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         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να διερευνήσει τα νοητικά μοντέλα 27 νηπίων και 30 
παιδιών Γ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου για τους τρόπους αντιμετώπισης της ρύπανσης 
καθώς και για την προσωπική τους συμβολή. Η παρούσα έρευνα χρησιμοποίησε την 
ημιδομημένη συνέντευξη ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη συλλογή  δεδομένων, ενώ 
προηγήθηκε ατομικό σχέδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο επικοινωνίας 
μεταξύ ερευνήτριας και παιδιών. Η ποιοτική ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων 
συνεντεύξεων με επαγωγικό τρόπο οδήγησε στον εντοπισμό δύο βασικών νοητικών 
μοντέλων: τις άμεσες ενέργειες για βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος και 
τις προληπτικές ενέργειες που αποσκοπούν  στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Άλλα 
ευρήματα της εν λόγω έρευνας είναι τα εξής: α. φάνηκε να υπάρχει μια συσχέτιση 
ανάμεσα στα νοητικά μοντέλα των παιδιών για τη μείωση της ρύπανσης και για το πώς 
τα ίδια μπορούν να συμβάλλουν σε αυτήν και β. εντοπίστηκαν διαφορές στα νοητικά 
μοντέλα ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες παιδιών. 
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        ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Είναι  γνωστό ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, που πλήττουν τα αστικά κέντρα. Συνεπώς, υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη για τους ανθρώπους να δράσουν υπεύθυνα προς ένα πιο βιώσιμο 
μέλλον του περιβάλλοντος  (Fien, 2004). Η εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να παίξει 
ένα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, στη δράση για το περιβάλλον και στην 
υιοθέτηση νέων τρόπων ζωής (Elliott & Davis, 2009; Fien, 2001; Stuhmcke, 2012; 
UNESCO, 2005). Φυσικά, η εκπαίδευση για την αειφορία πρέπει να ξεκινά από την 
προσχολική ηλικία, όπως τονίστηκε στο διεθνές workshop της UNESCO στο 
Gothenburg της Σουηδίας (2007), σχετικά με την συμβολή της προσχολικής 
εκπαίδευσης στην επίτευξη μιας βιώσιμης κοινωνίας. Διότι η προσχολική ηλικία 
αποτελεί μια περίοδο ζωής κατά την οποία τα παιδιά αναπτύσσουν αξίες, στάσεις, 
συμπεριφορές, δεξιότητες και συνήθειες, που πιθανά να διαρκέσουν μια ζωή 
(Pramling et al., 2008:12). Επομένως, η προσχολική εκπαίδευση πρέπει να 
περιλαμβάνει την εκπαίδευση για την αειφορία  (Davis, 2010). Ο  Davis (2010) 
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υποστηρίζει ότι μια μετασχηματιστική προσέγγιση (transformative approach) στην 
εκπαίδευση για την αειφορία είναι απαραίτητη, ώστε τα μικρά παιδιά να μάθουν 
σχετικά και μέσα στο περιβάλλον αλλά και το πώς να δράσουν για το περιβάλλον. 
Αυτό σημαίνει ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να δράσουν ως παράγοντες αλλαγής, 
δρώντας προληπτικά για το περιβάλλον, μέσα από διδακτικές προσεγγίσεις που 
ενισχύουν την προσωπική ενδυνάμωση, την κριτική σκέψη και τη λήψη αποφάσεων 
(Stuhmcke, 2012:34).  
      
         ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
     Ο κοινωνικός εποικοδομητισμός, καθώς «εκφράζει τη θεωρία ότι η γνώση δομείται 
κοινωνικά και πολιτισμικά (Papert, 1990:3), υιοθετήθηκε ως το θεωρητικό πλαίσιο 
της παρούσας έρευνας για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, γιατί σκοπός της έρευνας 
είναι να αναγνωρίσει τα νοήματα που τα μικρά παιδιά έχουν αναπτύξει για τη 
ρύπανση  και δεύτερον, γιατί πραγματοποιήθηκε μέσα στο κοινωνικο-πολιτισμικό 
πλαίσιο του σχολείου. 
 
