Δεκνηηθό
Εξσηεκαηνιόγην καζεηή/ηξηαο – Τειηθό
Τν εξσηεκαηνιόγην απηό έρεη ζηόρν λα δηαπηζηώζεη αλ κέζα από ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζην πξόγξακκα
επέθηεηλεο ηηο γλώζεηο ζνπ γηα ηνπο ηξόπνπο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη
εάλ πιένλ είζαη αθόκε πην επαηζζεηνπνηεκέλνο/ε γηα ηα ζέκαηα απηά. Τν εξσηεκαηνιόγην
ζπκπιεξώλεηαη αλώλπκα, δειαδή δελ ζα θαίλεηαη ην όλνκά ζνπ πνπζελά θαη νη απαληήζεηο είλαη
εκπηζηεπηηθέο.
Δπραξηζηνύµε ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία

1. Φύιν
Αγόξη 

Κνξίηζη 

2. Τάμε
Γεκνηηθό Τάμε Α 

Τάμε Β 

Τάμε Γ 

Τάμε Γ 

Τάμε Δ 

Τάμε ΣΤ 

3. Τη είλαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ;
α) Μηα δηαδηθαζία πνπ ξπζκίδεη ηε ζεξκνθξαζία ηεο αηκόζθαηξαο



β) Η ζέξκαλζε ηεο αηκόζθαηξαο ηεο γεο πνπ δεκηνπξγείηαη
από ηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα



4. Επίιεμε πνηεο από ηηο παξαθάησ πεγέο ελέξγεηαο είλαη αλαλεώζηκεο
ζράζε ππξήλσλ –ππξεληθή ελέξγεηα
ήιηνο - ειηαθή ελέξγεηα
άλεκνο - αηνιηθή ελέξγεηα
θπζηθό αέξην
πεηξέιαην
ελέξγεηα από ηελ πηώζε ηνπ λεξνύ – πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα








5. Πνηα από ηα παξαθάησ πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα έρνπλ ζρέζε κε ηηο κε αλαλεώζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο;
εμαθάληζε εηδώλ άγξηαο δσήο
αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε
ηξύπα όδνληνο







ιηώζηκν πάγσλ

6. Αλ ηα 5 επόκελα ρξόληα ε αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ θαη κε αλαλεώζηκσλ πεγώλ
ελέξγεηαο από ηνπο αλζξώπνπο ζπλερηζηεί κε ηνλ ίδην ηξόπν, ζα επηβαξύλεηαη ην
πεξηβάιινλ:
Πεξηζζόηεξν



Ληγόηεξν 

Τν ίδην 

Γελ γλσξίδσ 

7. Γλσξίδεηο πνηα είλαη ε βαζηθή πεγή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ρώξα καο;
α) Ναη 
Αλ λαη, γξάςε ηελ: ........................................................................................................
β) Όρη 
8. Η ρξήζε πνηαο πεγήο ελέξγεηαο εθιύεη ηε κεγαιύηεξε πνζόηεηα CO2 (δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα);
Αέξαο - αηνιηθή 

Ήιηνο - ειηαθή 

νξπθηά θαύζηκα 

Γελ γλσξίδσ 

9. Σε πνην βαζκό αμηνπνηνύληαη ζηε ρώξα καο νη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο;
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Λίγν 

Καζόινπ 

Γελ γλσξίδσ 

10. Μεηά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην Πξόγξακκα «Αλνηρηέο θνηλσλίεο θαη ζρνιεία γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο» ζεσξείο όηη:
α. Γλσξίδεηο θαιύηεξα ην λόεκα ηεο θξάζεο «θιηκαηηθή αιιαγή»;
Ναη 

Όρη 

β. Πόζν θαιά γλσξίδεηο ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή;
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

Γώζε έλα παξάδεηγκα, εάλ γλσξίδεηο:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
γ. Σε ελδηαθέξνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή;
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

