεινα αρκετές ερωτήσεις στο θέμα επιλογής
5) 1/12/2017
• Συμμετείχα στη ψηφοφορία επιλογής γραμματοσειράς (Centuty Gothic)
6) 12/1/2018
• Συμμετείχα στην διόρθωση ενός εγγράφου Word
7) 19/1/2018
• Συμμετείχα στην αναδιατύπωση του ερωτηματολογίου στο έγγραφο Word
8) 2/2/2018
• Συμμετείχα στον πίνακα ποσοστών στο excel
• Βοήθησα στην διόρθωση των πινάκων
9) 2/3/2018
• Συμμετείχα στη βελτίωση του ερωτηματολογίου
10) 16/3/2018
• Συμμετείχα στην δημιουργία του φόντου
• Εργάστηκα στον υπολογιστή
11) 9/5/2018
• Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Κική Β.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/2017:
Συμμετείχα στην ενημέρωση για την βαθμολογία
Συμμετείχα στην διόρθωση εργασίας
2) 15/11/2017:
Συμμετείχα στο θέμα με τα οποίο θα ασχοληθούμε
Εργάστηκα στον υπολογιστή
3) 24/11/2017:
Συμμετείχα στις ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο
Πρότεινα ιδέες για το τι μπορούμε να γράψουμε στο ερωτηματολόγιο
Συμμετείχα στο ψήφισμα του ερωτηματολογίου
4) 1/12/2017:
Συμμετείχα στην ψηφοφορία της γραμματοσειράς
5)

12/1/2018:
Συμμετείχα στη βελτίωση του ερωτηματoλογίου

6)

19/1/2018:
Συμμετείχα στην διόρθωση του ερωτηματολογίου

7)

26/1/2018:
Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου

8)

2/2/2018:
Συμμετείχα στην δημιουργία του excel

9)

2/3/2018:
Συμμετείχα στην δημιουργία του πίνακα περιεχομένων

10) 16/3/2018:
Συμμετείχα στην δημιουργία του φόντου
Παρακολουθούσα αυτά που έκαναν τα παιδιά στον υπολογιστή
11) 9/5/2018
Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών
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Ατομικό ημερολόγιο
για την ερευνητική εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία των διακοπών και
των ταξιδιών στις μέρες μας»
Ραφαέλα Β.
Στα πλαίσια τις ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες – δράσεις:
1) 13/10/17:
• Απάντησα στην ερώτηση «ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη βαθμολογία;»
• Συμμετείχα στον εντοπισμό λαθών μιας εργασίας.
2) 15/11/17:
• Βρήκα θέματα για το project.
• Πρότεινα τρόπους διαμόρφωσης για το project.
3) 24/11/17:
• Έγραψα στο excel.
• Πρότεινα ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο.
4) 12/01/18:
• Εντόπισα λάθη στο ερωτηματολόγια.
5) 02/02/18:
• Έγραψα στο word και στο excel.
6) 02/03/18:
• Συμμετείχα στην τελική διαμόρφωση του βιβλίου.
7) 16/03/18:
• Συμμετείχα στη δημιουργία φόντο του βιβλίου, έδωσα ιδέες.
• Έγραψα στον υπολογιστή.
8) 09/05/18:
• Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Αντώνης Γ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/2017
•

Συμμετείχα στην διόρθωση της εργασίας.

2) 20/10/2017
•

Συμμετείχα στην διόρθωση της εργασίας.

3) 3/11/2017
•

Διόρθωσα την εργασία στο Word.

4) 15/11/2017
•

Πρότεινα ιδέες για την ερευνητική εργασία.

•

Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ερωτηματολόγιο για τα ‘’ταξίδια-διακοπές’’.

5) 24/11/2017
•

Συμμετείχα στην δημιουργία ερωτηματολογίου.

•

Βοηθούσα στην δημιουργία ερωτηματολογίου.

6) 1/12/2017
•

Χωριζόμασταν σε ομάδες.

•

Είμαι στην ομάδα με την Αλεξία, την Ζωή και τον Νίκο.

