
 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ - 2ο ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
 

 

Ξεκινώντας από αυτά που μοιραστήκατε στην τάξη, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 10 Μαρτίου η ομάδα πρέπει να 

συντάξει ένα άρθρο Δημοσιογραφίας Δεδομένων, ξεκινώντας με τα δεδομένα που βρήκατε στο 1ο Μάθημα και 

ακολουθώντας τις συμβουλές που περιέχουν τα βήματα του 2ου Μαθήματος. 

 

Όταν θα έχετε δημιουργήσει όλο το περιεχόμενο, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ την Αναφορά του 2ου 

Μαθήματος. 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Η συνεργασία μεταξύ σας σημαίνει ότι συμβάλλετε μαζί, κάθε φορά, σε ένα μοναδικό έργο, ακόμα και 

με μικρά κομμάτια, link, σύντομες περιγραφές, αναλύσεις, ένα καλό έγγραφο. Ο Υπεύθυνος Έργου συντονίζει τη 

δουλειά αυτή, οι υπόλοιποι συνεργάζεστε ανάλογα με τον ρόλο σας και συντονίζετε τα στάδια που σας αφορούν 

συγκεκριμένα, εμπλέκοντας όλους τους άλλους και επικοινωνώντας πάντα μεταξύ σας. Είστε ομάδα! 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Χρησιμοποιείτε το επίσημο email για αμφιβολίες, ερωτήματα και αιτήματα διασαφήνισης που θα 

απευθύνετε στην ASOC TEAM. Χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώσετε σχετικά με την 

εργασία εν εξελίξει και εμπλέκετε πιθανούς ενδιαφερόμενους παράγοντες του τόπου σας. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 10 Μαρτίου 

 
  



 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ» 

Ανατρέξτε στο περιεχόμενο διδασκαλίας για κάθε βήμα του μαθήματος. Ειδικότερα: 

● Δείτε ξανά τις διδακτικές ενότητες 

● Κάντε επιπρόσθετες έρευνες πάνω στα προτεινόμενα θέματα και μοιραστείτε τις με 

το team 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΡΟΛΟ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

 

● συγκεντρώνει τα γραπτά του team τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πριν από την 

προθεσμία, για να ελέγξει ότι το έργο έχει συνοχή με τις αποφάσεις που παίρνετε κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος 

● συμπληρώνει και στέλνει την 2η Αναφορά 

 

 

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ, Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Ο DESIGNER ΚΑΙ Ο CODER συμπληρώνουν, εντός της 
προθεσμίας 10 Μαρτίου, το περιεχόμενο σχετικά με το άρθρο Δημοσιογραφίας Δεδομένων. 
 
Ειδικότερα: 

● ο @analyst και ο @head of research γράφουν τα κείμενα του άρθρου Δημοσιογραφίας 
Δεδομένων ξεκινώντας από τα δεδομένα που συγκέντρωσε το team κατά τη διάρκεια 
του 1ου Μαθήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν με τον @coder 

● ο @coder και ο @designer δημιουργούν γραφήματα και infographic σύμφωνα με τις 
αποφάσεις που λήφθηκαν με τον @analyst και τον @head of research 

 
 
Ο BLOGGER ΚΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ SOCIAL MEDIA διοργανώνουν και τεκμηριώνουν τις 
δραστηριότητες του team. Αφηγούνται τις εξελίξεις της έρευνας πολιτικής επίβλεψης μέσα 
από τα κανάλια επικοινωνίας που δημιουργούνται στην αρχή της πορείας διδασκαλίας. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
η κοινοποίηση ενημερώσεων πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας τα hashtag #ASOCEU και  
#ASOC1920 
 
 
Ο STORYTELLER ΚΑΙ Ο DESIGNER συντονίζουν τη γραφική απεικόνιση και την αφήγηση. 
Ειδικότερα: 



 

 
Επαληθεύουν ότι τα γραφήματα και τα infographics που έχουν δημιουργηθεί για να 

περιληφθούν στο άρθρο Δημοσιογραφίας Δεδομένων είναι αποδοτικά από επικοινωνιακή 

άποψη (βοηθούν να κατανοηθεί το μήνυμα που θέλετε να μεταδώσετε; Επεξηγούν άμεσα τα 

αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν;) και συμμορφώνονται με τα χρώματα και τη στρατηγική 

επικοινωνίας που επιλέχθηκαν στο λογότυπο (τα χρώματα είναι πολύ σημαντικά, η αρμονία 

τους κάνει την επικοινωνία πιο άμεση και αποτελεσματική). 


