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Θεµατική ενότητα:  έρευνα.   
 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις αντιλήψεις µαθητών/τριών ∆΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων σχετικά µε τα 
στερεά απόβλητα, τη συµµετοχή των ίδιων των παιδιών στην παραγωγή και διαχείρισή τους, καθώς 
και την πεποίθησή τους για δυνατότητα προσωπικής συµβολής τους στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος (locus of control).  Από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι τα παιδιά έχουν 
ελλειπή πληροφόρηση και σχετική άγνοια για το θέµα των απορριµµάτων, ενώ αν και συµµετέχουν 
ενεργά στην παραγωγή τους εµφανίζουν ένα πολύ ισχυρό εξωτερικό σηµείο ελέγχου, θεωρώντας 
ότι κάποιοι άλλοι και όχι οι ίδιοι µπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήµατος.  Επίσης, 
η ανακύκλωση κατείχε πολύ σηµαντική θέση στις αντιλήψεις των παιδιών και επιπλέον προέκυψαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς την τάξη φοίτησης και το φύλο των παιδιών µε τα 
µεγαλύτερα παιδιά να έχουν καλύτερη πληροφόρηση και κατανόηση για τα υπό εξέταση θέµατα, 
κυρίως λόγω της συµµετοχής τους σε προγράµµατα ανακύκλωσης στο σχολείο.    
 
Σκοπός της εργασίας    
Η παρούσα εργασία διερευνά (α) τις ιδέες – αντιλήψεις παιδιών δηµοτικού για τις πηγές και τους 
τρέχοντες τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος των απορριµµάτων στην πόλη τους, (β) αν και 
κατά πόσο γνωρίζουν και κατανοούν ότι και τα ίδια συµµετέχουν στην παραγωγή απορριµµάτων 
στο σχολείο, στο σπίτι, στο παιχνίδι και όπου αλλού, (γ) ποιες είναι οι επικρατούσες συνήθειες 
χρήσης και ποιοι οι τρόποι διάθεσης των χρησιµοποιηµένων προϊόντων από τα παιδιά και (δ) το 
σηµείο ελέγχου των µαθητών (locus of control) για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου 
προβλήµατος.   
 
Μέθοδοι και µέσα εργασίας  
Η έρευνα διεξήχθη σε ένα δείγµα 173 παιδιών από τις τάξεις ∆΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τριών δηµοτικών 
σχολείων που ελήφθη από την ευρύτερη περιοχή της πόλης των Χανίων. Κατασκευάστηκε 
ερωτηµατολόγιο µε 31 ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου και σχεδιάστηκαν, σε συνδυασµό 
µε αυτό, 10 έγχρωµες κάρτες οι οποίες λειτούργησαν ως ερέθισµα στις ατοµικές συνεντεύξεις όπου 
ελήφθησαν από 17 παιδιά και των τριών τάξεων.   
Η ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών στο ερωτηµατολόγιο έγινε µε τη βοήθεια του SPSS v.8 
και χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ2 για τον έλεγχο στατιστικά σηµαντικών διαφορών ως προς την 
τάξη φοίτησης και το φύλο των παιδιών.  Η ανάλυση των συνεντεύξεων έγινε µε βάση τις αρχές 
της φαινοµενογραφίας, δηλαδή τη µελέτη της ποικιλίας µε την οποία τα παιδιά αντιλαµβάνονται το 
υπό µελέτη θέµα (βλ. Marton & Booth, 1997).   
Αν και έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές έρευνες για τη µελέτη των ιδεών και αντιλήψεων για το 
θέµα των απορριµµάτων (Membiela, Nogueiras, & Suarez, 1993: Boerschig & De Young, 1993: 
Palmer, 1995: Kortland, 1997), ωστόσο αυτές εστιάζονται σε µεγαλύτερα παιδιά και όχι 
µαθητές/τριες δηµοτικού και επιπλέον δεν έχουν διερευνηθεί οι πτυχές τους θέµατος οι οποίες 
διατυπώνονται παραπάνω, στους στόχους της παρούσας εργασίας.    
 
