Δξσηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθνύ – Τειηθό
ηόρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε αλίρλεπζε γλώζεσλ θαη ζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κεηά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην πξόγξακκα «Αλνηρηέο θνηλσλίεο θαη
ζρνιεία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο». Σν εξσηεκαηνιόγην
ζπκπιεξώλεηαη από όινπο ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη/εο ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. Σν
εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπµν θαη νη απαληήζεηο εκπηζηεπηηθέο. αο επραξηζηνύµε γηα ηε
ζπλεξγαζία ζαο.
Α. ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΟΥ
1. Φύιν: Άλδξαο  Γπλαίθα 
2. Ηιηθία: 20-30 εηώλ  30-40 εηώλ  40-50 εηώλ 

50 θαη άλσ 

3. Σπνπδέο


Απόθνηηνο ΑΔΙ



Απόθνηηνο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο



Απόθνηηνο ΣΔΙ



Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ (Master)



Κάηνρνο δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο



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

…………………………………………………………………………………………………
4. Βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππεξεηείηε
Πξσηνβάζκηα 

Γεπηεξνβάζκηα (Γπκλάζην – Λύθεην) 

ΣΔΔ 

5. Δηδηθόηεηα: ΠΔ ………
6. Τάμε/εηο πνπ δηδάζθσ
Γηα Γεκνηηθό
Σάμε: ………………..
Αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ ηάμεο:…………
Γηα Γπκλάζην-ΓΔΛ-ΔΠΑΛ
Σάμεηο: ………………………………………
Αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δλεξγεηαθή Οκάδα: ………………..

7. Μεηά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ επηκόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σρνιεηά γηα ηε

πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο / Βεξνιίλν-Αζήλα» θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ κε ηνπο καζεηέο
ζαο:
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 ελδηαθέξνλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο;
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

8. Θεσξείηε όηη ε ζπκκεηνρή ζαο ζην Πξόγξακκα βνήζεζε ώζηε λα πηνζεηήζεηε ζε
πςειόηεξν βαζκό πξαθηηθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή;
Πάξα πνιύ 
Πνιύ 
Αξθεηά 
Λίγν 
Καζόινπ 
Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά θάπνηεο:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. Η επηκόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο εκπινύηηζε ηηο βαζηθέο ζαο γλώζεηο σο πξνο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα αλαιεθζνύλ ζην πιαίζην κηαο δξάζεο εμνηθνλόκεζεο
ελέξγεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

Γξάςηε δπν ζεκαληηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κάζαηε κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
επηκόξθσζεο θαη εθαξκόζαηε κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηέο ζαο.
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
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.
2

Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

γ. Γλσξίδεηε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αξρέο θαη πξαθηηθέο εμνηθνλόκεζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζε έλα θηήξην, όπσο ην ζρνιηθό ζαο θηήξην.
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

δ. Γλσξίδεηε πξαθηηθέο ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ηάμεο ζαο;
Πάξα πνιύ 
Πνιύ 
Αξθεηά 
Λίγν 
Καζόινπ 
ε. Γλσξίδεηε πξαθηηθέο ξύζκηζεο θσηηζκνύ ηεο ηάμεο ζαο;
Πάξα πνιύ 
Πνιύ 
Αξθεηά 
Λίγν 
Καζόινπ 
ζη. Γλσξίδεηε πξαθηηθέο θαινύ αεξηζκνύ ηεο ηάμεο ζαο;
Πάξα πνιύ 
Πνιύ 
Αξθεηά 
Λίγν 

Καζόινπ 

11. Γλσξίδεηε ηηο επηζπκεηέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο ηε ρεηκεξηλή θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν;
Ναη 
Όρη 
Αλ λαη, ζεκεηώζηε ηηο ηηκέο:
Χεηκεξηλή πεξίνδνο: ……..
Θεξηλή 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 ησλ 21˚C
δ) δελ γλσξίδσ
δ) δελ ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή επηδίσμε







13. α. Γλσξίδεηε ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ ηάμε ζαο θαη γεληθόηεξα ζε ρώξνπο
ηνπ ζρνιείνπ ζαο;
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 
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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. Σην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζεθε θάπνηνο θαλνληζκόο
(νηθνθώδηθαο) ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηελ ηάμε ζαο ή ζηελ
Δλεξγεηαθή ζαο Οκάδα;
α)

