Co ze mną teraz będzie?

ANALIZA ANKIET
W naszym gimnazjum przeprowadzono w dniach 14 – 18.09.2009 r. w 9
klasach pierwszych ankietę dotyczącą segregacji odpadów. W ankiecie wzięło
udział 197 uczniów. Poniżej przedstawiamy wyniki i wnioski.

Czy w twoim domu segreguje się odpady?
Czy ty segregujesz odpady w domu?
Czy kupujesz napoje w puszkach?
Czy kupujesz napoje w puszkach w szkole?
Czy wiesz gdzie w szkole stoją pojemniki (Alu-kosze) na puszki?
Czy będziesz segregował (wrzucał do Alu-koszy) puszki w szkole?
Czy wiesz co to jest recykling?
Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o historii Alu-puszki?
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WNIOSKI
1. W nieco powyżej 47% domów rodzinnych ankietowanych uczniów nie
segreguje się odpadów, a prawie 60% uczniów nie robi tego
osobiście.
2. Około 76% uczniów kupuje napoje w puszkach w naszej szkole.
3. Ogromnie cieszy nas fakt, że 90% badanych uczniów wie, gdzie stoją
Alu-kosze a ponad 82% zadeklarowało, że będzie wrzucać puszki do
tych pojemników. Tylko niewiele powyżej 17% uczniów nie
będzie tego robić.



4. Wiedzę na temat recyklingu posiada prawie 74% uczniów, ale
niestety 56% nie chce dowiedzieć się o historii Alu-puszki.
5. Wyniki ankiety motywują zespół prowadzący Szkolny Program
Odzysku Puszek Aluminiowych do jeszcze większego propagowania
idei ochrony środowiska na przykładzie odzysku i recyklingu puszek
aluminiowych po napojach oraz zachęcania młodych ludzi do dbania
o czystość w szkole i okolicy.

Od Ciebie też zależy, jaka jestem i jaka będę.
Analiza wyników ankiet i wnioski:
szkolny koordynator programu p. Renata Bartosik

