
• Έρευνα των μαθητών της Δ1 τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου
• Ερωτηματολόγιο για τους πωλητές
• Εσείς τα ψαρεύετε τα ψάρια που πουλάτε;
•
• Αν ναι,                                                                                                                    
• Έχετε βοηθούς στο ψάρεμα;
• ____________________________________________________
• Σε πόσα μέτρα ψαρεύετε τα ψάρια;
• ____________________________________________________
• Με τι ψαρεύετε τα ψάρια;
• ____________________________________________________
• Ψαρεύετε κάθε μέρα;
• ____________________________________________________
• Ψαρέψατε ποτέ με τρικυμία;
• ____________________________________________________
• Έχετε δει άλλα είδη ψαριών (μεγάλα ψάρια) εκτός από αυτά που πουλάτε;
• ____________________________________________________
• Είναι νόστιμα τα ψάρια που πουλάτε;
• ____________________________________________________
• Πώς συντηρείτε τα ψάρια που πουλάτε; 
• ____________________________________________________
• Πόσες μέρες «κρατάνε» τα ψάρια μέσα στο ψυγείο ή χωρίς πάγο;
• ____________________________________________________
• Πόσα κιλά ψάρια πουλάτε κάθε μέρα;
• ____________________________________________________   
• Έρχονται πολλοί πελάτες;
• ____________________________________________________
• Είναι ακριβά τα ψάρια που πουλάτε;
• ____________________________________________________
• Είναι νόστιμα τα ψάρια που πουλάτε;
• ____________________________________________________

Ερωτηματολόγιο για τους πωλητές



• Αν όχι, 
Από πού παίρνετε τα ψάρια για να τα πουλήσετε;

Πώς συντηρείτε τα ψάρια που πουλάτε; 
____________________________________________________
Πόσες μέρες «κρατάνε» τα ψάρια μέσα στο ψυγείο ή χωρίς πάγο;
____________________________________________________
Πόσα κιλά ψάρια πουλάτε κάθε μέρα;
____________________________________________________
Έρχονται πολλοί πελάτες;
____________________________________________________

Είναι ακριβά τα ψάρια που πουλάτε;                                                                
____________________________________________________
Είναι νόστιμα τα ψάρια που πουλάτε;
____________________________________________________



• Έρευνα των μαθητών της Δ1 τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου
• Ερωτηματολόγιο για τους πελάτες
• Σας αρέσουν τα ψάρια;

• Τι ψάρια σας αρέσουν; __________________________________________________________________________________________________________

• ______________________________________________________________________________________________________________________________
• Ποια ψάρια θεωρείται ακριβότερα;

• ______________________________________________________________________________________________________________________________

• Ποια ψάρια θεωρείται φθηνότερα;
• ______________________________________________________________________________________________________________________________

• Κάθε πότε αγοράζετε ψάρια;
• ______________________________________________________________________________________________________________________________

• Αν ήταν φθηνότερα θα τα αγοράζατε πιο συχνά;
• ______________________________________________________________________________________________________________________________

• Για ποιον αγοράζετε τα ψάρια;(για τον εαυτό σας ή για τα παιδιά σας)
• ______________________________________________________________________________________________________________________________

• Πιστεύετε πως είναι κατεψυγμένα ή φρέσκα;
• ______________________________________________________________________________________________________________________________

• Σας ενδιαφέρει αν τα ψάρια είναι από βρώμικα νερά;
• ______________________________________________________________________________________________________________________________

• Τι θα κάνατε για να βοηθήσετε στην προστασία της θάλασσας από τη ρύπανση;
• ______________________________________________________________________________________________________________________________

Ερωτηματολόγιο για τους πελάτες
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