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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: επιστηµονική έρευνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διερεύνηση των καταναλωτικών συνηθειών των µαθητών σε σχέση µε την αγορά
προϊόντων και τη διαχείριση απορριµµάτων, που επιχειρεί να παρουσιάσει η παρούσα
εργασία, αποσκοπεί, αφενός, σε µια πρώτη καταγραφή των συµπεριφορών που
οδηγούν στον υπερκαταναλωτισµό και, αφετέρου, στο να αποτελέσει το έναυσµα για
την ανάπτυξη προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσµα του
βιώσιµου ή αειφορικού καταναλωτισµού3.
Προς την κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε πιλοτική έρευνα σε µαθητές των ∆΄, Ε΄ και
ΣΤ΄ τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου. Στα πλαίσια της πιλοτικής έρευνας
συµπεριελήφθησαν ερωτήµατα που αφορούσαν: (α) καταναλωτικές συνήθειες των
µαθητών, σε σχέση µε την αγορά προϊόντων4 και (β) καταναλωτικές συνήθειες των
µαθητών σε σχέση µε τη διαχείριση προϊόντων και απορριµµάτων5.
Στην παρούσα εισήγηση συζητούνται τα ευρήµατα της πιλοτικής εφαρµογής της
έρευνας, ενώ αναπτύσσονται και προτάσεις για την πιθανή αξιοποίησή της στην
εκπαιδευτική πράξη µε απώτερο σκοπό την υιοθέτηση βιώσιµων ή αειφορικών
καταναλωτικών προτύπων συµπεριφοράς από τους µαθητές6.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο - και στα πλαίσια της αντιµετώπισης των σύγχρονων
περιβαλλοντικών προβληµάτων - οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών έχουν
διαµορφώσει κανονισµούς, οδηγίες και νόµους. Παρόλα αυτά η επιτυχής
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων αυτών απαιτεί τη «µεταρρύθµιση
της ανθρώπινης διανόησης», κατά τον Καστοριάδη, την αλλαγή δηλαδή των στάσεων
και των συνηθειών εκατοµµυρίων Πολιτών στον πλανήτη. Ως εκ τούτου η
Εκπαίδευση έχει να επιτελέσει ένα σηµαντικό ρόλο, αρκεί να λάβουµε υπόψη ότι
διανύουµε ήδη τη ∆εκαετία της Εκπαίδευσης για τη βιώσιµη ή αειφόρο ανάπτυξη,7 µε
σηµείο αναφοράς το έτος 2007, το οποίο έχει οριστεί ως Έτος Καταναλωτισµού και
Περιβάλλοντος.
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Για καθαρά πρακτικούς λόγους και για τις ανάγκες της παρούσας εισήγησης θα
θεωρήσουµε ως βιώσιµη ή αειφόρο ανάπτυξη την ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του ανθρώπου σήµερα, χωρίς να υποθηκεύει την ικανότητα των µελλοντικών
γενεών να αντιµετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες.8
Η έννοια της κατανάλωσης συνδέεται άµεσα µε την έννοια της βιώσιµης ή αειφόρου
ανάπτυξης, καθώς παραπέµπει σε ένα από τους βασικούς πυλώνες που την
προσδιορίζουν, αυτόν της Οικονοµίας9. Έτσι εκτός από τις κοινωνικές και
πολιτισµικές παραµέτρους που υπεισέρχονται στην έννοια της αειφόρου ή βιώσιµης
ανάπτυξης και σχετίζονται µε την αύξηση του ανθρώπινου πληθυσµού και τα
καταναλωτικά πρότυπα ζωής, έχουµε και τις οικονοµικές παραµέτρους, όπως είναι η
παραγωγή εξειδικευµένων προϊόντων µε µικρό χρόνο ζωής, η µη αειφορική
παραγωγή προϊόντων, κ.ά. Καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των παραπάνω
παραµέτρων που προσδιορίζουν το βιώσιµο ή αειφορικό Καταναλωτισµό έχει η
Αγωγή του Καταναλωτή. Ως εκ τούτου η Εκπαίδευση καλείται να διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο σε σχέση µε τα παρακάτω ζητήµατα:
o Τη µείωση της κατανάλωσης και η οικονοµία µε σκοπό την εξοικονόµηση
φυσικών πόρων και πρώτων υλών.
o Τη µείωση του όγκου των απορριµµάτων (σεβασµός στο παλιό,
επαναχρησιµοποίηση παλιών υλικών, ανακύκλωση, κ.ά.)
