
Έρευνα για τις απόψεις μαθητών σχετικά με την κλιματική αλλαγή 
 

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος έρευνας για την κλιματική 
αλλαγή. Αποτελείται από δυο σελίδες και θα χρειαστεί περίπου πέντε λεπτά για να 
συμπληρωθεί. Οι απαντήσεις σας έχουν στόχο να διερευνήσουν τις απόψεις των 
μαθητών για τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα. 
 

Φύλο:    Αγόρι [    ]      Κορίτσι [    ]   

 

Τάξη:  Γˊ Γυμνασίου [    ]   Αˊ Λυκείου [    ]   Βˊ Λυκείου [    ]   Γˊ Λυκείου [    ]   

 
  
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι απαραίτητο για τη ζωή στη γη; 

Ναι [    ]     Όχι [    ]                       Δε γνωρίζω [     ] 
 
Οι γνώσεις μου για τα περιβαλλοντικά θέματα προέρχονται από:  
(μπορείτε να τσεκάρετε περισσότερες από μια επιλογές): 

Διαδίκτυο [    ]      Συζητήσεις με φίλους/ες [    ]   

Γονείς  [    ]     Εφημερίδες/Περιοδικά [    ]   

Σχολείο [    ]     Τηλεόραση   [    ]   

Ραδιόφωνο [    ]      Βιβλία    [    ]   

 
Επιλέξτε το αντίστοιχο κουτάκι ανάλογα με το βαθμό που θεωρείτε σωστή η 
λανθασμένη την κάθε πρόταση. 

α/α Πρόταση Σίγουρα 
σωστή 

Μάλλον 
σωστή 

Δεν 
γνωρίζω 

Μάλλον 
λανθασμένη 

Σίγουρα 
λανθασμένη 

 Αν ενταθεί το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου θα: 

     

1 αυξηθεί η μέση θερμοκρασία της γης  ναι     

2 έχουμε περισσότερα κρούσματα καρκίνου 
του δέρματος 

όχι     

3 υπάρξουν κλιματικές αλλαγές στη γη ναι     

4 υπάρξουν περισσότεροι καρδιακές 
προσβολές 

όχι     

5 δημιουργηθούν περισσότεροι έρημοι ναι     

6 λιώσουν οι πάγοι στους πόλους ναι     

7 έχουμε περισσότερους σεισμούς όχι     

8 υπάρξουν μετακινήσεις πληθυσμών ναι     

9 υπάρξουν περισσότερα έντομα όχι     

10 υπάρξουν τροφικές δηλητηριάσεις όχι     

11 μολυνθεί ο αέρας όχι     

12 μειωθεί η βιοποικιλότητα   ναι     



 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
οφείλεται: 

Σίγουρα 
σωστή 

Μάλλον 
σωστή 

Δεν 
γνωρίζω 

Μάλλον 
λανθασμένη 

Σίγουρα 
λανθασμένη 

13 στην καύση των ορυκτών καυσίμων ναι     

14 στην πολύ ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει 
στη γη  

όχι     

15 στη σήψη των απορριμμάτων ναι     

16 στη καύση μεγάλων δασικών εκτάσεων ναι     

17 στο στρώμα που δημιουργείται από  
επικίνδυνα τοξικά χημικά αέρια 

όχι     

18 στην  ποσότητα του διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα 

ναι     

19 στη ραδιενέργεια των πυρηνικών 
εργοστασίων 

όχι     

20 στην όξινη βροχή όχι     

21 στους χλωροφθοράνθρακες (CFCs) στα 
σπρέι 

ναι     

22 στην τρύπα του όζοντος όχι     

23 στις χημικές ουσίες των εντομοκτόνων όχι     

24 στις ακτίνες του ήλιου που εγκλωβίζονται 
στη γη 

ναι     

 Μπορεί να μειωθεί το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου: 

     

25 Αν κρατάμε καθαρές τις παραλίες όχι     

26 Αν χρησιμοποιούμε αμόλυβδη βενζίνη όχι     

27 Αν μειωθούν οι ατομικές βόμβες όχι     

28 Αν φυτεύονται περισσότερα δέντρα ναι     

29 Από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ναι     

30 Αν ανακυκλώνουμε περισσότερο ναι     

31 Από την προστασία των σπάνιων ειδών 
φυτών και ζώων 

όχι     

32 Από τη λιγότερη χρήση αυτοκινήτων και 
γενικότερα μεταφορών. 

ναι     

33 Από την οικονομία στο ρεύμα ναι     

34 Αν περιορίσουμε τον καταναλωτισμού ναι     

35 Με τη διακοπή του καπνίσματος όχι     

36 Από την κατάργηση των θερμοκηπίων όχι     

 


