"ZMIENIAJ NAWYKI - NIE KLIMAT!" - ogólnopolska kampania edukacyjna dla klimatu

Jak przeprowadzić ankietę ekologiczną wśród mieszkańców
Co to jest ankieta?
Ankieta jest
to narzędzie badawcze, które pozwala na zbieranie informacji
potrzebnych do realizacji celów badania. Innymi słowy jest to zestaw pytań/sądów/
postaw, które mają przybliżyć poznanie prawdy na temat jakiegoś zagadnienia. Np.
Jak mieszkańcy danego regiony lubią spędzać czas wolny?. Na kogo będą głosować
w zbliżających się wyborach samorządowych? itp.
Przed przeprowadzeniem ankiety, należy poinformować osobę badaną, o tym:
jaki jest cel Waszego badania, czyli po co przeprowadzacie ankietę
Celem Waszej ankiety jest głębsze zapoznanie się z proekologicznymi postawami
mieszkańców Waszej Gminy, a co za tym idzie, poznanie co wiedzą o klimacie i jak
przyczyniają się do jego ochrony.
jaką instytucję reprezentujecie
Poinformujcie badanego skąd jesteście, z jakiej szkoły oraz zaznaczcie, że bierzecie
udział w konkursie edukacyjnym ,,Aktywni dla klimatu”, który jest częścią
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu, pt. ,,Zmieniaj nawyki – nie klimat!”,
dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
jaka jest instrukcja, wg której należy wypełnić ankietę
Przed wykonaniem tej czynności, musicie zdecydować, czy będziecie dawać
ankietę do ręki każdemu respondentowi (osobie badanej), czy sami będziecie
zadawać pytania i zaznaczać odpowiedzi.
Jeśli będziecie dawać ankietę każdemu respondentowi, musicie poinformować go, że
ankieta jest anonimowa. Badany może (ale nie musi) podać Wam swój wiek, rodzaj
wykształcenia: podstawowe, średnie, wyższe oraz płeć. Następnie poproście o
wypełnienie ankiety, starając się unikać osób znajomych, co podważa wiarygodność
otrzymanych wyników.
Jeśli sami będziecie zadawać pytania, musicie pamiętać, aby:
 być bezstronnym podczas zadawania pytań. Nie wolno niczego sugerować
nawet tonem wypowiedzi,
 zadbać o spokój podczas przeprowadzania badania, tak żeby ankietowany
mógł skupić się na zadawanych mu pytaniach,

 być miłym, ponieważ w innym wypadku ankietowany mógłby przenieść swoją
niechęć do was na ankietę i zacząć udzielać złośliwych odpowiedzi,
 postarać się nie pytać znajomych... wiemy, że tak jest najłatwiej, ale to
podważa wiarygodność otrzymanych wyników.

Wybór grupy, na której chcemy przeprowadzić ankietę.
Wybierając grupę badawczą do Waszej ankiety, powinniśmy unikać zadawania zbyt
wielu "podobnych" do siebie respondentów. To znaczy, że powinniśmy starać się
unikać wybierania ludzi o tej samej płci, o tych samych zainteresowaniach, czy
wykonywanym zawodzie. Większe zróżnicowanie osób ankietowanych pomoże Wam
uzyskać bardziej wiarygodne wyniki. Innymi słowy przeprowadzona przez Was
ankieta lepiej odpowie na stawiane przez Was pytanie – jakie zachowania na rzecz
ochrony klimatu podejmują mieszkańcy Waszej Gminy. Pamiętajcie też, że 1 ankieta
powinna odzwierciedlać 1 gospodarstwo domowe, a więc nie należy odpytywać w 1
domu wszystkich domowników bo odpowiedzi będą prawie takie same.
Prezentacja wyników
Jeśli udało się Wam już przeprowadzić 50 ankiet wśród mieszkańców Waszej
Gminy, to czeka Was teraz usystematyzowanie zebranych wyników. W tym celu
porównajcie poszczególne pozycje ankiety (pytania), a następnie zróbcie całościową
analizę wyników. Forma w jakiej to zrobicie zależy od Was i Waszej pomysłowości.
Poproście o pomoc Waszego opiekuna, który na pewno podpowie Wam, w jaki
sposób zrobić to najefektywniej i najatrakcyjniej.