7) 12/01/2018
•

Συμμετείχα στη δημιουργία του ερωτηματολογίου.

8) 19/01/2018
•

Συμμετείχα στην δημιουργία των ερωτηματολογίων.

9) 02/02/2018
•

Συμμετείχα στην δημιουργία του πίνακα των ποσοστών.

•

Συμμετείχα στην δημιουργία των συμπερασμάτων.

10) 23/02/2018
•

Συμμετείχα στην δημιουργία του βιβλίου της ερευνάς μας.

•

Συμμετείχα στην δημιουργία των πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου.

11) 02/03/2018
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•

Συμμετείχα στην δημιουργία των κεφαλαίων.

•

Συμμετείχα στην δημιουργία των περιεχομένων.

12) 16/03/2018
•

Συμμετείχα στην δημιουργία του φόντου.

•

Σηκώθηκα στο laptop.

13) 09/05/2018
•

Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Γιαννουσά Α.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/2017:
•

Εντόπισα λάθη σε ένα έγγραφο Word.

2) 20/10/2017:
•

Βοήθησα στη διόρθωση ενός εγγράφου Word.

3) 3/11/2018:
•

Διόρθωσα ένα έγγραφο Word.

4) 15/11/2017:
•

Είπα τη γνώμη μου ώστε να αποφασίσουμε το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε.

5) 24/11/2017:
•

Βοήθησα να βρούμε ερωτήσεις και τίτλο σχετικά με τις διακοπές για το
ερωτηματολόγιο.

6) 01/12/2017:
•

Συμμετείχα στη ψηφοφορία για την επιλογή γραμματοσειράς στο Word (Century
Gothic).

7) 15/12/2017:
•

Έγραψα στον υπολογιστή ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο.

8) 12/01/2018:
•

Βοήθησα στη διόρθωση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.

9) 19/01/2018:
•

Ξαναβοήθησα στη διόρθωση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.

10) 26/01/2018:
•

Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.

11) 02/02/2018:
•

Έφτιαξα ραβδόγραμμα στο Excel.

12) 02/03/2018:
•

Βοήθησα στη τελική διαμόρφωση του βιβλίου.
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13) 16/03/2018:
•

Συμμετείχα στη δημιουργία του φόντου.

14) 09/05/2018:
•

Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Γ. Μανώλης
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) Παρασκευή 13/10/2017
• Συμμετείχα στην ενημέρωση βαθμολογίας
• Βοήθησα στη διόρθωση μιας εργασίας Word
2) Παρασκευή 20/10/2017
•

Βοήθησα στην διόρθωση μιας εργασίας Word

3) Παρασκευή 15/11/2017
•

Συμμετείχα στην επιλογή θέματος ερευνητικής εργασίας

4) Παρασκευή 24/11/2017
•

Συμμετείχα στην δημιουργία ερωτηματολογίου

5) Παρασκευή 1/12/2017
•

Συμμετείχα στην ψηφοφορία επιλογής γραμματοσειράς εγγράφου Word (Century
Gothic)

