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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Η παξνύζα εξγαζία πεξηγξάθεη ηκήκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, πνπ αθνξά ζηε
δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ κηθξώλ παηδηώλ γηα δηάθνξεο δηαζηάζεηο ζεκαληηθώλ
πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ (όπσο δάζνο, ξύπαλζε αέξα θαη ζάιαζζαο, θαηαλάισζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λεξνύ) εθ ησλ νπνίσλ θαη ηα απνξξίκκαηα, πνπ ζα
παξνπζηαζηνύλ εδώ. ηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ
λήπηα θαη παηδηά Γ’ ηάμεο δεκνηηθνύ ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ θαζώο θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή. ηελ
έξεπλα ζπκκεηείραλ 60 παηδηά (30 λήπηα θαη 30 παηδηά Γ’ Δεκνηηθνύ), ελώ γηα ηε
ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζρέδην θαη ε αηνκηθή ζπλέληεπμε. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη νη πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ πξνζαλαηνιίδνληαη
πξνο δύν θπξίσο θαηεπζύλζεηο. Η πξώηε θαηεύζπλζε αθνξά ζηελ άκεζε δξάζε, αθνύ
δειαδή ην πξόβιεκα έρεη δεκηνπξγεζεί, ελώ ε δεύηεξε αθνξά ζηελ πξόιεςε θαη κπνξεί
λα ζεσξεζεί όηη ζπλάδεη κε ηελ επηζηεκνληθή πξόηαζε.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αληηιήςεηο παηδηώλ, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, πξνζσπηθή
ζπκβνιή, ζπλεθηηθέο αληηιήςεηο

ΔΙΑΓΩΓΗ
Σην πιαίζην δηεζλώλ δηαζθέςεσλ ππό ηελ αηγίδα ηεο UNESCO θαη ηνπ OHE,
εδξαηώζεθε ε άπνςε όηη ε επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ είλαη
ππόζεζε όισλ ησλ πνιηηώλ θαη όρη κόλν ησλ εηδηθώλ θαη επνκέλσο, ε εθπαίδεπζε
κπνξεί λα παίμεη έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πξνεηνηκαζία ππεύζπλσλ αηόκσλ, ηθαλώλ
λα δξάζνπλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο.
Ωζηόζν, ηα παηδηά δηακνξθώλνπλ θάπνηεο αληηιήςεηο γηα ην πεξηβάιινλ πξηλ από
ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Σπγθεθξηκέλα, ηα κηθξά
παηδηά απνθηνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θόζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη κέζσ ηεο
αηζζεηεξηαθήο επαθήο ηνπο κε ην θπζηθό θαη πνιηηηζκηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Σηε
ζπλέρεηα, λνεκαηνδνηνύλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κε ηε βνήζεηα ηεο γιώζζαο, ησλ
εκπεηξηώλ ηνπο θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην θπζηθό θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθό ηνπο πιαίζην (Blake, 2001. Bradley & Zajicek, 1999. Driver & Bell,
1986). Με απηόλ ηνλ ηξόπν δηακνξθώλνληαη νη αξρηθέο ηνπο αληηιήςεηο.
Οη αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ επεξεάδνπλ ηε κάζεζή ηνπο επεξεάδνληαο α.
ηνλ ηξόπν πνπ παξαηεξνύλ θαη εξκελεύνπλ ην πεξηβάιινλ θαη β. ην είδνο ησλ

ζηξαηεγηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα δνκήζνπλ ηηο λέεο γλώζεηο (Duit, 1991).
Απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ εθπαίδεπζε ην γεγνλόο όηη νη πεξηβαιινληηθέο
αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο δηακνξθώλνληαη θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία
θαη δύζθνια αιιάδνπλ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο πηνζεηήζεθε ν επνηθνδνκεηηζκόο σο ζεσξεηηθό πιαίζην
ηεο έξεπλαο.
Οη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηα
απνξξίκκαηα δείρλνπλ όηη ηα κηθξά παηδηά ηα νξίδνπλ απαξηζκώληαο ζπγθεθξηκέλα
αληηθείκελα ή πιηθά π.ρ. πιαζηηθό ή γπαιί ελώ ηα κεγαιύηεξα παηδηά δίλνπλ πην
γεληθό νξηζκό ζέηνληαο θάπνηα θξηηήξηα όπσο ε ρξεζηκόηεηα ή ε δπλαηόηεηα
αλαθύθισζεο (Glazar, Vrtacnik & Bacnik, 1998) θαη ηνπο πξνζδίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ
κε ρξήζηκνπ (Γεκεηξίνπ & Χξεζηίδνπ, 2004. 2005). Οη γλώζεηο ηνπο γηα ηε
δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ είλαη αζαθείο θαη δελ παξαζέηνπλ ιεπηνκέξεηεο. Φαίλεηαη
λα αγλννύλ ην πξαγκαηηθό όθεινο ηεο αλαθύθισζεο θαη λα θαηέρνπλ κε
επηζηεκνληθέο γλώζεηο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο (Palmer, 1995. Palmer, GrodzinskaJurczak & Suggate, 2003). Αληηιακβάλνληαη ηελ θαηαλάισζε σο αηηία δεκηνπξγίαο
ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ παξαγσγή
απνξξηκκάησλ (Γεκεηξίνπ & Χξεζηίδνπ, 2004, 2005. Μαιαλδξάθεο, 2007).
Αλάκεζα ζηνπο ηξόπνπο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνηείλνπλ είλαη ε
ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ θάδν, ε αλάιεςε δξάζεο από ηνπο ππεύζπλνπο θνξείο, ε
αλαθύθισζε θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε (Γεκεηξίνπ & Χξεζηίδνπ, 2004, 2005.
Οηθνλόκνπ, 2008).
Από όζα πξνέθπςαλ από ηελ επηζθόπεζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θάλεθε
όηη ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζρεηηθώλ εξεπλώλ γηα κηθξέο ειηθίεο πνπ λα
κειεηνύλ ηηο αληηιήςεηο ησλ κηθξώλ παηδηώλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηε
δεκηνπξγία θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ. Κακία
ζρεδόλ έξεπλα δελ αζρνιήζεθε κε ηελ εμέιημε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηώλ πξηλ θαη
αθνύ εηζαρζνύλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Όπσο δηαπηζηώζεθε από ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο
αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ην ζέκα ησλ απνξξηκκάησλ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο θαη
από απηέο πνπ ππάξρνπλ δηαπηζηώλεηαη όηη ηα παηδηά έρνπλ ειιηπή θαηαλόεζε θαη
αξθεηέο παξαλνήζεηο γηα ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθύθισζεο, γηα ηηο
αηηίεο δεκηνπξγίαο ησλ απνξξηκκάησλ θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο κείσζήο ηνπο όπσο
επίζεο θαη γηα ηνπο ηξόπνπο πνπ ηα ίδηα κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζή ηνπο. Η
δηεξεύλεζε ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ησλ ηξηώλ ηάμεσλ
ηνπ δεκνηηθνύ θαη ησλ βηβιίσλ Νεπηαγσγνύ θαη Γαζθάινπ έθαλε θαλεξό όηη ε
δηδαζθαιία ηνπ ζέκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη απνζπαζκαηηθά ζηε Μειέηε
Πεξηβάιινληνο, ε παξνπζίαζή ηνπ κέζα από ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γεκνηηθνύ
είλαη ειιηπήο θαη όζνλ αθνξά ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη πξνηεηλόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ εκπινθή ησλ παηδηώλ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο.
Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ νη ζηόρνη ηεο έξεπλαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη:

λα δηεξεπλεζνύλ νη πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ Νεπηαγσγείνπ θαη Γ’ ηάμεο
Γεκνηηθνύ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαζώο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο





γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία θαη αληηκεηώπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην ππό κειέηε ζέκα.
λα δηεξεπλεζεί αλ ζπλδένληαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο
δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο
λα εληνπηζηνύλ νη ηπρόλ παξαλνήζεηο θαη θελά
λα εληνπηζηεί ε αιιαγή ζην βαζκό θαηαλόεζεο θαζώο εμειίζζεηαη ε
δηδαζθαιία από ην Νεπηαγσγείν έσο ηελ Γ’ Γεκνηηθνύ, αθνύ δειαδή ηα
παηδηά έρνπλ δερηεί ηξία επηπιένλ ρξόληα ηππηθήο εθπαίδεπζεο