   Τα νοητικά μοντέλα των παιδιών είναι προσωπικές, εσωτερικές αναπαραστάσεις 
που κατασκευάζουν, προκειμένου να κατανοήσουν το περιβάλλον τους, να κάνουν 
προβλέψεις και να δράσουν ανάλογα, να εξηγήσουν γεγονότα και φαινόμενα   
(Johnson-Laird, 1983; Greca & Moreira, 2000). Τα νοητικά μοντέλα βασίζονται στην 
ήδη υπάρχουσα γνώση και εμπειρία των παιδιών, ενώ παράλληλα αποτελούν 
ιδιοσυγκρασιακές, ατελείς, ασταθείς αλλά συνεχώς εξελισσόμενες κατασκευές, 
καθώς εμπλουτίζονται με τις νέες πληροφορίες και εμπειρίες που αποκτούνται. Από 
την άλλη, τα εννοιολογικά μοντέλα είναι εξωτερικές αναπαραστάσεις, που 
δημιουργούνται από τους επιστήμονες και είναι συνεπή προς την επιστημονική 
γνώση (Greca & Moreira, 2000). Η μάθηση απαιτεί από τα παιδιά να τροποποιήσουν 
ή να ανακατασκευάσουν τα υπάρχοντα νοητικά τους μοντέλα, ώστε να 
ευθυγραμμίζονται με τα εννοιολογικά μοντέλα (Greca & Moreira, 2000). Επομένως, 
η αναγνώριση των νοητικών μοντέλων που έχουν τα παιδιά για ένα θέμα πριν από τη 
διδασκαλία θεωρείται σημαντική, εφόσον θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να επιδιώξει 
με πιο αποτελεσματικό τρόπο την εναρμόνιση των δύο αυτών μοντέλων.   
 

       ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
    Έρευνες που διερεύνησαν τις αντιλήψεις των παιδιών για τους τρόπους 
αντιμετώπισης της ρύπανσης   (Boyes, et al., 2007; Myers, et al., 2004; Skamp, et al., 
2004; Thornber, et al., 1999) χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο έδειξαν ότι τα 
μεγαλύτερα παιδιά προτείνουν την εκπαίδευση, την υποχρέωση, τη φορολογία και τη 
νομοθεσία και φάνηκε να πιστεύουν ότι η υπευθυνότητα για τη μείωση της ρύπανσης 
ανήκει σε άλλους. Τα νεότερα παιδιά (8 και 11 ετών) προτείνουν την μείωση της 
βιομηχανικής δραστηριότητας και τη χρήση πιο οικολογικών μέσων μετακίνησης    
(Wylie, et al., 1998). Τα ακόμη νεότερα παιδιά (6 ετών) προτείνουν κυρίως τη χρήση 
ποδηλάτου ή το περπάτημα και λιγότερο τη μείωση της βιομηχανικής 
δραστηριότητας, τη χρήση οχημάτων ή τη χρήση καλύτερων καυσίμων (Καλίτσης & 
Δημητρίου, 2008).   
 
Οι περισσότερες έρευνες στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εστιάζουν 
στις γνώσεις των παιδιών για το περιβάλλον, τις στάσεις και συμπεριφορές τους, και 
λιγότερο στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά σκέφτονται για διαστάσεις 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως είναι οι λύσεις και η προσωπική τους συμβολή 
σε αυτές (Rickinson, 2001). Πρόκειται για ένα κενό που είναι σημαντικό να καλυφθεί 
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(Payne, 1998), δεδομένου ότι τα νοητικά μοντέλα των παιδιών για το περιβάλλον 
διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα και 
κατευθύνουν τις συμπεριφορές τους. Θεωρείται ότι πολλά προβλήματα δεν μπορούν 
να λυθούν γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να τα λύσουν (Wood & Walton, 
1990).     