6) Παρασκευή 15/12/2017
•

Συμμετείχα στην δημιουργία ερωτηματολογίου

7) Παρασκευή 12/1/2018
•

Έγραψα στον υπολογιστή

•

Συμμετείχα στη διατύπωση και διόρθωση του ερωτηματολογίου

8) Παρασκευή 26/1/2018
•

Συμμετείχα στη διατύπωση ερωτηματολογίου

9) Παρασκευή 2/2/2018
•

Συμμετείχα στη δημιουργία ραβδογράμματος

10) Παρασκευή 16/3/2018
•

Συμμετείχα στη δημιουργία φόντου

11) Παρασκευή 9/5/2018
•

Συμμετείχα στη παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Αλεξάνδρα Ζ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13-10-2017:
▪ Συμμετείχα στην ενημέρωση βαθμολογίας
▪ Συμμετείχα στον εντοπισμό λαθών
2) 20-10-2017:
▪ Συμμετείχα στην εργασία στο word και στη διόρθωση των λαθών
3) 24-11-2017:
▪ Συμμετείχα στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
4) 1-12-2017:
▪ Συμμετείχα στην επιλογή γραμματοσειράς στο Word (Century Gothic)
5) 12-1-2018:
▪ Διόρθωσα το ερωτηματολόγιο στο laptop
▪ Συμμετείχα στην επιλογή συμβόλων
6) 19-1-2018:
▪ Συμμετείχα στο ερωτηματολόγιο και επιλέξαμε την απάντησή μου
7) 26-1-2018:
▪ Συμμετείχα στο ερωτηματολόγιο
8) 2-2-2018:
▪ Δημιούργησα στον υπολογιστή το ραβδόγραμμα
9) 2-3-2018:
▪ Συμμετείχα στο κείμενο της μεθοδολογίας, διαβάζοντάς το
10) 9-5-2018:
▪ Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και πραγματοποίηση
των διακοπών και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Δήμητρα Κ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/2017
•

Συμμετείχα στην τάξη όπου εξετάσαμε τα λάθη σε ένα έγγραφο word.

2) 20/10/2017
•

Συμμετείχα στην τάξη για την διόρθωση ενός εγγράφου word.

3) 15/11/2017
•

Συμμετείχα στην έρευνα για την ομαδική εργασία στο excel.

4) 24/11/2017
•

Συμμετείχα στην τάξη για την ομαδική εργασία σχετικά με το ερωτηματολόγιο.

5) 1/12/2017
•

Συμμετείχα στην ψηφοφορία επιλογής γραμματοσειράς στο word.

6) 26/01/2018
•

Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.

7) 2/03/2018
•

Συμμετείχα στην δημιουργία του βιβλίου.

8) 16/03/2018
•

Συμμετείχα στην δημιουργία φόντου.