Με βάζε ηα επξήκαηα ησλ άιισλ εξεπλώλ πνπ δηεξεύλεζαλ ηηο αληηιήςεηο ησλ
παηδηώλ γηα ηα απνξξίκκαηα θαη ην γεγνλόο όηη ην ππό δηεξεύλεζε ζέκα εκπίπηεη ζηελ
θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ παηδηώλ θαη απνηειεί αληηθείκελν ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο
εθπαίδεπζήο ηνπο δηαηππώζεθε ε γεληθή ππόζεζε όηη ηα παηδηά έρνπλ δηακνξθώζεη
θάπνηεο αληηιήςεηο γηα ηα απνξξίκκαηα. Καζώο δελ ππάξρνπλ επξήκαηα άιισλ
εξεπλώλ πνπ λα αθνξνύλ ζπλεθηηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο
δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, δηαηππώζεθε ε γεληθή ππόζεζε κε δεδνκέλν ηελ
ύπαξμε γξακκηθήο αηηηαθήο ζθέςεο ζηα παηδηά (Rozier, 1988), όηη αλακέλεηαη λα
εμαξηνύλ θάπνηεο αληηιήςεηο ηνπο από θάπνηεο άιιεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνζσπηθή
ηνπο ζπκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ ζα
πξνζδηνξίδεηαη από ηηο αξρηθέο ηνπο αληηιήςεηο γηα ηηο ιύζεηο. Από ηελ άιιε κεξηά, ηα
παηδηά απηώλ ησλ ειηθηώλ ζπρλά ζπγρένπλ ηηο έλλνηεο θαη αληηκεησπίδνπλ κε
απνζπαζκαηηθό ηξόπν ην πεξηβάιινλ ηνπο (Driver, Guesne & Tiberghien, 1993.
Rozier, 1988). Δπνκέλσο, πηζαλό είλαη ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ θάπνηεο παξαλνήζεηο θαη
αζάθεηεο ή θελά, όζν αθνξά ζε θάπνηεο όςεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηάηαη. Τέινο,
δηαηππώζεθε ε ππόζεζε όηη αλακέλνληαη λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ
παηδηώλ κεηαμύ ησλ δύν ειηθηαθώλ νκάδσλ ππέξ ησλ κεγαιύηεξσλ παηδηώλ, θαζώο,
εθηόο από ην όηη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθό ζηάδην λνεηηθήο αλάπηπμεο, ηα
κεγαιύηεξα παηδηά έρνπλ δερζεί θαη ηελ επίδξαζε ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηξία
επηπιένλ ρξόληα.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο έξεπλαο θξίζεθε ζθόπηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί ην
ζρέδην θαη ε εκηδνκεκέλε αηνκηθή ζπλέληεπμε. Η θύξηα έξεπλα δηήξθεζε από ην
Γελάξε έσο ηνλ Απξίιε ηνπ 2008. Σε θάζε ηκήκα δεηήζεθε ηα παηδηά λα παξάγνπλ
ζρέδηα γηα ηα απνξξίκκαηα. Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα παξάγνπλ ηα ζρέδηα, ε
εξεπλήηξηα ηα θάιεζε λα θαληαζηνύλ όηη βξίζθνληαη ζε έλα δξόκν θαη θαηόπηλ ηνπο
ελζάξξπλε λα δσγξαθίζνπλ θαη λα δείμνπλ όζα πεξηζζόηεξα πξάγκαηα κπνξνύλ πνπ
ππάξρνπλ ζε έλα κεγάιν θάδν ζθνππηδηώλ ή ό,ηη πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη έμσ από
απηόλ. Αθνινπζνύζε ε αηνκηθή ζπλέληεπμε πνπ απνηεινύληαλ από δύν ελόηεηεο: α.
ζηελ πξώηε ελόηεηα αλήθνπλ νη εξσηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα παηδηά κε αθνξκή
ην ζρέδην πνπ παξήγαγαλ πξηλ ηε ζπλέληεπμε, β. ζηε δεύηεξε ελόηεηα αλήθνπλ νη
αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο, πνπ απνηεινύλ ην θύξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη
ρσξίδνληαη ζε ππνζέκαηα αληίζηνηρα ησλ ζηόρσλ ηεο έξεπλαο. Οη εξσηήζεηο ήηαλ ηεο
κνξθήο:

Ση κπνξεί λα γίλεη γηα λα ιηγνζηέςνπλ ηα ζθνππίδηα;
πνπ απνζθνπνύζε ζηε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεώλ ηνπο γηα ηνπο ηξόπνπο
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.

