
 
 

Δξσηεκαηνιόγην ζρνιηθήο κνλάδαο  
Σεκείσζε: Τν εξσηεκαηνιόγην ζπκπιεξώλεηαη από ηελ νκάδα εθπαηδεπηηθώλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα κε επζύλε ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 
 

Σρνιηθή κνλάδα :………………………………………………………………………………….. 

Γηεύζπλζε: ………………………………………………………………………………………… 

Τειέθσλν: ………………………………………….. Fax: ……………………………………….. 

Email ζρνιηθήο κνλάδαο: …………………………………………………………………………. 

Γηεπζπληήο/ηξηα: …………………………………………………………………………………… 

Δθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνίεζαλ ην πξόγξακκα: 

Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Τάμε/εηο 

   

   

   

   

   
 

Β) ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΟΙΥΣΔ ΚΟΙΝΩΝΙΔ ΚΑΙ ΥΟΛΔΙΑ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΛΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ»; 

1. πκκεηνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε θάπνην πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ή 

πεξηβαιινληηθό δίθηπν ηα πξνεγνύκελα ζρνιηθά έηε; 

Σρνιηθό έηνο Όλνκα πξνγξάκκαηνο ή δηθηύνπ Θεκαηηθή ελόηεηα (π.χ. νερό, 

ενέργεια) 

   

   

   

   
 

2. Πνηνο ήηαλ ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην Πξόγξακκα:  

Μαζεηώλ/ηξηώλ:………….     

Δθπαηδεπηηθώλ: …………..        

Δλεξγεηαθώλ Οκάδσλ/Τκεκάησλ: …………… 

 

Πνηνο είλαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; ………….. 
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3. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνύξγεζε Δλεξγεηαθό πκβνύιην; 

α) Ναη             Όρη      

Σε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο, εμεγήζηε: ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………. 

              

β) Σν Δλεξγεηαθό πκβνύιην είρε σο κέιε: 

Τνλ/ηε δηεπζπληή/ληξηα  Με δηδαθηηθό πξνζσπηθό (θύιαθαο, 

γεληθώλ θαζεθόλησλ, θ.ιπ.) 
 

Δθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

πξόγξακκα 
 Δθπξόζσπν ηνπ ζπιιόγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ 
 

Δθπαηδεπηηθνύο πνπ δε ζπκκεηείραλ ζην 

πξόγξακκα 
 Δθπξόζσπν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  

Μαζεηέο/ηξηεο εθπξόζσπνπο 

Δλεξγεηαθώλ/εο Οκάδσλ/αο 
 Άιιν …………………………………… 

(ζπκπιεξώζηε) 
 

 

γ) πλεδξίαδε κηα θνξά:   Τν κήλα         Τν δίκελν         Τν ηξίκελν      

 

Γ) ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΥΔΓΙΟΤ 

ΓΡΑΗ 

4. Πξαγκαηνπνηήζεθε ελεξγεηαθή πεξηήγεζε ζηνπο ρώξνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο από ην 

Δλεξγεηαθό πκβνύιην (ζηελ πεξίπησζε πνπ ιεηηνύξγεζε Δλεξγεηαθό πκβνύιην);  

 Ναη    Όρη  

Αλ λαη, αλαθέξεηε ζπλνπηηθά ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Η/νη Δλεξγεηαθή/έο Οκάδα/εο πξαγκαηνπνίεζε/ζαλ ηελ πξνηεηλόκελε από ην Πξόγξακκα 

ελεξγεηαθή πεξηήγεζε ζηνπο ρώξνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Ναη    Όρη  
 

Αλ λαη, πώο ζρνιηάδεηε ηελ εκπεηξία καζεηώλ/ηξηώλ; 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Αλ όρη, αλαθέξεηε ην/ηνπο ιόγν/νπο: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ε πνην βαζκό πηνζεηήζεθαλ/πινπνηήζεθαλ νη πξνηεηλόκελεο από ην Πξόγξακκα 

δξαζηεξηόηεηεο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο: 

Πνιύ κεγάιν          Μεγάιν           Μηθξό             Πνιύ κηθξό           Καζόινπ  

 

Πνηεο από απηέο ζεσξείηε πην ζεκαληηθέο/απνηειεζκαηηθέο: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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7. πλεξγαζηήθαηε κε άιινπο θνξείο, εηδηθνύο επηζηήκνλεο, θ.ιπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

