
 
 

Δξσηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθνύ – Αξρηθό  
ηόρνο ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ είλαη ε αλίρλεπζε γλώζεωλ θαη ζηάζεωλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πξηλ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην πξόγξακκα «Αλνηρηέο θνηλωλίεο θαη 

ζρνιεία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο». Σν εξωηεκαηνιόγην 

ζπκπιεξώλεηαη από όινπο ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη/εο ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. Σν 

εξωηεκαηνιόγην είλαη αλώλπµν θαη νη απαληήζεηο εκπηζηεπηηθέο. αο επραξηζηνύµε γηα ηε 

ζπλεξγαζία ζαο. 

 

 

1. Φύιν: Άλδξαο       Γπλαίθα   

2. Ηιηθία: 20-30 εηώλ     30-40 εηώλ    40-50 εηώλ     50 θαη άλω  

3. Σπνπδέο 

         Απόθνηηνο ΑΕΙ 

         Απόθνηηνο Παηδαγωγηθήο Αθαδεκίαο 

         Απόθνηηνο ΣΕΙ 

         Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ (Master) 

         Κάηνρνο δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο 

      Άιιν (παρακαλούμε προζδιορίζηε) ………………………………………………………… 

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

4. Βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππεξεηείηε 

Πξωηνβάζκηα      Δεπηεξνβάζκηα (Γπκλάζην – Λύθεην)      ΣΕΕ   

5. Δηδηθόηεηα: ΠΕ ……… 

 

6. Τάμε/εηο πνπ δηδάζθσ 

Γηα Δεκνηηθό 

Σάμε: ………………..         Αξηζκόο  καζεηώλ ηάμεο:………… 

Γηα Γπκλάζην-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 

Σάμεηο: ………………………………………                           

Αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Ελεξγεηαθή Οκάδα: ………………..    
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7. α. Πόζν θαιά γλσξίδεηε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή;  

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

β. Πόζν ζαο ελδηαθέξνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή; 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

γ. Πόζν θαιά γλσξίδεηε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο; 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

δ. Πόζν ζαο ελδηαθέξνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο; 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

8. Πόζν ζπρλά αθνινπζείηε πξαθηηθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηελ θαζεκεξηλή ζαο 

δσή; 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά θάπνηεο από απηέο: 

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

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

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

 

9. Πξηλ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην Πξόγξακκα «Αλνηρηέο θνηλσλίεο θαη ζρνιεία γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο» έρεηε αζρνιεζεί κε ην ζέκα 

ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ή/θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κε 

θάπνηα ηάμε ζαο ή καζεηέο ζαο. 

α) Ναη             Όρη   

 

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο αλαθέξεηε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ έρεηε αμηνπνηήζεη: 

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

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

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

 

β) Δίραηε πξνρσξήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ή/θαη πξαθηηθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

ζηελ ηάμε ζαο/ζην ζρνιείν ζαο.  

     Ναη             Όρη   

 

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο αλαθέξεηε ελδεηθηηθά θάπνηεο: 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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γ) Γεληθά, είηε έρεηε αζρνιεζεί είηε όρη κε ην ζέκα ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ή/θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, έρεηε θαιή γλώζε ζρεηηθώλ βησκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ  

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

10. α. Σαο έρνπλ απαζρνιήζεη ελεξγεηαθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή κνλάδα 

πνπ ππεξεηείηε; 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

β. Γλσξίδεηε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αξρέο θαη πξαθηηθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε 

έλα θηήξην, όπσο ην ζρνιηθό ζαο θηήξην. 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

γ. Γλσξίδεηε πξαθηηθέο ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ  ηάμεο ζαο; 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

δ. Γλσξίδεηε πξαθηηθέο ξύζκηζεο θσηηζκνύ ηεο  ηάμεο ζαο; 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

ε. Γλσξίδεηε πξαθηηθέο θαινύ αεξηζκνύ ηεο  ηάμεο ζαο; 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

ζη. Γλσξίδεηε πξαθηηθέο ξύζκηζεο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε CO2 ζηελ ηάμε ζαο; 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

11. Γλσξίδεηε ηηο επηζπκεηέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ λνκνζεζία γηα 

κηα ζρνιηθή ηάμε ηε ρεηκεξηλή θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν;  

     Ναη             Όρη   

Αλ λαη, ζεκεηώζηε ηηο ηηκέο: 

Χεηκεξηλή ζρνιηθή πεξίνδνο: …….. 