11. Μεηά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην Πξόγξακκα «Αλνηρηέο θνηλσλίεο θαη ζρνιεία γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο»:
α. Πόζν θαιά γλσξίδεηο δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο;
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

β. Σε ελδηαθέξνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο;
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Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

12. Μεηά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην Πξόγξακκα «Αλνηρηέο θνηλσλίεο θαη ζρνιεία γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο»:
α. Πόζν θαιά γλσξίδεηο ηξόπνπο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην ζπίηη ζνπ;
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

β. Δώζε δπν παξαδείγκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην ζπίηη ζνπ, αλ γλσξίδεηο:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
13. Μεηά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην Πξόγξακκα «Αλνηρηέο θνηλσλίεο θαη ζρνιεία γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο»:
α. Γλσξίδεηο ηξόπνπο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηελ ηάμε ζαο θαη ζην ζρνιηθό ζαο θηήξην.
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

β. Γλσξίδεηο ηξόπνπο εμνηθνλόκεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ηάμε ζαο;
Πάξα πνιύ 
Πνιύ 
Αξθεηά 
Λίγν 
Καζόινπ 
γ. Γλσξίδεηο ηξόπνπο θαινύ αεξηζκνύ ηεο ηάμεο ζαο;
Πάξα πνιύ 
Πνιύ 
Αξθεηά 
Λίγν 

Καζόινπ 

δ. Γλσξίδεηο ηξόπνπο ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ηάμεο ζαο;
Πάξα πνιύ 
Πνιύ 
Αξθεηά 
Λίγν 
Καζόινπ 
14. Σεκείσζε ζε πνηα ζεξκνθξαζία πεξίπνπ αηζζαλόκαζηε άλεηα κέζα ζην ζπίηη ή ζηελ
ηάμε καο.
α. Τε ρεηκεξηλή πεξίνδν (ςπρξνύο κήλεο): 15ν 
β. Τε ζεξηλή πεξίνδν (ζεξκνύο κήλεο):

20ν 

20ν 

25ν 

30ν 

25ν 

30ν 

35ν 

15. Γλσξίδεηο ηηο επηζπκεηέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο ηε ρεηκεξηλή θαη
ηε ζεξηλή πεξίνδν;
Ναη 
Όρη 
Αλ Ναη, ζεκείσζε ηηο ηηκέο:
Χεηκεξηλή πεξίνδνο: ……..
Θεξηλή πεξίνδνο: ……..
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16. α. Πόζν θαιά γλσξίδεηο ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ ηάμε ζαο θαη γεληθόηεξα
ζε ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ ζαο;
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

β. Γλσξίδεηο λα κεηξάο ηε ζεξκνθξαζία πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε ζαο θαη γεληθόηεξα ζε
ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ ζαο;
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

γ. Πόζν θαιά γλσξίδεηο ηε θσηεηλόηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε ζαο ππό δηάθνξεο ζπλζήθεο
(π.ρ. αλνηθηά-θιεηζηά θώηα);
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

δ. Γλσξίδεηο λα κεηξάο ηε θσηεηλόηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε ζαο ππό δηάθνξεο ζπλζήθεο
(π.ρ. αλνηθηά-θιεηζηά θώηα);
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

17. Τα παξάζπξα θαη ε πόξηα ζηελ ηάμε ζαο είλαη θιεηζηά θαη ε ζέξκαλζε αλνηθηή, αιιά
αθόκα θξπώλεηε. Η πξώηε ζαο ζθέςε είλαη λα:
α) Γπλακώζεηε ηε ζέξκαλζε
β) Να θνξέζεηε άιιν έλα ξνύρν (π.ρ. ην κπνπθάλ ζαο)




18. Αθνύ ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ ηάμε ζαο ηνλ ππνινγηζηή, ηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα, ηελ
ηειεόξαζε ή θάπνηα παξόκνηα ζπζθεπή, ηε ζβήλεηε:
α) Μεξηθέο θνξέο
β) Πνηέ
γ) Πάληα