9) 9/03/2018
•

Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Λευτέρης Κ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/17:
• Συμμετείχα στην διαδικασία της βαθμολόγησης
• Συμμετείχα στη διόρθωση μιας εργασίας Word
2) 20/10/17:
• Συμμετείχα στην διόρθωση μιας λανθασμένης εργασίας
• Συμμετείχα στην ανάγνωση των ερωτήσεων ενός φυλλαδίου
3) 14/11/17:
• Ασχολήθηκα με τον υπολογιστή
4) 15/11/17:
• Έδωσα ιδέες για θέμα
• Συμμετείχα στην ψηφοφορία για ποιο θέμα θα επιλέξουμε
5) 1/12/17:
• Συμμετείχα στην επιλογή της γραμματοσειράς
• Ψήφισα το νούμερο (12) και τον τύπο της γραμματοσειράς (Century Gothic)
6) 2/02/18:
• Συμμετείχα στην αποδελτίωση του πίνακα
7) 9/02/18:
• Συμμετείχα στην ψηφοφορία για το χρώμα του πίνακα
8) 23/02/18:
• Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του βιβλίου
9) 2/03/18:
• Συμμετείχα στις λεπτομέρειες για την τελειοποίηση του βιβλίου
10) 16/03/18:
• Απασχολήθηκα στον υπολογιστή και έγραψα όλα τα ονόματα και τις ερωτήσεις
από το Word στο PowerPoint
• Συμμετείχα στην εργασία στο PowerPoint
11) 9/05/18:
• Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Μαρίνα Κ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13-10-17:
• Συμμετείχα στην ενημέρωση για τον τρόπο βαθμολόγησης των μαθητών.
• Ενδιαφέρθηκα για τον εντοπισμό λαθών σε ένα έγγραφο Word.
2) 20-10-17:
• Συμμετείχα στη διαμόρφωση της τέλειας εργασίας στο Word.
3) 3-11-17:
• Διόρθωσα ένα λανθασμένο κείμενο στο Word.
4) 15-11-17:
• Συμμετείχα στην απόφαση θέματος για την ομαδική εργασία.
5) 24-11-17:
• Βοήθησα στην επιλογή ερωτήσεων για το ερωτηματολόγιο.
6) 1-12-17:
• Συμμετείχα στην ψηφοφορία επιλογής γραμματοσειράς του ερωτηματολογίου.
7)15-12-17:
• Βοήθησα στη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
8)12-1-18:
• Βοήθησα στη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
9)19-1-18:
• Έλαβα μέρος στην τελική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
10) 26-1-18:
• Χειρίστηκα τον υπολογιστή προκειμένου να βοηθήσω στην ολοκλήρωση του
ερωτηματολογίου.
11) 2-2-18:
• Έφτιαξα ένα ραβδόγραμμα στον υπολογιστή.
12) 2-3-18:
• Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του βιβλίου της τάξης.
13) 16-3-18:
• Συμμετείχα στη διαμόρφωση του φόντο του βιβλίου της τάξης.
14) 9-5-18:
• Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας
Κ. Ζωή
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
1) 13-10-2017:
• Συμμετείχα στην ενημέρωση για τον τρόπο βαθμολόγησης των μαθητών στα
τετράμηνα
• Εντόπισα λάθη σε μία εργασία στο Word
2) 20-10-2017:
• Βοήθησα στη διόρθωση μιας εργασίας, διαβάζοντας 1 βήμα για τη διόρθωση
3) 03-11-2017:
• Διόρθωσα ένα έγγραφο Word στον υπολογιστή
4) 15-11-2017:
• Βοήθησα στη λήψη της απόφασης σχετικά με την ομαδική εργασία
5) 24-11-2017:
• Βοήθησα στη διατύπωση των ερωτήσεων σχετικά με το θέμα της ομαδικής
εργασίας
6) 01-12-2017:
• Συμμετείχα στην ψηφοφορία επιλογής γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιούμε
στο Word
7) 12-01-2018:
• Βοήθησα στη διόρθωση του ερωτηματολογίου
8) 19-01-2018:
• Βοήθησα ξανά στη διόρθωση του ερωτηματολογίου
9) 26-01-2018:
• Βοήθησα για άλλη μία φορά στη διόρθωση του ερωτηματολογίου
10) 02-01-2018:
• Βοήθησα στη διαμόρφωση του πίνακα των αποτελεσμάτων σχετικά με το
ερωτηματολόγιο
11) 16-03 -2018:
• Συμμετείχα στη δημιουργία του φόντο
12) 09-05-2018:
• Συμμετείχα στη παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Κ. Κώστας
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/2017
• Συμμετείχα στην διαδικασία βαθμολογίας των μαθητών
• Συμμετείχα στη διόρθωση μιας εργασίας στο Word, λέγοντας τα λάθη της.
2) 20/10/2017
• Συμμετείχα στη διόρθωση μιας εργασίας στο Word, λέγοντας τα λάθη της.
3)15/11/2017
• Συμμετείχα στην εύρεση θέματος για την ερευνητική εργασία.
• Έδωσα ιδέες για το θέμα.
4) 24/11/2017
• Συμμετείχα στην διαδικασία προτείνοντας ερωτήσεις για το θέμα.
5) 1/12/2017
• Συμμετείχα στην διαδικασία επιλογής γραμματοσειράς.
6) 12/1/2018
• Συμμετείχα στην διαδικασία διόρθωσης της ομαδικής εργασίας.
7) 19/1/2018
• Συμμετείχα στην διαδικασία διόρθωσης της ομαδικής εργασίας.
8) 26/1/2018
• Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.
9) 2/2/2018
• Συμμετείχα στην αποδελτίωση του ερωτηματολογίου.
10) 9/2/2018
• Συμμετείχα στην αποδελτίωση του ερωτηματολογίου.
11) 23/2/2018
• Πληκτρολόγησα τα κείμενα που μου υπαγόρευαν οι συμμαθητές μου, στον
υπολογιστή.
• Συμμετείχα στην διαδικασία διόρθωσης του βιβλίου.
12) 2/3/2018
• Συμμετείχα στην διαδικασία δημιουργίας πίνακα περιεχομένων.
13) 9/5/2018
• Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Δήμητρα Κ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/17:
• Συμμετείχα στην ενημέρωση της βαθμολογίας
• Συμμετείχα στην διόρθωση του Word
2) 20/10/17:
• Συμμετείχα στην διόρθωση του Word πάλι
3) 15/11/17:
• Βοήθησα στην επιλογή θέματος στην ερευνητική εργασία
• Επιλέξαμε όλοι μαζί το θέμα: «Διακοπές και ταξίδια» για την ερευνητική εργασία
• Βοήθησα στην επιλογή ερωτήσεων για το ερωτηματολόγιο
• Βοήθησα στην επιλογή των ερωτήσεων για το ερωτηματολόγιο
4) 1/12/17:
• Βοήθησα στην επιλογή γραμματοσειράς για την ερευνητική εργασία (Century
Gothic)
5) 19/1/18:
• Διάβασα μία ερώτηση από το ερωτηματολόγιο
6) 26/1/18:
• Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου
7) 2/2/18:
• Συμμετείχα στην επιλογή χρώματος για τον πίνακα ποσοστών
8) 23/2/18:
• Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ημερολογίου/βιβλίου
9)