Θεξηλή ζρνιηθή πεξίνδνο: ……. 

 

12. Σην ζρνιείν πνπ εξγάδεζηε/ζηελ ηάμε ζαο, ηνπ ρεηκεξηλνύο κήλεο, ε ζεξκνθξαζία 

επηδηώθεηε/ηαη λα είλαη ζπλήζσο ζηνπο:  

α) 19 ˚C                                                                        

β) 20 ˚C                                                                   

γ) κεγαιύηεξε ηωλ 21˚C                                          

δ) δελ γλωξίδω                                                        

δ) δελ ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή επηδίωμε                 

 

13. α. Γλσξίδεηε ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ ηάμε ζαο θαη γεληθόηεξα ζε ρώξνπο 

ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 
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Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

β. Έρεηε αζρνιεζεί κε κεηξήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ ηάμε ζαο θαη 

γεληθόηεξα ζε ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

γ. Σαο έρεη απαζρνιήζεη ε θσηεηλόηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε ζαο ππό δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο (π.ρ. αλνηθηά-θιεηζηά θώηα); 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

δ. Έρεηε θάλεη κεηξήζεηο ηεο θσηεηλόηεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε ζαο ππό δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο (π.ρ. αλνηθηά-θιεηζηά θώηα); 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

ε. Γλσξίδεηε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αέξα ζε CO2 πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε ζαο ππό 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. αλνηθηά-θιεηζηά παξάζπξα); 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

ζη. Γλσξίδεηε ηε ρξήζε κεηξεηώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο; 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

14. α. Γηαζέηεη ην ζρνιείν ζαο θαλνληζκό ή νηθνθώδηθα ή θάηη άιιν ζρεηηθό κε ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο; 

     Ναη             Όρη   

 

β. Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο ζεκεηώζηε ζε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη εθαξκόδεηαη 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα: 

Πάξα πνιύ          Πνιύ           Αξθεηά           Λίγν            Καζόινπ   

 

 

15. Πξαθηηθέο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ γλσξίδνπκε θαη εθαξκόδνπκε/έρνπκε 

εθαξκόζεη πξνεγνύκελα έηε ζηελ ηάμε καο/ζηηο ηάμεηο καο/ζην ζρνιείν καο 

(εκεηώλνπκε κε Χ). 

Δλεξγεηαθή 

Σπκπεξηθνξά: 

Δθαξκόδνπκε  

ζπζηεκαηηθά 

Πξνζπαζνύκε λα 

εθαξκόζνπκε 

Γελ εθαξκόδνπκε/δελ 

έρνπκε εθαξκόζεη 

Κιείζηκν θώηωλ όηαλ 

δελ ρξεηάδνληαη 

   

Κιείζηκν θνπθωκάηωλ 

όηαλ ιεηηνπξγεί ε 

ζέξκαλζε ή ν 

θιηκαηηζκόο 

   

βήζηκν ηωλ    
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ζπζθεπώλ 

(δηαδξαζηηθνύ πίλαθα 

θ.ι.π.) από ηνλ 

δηαθόπηε θαη όρη από 

ην ηειερεηξηζηήξην 

(stand-by) 

Αληηθαηάζηαζε θνηλώλ 

ιακπηήξωλ κε 

ζύγρξνλνπο 

εμνηθνλόκεζεο 

ελέξγεηαο 

   

ωζηόο αεξηζκόο & 

είζνδνο ηνπ ειηαθνύ 

θωηόο (ρξήζε 

παξαζύξωλ / 

θνπξηηλώλ) 

   

Ρύζκηζε ζεξκνζηάηε 

θαινξηθέξ  

   

 

16. Καηαγξάςηε επηγξακκαηηθά ηηο πξνζδνθίεο από ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην πξόγξακκα. 

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

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

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

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

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

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

αο 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 θνηλωλίεο 

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

πεξαηηέξω βειηίωζή ηνπ θαη πηζαλή επέθηαζή ηνπ θαη ζε άιια ζρνιεία.  