     Συνεπώς, σκοπός της έρευνας, που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, είναι να 
προσδιορίσει τα νοητικά μοντέλα νηπίων και παιδιών Γ΄ τάξης για τους συλλογικούς 
και προσωπικούς τρόπους αντιμετώπισης της ρύπανσης. Το πρόβλημα αυτό 
επιλέχθηκε γιατί αφενός αποτελεί   ένα σημαντικό πρόβλημα που άπτεται των 
εμπειριών των παιδιών και αφετέρου περιλαμβάνεται στα αναλυτικά προγράμματα 
του Νηπιαγωγείου και της Μελέτης Περιβάλλοντος του Δημοτικού σχολείου 
(ΔΕΠΠΣ, 2003). Καθώς τα νοητικά μοντέλα των παιδιών επηρεάζουν τον τρόπο που 
επιλύουν τα προβλήματα (Halford, 2014), είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς 
να γνωρίζουν τα προϋπάρχοντα νοητικά μοντέλα, ώστε να επιδιωχθεί μέσω της 
κατάλληλα σχεδιασμένης διδασκαλίας να αναπτυχθούν νοητικά μοντέλα πιο συνεπή 
με τα επιστημονικά-εννοιολογικά μοντέλα (Shepardson, et al., 2007).  

        Ερευνητικά ερωτήματα και στόχοι 
     Τα ερωτήματα που καθοδήγησαν την έρευνα, που παρουσιάζεται σε αυτή την 
εργασία ήταν: α. τι είδους λύσεις σκέφτονται τα παιδιά για τη ρύπανση; και β. πώς 
αντιλαμβάνονται την συμβολή τους σε αυτές; Η παρούσα εργασία  σκοπεύει να 
απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Στόχοι της έρευνας είναι να διερευνήσει: α. τα 
νοητικά μοντέλα παιδιών 6 και 9 ετών για τη μείωση της ρύπανσης και τη συμβολή 
τους σε αυτή, β. πιθανές διαφοροποιήσεις σε αυτά τα νοητικά μοντέλα λόγω της 
ηλικίας και γ. αν υπάρχουν συσχετίσεις ανάμεσα σε αυτά τα νοητικά μοντέλα.   
     

         ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
         Δείγμα  
     Είκοσι εφτά 6χρονα και τριάντα 9χρονα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, συμμετείχαν 
στην έρευνα. Οι συγκεκριμένες ηλικίες επιλέχθηκαν γιατί: α. ένας από τους στόχους 
της έρευνας είναι η σύγκριση των μοντέλων ανάμεσα στις δύο αυτές ηλικιακές 
ομάδες, β. οι ηλικίες αυτές αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά στάδια γνωστικής, 
κοινωνικής και ηθικής ανάπτυξης των παιδιών σύμφωνα με τους Piaget 
(1969),  Vygotsky (1986)  and Kolhberg (1981) και γ. αντιπροσωπεύουν την χρονική 
περίοδο πριν και μετά την είσοδο των παιδιών στη δημοτική εκπαίδευση. 
 
         Συλλογή δεδομένων  
     Αφού εξασφαλίσθηκε η απαραίτητη άδεια για την πρόσβαση στα σχολεία, 
ακολούθησε η ενημέρωση γονέων και  λαμβάνοντας υπόψη τη δεοντολογία έρευνας 
με μικρά παιδιά (Clark, 2007), ζητήθηκε η συγκατάθεσή τους να συμμετάσχουν, 
αναγνωρίζοντας το δικαίωμα κάποιων παιδιών να αρνηθούν (Farell, 2005).  
 