Ναη 

Όρη 

β) Ήηαλ θνηλόο ν θαλνληζκόο ηεο ηάμεο/Δλεξγεηαθήο Οκάδαο κε απηόλ ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο;
Ναη 
Όρη 
γ) Ο θαλνληζκόο ζαο δεκνζηνπνηήζεθε;
Ναη 
Όρη 
Με πνηνλ ηξόπν; ……………………………………………………………………………….
δ) Πόζν θξίλεηε όηη έρεη επαηζζεηνπνηεζεί ε ζρνιηθή θνηλόηεηα κε βάζε ηνλ θαλνληζκό ηεο
ηάμε/ηεο Δλεξγεηαθήο Οκάδαο/ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζαο (ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη
δηακνξθσζεί θαη δεκνζηνπνηεζεί);
Πάξα πνιύ 
Πνιύ 
Αξθεηά 
Λίγν 
Καζόινπ 
15. Πξαθηηθέο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ εθαξκόζακε ζηελ ηάμε καο/ζηηο ηάμεηο
καο/ζην ζρνιείν καο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (εκεηώλνπκε κε Χ).
Δλεξγεηαθή
Σπκπεξηθνξά:
Κιείζηκν θώησλ όηαλ
δελ ρξεηάδνληαη
Κιείζηκν θνπθσκάησλ
όηαλ ιεηηνπξγεί ε
ζέξκαλζε ή ν
θιηκαηηζκόο
βήζηκν ησλ
ζπζθεπώλ
(δηαδξαζηηθνύ πίλαθα
θ.ι.π.) από ηνλ
δηαθόπηε θαη όρη από

Δθαξκόδνπκε
ζπζηεκαηηθά

Πξνζπαζνύκε λα
εθαξκόζνπκε

Γελ εθαξκόδνπκε/δελ
έρνπκε εθαξκόζεη

4

ην ηειερεηξηζηήξην
(stand-by)
Αληηθαηάζηαζε θνηλώλ
ιακπηήξσλ κε
ζύγρξνλνπο
εμνηθνλόκεζεο
ελέξγεηαο
σζηόο αεξηζκόο &
είζνδνο ηνπ ειηαθνύ
θσηόο (ρξήζε
παξαζύξσλ /
θνπξηηλώλ)
Ρύζκηζε ζεξκνζηάηε
θαινξηθέξ
Άιιν:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
16. Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ βνεζεηηθό θαη ρξήζηκν;
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

17. Σε πνην βαζκό αμηνπνηήζαηε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

Δμεγήζηε: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
18. α. Βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ
πινπνηήζεθαλ ή δελ πινπνηήζεθαλ ζηελ ηάμεο ζαο/ζηελ Δλεξγεηαθή Οκάδα ζαο
(ζεκεηώζηε κε Χ αλ Ναη ή Όρη).
β) Πώο αμηνινγείηε ηε ρξεζηκόηεηα ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο (θπθιώλζηε θαηάιιεια ην 0,
1, 2, 3, 4 ή 5 ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε επηιέμεη Ναη).
α/α

Γξαζηεξηόηεηα

1

Βαζηθέο γλώζεηο γηα ηελ ελέξγεηα θαη
ηελ θιηκαηηθή αιιαγή

πνιύ ρακειή

Δλεξγεηαθή πεξηήγεζε

πνιύ ρακειή

2

Ναη

Όρη

0
0

3

Μεηξήζεηο κε όξγαλα
Έξεπλεο βαζηζκέλεο ζηα
εξγαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο

1

2

3

4

θύιια

1

2

3

4

1

5
πςειή

2

3

4

πνιύ ρακειή

0

5
πςειή

πνιύ ρακειή

0
4

1

πςειή

5
πςειή

2

3

4

5
5

5

6

Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ
θύιισλ εξγαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη αλάπηπμε
ρεδίνπ Γξάζεο
Δλεξγεηαθνί επηζεσξεηέο

πνιύ ρακειή

0

Γξάζεηο δεκνζηνπνίεζεο

2

3

4

πνιύ ρακειή

0
7

1

πςειή

1

πςειή

2

3

4

πνιύ ρακειή

0

1

5

5
πςειή

2

3

4

5

γ Αλ θάπνηεο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ πινπνηήζεθαλ αλαθέξεηε ηε
δξαζηεξηόηεηα θαη ην/ηνπο ιόγν/νπο:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Άιιεο ζεκαληηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ζρεδηάζηεθαλ από εζάο,
πξνέθπςαλ από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ή αληιήζεθαλ από άιια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
19. α. Βαζηθά βήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηήζεθαλ ή δελ πινπνηήζεθαλ ζηελ
ηάμε ζαο/ζηελ Δλεξγεηαθή Οκάδα ζαο (ζεκεηώζηε κε Χ αλ Ναη ή Όρη).
β) Πώο αμηνινγείηε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θάζε βήκαηνο (θπθιώζηε θαηάιιεια ην 0,
1, 2, 3, 4 ή 5 ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε επηιέμεη Ναη.)
Ναη Όρη
α/α
Βήκαηα
1
2
3
4

