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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Με ζηόρν ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηεο λέαο γεληάο γύξσ από ην πεξηβαιινληηθό
δήηεκα ηνπ λεξνύ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαθάησ έξεπλα: «ΝΔΡΟ: Χαξαθηεξηζηηθά,
Αμία, Γηαρείξηζε. Έλα Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο- ΔπαηζζεηνπνίεζεοΓξάζεο» ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Αηηηθήο ζηα νπνία εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθά
θνηλσληθννηθνλνκηθά επίπεδα. Αξρηθά, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε
εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ αμία, ηε δηαρείξηζε θαη ηα
πξνβιήκαηα ηνπ λεξνύ, θαζώο θαη λα πξνηείλνπλ ιύζεηο. ηε ζπλέρεηα, επηρεηξήζεθε ε
πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο κε έλα εθπαηδεπηηθό επηηξαπέδην παηρλίδη πνπ
θαηαζθεπάζηεθε εηδηθά γηα ην πξόγξακκα απηό. Σέινο, έγηλε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο
κέζσ νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ. Μεηά ην πέξαο ηεο έξεπλαο, βάζεη ηεο αληαπόθξηζεο
θαη ησλ αδπλακηώλ ησλ καζεηώλ, αλαδηακνξθώζεθε ην εξσηεκαηνιόγην ζε
ειεθηξνληθά quiz, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην πξνζηηό θαη επράξηζην ζηνπο καζεηέο.
ηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ν επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ αμηώλ θαη ηεο ζηάζεο ησλ
καζεηώλ απέλαληη ζηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ λεξνύ, κέζα από ηελ επαηζζεηνπνίεζή
ηνπο θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ελόο ηόζν ζνβαξνύ πεξηβαιινληηθνύ δεηήκαηνο.

ΛΕΞΕΙΣ

ΚΛΕΙΔΙΑ:

Γηαρείξηζε
λεξνύ, απόςεηο-αληηιήςεηο
πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε- δξάζε, εθπαηδεπηηθό παηρλίδη

καζεηώλ,

ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν λεξφ απνηειεί ην απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο δσήο θαη ηνλ ζεκαληηθφηεξν
θπζηθφ πφξν ηνπ πιαλήηε καο, ιφγσ ηεο χςηζηεο βηνινγηθήο ηνπ αμίαο, ηεο
νηθνινγηθήο ηνπ ζεκαζίαο, ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ζπνπδαηφηεηαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο
ηνπ παξνπζίαο ζηε δηαδξνκή ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο. (Εεζηκφπνπινο Γ. θ.ά. 2002)
ηε ζεκεξηλή επνρή, ζχκθσλα κε επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Γηεζλνχο
Σξάπεδαο, εθηηκάηαη φηη έλα δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε
πφζηκν λεξφ θαη δέθα εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηνλ πιαλήηε καο θάζε ρξφλν
πεζαίλνπλ απφ αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε, ηε κφιπλζε θαη ηελ
αθαηαιιειφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Μάιηζηα, πξνβιέπεηαη φηη ην 2025, έλαο ζηνπο
ηξεηο θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε ζα θηλδπλέςεη απφ ιεηςπδξία. Ζ επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα πξνεηδνπνηεί πσο ε έιιεηςε θαζαξνχ πφζηκνπ λεξνχ ζα ζπγθαηαιέγεηαη ζ’
έλα απφ ηα πιένλ αλεζπρεηηθά πξνβιήκαηα ηεο λέαο ρηιηεηίαο, δηφηη ηα απνζέκαηα