Αποτελέσµατα  
Μόνο το 17% των παιδών, κυρίως από τη ΣΤ΄ τάξη, ορθά ανέφερε ότι τα απορρίµµατα καταλήγουν 
στον Κουρουπητό, ενώ το 35% δεν ήξερε πως λέγεται ο τόπος που καταλήγουν ή δεν ήξερε καν αν 
υπάρχει τέτοιο µέρος ή χρησιµοποιούσε πολύ γενικούς και αόριστους χαρακτηρισµούς για να το 
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περιγράψει. Επίσης, είχαν πολύ αφηρηµένες και αόριστες γνώσεις για το τι συµβαίνει εκεί και ποιοι 
είναι οι υφιστάµενοι τρόποι επεξεργασίας των απορριµµάτων.  Τα παιδιά, κυρίως της Ε΄ τάξης, αν 
και ανέφεραν ότι παράγουν απορρίµµατα, ωστόσο θεωρούσαν ότι αυτά είναι σχετικά πολύ λίγα, 
ενώ της ΣΤ΄ τάξης επεσήµαιναν και περισσότερα σε αριθµό αλλά και σε είδος.  
Επιπλέον, όλα τα παιδιά χρησιµοποιούσαν µπαταρίες (58%), διάφορα πλαστικά (68%) και 
ελαστικά (58%), εντοµοαπωθητικά (67%), αρωµατικά χώρου (39%), ναφθαλίνη (25%) και διάφορα 
είδη χρωµάτων για ζωγραφική.  Ακόµα, παρήγαγαν και σηµαντικές ποσότητες από τα συνηθισµένα 
οικιακά απορρίµµατα, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό & αλουµίνιο, µέσω της καθηµερινής 
κατανάλωσης προϊόντων και ακολουθούσαν το κυρίαρχο πρότυπο διαχείρισής τους που δεν ήταν 
άλλο από την απόρριψή τους χωρίς καµιά περαιτέρω επεξεργασία, κάτι που άλλωστε ήταν και 
αναπόφευκτο, αφού το ισχύον σύστηµα διαχείρισης δεν παρείχε εναλλακτικές δυνατότητες.   
Επίσης, παρουσίαζαν ένα πολύ ισχυρό εξωτερικό σηµείο ελέγχου, αφού θεωρούσαν πως άλλοι 
φορείς (π.χ. ∆ήµος 68%) και όχι τα ίδια, µπορούσαν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος των απορριµµάτων, ενώ µόνο το 12% πίστευε ότι τα ίδια µπορούν να βοηθήσουν και 
αυτό περιορίζονταν σε δραστηριότητες καλής συµπεριφοράς (π.χ. απόρριψη στον κάδο 17%).  
Η έννοια της ανακύκλωσης ήταν αρκετά έντονη στις αντιλήψεις ορισµένων παιδιών και 
προτείνονταν ως εναλλακτική λύση στα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα.  Στη διαµόρφωση 
της ιδέας της ανακύκλωσης σηµαντικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν οι βιωµατικές εµπειρίες των 
παιδιών (π.χ. επίσκεψη σε εργαστήριο φυσητού γυαλιού).  Όµως, φαίνεται να υπήρχε και κάποια 
σύγχυση της έννοιας της ανακύκλωσης των µπαταριών µε αυτή της επαναφόρτισή τους και σε 
ακόµα µεγαλύτερο βαθµό της ανακύκλωσης των ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. Η/Υ, τηλεοράσεων) 
και των αυτοκινήτων µε την επισκευή των χαλασµένων µερών τους ή την αντικατάστασή τους ή 
την αξιοποίηση των λειτουργικών µερών τους µε την τοποθέτησή τους σε άλλες ως ανταλλακτικά. 
Επιπλέον, στατιστικά περισσότερα παιδιά από τη ΣΤ΄ τάξη, σε σχέση µε τις άλλες τάξεις, ανέφεραν 
ότι έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα ανακύκλωσης χαρτιού (p=.001), γυαλιού (p=.028) και 
µπαταριών (p=.003) στο σχολείο τους.   
Σχετικά τώρα µε τους προτεινόµενους τρόπους µείωσης των απορριµµάτων οι περισσότεροι 
µαθητές/τριες θεωρούσαν ότι (α) το να διδάσκουµε τους ανθρώπους για τα απορρίµµατα, (β) να 
ανακυκλώνουµε όσα είναι δυνατόν και (γ) να δίνουµε όσα δεν µας χρειάζονται σε άλλους 
ανθρώπους είναι τρόποι µε τους οποίους συνεισφέρουµε στη µείωση των απορριµµάτων, ενώ 
αντίθετα, απέρριπταν (α) το πέταγµα των σκουπιδιών χωρίς προηγούµενο διαχωρισµό τους, (β) την 
καύση, (γ) την απόρριψη στους ωκεανούς, (δ) τη µεταφορά σε άλλες χώρες και (ε) την ταφή σε 
ειδικά µέρη, ως ακατάλληλες µεθόδους.  Ενθαρρυντικό, πάντως, είναι το γεγονός ότι τα παιδιά 
θεωρούσαν πως το σχολείο έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο στην πληροφόρησή τους για τα θέµατα 
σχετικά µε το περιβάλλον, κυρίως µέσω των βιβλίων (58%), των δασκάλων (58%) και της 
σχολικής βιβλιοθήκης (21%).   
 
Συζήτηση  
Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι τα παιδιά, παρόλο που χρησιµοποιούν προϊόντα και 
παράγουν απορρίµµατα σε σηµαντικό βαθµό, αρκετά από τα οποία µάλιστα ανήκουν στην 
κατηγορία των επικίνδυνων, ωστόσο έχουν σχετική άγνοια τόσο για το που πάνε και τι είδους 
επεξεργασία υφίστανται αυτά όσο και για την προσωπική τους συµµετοχή στην παραγωγή τέτοιων 
απορριµµάτων, ενώ ταυτόχρονα εµφανίζουν ένα ισχυρό εξωτερικό σηµείο ελέγχου. Οι 
βελτιωµένες, σε σχέση µε τα µικρότερα παιδιά, αντιλήψεις των µαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης, 
εκτός από την αντίστοιχη γνωστική και πνευµατική τους ανάπτυξη, φαίνεται να οφείλονται και στα 
προγράµµατα ανακύκλωσης που εφαρµόστηκαν στα σχολεία τους, πράγµα το οποίο συνέβαλλε και 
στην ανάπτυξη της έννοιας της ανακύκλωσης, τουλάχιστον σε ορισµένα από αυτά.     
Εποµένως, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την εφαρµογή αντίστοιχων προγραµµάτων 
και στις µικρότερες τάξεις (Α΄-Ε΄) οι οποίες θα συνοδεύονται και από αντίστοιχες βιωµατικές 
εµπειρίες και ενεργό συµµετοχή στις δραστηριότητες ανακύκλωσης.  Επιπλέον, θα πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην καλλιέργεια της πεποίθησης για δυνατότητα προσωπικής συµβολής 
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στην αντιµετώπιση του προβλήµατος, πράγµα στο οποίο, όπως φάνηκε, υπάρχει σηµαντική 
υστέρηση.    
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