2/3/18:
• Συμμετείχα στην διόρθωση και τελειοποίηση του ερωτηματολογίου

10) 16/3/18:
• Συμμετείχα στην επιλογή/δημιουργία του φόντου
11) 9/5/18:
• Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Νίκος Κ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/2017
•

Συμμετείχα στην ενημέρωση βαθμολογίας.

2) 20/10/2017
•

Σήκωσα το χέρι για να μου λυθεί μια απορία.

3) 3/11/2017
•

Διόρθωσα ένα έγγραφο word στην τάξη.

4) 15/11/2017
•

Πρότεινα μια ιδέα για να κάνουμε μια έρευνα.

•

Συμμετείχα στην ψηφοφορία για να επιλέξουμε θέμα.

5) 24/11/2017
•

Έδωσα μια ιδέα για την εργασία που θα κάνουμε.

•

Συμμετείχα στην ψηφοφορία για το θέμα των διακοπών.

6) 1/12/2017
•

Συμμετείχα στην ψηφοφορία για να επιλέξουμε γραμματοσειρά εγγράφου word
(Century Gothic).

•

Είπα μια απάντηση για το τι κάνει ένας ρόλος.

7) 15/12/2017
•

Στην εργασία μας (διακοπές και ταξίδια) πρότεινα για το ερωτηματολόγιό μας να
ρωτήσουμε παιδιά του σχολείου.

•

Έδωσα μια ιδέα για τις ερωτήσεις που θα κάνουμε για το ερωτηματολόγιο.

8) 12/1/2018
•

Σήκωσα χέρι και απάντησα σε μια ερώτηση του καθηγητή μας.

•

Εντόπισα 3 λάθη στο ερωτηματολόγιο που συμπληρώναμε.

9) 26/1/2018
•

Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.

•

Συμμετείχα στις ψηφοφορίες που κάναμε για την ολοκλήρωση της εργασίας.
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10) 2/2/2018
•

Συμμετείχα στην δημιουργία 2 πινάκων.

•

Βοήθησα δίνοντας οδηγίες σε κάποιον για να φτιάξει ένα ραβδόγραμμα.

•

Έδωσα συμπληρωμένα 2 ερωτηματολόγια.

11) 2/3/2018
•

Έγραψα στον υπολογιστή.

•

Απάντησα σε μια ερώτηση του καθηγητή.

12) 16/3/2018
•

Συμμετείχα στην δημιουργία του φόντου.

•

Παρακολούθησα την αντιγραφή που κάναμε στο Power Point.