     Η ερευνήτρια επισκέφθηκε τα σχολεία, ζήτησε από τα παιδιά να σχεδιάσουν τον 
καθαρό και τον βρώμικο αέρα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ατομική 
συνέντευξη με χρήση εικόνων. Εφόσον, στο μέρος της έρευνας που περιγράφεται σε 
αυτή την εργασία, το σχέδιo χρησιμοποιήθηκε ως μέσο δημιουργίας ενός κοινού 
κώδικα ανάμεσα στην ερευνήτρια και τα παιδιά για μια πιο αποτελεσματική 
επικοινωνία (Driessnack,  2005) και όχι ως μεθοδολογικό εργαλείο, όπως στη 
συνολική έρευνα (Ηλιοπούλου, 2011) δεν παρουσιάζεται εδώ η ανάλυσή τους. 
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Συνεπώς, οι απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις των παιδιών αποτελούν τα δεδομένα 
της παρούσας έρευνας. Οι ερωτήσεις στις οποίες τα παιδιά του δείγματος απάντησαν 
είναι: 
 Τι μπορεί να γίνει για να μην βρωμίζει ο αέρας; 
 Πώς νομίζεις ότι εσύ μπορείς να βοηθήσεις να μη βρωμίζει ο αέρας; 
 
           ΑΝΑΛΥΣΗ  
     Αφού όλες οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν, οι απαντήσεις των παιδιών 
αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την ανάλυση περιεχομένου με επαγωγικό τρόπο. Η 
κωδικοποίηση των απαντήσεων οδήγησε στη δημιουργία κατηγοριών, που στη 
συνέχεια ομαδοποιήθηκαν σε τυπολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα νοητικά 
μοντέλα των παιδιών (Shepardson et al., 2007).  

          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
        Τρόποι αντιμετώπισης της ρύπανσης 
     Εφόσον, τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τη ρύπανση του αέρα και της 
θάλασσας αποδείχθηκαν παρόμοια, θα παρουσιαστούν μόνο τα αποτελέσματα για τη 
ρύπανση του αέρα. Τα μισά νήπια δεν προτείνουν καμία λύση. Τα υπόλοιπα παιδιά 
(15 από τα 27 νήπια) (55%)  δίνουν από μία μόνο απάντηση σε αντίθεση με τα 
μεγαλύτερα παιδιά που δίνουν συνολικά 38 απαντήσεις (βλέπε Πίνακα 1). Από την 
ανάλυση των απαντήσεων αναγνωρίστηκαν δύο νοητικά μοντέλα: των άμεσων 
δράσεων και των προληπτικών δράσεων και περιγράφονται παρακάτω. 
  
Νοητικά μοντέλα Κατηγορίες Απαντήσεις παιδιών 
Μοντέλο 1  15 38 

 
Άμεσες δράσεις 

Δραστηριότητες 
μείωσης ορατών 
ρυπαντών 

% 
46.66  

% 
26.31  

Μοντέλο 2    
 

Προληπτικές 
      δράσεις 

Διαχείριση 
απορριμμάτων (3R’s) 

 
33.33 

 
23.68 

 Προστασία/Μείωση 
μη ορατών ρυπαντών 

0 44.73 

 Απαγόρευση 5.26 20 
Πίνακας 1: Σχέσεις μεταξύ νοητικών μοντέλων για τις λύσεις και κατηγοριών 
 
     Το Μοντέλο 1, οι άμεσες δράσεις αντανακλάται στο 46.66% των απαντήσεων των 
νηπίων και στο 26.31% των απαντήσεων των μεγαλύτερων παιδιών. Αφορά στην 
πρόταση συγκεκριμένων και βραχυπρόθεσμων δράσεων που μειώνουν τους ορατούς 
ρυπαντές, κυρίως τον καπνό και τα σκουπίδια.  

