
Мнозинството от анкетираните (69%) 
определят състоянието на 
заобикалящата ги околна среда като 
добро, едва  9% го смятат за отлично. 
Останалите 22% смятат, че околната 
среда е в лошо състояние и има нужда 
от подобрение.
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Как определяте състоянието на 
околната среда, която Ви заобикаля?

Кои според Вас са основните източници на замърсяване на околната среда?

    Като най- големия замърсител на околната среда, с цели 88%,  е посочен човекът. С начина си на 
живот, той ежедневно замърсява заобикалящата го средa. Именно от хората произлизат и другите 
два главни замърсителя.
    Използването на стари автомобили, използващи неустойчиви горива, както и прекалено многото 
превозни средства по пътищата са причината транспорта да е посочен като втори най-голям 
замърсител на околната среда. 
   На трето място е поставена промишлеността. Според участниците в анкетата, земеделието 
замърсява най-малко околната среда.
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Кой е отговорен?

   От предходните анализи се забелязва, че човекът е в центъра 
на проблема. Но кой всъщност има най-голяма отговорност? 
 Според повече от половината анкетирани, отговорността и 
грижата за опазването на околната среда е задължение, както 
на всеки един гражданин, така и на съответните органи и 
огранизации.
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Отговорността и грижата за опазване 
на чистотата е:
          изцяло грижа на съответните 
          органи
          грижа на всеки гражданин
          грижа и на двете страни

     Достатъчно отговорни ли сме?

    Тук идва моментът всеки да направи своята равносметка, какво прави 
или не прави за благосъстоянието на околната среда. 
    Резултатите са обнадеждаващи и от тях можем да видим, че 
анкетираните правят много неща в полза на околната среда. 

Рециклирам

Изхвърлям отпадаците си само 
на регламентирани места

Използвам продукти за многократна 
употреба

Учствам в кампании за почистване
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86,5% изхвърлят отпадъците си само на регламентираните за това места;
65,4%  използват продукти, които могат да бъдат използвани многократно;
46,2% подпомагат опазването на околната среда, като рециклират;
14,7% участват в кампании за почистване поне веднъж годишно. 
Само 2,6% от участниците не полагат никакви усилия за това да 
живеят в един по-чист свят.
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Пеша                                    Транспорт

с автомобил                с градски транспорт                   с велосипед

Как се придвижваме?

По-голямата част от участниците в анкетата се придвижват 
пеша. Другите използват някакъв вид транспорт, екологичен 
или не. 
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Кампания за опазване на околната 
среда...бихте ли участвали?

Не са много тези, които са участвали в 
кампания за почистване или залесяване. 
Мнозинството от анкетираните, обаче 
заявяват, че биха го направили. Малък е 
процента на тези, които не биха се 
ангажирали да участват в еко кампания. 

  Екологичното съзнание е от изключително голямо значение за 
здравословното ни съществуване. Важно е да правим дори и малки стъпки за 
подобряването на качеството  на нашия собствен живот и за благото на 
планетата ни, за да можем да сме „тук“ по-дълго време.
Някои от участниците предлагат да се създават повече зелени площи, места за 
отдих и велоалеи, за да се постигне устойчивост на качеството на околната 
среда. Това са действия, а пътят към тях е с активност.
Основното заключение, което може да направим от проучването ни е, че 
основното звено сме ние самите.  Запомнете, че колкото и незначително  за Вас 
да е едно нещо, то може да направи огромна разлика, защото “една малка 
стъпка за човека може да се окаже един огромен скок за човечеството”.
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Темата за замърсяването и опазването на околната среда става все по- широко обсъждана, защото 
много от съвременните проблеми на човечеството са свързани с нея. 

По какъв начин опазваме околната среда? За да разберем как се грижим за заобикалящата ни среда, 
направихме проучване сред наши връстници. 

Главната цел на нашето изследване е да разберем мнението на учениците относно:
      състоянието на околната среда
      проблемите, свързани със замърсяването
      потенциални решения
 
Проучването ни беше под форма на анкета,  която 156 ученици, на възраст между 14-18 години, 
попълниха. Резултатите от изследователската ни дейност, представяме в този плакат.
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