19. Σηελ ηάμε ζαο, νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη:
α) Βγαίλνπλ από ηελ πξίδα εληειώο ή ππάξρεη ζρεηηθόο δηαθόπηεο θιεηζίκαηνο



β) Παξακέλνπλ ζε ζέζε αλακνλήο (standby)



γ) Γελ γλσξίδσ



20. Σβήλεηο ην θσο, όηαλ είζαη ν/ε ηειεπηαίνο/α πνπ βγαίλεη από ηελ ηάμε;
α) Ναη
β) Όρη
γ) Μεξηθέο θνξέο





21. Σην ζρνιείν ζαο ρξεζηκνπνηείηε:
α) Λάκπεο θζνξηζκνύ
β) Λάκπεο ππξάθησζεο
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γ) Λάκπεο LED
δ) Γελ γλσξίδσ

22. α. Πόζν ελδηαθέξνπζεο βξήθεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο;
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

β. Γξάςε ηηο ηξεηο, θαηά ηελ άπνςή ζνπ, πην ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλαηε:
1. ……………………………………………..……………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………..
23. Γξάςε ηνπο δπν, θαηά ηελ άπνςή ζνπ, πην ζεκαληηθνύο ηξόπνπο εμνηθνλόκεζεο
ελέξγεηαο πνπ εθαξκόζαηε ζηελ ηάμε ζαο ή ζην ζρνιείν ζαο.
1. ……………………………………………..……………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………..
24. Σεκείσζε X ζην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εξγαζηήθαηε ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο
Δλεξγεηαθόο πεξίπαηνο - έιεγρνο

Σπδήηεζε

Δξγαζίαο ζε νκάδεο

Μεηξήζεηο

Πεηξάκαηα

Παηρλίδηα

Έξεπλεο

Γεθάινγνο πξαθηηθώλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο

Γεκηνπξγία αθίζαο

Παξαθνινύζεζε ηαηλίαο

Παηρλίδη ξόισλ

Δηθαζηηθή δξαζηεξηόηεηα

Σπγγξαθή δειηίνπ ηύπνπ

Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε

Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο

Σρεδηαζκόο εθδήισζεο

Άιιν: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
25. α. Πόζν ζεκαληηθά ζεσξείο όηη είλαη όζα έκαζεο από ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζην
πξόγξακκα;
Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζόινπ 

β. Γξάςε ην πην ζεκαληηθό όθεινο, πνπ θαηά ηελ άπνςή ζνπ, είρεο από ηε ζπκκεηνρή ζνπ
ζην πξόγξακκα.
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
26. Οη ζθέςεηο ζνπ γηα ην πξόγξακκα από ηε ζπκκεηνρή ζνπ

ζε απηό ηώξα πνπ

νινθιεξώζεθε. Μπνξείο λα επηιέμεηο κε Χ όζα από ηα παξαθάησ ζνπ ηαηξηάδνπλ:
Τν βξήθα ελδηαθέξνλ
Ήηαλ ελνριεηηθό θαη θνπξαζηηθό
Ήηαλ δηαζθεδαζηηθό
Η ρξήζε ηεο ελέξγεηαο αθνξά κόλν ηνπο κεγάινπο
Γελ έκαζα θαη θάηη θαηλνύξγην
Ήηαλ θαινζρεδηαζκέλν
Γελ βξήθα θάηη ελδηαθέξνλ
Με έθαλε λα ζθεθηώ πώο ζα ρξεζηκνπνηώ πην ζσζηά ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο
Γελ βξήθα νύηε θάηη ζεηηθό νύηε θάηη αξλεηηθό
Έκαζα ζεκαληηθά πξάγκαηα
27. Γξάςε έλα ζύληνκν κήλπκα γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνύζε λα κπεη
θάπνπ ζην ζρνιείν ζαο γηα λα ην βιέπνπλ όινη/εο:

Δπραξηζηνύκε πνιύ!
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