Πώο λνκίδεηο όηη κπνξείο λα βνεζήζεηο γηα λα κελ ππάξρνπλ πνιιά ζθνππίδηα;
πνπ απνζθνπνύζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηελ πξνζσπηθή
ηνπο ζπκβνιή ηόζν ζηε δεκηνπξγία όζν θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ
απνξξηκκάησλ.

Η έξεπλα έγηλε ζε 4 ηκήκαηα λεπηαγσγείνπ θαη ζε 2 δεκνηηθά ζρνιεία ζην Βόιν.
Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 παηδηά λεπηαγσγείνπ (14 αγόξηα θαη 16 θνξίηζηα) θαη 30
παηδηά Γ΄ δεκνηηθνύ (15 αγόξηα θαη 15 θνξίηζηα).
Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο έγηλε γηαηί πεξηιακβάλεηαη ζηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα ηόζν ηνπ Νεπηαγσγείνπ όζν θαη ησλ ηξηώλ πξώησλ ηάμεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ. Δπηπιένλ, πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα, πνπ ηα
ζεκεξηλά παηδηά ζα αληηκεησπίζνπλ σο απξηαλνί πνιίηεο θαη άξα ζα πξέπεη λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλα γηα ην κέιινλ. Αιιά θαη ζην παξόλ, είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπο ζην κεξίδην πνπ ηνπο αλαινγεί. Με ην ίδην ζθεπηηθό
επηιέρζεθαλ ηα άιια ηξία πεξηβαιινληηθά ζέκαηα: ην δάζνο θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ, ε
ξύπαλζε αέξα θαη ζάιαζζαο, ε θαηαλάισζε θαη ζπαηάιε λεξνύ θαη ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο (Ηιηνπνύινπ, Ι., 2011).
Οη ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο (κέζνο όξνο ειηθηώλ 6 θαη 9 εηώλ) επηιέρζεθαλ
γηα ηνπο εμήο ιόγνπο:
α. ε έξεπλα απνζθνπνύζε ζε κία ζπγθξηηηθή κειέηε κε θξηηήξην ηελ ειηθία
β. απηέο νη ειηθίεο αληηπξνζσπεύνπλ δύν δηαθνξεηηθά ζηάδηα λνεηηθήο, θνηλσληθήο,
εζηθήο θαη ζρεδηαζηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ ζύκθσλα κε ηηο επηζηεκνληθέο
ζεσξίεο ηνπ Piaget (1969), ηνπ Vygotsky (1986), ηνπ Kolhberg (1981) θαη ησλ
Μπισλάθνπ-Κεθέ (2005) αληίζηνηρα θαη είλαη νη ειηθίεο πξηλ θαη κεηά ηελ είζνδν
ησλ παηδηώλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε
γ. νη κηθξέο ειηθίεο είλαη πνιύ θξίζηκεο γηα ηε δηακόξθσζε πεξηβαιινληηθώλ
αληηιήςεσλ θαη ειάρηζηεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζε απηέο ηηο ειηθίεο

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ζηελ εξώηεζε «Τη κπνξεί λα γίλεη γηα λα ιηγνζηέςνπλ
ηα ζθνππίδηα;» δείρλνπλ όηη απάληεζαλ ηα κηζά λήπηα θαη όια ηα παηδηά ηεο Γ’ ηάμεο.
Τα κεγαιύηεξα παηδηά πξνηείλνπλ πξαθηηθέο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ επηζηεκνληθή
άπνςε κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ (αλαθύθισζε, κείσζε θαηαλάισζεο) ζε
κεγαιύηεξν βαζκό ζε ζρέζε κε ηα λήπηα. Αλ ζπγθξίλνπκε ηνπο Πίλαθεο 1.1 θαη 1.2,
δηαπηζηώλνπκε όηη ελώ ηα παηδηά πξνηείλνπλ ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο, σζηόζν δελ αληηιακβάλνληαη ζηνλ ίδην βαζκό ηελ πξνζσπηθή ηνπο
δξάζε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Τα κελ λήπηα ζεσξνύλ όηη δελ κπνξνύλ ή δελ
μέξνπλ πώο λα βνεζήζνπλ, ελώ ηα κεγαιύηεξα παηδηά κεηαζέηνπλ ηελ επζύλε γηα
δξάζε ζε άιινπο π.ρ. ζην δήκν ή ζε άιινπο ελήιηθεο, ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζπλζνύλ
γηα λα επέκβνπλ. Τν γεγνλόο απηό πηζαλόηαηα λα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο όηη ζην
ζρνιείν δε δίλεηαη έκθαζε ζηε δξάζε θαη ηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ
όζν ζα έπξεπε. Απηό θάλεθε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Μαιαλδξάθε (2007), ζηελ νπνία
ηα παηδηά ζεσξνύλ όηη νη άιινη θαη όρη ηα ίδηα κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ην
πξόβιεκα ησλ επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ.
Κάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ είλαη νη παξαθάησ:
«Να κελ ηα πεηάκε θάησ θαη λα ηα πεηάκε ζηνπο θάδνπο» (Νήπην)
«Μπνξνύκε λα ηα αλαθπθιώλνπκε θαη λα ηα παίξλεη έλα θνξηεγό, λα ηα πεγαίλεη ζην
εξγνζηάζην θη έηζη λα κελ έρνπκε πάξα πνιιά ζθνππίδηα» (Παηδί Γ’ ηάμεο)
Πίνακας 1.1 Ανηιλήψεις ηων παιδιών για ηοσς ηρόποσς μείωζης ηων απορριμμάηων
Πποηάζειρ ανηιμεηώπιζηρ

