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Γενικά στοιχεία

 Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε και μορφοποιήθηκε εξολοκλήρου από 

τους μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας «Μαθητές = Ενεργοί Πολίτες για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία» 

 Η επεξεργασία του έγινε σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς Κιούπη Βασιλική 

ΠΕ04.04 και Κουρκουλέα Κυριακή ΠΕ02

 Στόχος του ήταν να ανιχνεύσει τις απόψεις των πολιτών της περιοχής του 

σχολείου για την ποιότητα του περιβάλλοντος και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στη γειτονιά τους, καθώς και τις προτάσεις-επιθυμίες τους για τη 

βελτίωση αυτών

 Τα απολέσματα των 25 ερωτηματολογίων που συγκεντώθηκαν 

παρουσιάζονται στη συνέχεια



Φύλο συμμετεχόντων στην έρευνα



Ηλικιακή κλάση συμμετεχόντων στην 

έρευνα



Ερώτηση 1: Τι σας αρέσει στη γειτονιά σας;

 Α. Η ησυχία και η ελάχιστη κίνηση 
αυτοκινήτων 

 Β. Οι πράσινοι χώροι (π.χ. αυλές, πάρκα, 
μπαλκόνια, στέγες) 

 Γ. Μεγάλα πεζοδρόμια για τους πεζούς 

 Δ. Ευκαιρίες για συλλογικές δράσεις (π.χ. 
χορευτικοί, πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί 
σύλλογοι) 

 Ε. Κάδοι ανακύκλωσης 

 ΣΤ. Χώροι για αναψυχή (παιδικές χαρές, 
αθλητικές εγκαταστάσεις) 

 Ζ. Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
πρακτικών (φωτοβολταϊκά στις ταράτσες, 
κομποστοποίηση, φυσικό αέριο) 

 Η. Η ασφάλεια και η έλλειψη 
εγκληματικότητας 

 Θ. Άλλο: «Καλές οικογένειες – καλοί 
γείτονες στην περιοχή»



Ερώτηση 2: Τι θα θέλατε να αλλάξει στη 

γειτονιά σας;

 Α. Περισσότεροι πράσινοι χώροι (π.χ. αυλές, 
πάρκα, μπαλκόνια, στέγες) 

 Β. Λιγότερη φασαρία (από αυτοκίνητα - μηχανές, 
κατασκευές) 

 Γ. Λιγότερη ρύπανση από καυσαέρια (αυτοκινήτων, 
καύση ακατάλληλων υλικών στο τζάκι) 

 Δ. Περισσότερες ευκαιρίες για συλλογική δράση 
(περιβαλλοντικοί, πολιτιστικοί σύλλογοι) 

 Ε. Κάδοι ανακύκλωσης 

 Στ. Χώροι αναψυχής (παιδικές χαρές, αθλητικές 
εγκαταστάσεις) 

 Ζ. Καλύτερα και μεγαλύτερα πεζοδρόμια 

 Η. Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών 
(φωτοβολταϊκά στις ταράτσες, κομποστοποίηση, 
φυσικό αέριο) 

 Θ. Περισσότερη ασφάλεια και μειωμένη 
εγκληματικότητα 

 Ι. Άλλο: «Περισσότερη προσοχή στον άνθρωπο από 
τις δημοτικές αρχές», «Περισσότερη προσοχή στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες»



Ερώτηση 3: Στη γειτονιά σας …

 1. Υπάρχουν πεταμένα σκουπίδια εκτός των κάδων 
απορριμμάτων;

 2. Σέβονται οι κάτοικοι τις ώρες κοινής ησυχίας;

 3. Υπάρχουν μπλε κάδοι ανακύκλωσης 
συσκευασιών στην γειτονιά σας;

 4. Έχετε δει ακατάλληλα απορρίμματα (π.χ. 
υπολείμματα τροφών, συσκευασίες δεμένες σε 
πλαστικές τσάντες) πεταμένα στους μπλε κάδους

 ανακύκλωσης;

 5. Θα θέλατε η γειτονιά σας να είναι πεζόδρομος;

 6. Κυκλοφορούν αδέσποτα ζώα στη γειτονιά σας;

 7. Υπάρχουν ακαθαρσίες στα πεζοδρόμια από 
κατοικίδια ή αδέσποτα ζώα;

 8. Για κοντινές αποστάσεις χρησιμοποιείτε το 
αυτοκίνητο;

 9. Υπάρχει κάλυψη από μέσα μαζικής μεταφοράς 
στη γειτονιά σας;

 10. Υπάρχει ποδηλατόδρομος στη γειτονιά σας;



Ερώτηση 3: Για θέρμανση στο σπίτι τι 

χρησιμοποιείτε;



Με εκτίμηση η περιβαλλοντική 

ομάδα του Βαρβακείου 

Γυμνασίου