     Το Μοντέλο 2, οι προληπτικές δράσεις υπάρχει στο 53.33% και στο 73.67% των 
απαντήσεων των μικρότερων και μεγαλύτερων παιδιών αντίστοιχα.  Το μοντέλο αυτό 
αποτελείται από τρεις κατηγορίες: (1) τη διαχείριση σκουπιδιών ή μείωσή τους 
(33.33% και 23.68% των απαντήσεων), (2) την προστασία του αέρα ή μείωση των μη 
ορατών ρυπαντών χρησιμοποιώντας τα μέσα μεταφοράς ή προσθέτοντας φίλτρα στα 
εργοστάσια ή μη χρησιμοποιώντας όσα ρυπαίνουν  (0% και 44.73% των 
απαντήσεων) και (3) την απαγόρευση κυρίως της υλοτόμησης και της χρήσης των 
αυτοκινήτων (20% and 5.26%). Τα αποτελέσματα αυτά γενικά συμφωνούν με τα 
αποτελέσματα συναφών ερευνών (Kalitsis & Dimitriou, 2008; Wylie et al., 1998).   



Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ, Βόλος 8-10 Μαΐου 2015 
 

 
        Προσωπική συμβολή 
     Μόνο 8 νήπια (29.62%) απάντησαν, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά έδωσαν μόνο 19 
απαντήσεις, αιτιολογώντας είτε ότι δεν γνωρίζουν πώς να βοηθήσουν είτε ότι δεν 
μπορούν. Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στον προσδιορισμό δύο νοητικών 
μοντέλων, των άμεσων δράσεων και των προληπτικών δράσεων (βλέπε Πίνακα 2).  
 
Νοητικά μοντέλα Κατηγορίες Απαντήσεις παιδιών 
Μοντέλο 1  8 19 

 
Άμεσες δράσεις 

Δραστηριότητες 
μείωσης ορατών 
ρυπαντών 

% 
25     

% 
15.78  

Μοντέλο 2    
 

Προληπτικές 
      δράσεις 

Διαχείριση 
απορριμμάτων (3R’s) 

 
12.5              

 
26.31 

 Προστασία/Μείωση μη 
ορατών ρυπαντών 

0 10.52 

 Απαγόρευση/Προτροπή 37.5              47.37 
Πίνακας 2: Σχέσεις μεταξύ νοητικών μοντέλων για την προσωπική συμβολή και κατηγοριών 
 
     Το Μοντέλο 1, οι άμεσες δράσεις, αποτελείται από μία κατηγορία, τις 
συγκεκριμένες εκείνες ενέργειες που στόχο έχουν τη μείωση των ορατών ρυπαντών, 
όπως ο καπνός και τα σκουπίδια, κατηγορία που αποτυπώνεται στο 25% και στο 
15.78% των απαντήσεων των δύο ηλικιακών ομάδων αντίστοιχα (6 και 9 ετών). 
     Το Μοντέλο 2, οι προληπτικές δράσεις, περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: (1) τη 
διαχείριση, που αφορά στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη μείωση 
των σκουπιδιών, κατηγορία που αντανακλάται στο 12.5 % και το 26.31% των 
απαντήσεων των δύο ηλικιακών ομάδων, (2) την προφορική απαγόρευση ή 
προτροπή, δύο τρόπους με τους οποίους τα παιδιά θα προσπαθήσουν να πείσουν 
άλλους να μην ενεργούν με τρόπους που μολύνουν (να μην κόβουν ή να μην καίνε 
δέντρα) ή να τους προτρέπουν να χρησιμοποιούν πιο φιλικά μέσα μετακίνησης. Αυτή 
η κατηγορία εντοπίστηκε στο 37.5 % και το 47.37% των απαντήσεων και (3) την 
προστασία, που εστιάζει στη μη χρήση όσων ρυπαίνουν και αντανακλάται στο 
10.52% των απαντήσεων μόνο των μεγαλύτερων παιδιών. 