α)   Ναη    Όρη  

β) Αλαθέξεηε ηνπο θνξείο, εηδηθνύο επηζηήκνλεο, θ.ιπ, θαη ην είδνο ζπλεξγαζίαο (ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππήξμε): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Γηακνξθώζεθε θάπνην ρέδην Γξάζεο γηα ην Πξόγξακκα «Αλνηρηέο θνηλσλίεο θαη 

ζρνιεία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο»; 

      α)    Ναη    Όρη  
 

β)  Σν ρέδην Γξάζεο δηακνξθώζεθε: 

- από ην Δλεξγεηαθό Σπκβνύιην Ναη          Όρη  

- Από ηελ/ηηο Δλεξγεηαθή/έο Οκάδα/εο  κε βάζε ην πιηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ναη          Όρη  
 

γ) Αλ λαη, πνηεο ελέξγεηεο πεξηειάκβαλε; 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

δ) Να αλαθέξεηε ηνπο θπξηόηεξνπο ηξόπνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ππήξμε θνηλό ζρέδην δξάζεο): 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

9. ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζεθε θάπνηνο θαλνληζκόο 

(νηθνθώδηθαο) ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα; 

α)  Ναη   Όρη       
 

β) Ο θαλνληζκόο δεκνζηνπνηήζεθε;    Ναη  Όρη      

 Με πνηνλ ηξόπν; ………………………………………………………………………………. 

 

γ) Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πόζν θξίλεηε όηη επαηζζεηνπνηήζεθε ε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνύ (ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη 

δεκνζηνπνηεζεί); 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

Βαζίδεηε ηελ απάληεζή ζαο ζε θάπνηα ζηνηρεία; Παξαθαινύκε λα ηα αλαθέξεηε: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Βαζηθά ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ & ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηνπ Δλεξγεηαθνύ 

πκβνπιίνπ ε/θαη ηεο/ησλ Δλεξγεαθήο/ώλ Οκάδαο/σλ. 
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............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

 

11. Πξαθηηθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (ζρεηηδόκελεο κε ζπκπεξηθνξέο ή πξαθηηθέο) πνπ 

πηνζεηήζεθαλ ζην ζρνιείν ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

I. Πξαθηηθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ αθνξνύλ ηε ζέξκαλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

Δθηίκεζε βαζκνύ επίηεπμεο ηνπο: 

 Πνιύ κεγάινο          Μεγάινο           Μηθξόο             Πνιύ κηθξόο             

 

II. Πξαθηηθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ αθνξνύλ ην ειεθηξηθό ξεύκα ζπζθεπώλ εθηόο 

ησλ ιακπηήξσλ ηνπ ζρνιηθνύ θηεξίνπ: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Δθηίκεζε βαζκνύ επίηεπμεο ηνπο: 

 Πνιύ κεγάινο          Μεγάινο           Μηθξόο             Πνιύ κηθξόο             

 

III. Πξαθηηθέο πνπ αθνξνύλ ηνλ θσηηζκό ησλ ηάμεσλ: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Δθηίκεζε βαζκνύ επίηεπμεο ηνπο: 

 Πνιύ κεγάινο          Μεγάινο           Μηθξόο             Πνιύ κηθξόο             

 

IV. Πξαθηηθέο πνπ αθνξνύλ ηνλ αεξηζκό ησλ ηάμεσλ: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Δθηίκεζε βαζκνύ επίηεπμεο ηνπο: 

 Πνιύ κεγάινο          Μεγάινο           Μηθξόο             Πνιύ κηθξόο             

 

V. Πξαθηηθέο πνπ αθνξνύλ ηνλ ειηαζκό ησλ ηάμεσλ: 
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............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Δθηίκεζε βαζκνύ επίηεπμεο ηνπο: 

 Πνιύ κεγάινο          Μεγάινο           Μηθξόο             Πνιύ κηθξόο             

 

Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαη άιιεο, ζεκεηώλνληαο θαη ηελ εθηίκεζή ζαο γηα ην βαζκό επίηεπμεο 

ηνπο: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Παξεκβάζεηο ηερληθνύ ραξαθηήξα πνπ έγηλαλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηνπο ρώξνπο 

ηεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

I. …………………………………………………………………………………………………… 

II. …………………………………………………………………………………………………... 

III. ………………………………………………………………………………………………….. 

IV. …………………………………………………………………………………………………. 

V. …………………………………………………………………………………………………. 

 

Γ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

12. α) Πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο αμηνπνηήζαηε γηα λα ελεκεξώζεηε, λα 

επαηζζεηνπνηήζεηε θαη λα εκπιέμεηε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο, 

γνλείο, επξύηεξε ηνπηθή θνηλόηεηα) ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο;  Δπηιέμηε λαη ή 

όρη. 