5

Βήκα 1ν Γεκηνπξγία ηεο Δλεξγεηαθήο
νκάδαο

πνιύ ρακειή

Βήκα 2ν Γεκηνπξγία ηνπ Δλεξγεηαθνύ
πκβνπιίνπ

πνιύ ρακειή

ν

Βήκα 3 Αλαγλσξηζηηθή ελεξγεηαθή
πεξηήγεζε ηνπ Δλεξγεηαθνύ πκβνπιίνπ
ν

Βήκα 4 Μειέηε ηνπ δεηήκαηνο ηεο
ελέξγεηαο (γλσζηηθό ππόβαζξν) θαη
επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα θιηκαηηθήο
αιιαγήο
Βήκα 5ν Δλεξγεηαθή πεξηήγεζε
Δλεξγεηαθήο Οκάδαο

0
0

1
1

πςειή

2

3

4

πςειή

2

3

4

πνιύ ρακειή

0

1
1

2

3

4

1

5
πςειή

2

3

4

πνιύ ρακειή

0

5
πςειή

πνιύ ρακειή

0

5

5
πςειή

2

3

4

5

6

6

7

8
9
10

Βήκα 6ν Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ ρέδην δξάζεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο
θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ θιηκαηηθή
αιιαγή
Βήκα 7ν Κακπάληα γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ζηε ζρνιηθή
θνηλόηεηα
Βήκα 8ν Δθαξκνγή κέηξσλ
εμνηθνλόκεζεο
Βήκα 9ν Πξνηάζεηο γηα αιιαγέο ζηηο
ππνδνκέο ηνπ θηεξίνπ
ν

Βήκα10 Αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο
ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνηθνλόκεζεο
ελέξγεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ
θιηκαηηθή αιιαγή

πνιύ ρακειή

0

1

πςειή

2

3

4

πνιύ ρακειή

0

1

πςειή

2

3

4

πνιύ ρακειή

0

1
1

2

3

4

1

5
πςειή

2

3

4

πνιύ ρακειή

0

5
πςειή

πνιύ ρακειή

0

5

5
πςειή

2

3

4

5

20. Βξήθαηε δπζθνιίεο ζε θάπνην/α βήκαηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο;
Ναη 
Όρη 
Δάλ λαη, αλαθέξεηε ην/ηνπο ιόγν/νπο: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
21. Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηάμε ζαο/ελεξγεηαθή νκάδα έγηλε από (επηιέμηε
όζα θνπηάθηα ρξεηάδεηαη):
Δζάο (εθπαηδεπηηθό)

Σνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο

Κάπνηνλ άιιν

(παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε) …………………………………………………………………
22. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνηήζεθαλ θάπνηα από ηα αθόινπζα
(επηιέμηε όζα θνπηάθηα ρξεηάδεηαη):
Αξρεία θαη δεδνκέλα ζρεηηθά
κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο
Γξάζεηο θαη παξεκβάζεηο ζρεηηθέο
κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο
Παξαηήξεζε
πδήηεζε-δηάινγνο
Δξσηεκαηνιόγηα
Παηρλίδηα ξόισλ
Σα θύιια εξγαζίαο ησλ καζεηώλ
Έξγα ησλ καζεηώλ
Ηκεξνιόγηα/ζεκεηώζεηο καζεηώλ
Κάηη άιιν
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(παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε) …………………………………………………………………
23. Φαξαθηεξίζηε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ ζαο/ηξηώλ ζαο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

24. Πόζε ζεκαληηθά όηη ήηαλ ηα νθέιε ησλ καζεηώλ ζαο/ηξηώλ ζαο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζην πξόγξακκα;
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

25. Οη γνλείο ησλ καζεηώλ ζαο ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ;
πκκεηείραλ ελεξγά 
Γελ ζπκκεηείραλ 
Αλ επηιέμαηε ηε 2ε πεξίπησζε, πνύ λνκίδεηε όηη νθείιεηαη ε κε ζπκκεηνρή;
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
26. Αλαθέξνπκε ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο. Τη θέξδηζαλ νη
καζεηέο/ηξηεο ζαο, εζείο σο εθπαηδεπηηθόο, νη γνλείο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζαο;
Μαζεηέο/ηξηεο
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Δθπαηδεπηηθόο
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Γνλείο
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
27. Η ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο ππεπζύλνπο θαη ηνπο εξεπλεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ:
Άξηζηε  Καιή 

Με αξθεηά πξνβιήκαηα 

Αλύπαξθηε 

Αλαθέξεηε βαζηθά πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο (αλ ππήξμαλ):
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............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
28. Μεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζπλερίζεηε λα πινπνηείηε κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηέο
ζαο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο;
Ναη



Όρη 

Γελ γλσξίδσ 

29. Σπλνιηθά πώο απνηηκάηε ην Πξόγξακκα «Αλνηρηέο θνηλσλίεο θαη ζρνιεία γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο»
Πνιύ θαιό 

Καιό 

Ιθαλνπνηεηηθό 

Με ηθαλνπνηεηηθό 

30. Καηαγξάςηε επηγξακκαηηθά αλ εθπιεξώζεθαλ νη 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 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.
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