     Τα παιδιά του δείγματος φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι η προσωπική τους 
συμβολή στη μείωση της ρύπανσης αφορά κυρίως στα σκουπίδια. Ότι δεν μπορούν 
να επηρεάσουν άμεσα ούτε τα μέσα μεταφοράς ούτε τα εργοστάσια, τις κύριες πηγές 
ρύπανσης του αέρα, παρά μόνο έμμεσα με την προτροπή ή την απαγόρευση. Αυτό 
πιθανόν συμβαίνει, γιατί  ίσως θεωρούν ότι η ευθύνη για αυτά ανήκει σε άλλους, 
όπως έδειξαν παρόμοιες έρευνες με μεγαλύτερα παιδιά (Boyes & Stanisstreet, 2004; 
Myers et al., 2004; Boyes, et al., 2007).  Στις συζητήσεις με τον Οδυσσέα (νήπιο) και 
τη Λυδία (Γ΄ τάξη) που ακολουθούν αντανακλώνται οι παραπάνω κατηγορίες. 
 
Ε:  Τι μπορεί να γίνει για να μη βρωμίζει ο αέρας; 
O:   Μμμ, δε θα πρέπει να πετάμε σκουπίδια στο δρόμο. (Δραστηριότητες μείωσης   
       ορατών ρυπαντών) 
Ε:   Ωραία. Πώς νομίζεις ότι εσύ μπορείς να βοηθήσεις για να μη βρωμίζει ο   
       αέρας; 
O:  Μπορώ. Μπορώ να πετάω τα σκουπίδια μέσα στο καλάθι. (Δραστηριότητες    
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      μείωσης ορατών ρυπαντών) Πρέπει να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο ή ζώα.  
      (Προστασία)  
 

Λυδία  
Ε: Τι μπορεί να γίνει για να μη βρωμίζει ο αέρας; 
Λ:  Πρέπει να μην χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα αλλά καλύτερα να πηγαίνουμε με τα  
     ποδήλατα. (Προστασία/Μείωση μη ορατών ρυπαντών) 
Ε: Πολύ ωραία.  Πώς νομίζεις ότι εσύ μπορείς να βοηθήσεις για να μη βρωμίζει ο  
     αέρας; 
Λ: Να μη χρησιμοποιώ ό,τι βγάζει καυσαέρια. (Προστασία/Μείωση μη ορατών  
     ρυπαντών)  Μπορώ να απαγορεύω στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν ό,τι βγάζει  
     καπνό. (Απαγόρευση) 
 
        Σύγκριση ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες 
     Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι υπάρχει μια ευδιάκριτη διαφορά ανάμεσα στις 
δύο ηλικιακές ομάδες παιδιών που αντιπροσωπεύουν το δείγμα της έρευνας, όπως 
έδειξαν παρόμοιες έρευνες (Palmer et al., 1996; Palmer & Suggate, 2004; Wylie et 
al., 1998). Η κύρια διαφορά αφορά στο γεγονός ότι τα νεότερα παιδιά και δη, τα 
νήπια προτείνουν κυρίως βραχυπρόθεσμες και άμεσες δράσεις σε σχέση με τα 
μεγαλύτερα παιδιά του δείγματος, που προτείνουν σε μεγαλύτερο βαθμό 
μακροπρόθεσμες λύσεις με τη μορφή προληπτικών δράσεων, που αποσκοπούν στην 
βιωσιμότητα, αποτέλεσμα που συμφωνεί με άλλες συναφείς έρευνες (Alerby, 2000; 
Palmer, Suggate & Matthews, 1996; Wylie et al., 1998). Επιπλέον, τα μεγαλύτερα 
παιδιά φαίνεται να έχουν καλύτερη κατανόηση των τρόπων αντιμετώπισης της 
ρύπανσης, αν και όχι στον αναμενόμενο βαθμό, εφόσον έχουν διδαχθεί το θέμα αυτό 
και παρόλα αυτά δεν προτείνουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος, τα 
μεγαλύτερα παιδιά είναι πιο πρόθυμα να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της 
ρύπανσης, γεγονός που καλό είναι να ληφθεί υπόψη από τους παράγοντες της 
εκπαίδευσης. Η διαφορά αυτή λόγω ηλικίας θα μπορούσε να αποδοθεί  στην 
γνωστική και τη συναισθηματική ανωριμότητα των μικρότερων παιδιών, στην 
κοινωνικο-πολιτισμική επιρροή, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της 
διδασκαλίας και της έλλειψης εμπειριών.  
 