β) Πώο αμηνινγείηε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θάζε ηξόπνπ πνπ αμηνπνηήζαηε 

(θπθιώλνπκε θαηάιιεια ην 0, 1, 2, 3, 4 ή 5 ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε επηιέμεη Ναη.) 

 

α/α Τξόπνο Ναη Όρη  

1 Γεκηνπξγία θαη δεκνζηνπνίεζε 

θαλνληζκνύ (νηθνθώδηθα εμνηθνλόκεζεο 

ελέξγεηαο) ζε ηάμεηο ή/θαη ζην ζρνιείν 

  πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

 

2 Δλεκεξσηηθέο επηζθέςεηο θαη 

παξεκβάζεηο ζηηο ηάμεηο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο (π.ρ. παξνπζηάζεηο, αλάξηεζε 

ελεξγεηαθώλ ζεκάλζεσλ). 

  πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

 

3 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο/ηζηνινγίνπ θαη 

γεληθά αμηνπνίεζε εξγαιείσλ WEB 2.0 

  πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

4 Γεκνζηεύζεηο ζε καζεηηθά έληππα   πνιύ ρακειή                       πςειή  
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 0    1        2       3       4       5 

5 Γεκηνπξγία θαη αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ 

  πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

6 Γεκηνπξγία θαη αλάξηεζε αθηζώλ    πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

7 Γεκηνπξγία θαη δηαλνκή θπιιαδίσλ   πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

8 Γεκηνπξγία ηαηληώλ (videos) κηθξνύ 

κήθνπο 

  πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1       2       3       4        5 

9 Δθδειώζεηο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο (ζε εθπαηδεπηηθνύο, 

γνλείο, ηνπηθή θνηλόηεηα) 

  πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

10 Σπλεληεύμεηο κε ζθνπό ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε 

  πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

11 Πξόζθιεζε εηδηθώλ γηα λα κηιήζνπλ θαη 

λα ζπδεηήζνπλ κε καζεηέο/ηξηεο, 

εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο 

  πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

12 Απνζηνιή επηζηνιώλ ζην Γήκν, ζηνπο 

γνλείο, θ.ιπ. 

  πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

13 Αμηνπνίεζε θαιιηηερληθήο έθθξαζεο 

(εηθαζηηθά, ζέαηξν, κνπζηθή, 

δξακαηνπνηήζεηο,…) 

  πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

 

14 Γηνξγάλσζε «εβδνκάδαο ελέξγεηαο & 

επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή» 

  πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

 

15 Γηνξγάλσζε δηαγσληζκνύ/ώλ   πνιύ ρακειή                       πςειή  

 0    1        2       3       4       5 

 

Άιινη ηξόπνη πνπ αμηνπνηήζεθαλ:  

……………………………………………………………………………………………………… 
 

13. Αληηκεησπίζηεθαλ δπζθνιίεο ζηε δηάρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ νηθνθώδηθα από ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα.  

Με ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο               

Με ηνπο/ηηο ππόινηπνπο/έο εθπαηδεπηηθνύο  

Με ηνπο γνλείο                            

Με ην ηερληθό πξνζσπηθό                      

Πνηεο ήηαλ απηέο νη δπζθνιίεο; 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 

Καηαιήμαηε ζε θάπνηα, θαηά ηελ άπνςή ζαο, θαιή πξαθηηθή γηα λα ηηο μεπεξάζεηε; 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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14. ε πνην βαζκό ην πξόγξακκα πνπ πινπνηήζαηε ζπλδέζεθε κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 