λεξνχ αλά ηνλ θφζκν δελ είλαη επαξθή γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο
αλζξσπφηεηαο ζηνλ 21ν αηψλα (βι.: Καηζηγηάλλε Α. 2008).
Ζ Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, κε βάζε ηε κειέηε
"Σν Κνηλφ καο Μέιινλ" (1987), πξνέβαιε ηελ αεηθνξία (sustainability), σο κία
ζχγρξνλε απάληεζε ζην πξφβιεκα ησλ πιηθψλ νξίσλ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.
Πην αλαιπηηθά, ε αεηθφξνο ή βηψζηκε αλάπηπμε έρεη σο ζηφρν ηελ νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο ηνπ
παξφληνο, θπξίσο ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ θαη ηνπ ρσξψλ ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ,
ρσξίο βέβαηα λα ππνλνκεχεηαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ κέιινληνο. Καη’ απηφλ
ηνλ ηξφπν, ζα επηηεπρζεί έλαο ζπκβηβαζκφο ησλ αληηζέζεσλ αλάκεζα ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ην πεξηβάιινλ, κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηε ζσζηή
ελεκέξσζε θαη αλάιεςε επζπλψλ απφ ηνλ πνιίηε (WCED 1987).
Όπσο θαη ζε θάζε πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα, ε νπζηαζηηθή ιχζε γηα ηελ
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ είλαη ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ. Οπζηαζηηθφ ξφιν ζε απηφ ζα κπνξνχζε λα παίμεη ην
ζρνιείν. Οη καζεηέο, ήδε απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα
ελεκεξψλνληαη θαη λα επαηζζεηνπνηνχληαη γχξσ απφ ζχγρξνλα πεξηβαιινληηθα
δεηήκαηα κέζα απφ θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ ζα δηεμάγνληαη είηε εληφο
ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο είηε ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, φπσο Μνπζεία
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή ζε θπζηθά πεξηβάιινληα. Σνηνηνηξφπσο, ζα δηακνξθψζνπλ
έλα αίζζεκα επζχλεο θαη ζεβαζκνχ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη ζα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία πξνζηαζίαο ηνπ (βι.: Φινγαΐηε Δ. 2006).
ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ αξρψλ, δηεμήρζε ε παξνχζα έξεπλα κε ηίηιν «Νεξφ :
Χαξαθηεξηζηηθά-Αμία-Γηαρείξηζε. Έλα πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο
Δπαηζζεηνπνίεζεο Γξάζεο».

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 26
Μαΐνπ έσο 4 Ηνπλίνπ 2010 ζε καζεηέο ηεο (Δ’) θαη (η’) ηάμεο ηξηψλ δεκνηηθψλ
ζρνιείσλ Αηηηθήο. Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ
απφςεσλ ησλ καζεηψλ γχξσ απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ ηφζν ζε
ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ, κέζα
απφ έλα εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην, ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη κε ηε
βνήζεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ, νη καζεηέο λα ελεκεξσζνχλ
γχξσ απφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λεξνχ ζηε θχζε, λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηνλ
ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο
πεξηβαιινληηθήο ηνπο επαηζζεζίαο. Ωο βαζηθφ εξεπλεηηθφ δεηνχκελν ηεο κειέηεο
καο ήηαλ, κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο
θαηαλφεζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο απφ ηνπο καζεηέο ελφο ηφζν ζνβαξνχ
πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο θαη λα αλαδεηεζνχλ απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη
πξνζέγγηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ελφο ηέηνηνπ ζέκαηνο κέζα απφ θαηάιιειεο
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζήο ηνπο ζην κέιινλ (βι.
επίζεο Καηζίθεο Α. 2008).

