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 ΓΤΜΝΑΘΟ ΝΑΟΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΘΒ/ΚΗ ΕΚΠ/Η: ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΣΗ ΖΩΗ & ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑ 

ΥΟΛ. ΕΣΟ: 2018-19 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΘΟ 

 

1. Γλσξίδεηε ηη νλνκάδνπκε βόηαλν;     ΝΑΙ    ΟΧΙ 

    

2. Πνηα βόηαλα γλσξίδεηε; Αλαθέξεηε ηα ηξία πξώηα πνπ έξρνληαη ζην κπαιό ζαο . 

α. .........................................    β. ............................................   γ. ...................................... 

 

3. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηα βόηαλα; 
α. Πνιύ ζπρλά   β. πρλά   γ. πάληα   δ. Πνηέ 

 

4. Πνηα βόηαλα έρεηε ζην ζπίηη ζαο; 

 Αιόε    • Γάθλε   • Κξόθνο   • Μάξαζνο 

 Άλεζνο  • Γελδξνιίβαλν  • Λεβάληα   • Μέληα 

 Αξκπαξόξηδα • Γπόζκνο   • Λνπΐδα   • Ρίγαλε 

 Βαιεξηάλα  • Δρηλάθεηα   • Ματληαλόο  • έιηλν 

 Βάιζακν   • Θπκάξη   • Μαληδνπξάλα  • Χακνκήιη 

 Βαζηιηθόο  •Καιέληνπια      •θόξδν    •Σζνπθλίδα 

 Σζάη ηνπ βνπλνύ • Σίιην   • Φαζθόκειν  •άιιν 

 

5. Πνηα βόηαλα ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζόηεξν; Αλαθέξεηε ηξία από απηά. 

α. .........................................    β. ............................................      γ. ....................................... 

 

6. Αλ ρξεζηκνπνηείηε βόηαλα κε πνηνλ ηξόπν ηα απνθηάηε; 

α. Σα καδεύεηε κόλνο/ε   

β. Σα πξνκεζεύεζηε από γλσζηνύο πνπ ηα καδεύνπλ κόλνη ηνπο  

γ. Σα αγνξάδεηε  

 

7. Με πνην ηξόπν ρξεζηκνπνηείηε ηα βόηαλα πνπ αλαθέξαηε; 

α. ζηε καγεηξηθή    β. σο βαθή    γ. ζε θαιιπληηθά    δ. θαζαξηζηηθά ζπηηηνύ 

ε. ηαηξηθή ρξήζε-ζεξαπεία    ζη. άιιε ρξήζε ……………………………………. 

 

8. Ξέξεηε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα νθέιε ησλ βνηάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε;  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

9. Από πνύ έρεηε κάζεη όζα γλσξίδεηε γηα ηα βόηαλα;  

α. παππνύδεο, γνλείο   β. ζπληνπίηεο, θίινπο    γ. ίληεξλεη, βηβιία, ηειεόξαζε  

δ. πξνζσπηθή ελαζρόιεζε (π.ρ. ζεκηλάξηα) 

 

10. Γλσξίδεηε πνηα από ηα βόηαλα πνπ ρξεζηκνπνηείηε ππάξρνπλ θαη ζηνλ ηόπν ζαο; 

Αλαθέξεηε νξηζκέλα. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 

 



11. ε ηη κνξθή είλαη ηα βόηαλα πνπ ρξεζηκνπνηείηε; 

α. θπηηθό θξέζθν      β. θπηηθό απνμεξακέλν  γ. αηζέξην έιαην  δ. ζηξόπη  ε. αινηθή 

ζη. βάκκα      δ. άιιν ……………………………………………… 

 

12. Ξέξεηε πνηεο είλαη νη αηηίεο πνπ εμαθαλίδνληαη ηα βόηαλα; Αλαθέξεηε θάπνηεο. 

α. μεξίδσκα   β. βόζθεζε   γ. ππεξζπιινγή/ιαζξνζπιινγή   δ. ξύπαλζε 

ε. παξάλνκε εκπνξία ζη. άιιν ………………………………………… 

 

13. Γλσξίδεηε ηξόπνπο γηα λα πξνζηαηεπηνύλ ηα βόηαλα;   ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Πξνηείλεηε θάπνηνπο. 

α. απαγόξεπζε αλεμέιεγθηεο ζπιινγήο  β. ζπιινγή θαη όρη μεξίδσκα  γ. ζπιινγή ησλ 

απαξαίηεησλ πνζνηήησλ   δ. πξνζηαζία ησλ πεξηνρώλ βιάζηεζεο   

ε. άιιν ………………………………………. 

 

14. Γλσξίδεηε πόηε θαη πώο γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ βνηάλσλ;   ΝΑΙ   ΟΧΙ 
 

15. Αλ αγνξάζεηε ζήκεξα βόηαλα, γλσξίδεηε γηα πόζν δηάζηεκα ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε; 

α. 1-5 κήλεο  β. 6-12 κήλεο  γ. 12 κήλεο θαη πάλσ  
 

16. Πώο δηαηεξείηε ηα βόηαλα;  

α. ζε γπάιηλν βάδν  β. ζε πιαζηηθή ζαθνύια   γ. ζε πιαζηηθό ζθεύνο    

δ. ζε ραξηνζαθνύια  ε. ζηελ θαηάςπμε  ζη. ζε πθαζκάηηλε ζήθε    

δ. άιιν ………………………………….. 

 

17. Αλ ζαο ιέγακε λα πεξηγξάςεηε, κε κηα ιέμε, ηελ εκπεηξία ζαο από ηε ρξήζε ησλ 

βνηάλσλ ηη ζα ιέγαηε; Είλαη ... 

α. ζεξαπεπηηθή  β. αξσκαηηθή γ. γεπζηηθή     δ. πγηεηλή      ε. ραιαξσηηθή        

ζη. αλαδσνγνλεηηθή δ. άιιν ……………………………. 

 

18. Θα ζέιαηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γηα ηα βόηαλα; Αλ λαη, κε πνηνλ ηξόπν 

ζα ζέιαηε λα πιεξνθνξεζείηε γηα απηά; 

α. ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα β. πξνζσπηθή έξεπλα ζε βηβιηνγξαθία, ίληεξλεη θ.α  

γ. παξαθνινύζεζε ελεκεξσηηθώλ δηαιέμεσλ  δ. άιιν …………………………. 