ηεο ηάμεο/ησλ ηάμεσλ    

Πνιύ κεγάιν          Μεγάιν           Μηθξό             Πνιύ κηθξό             
 

15. Η  ζπλεξγαζία κε ηνπο 3 εξεπλεηέο θαη ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  ήηαλ:  

Άξηζηε      Καιή    Με αξθεηά πξνβιήκαηα        Αλύπαξθηε   
 

Αλαθέξεηε βαζηθά πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο (αλ ππήξμαλ): 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

 

16. Η  ζπλεξγαζία ζαο κε ην Γήκν ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ:  

 Άξηζηε   Καιή    Με αξθεηά πξνβιήκαηα        Αλύπαξθηε   
 

Αλαθέξαηε ελδεηθηηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύμαηε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

 

17. Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηήζεθε έγηλε από (επηιέμηε όζα θνπηηά 

απαηηνύληαη): 

Τνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο                                         

Τνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο εθπαηδεπηηθνύο ζην πξόγξακκα              

Τνλ/ηε δηεπζπληή/ηξηα                                                    

Κάπνηνλ άιιν  (παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε) 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

18. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνηήζεθαλ θάπνηα από ηα αθόινπζα 

(επηιέμηε όζα θνπηηά απαηηνύληαη): 

Αξρεία θαη δεδνκέλα ζρεηηθά  

κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο               

Γξάζεηο θαη παξεκβάζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο               

Παξαηήξεζε                          

Γηάινγνη – ζπδεηήζεηο                      

Δξσηεκαηνιόγηα                                       

Παηρλίδηα ξόισλ                                     

Τα θύιια εξγαζίαο ησλ καζεηώλ             

Έξγα ησλ καζεηώλ                                    

Ηκεξνιόγηα/ζεκεηώζεηο καζεηώλ            

Κάηη άιιν (παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε)  

……………………………………………………………………………………………….. 
 

19. πλνιηθά, ε εληύπσζή ζαο γηα ην Πξόγξακκα «Αλνηρηέο θνηλσλίεο θαη ζρνιεία γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο»: 
 

 Σπκθσλνύκε 

απνιύησο 

Σπκθσλνύκε Γηαθσλνύκε Γηαθσλνύκε 

απνιύησο 

Γελ 

γλσξίδνπκε 
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Δίρε έλαλ ηζρπξό αληίθηππν ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ 

ζε ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

     

Δίρε έλαλ ηζρπξό αληίθηππν ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ 

άιινπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ ζε 

ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

     

Αύμεζε ηελ ελεκέξσζε ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ καο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπζθεπέο ηνπ ζρνιείνπ θαη  ηα ζέκαηα 

ελέξγεηαο 

     

Αύμεζε ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

καο ζρεηηθά κε ηηο ζπζθεπέο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη  ηα ζέκαηα ελέξγεηαο 

     

Βειηίσζε ηηο πξαθηηθέο ξύζκηζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηηο  ηάμεηο θαη ζηνπο 

άιινπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ  

     

Βειηίσζε ηηο πξαθηηθέο ξύζκηζεο 

θσηηζκνύ ζηηο ηάμεηο θαη ζηνπο άιινπο 

ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ 

     

Βειηίσζε ηηο πξαθηηθέο θαινύ αεξηζκνύ 

ζηηο ηάμεηο. 

     

Δίρε επίδξαζε ζηηο ελεξγεηαθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηα 

ζπίηηα ηνπο. 

     

Θα έρεη θαη κειινληηθά ζεηηθή επίδξαζε ζε 

ελεξγεηαθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ 

     

 

20. Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ζαο σο πξνο ηα νθέιε 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ γνλέσλ. 

Σρνιηθή κνλάδα 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

Μαζεηέο/ηξηεο 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Δθπαηδεπηηθνί 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Γνλείο 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

21.  Αλαθέξεηε ηηο θπξηόηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

 

22. Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ώζηε λα εθαξκνζηεί ζε άιια ή/θαη ζε  όια 

ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Σαο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία! 

Η ζπκκεηνρή ζαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηαηί ζα βνεζήζεη λα εμαρζνύλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ πινπνίεζε, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηνλ αληίθηππν ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αλνηρηέο θνηλσλίεο 

θαη ζρνιεία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο», όπσο θαη γηα ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπ θαη πηζαλή επέθηαζή ηνπ θαη ζε άιια ζρνιεία.  

 