         

         Σύγκριση ανάμεσα στα νοητικά μοντέλα για τις λύσεις και την    
       προσωπική συμβολή 
     Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι υπάρχει μία συσχέτιση ανάμεσα στα νοητικά 
μοντέλα των παιδιών για τους τρόπους αντιμετώπισης της ρύπανσης και για την 
προσωπική τους συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά 
φαίνεται να προτείνουν ως τρόπους προσωπικής συμβολής στην αντιμετώπιση της 
ρύπανσης, τους τρόπους συλλογικής αντιμετώπισης της ρύπανσης που έχουν 
προτείνει. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι, όταν τα νήπια  αναφέρονται σε 
συλλογικούς τρόπους αντιμετώπισης προτείνουν σε διπλάσιο ποσοστό άμεσες 
δράσεις έναντι των προληπτικών δράσεων. Αντίθετα, όταν αναφέρονται στην 
προσωπική τους συμβολή τα ποσοστά αντιστρέφονται. Είναι έκδηλη δηλαδή η 
διάθεση των μικρών παιδιών να επηρεάσουν τους ενήλικες και να συμβάλλουν με την 
προσωπική τους δράση προληπτικά. Το γεγονός αυτό καλό είναι να αξιοποιηθεί από 
τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ενισχύσουν με την κατάλληλη διδασκαλία αυτή τη 
θετική  στάση και πρόθεση των παιδιών.  
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        ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
     Τα δύο νοητικά μοντέλα που φάνηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας να έχουν 
τα παιδιά του δείγματος ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τις σημασίες που αυτά 
αποδίδουν στους συλλογικούς και προσωπικούς τρόπους αντιμετώπισης της 
ρύπανσης, αφού αποτελούν μία γενίκευση αυτών (Shepardson et al., 2007:342).  
 
     Τα νοητικά αυτά μοντέλα των μικρών παιδιών ενσωματώνουν παρόμοιες 
αντιλήψεις, που βρέθηκαν σε άλλες έρευνες (π.χ. Dimitriou & Christidou, 2004, 
2005; Kalitsis & Dimitriou, 2008; Malandrakis, 2008; Wylie et al., 1998), όσο αφορά 
στο γεγονός ότι οι άμεσες και βραχυπρόθεσμες λύσεις προτείνονται κυρίως από τα 
μικρότερα παιδιά  (6 έως 8 ετών), ενώ οι προληπτικές και μακροπρόθεσμες δράσεις 
και μακροπρόθεσμες λύσεις προτείνονται περισσότερο από τα μεγαλύτερα παιδιά.   
  
     Φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι τα παιδιά και των δύο ηλικιακών ομάδων είναι 
πρόθυμα να δράσουν προληπτικά για τη μείωση της ρύπανσης. Παρόλα αυτά, η 
άγνοια τρόπων που μπορούν να δράσουν είναι μεγάλη, γεγονός που κατέδειξε και η 
έρευνα των Alp, Ertepinar και Tekkaya (2006) για τα παιδιά στην Τουρκία. Αυτό 
οδηγεί στην ανάγκη για την υιοθέτηση μίας μετασχηματιστικής προσέγγισης στην 
εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, η οποία θα εμπλέκει τα παιδιά σε 
προληπτικές δράσεις μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση, τις βιωματικές 
δραστηριότητες με τον εκπαιδευτικό ως διευκολυντή. Απώτερος στόχος αυτής της 
προσέγγισης είναι τα παιδιά να γίνουν ικανά για κριτική σκέψη, για λήψη 
αποφάσεων, για ανάληψη δράσης ως ενεργοί πολίτες (Davis, 2010; Shepardon et al., 
2007).      
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