o Την εξοικονόµηση ενέργειας
o Τη µείωση της ρύπανσης
Εποµένως, εκτός των άλλων, η Εκπαίδευση για τη βιώσιµη ή αειφόρο ανάπτυξη
καλείται µέσα από την εφαρµογή κατάλληλων στρατηγικών και συνεργασιών µε
ποικίλους φορείς και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. UNESCO-UNEP,
OECD, κ.ά) να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην παρούσα εισήγηση αποτυπώνεται µια πρώτη προσπάθεια ανάδειξης και
αξιοποίησης ποικίλου εκπαιδευτικού υλικού, που ανασύραµε από διάφορες πηγές και
σχετίζεται µε το χαρακτήρα των σύγχρονων καταναλωτικών προτύπων αγοράς
προϊόντων και διαχείρισης των απορριµµάτων. Ως ζητούµενο δε προκύπτει ο
εντοπισµός των µη αειφορικών πρακτικών, η διαχείριση των οποίων µπορεί µε µια
βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη προοπτική να αποδώσει τα αναµενόµενα. Να
αλλάξει τον προσανατολισµό σε µη αειφορικές πρακτικές σε ό,τι αφορά την αγορά
προϊόντων κα τη διαχείριση απορριµµάτων.
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Η πιλοτική έρευνα της οποίας αποτελέσµατα παρουσιάζουµε έγινε σε δείγµα 106
µαθητών ∆ηµοτικών σχολείων της Νίκαιας, των τάξεων ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ κατά το
τρέχον σχολικό έτος. Η δειγµατοληψία έγινε τυχαία ανά συστάδες σε σχολικές
µονάδες της Νίκαιας, όπου ως συστάδα θεωρήθηκαν τµήµατα των ∆΄, Ε΄ και Στ΄
τάξεων. Η έρευνα αφορά στην καταγραφή και διερεύνηση καταναλωτικών συνηθειών
των µαθητών σε σχέση µε την αγορά και διαχείριση προϊόντων καθώς και τη
διαχείριση απορριµµάτων.
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Η έρευνα ήταν ποσοτική και ως µέσο χρησιµοποιήθηκε Ερωτηµατολόγιο10 32
ερωτήσεων κλειστού τύπου που σχεδιάσαµε για τον σκοπό αυτό. Οι ερωτήσεις
αφορούσαν δύο ευρείες κατηγορίες συνηθειών: (α) καταναλωτικές συνήθειες όσον
αφορά την αγορά προϊόντων και (β) καταναλωτικές συνήθειες των µαθητών όσον
αφορά τη διαχείριση προϊόντων και απορριµµάτων. Ακολούθως οι ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 16 υποκατηγορίες κριτηρίων.
Κατάλληλες επαγωγικές στατιστικές δοκιµές («Phi», «Χ2», «Fisher’s exact test»
κ.ά.), χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να διαπιστωθούν σηµαντικές διαφορές σε
υποοµάδες του δείγµατός µας (Morgan et al. 2004).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα ευρήµατα της πιλοτικής µας έρευνας παρουσιάζουν το µαθητικό πληθυσµό που
απετέλεσε το δείγµα µας εν γένει ακατάρτιστο σε ζητήµατα Αγωγής του
Καταναλωτή. Σε ορισµένες ερωτήσεις παρουσιάστηκαν µεγάλα ποσοστά σε
απαντήσεις που αφορούσαν καταναλωτικές συµπεριφορές που δεν προάγουν τον
βιώσιµο ή αειφορικό καταναλωτισµό µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν εξαιρετικό
ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, δεδοµένου ότι αφορούν µεγάλο τµήµα του
µαθητικού πληθυσµού και θα ήταν καλό να ληφθούν υπόψη σε κάθε εκπαιδευτική
προσπάθεια που αποσκοπεί στην Αγωγή του Καταναλωτή. Επιπλέον, παρουσιάζονται
τα αποτελέσµατα για τις 16 υποκατηγορίες των ερωτήσεων διεξοδικά και
συζητούνται. Τέλος, παρουσιάζονται διαφορές σε υποοοµάδες του δείγµατός µας µε
τη χρήση κατάλληλων επαγωγικών στατιστικών δοκιµών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Παρουσιάζεται ένα έλλειµµα ενηµέρωσης, πρακτικής εφαρµογής και δυνατοτήτων
άσκησης σε αειφορικές καταναλωτικές συµπεριφορές, σε θέµατα διαχείρισης
προϊόντων και απορριµµάτων στο µαθητικό πληθυσµό, που απετέλεσε το δείγµα µας.
Αυτό το κενό θα πρέπει να καλυφθεί µε το σχεδιασµό κατάλληλων εκπαιδευτικών
προγραµµάτων που όχι µόνο θα ενηµερώνουν τους µαθητές, αλλά θα ασκούν τους
µαθητές και θα τους δίνουν τη δυνατότητα να εφαρµόσουν καταναλωτικές
συµπεριφορές που προάγουν τον βιώσιµο ή αειφορικό καταναλωτισµό, κάνοντάς τον
όχι περιστασιακή δραστηριότητα, αλλά τρόπο ζωής. Μια τέτοια, όµως, προσέγγιση
είναι ιδιαίτερα απαιτητική και υποχρεώνει για ένα µεγαλύτερης κλίµακας σχεδιασµό
και προγραµµατισµό.
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