13) 9/5/2018
•

Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Κ. Μαρία
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/2017
❖ Συμμετείχα στην ενημέρωση της βαθμολογίας.
❖ Συμμετείχα στην διόρθωση του εγγράφου Word.
2) 20/10/2017
❖ Συμμετείχα στην διόρθωση του εγγράφου Word.
3) 15/11/2017
❖ Συμμετείχα στην εύρεση θεμάτων της εργασίας.
4) 24/11/2017
❖ Συμμετείχα και πρότεινα ερωτήματα για το ερωτηματολόγιο της εργασίας.
5) 01/12/2017
❖ Συμμετείχα στην επιλογή γραμματοσειράς.
7) 19/01/2018
❖ Συμμετείχα

στην

διόρθωση

των

ερωτήσεων

και

των

απαντήσεων

ερωτηματολογίου.
8) 26/01/2018
❖ Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.
9) 02/02/2018
❖ Συμμετείχα στην διαμόρφωση του πίνακα για τα ερωτηματολόγια.
10) 02/03/2018
❖ Συμμετείχα στην διαμόρφωση του πίνακα περιεχομένων του βιβλίου.
11) 16/03/2018
❖ Συμμετείχα στην δημιουργία φόντου στο PowerPoint.
12) 09/05/2018
❖ Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών
και των ταξιδιών στις μέρες μας»
Εύη Κ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13/10/2017
•

Συμμετείχα στον εντοπισμό λαθών του εγγράφου Word

2) 20/10/2017
•

Συμμετείχα στην ανάγνωση του φυλλαδίου «Εξέταση στο Word»

3) 15/11/2017
•

Συμμετείχα στην έρευνα της ομαδικής εργασίας στο Excel

4) 24/11/2017
•

Συμμετείχα στην ψηφοφορία της ομαδικής εργασίας στο Excel

5) 1/12/2017
• Συμμετείχα στην ψηφοφορία της επιλογής γραμματοσειράς στο Word. [Century
Gothic]. [μέγεθος γραμμάτων: 12]
6) 19/1/2018
•

Συμμετείχα στην διόρθωση του ερωτηματολογίου

7) 26/1/2018
•

Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου

8) 2/3/2018
•

Συμμετείχα στην δημιουργία του βιβλίου

9) 16/3/2018
•

Συμμετείχα στην δημιουργία του φόντου στο Power Point

10) 9/5/2018
•

Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Απόψεις για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των διακοπών και
των ταξιδιών στις μέρες μας»
Βιολέτα Κ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες δράσεις:
1) 13.10.2017:
▪ Συμμετείχα στην ενημέρωση βαθμολογίας.
▪ Συμμετείχα στη διόρθωση αρχείου Word.
▪ Έκανα ανάγνωση μίας οδηγίας από το φυλλάδιο.
2) 03.11.2017:
▪ Εξετάστηκα στη διόρθωση αρχείου Word.
3) 15.11.2017:
▪ Βοήθησα στην επιλογή του θέματος της ερευνητικής εργασίας.
▪ Βοήθησα στην καταμέτρηση των ψήφων για την επιλογή του θέματος της
ερευνητικής εργασίας.
4) 24.11.2017:
▪ Βοήθησα στην επιλογή ερωτήσεων για το ερωτηματολόγιο.
▪ Βοήθησα στην καταμέτρηση των ψήφων για την επιλογή των ερωτήσεων.
5) 01.12.2017:
▪ Συμμετείχα στην επιλογή γραμματοσειράς και του μεγέθους της. (Gothic Century,
μέγεθος 12)
6) 12.01.2018:
▪ Συμμετείχα στη διόρθωση του ερωτηματολογίου.
▪ Βοήθησα στον υπολογιστή.
7) 19.01.2018:
▪ Συμμετείχα στη διόρθωση του ερωτηματολογίου.
8) 26.01.2018:
▪ Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.
9) 02.02.2018:
▪ Συμμετείχα στη δημιουργία του αριθμητικού πίνακα.
▪ Δημιούργησα ένα ραβδόγραμμα στον υπολογιστή. (Ραβδόγραμμα ερώτησης 2)
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10) 23.02.2018:
▪ Συμμετείχα στη δημιουργία της εισαγωγής και της μεθοδολογίας του βιβλίου μας.
11) 02.03.2018:
▪ Συμμετείχα στη δημιουργία των περιεχομένων του βιβλίου μας.
12) 16.03.2018:
▪ Συμμετείχα στη δημιουργία του φόντου της παρουσίασης στο PowerPoint.
13) 09.05.2018:
▪ Συμμετείχα στην παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών.
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