Νήπια (30)
18 απανηήζειρ

Γ’ ηάξη (30)
30 απανηήζειρ

Σηνλ θάδν / όρη θάησ

10

13

Αλαθύθισζε/
Δπαλαρξεζηκνπνίεζε

4

9

Μείσζε θαηαλάισζεο

2

6

Άιιε (λα ηα πεηάκε αιινύ, όρη
βξάδπ, ηηκσξία)

2

2

Πίνακας 1.2 Ανηιλήψεις ηων παιδιών για ηην προζωπική ηοσς ζσμβολή ζηη μείωζη
αποππιμμάηων
Πποζωπική ζςμβολή

Νήπια (30)
15 απανηήζειρ

Γ ’ ηάξη (30)
29 απανηήζειρ

Μαδεύσ/βάδσ ζε θάδν

7

7

Αλαθπθιώλσ

4

7

Μεηώλσ θαηαλάισζε

3

6

Δλεκέξσζε ( από δήκν/ ηνπο
ελήιηθεο)

1

9

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα εμαρζνύλ θάπνηα
ζπκπεξάζκαηα. Φαίλεηαη λα ππάξρεη ειιηπήο θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο εθόζνλ δελ
γίλεηαη αλαθνξά ηνπιάρηζηνλ ζε κεγάιν βαζκό ζε βαζηθνύο ηξόπνπο κείσζεο ησλ
απνξξηκκάησλ, όπσο είλαη ε αλαθύθισζε ή ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Πηζαλώο
απηό νθείιεηαη ζην όηη δελ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ ζέκαηνο ζην ζρνιείν.
Γηαπηζηώλεηαη όηη ππάξρνπλ ζπλεθηηθέο αληηιήςεηο κεηαμύ δηαζηάζεσλ ηνπ ίδηνπ
ζέκαηνο. Σπγθεθξηκέλα, νη αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή
ζηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαίλεηαη όηη εμαξηώληαη από ηνπο ηξόπνπο κείσζεο
πνπ γλσξίδνπλ. Όπσο είλαη αλακελόκελν θάλεθε όηη ηα κεγαιύηεξα παηδηά έρνπλ κηα
θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ ππό κειέηε πεξηβαιινληηθνύ
δεηήκαηνο. Τα λήπηα επηθεληξώλνληαη ζηηο άκεζεο ιύζεηο-ζεξαπεία, ελώ ηα παηδηά
ηεο Γ’ ηάμεο θαη ζηηο καθξνπξόζεζκεο ιύζεηο – πξόιεςε.
Τα κεγαιύηεξα παηδηά ζε δηπιάζην βαζκό πηζηεύνπλ όηη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ αλ
θαη δελ πηζηεύνπλ όηη έρνπλ ζπκβάιεη ζην πξόβιεκα (Ηιηνπνύινπ, 2011), ζεκείν ζην
νπνίν πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε από ην ζρνιείν.
Η ζπκβνιή ηεο έξεπλαο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζηα εμήο: α. ζπκβάιεη ζηε
δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα θνηλνύο άμνλεο ζηε ζθέςε ησλ παηδηώλ γηα
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, β. ηνλίδεη ηελ έκθαζε πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηα πιαίζηα ηεο
δηδαζθαιίαο ζηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε νιηζηηθή
πξνζέγγηζή ηνπο ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ πην ππεύζπλνη θαη ελεξγνί καζεηέο.
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