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ1
Γηα ηελ εμαγσγή πιεξέζηεξσλ θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ απνηειεζκάησλ ζηελ
έξεπλά καο, επηιέρζεθαλ ηξία Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Αηηηθήο βάζεη δηαθνξεηηθψλ
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ: α) ην 1ν Γεκνηηθφ ρνιείν Εεθπξίνπ, ζρνιείν
κέζεο αζηηθήο ηάμεο κε αξθεηά κεηνλνηηθά παηδηά θαη κε αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ 70
καζεηέο, β) ην 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηξνχπνιεο, ζρνιείν κέζεο αζηηθήο ηάμεο, κε
δείγκα 75 καζεηψλ θαη γ) έλα Ηδησηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν ζην Χατδάξη2, κέζεο θαη
αλψηεξεο αζηηθήο ηάμεο, φπνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 64 καζεηέο. Ζ έξεπλα
δηεμήρζε ζε καζεηέο ηεο Δ’ θαη η’ ηάμεο, πνπ έρνπλ δηδαρζεί ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θη
επνκέλσο έρνπλ αλαπηχμεη έλα νξηζκέλν γλσζηηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην ζέκα ηεο
παξνχζεο κειέηεο.
Ζ έξεπλα δηαξζξψλεηαη ζε ηξία ζηάδηα, σο εμήο:
1ν ζηάδην: ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο καζεηέο (ζπλνιηθφ δείγκα:
209 καζεηέο ζε ηξία Γεκνηηθά ρνιεία), κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ θαη
ηε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζην ζέκα-πξφβιεκα ηνπ λεξνχ ζηε
ζεκεξηλή επνρή.
2ν ζηάδην: Γχν παξνπζηάζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο κειέηεο, κέζα απφ ηε ρξήζε
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ αμηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ quiz, κε ζηφρν ηελ
ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ λεξνχ.
3ν ζηάδην: Δλαζρφιεζε κε ην εθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη «Σν Πνηακάθη»,
κε ζηφρν ηνλ άκεζν πξνβιεκαηηζκφ θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε
ηε βαξχηεηα ηνπ δεηήκαηνο ζε φιν ην νηθνζχζηεκα.
4ν ζηάδην: Πξφζζεηε ελεκέξσζε, κέζα απφ έλα θπιιάδην, ζην νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ηξφπνη εμνηθνλφκεζεο ηνπ λεξνχ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε
λέσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ.

ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Ωο βαζηθφ εξγαιείν, γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο,
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αμηνπνηήζεθε ζε δείγκα 209 καζεηψλ ηξηψλ Γεκνηηθψλ
ρνιείσλ ηεο Αηηηθήο έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν
δηαξζξψλεηαη ζε ηξία θχξηα κέξε: ην πξψην κέξνο, αμηνινγείηαη ην γλσζηηθφ
ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, κέζα απφ εξσηήζεηο αλνηθηνχ-θιεηζηνχ ηχπνπ θαη
πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ
λεξνχ. ην δεχηεξν κέξνο, κέζα απφ εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, δηεξεπλψληαη νη
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Δπραξηζηίεο νθείινληαη ζηελ γξαθίζηξηα θπξία Δηξήλε Ρνχκπνπ θαη ηηο εηαηξίεο Graffiti θαη Mega
Poster πνπ επηκειήζεθαλ ηελ εθηχπσζε θαη ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ ‘Σν
Πνηακάθη’, ηε δηεχζπλζε, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Χατδαξίνπ, Πεηξνχπνιεο θαη
Εεθπξίνπ πνπ παξαρψξεζαλ εθπαηδεπηηθφ ρξφλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηνπο
καζεηέο/ξηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο.
2
Γηα ιφγνπο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δεηήζεθε θαη ηεξήζεθε ε απφθξπςε ηεο επσλπκίαο ηνπ
Ηδησηηθνχ ρνιείνπ.

αμίεο θαη ν βαζκφο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν
πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. ην ηξίην κέξνο, κέζα απφ εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ,
κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δσή.
Μέζα απφ ην εξσηεκαηνιφγην, επηδηψρζεθε νη καζεηέο λα:








Αλαθαιέζνπλ κέζα απφ ηε κλήκε ηνπο γλψζεηο πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζηε ζρνιηθή
ηνπο χιε.
Να ζπλδέζνπλ ζηνηρεία απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (πεξηβάιινλ ζρνιείνπ,
γεηηνληάο, νηθνγέλεηαο) κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο.
Να ζπζρεηίζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ απνθνκίζεη απφ ηα ΜΜΔ κε ην
πξφβιεκα ηνπ λεξνχ (ι.ρ. θφιπνο Μεμηθνχ).
Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γχξσ απφ
ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ ζηε ζχγρξνλε επνρή.
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ πηζαλή απψιεηα ηνπ λεξνχ ζηε
θχζε θαη λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο εμνηθνλφκεζήο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
ηνπο.
Να αλαινγηζηνχλ γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηνπ λεξνχ ζηε δσή καο θαη λα
επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηνλ ηξφπν δηαθχιαμήο ηνπ ζην κέιινλ (βι. επίζεο θαη
Κφθθνηαο & Πιαθίηζε, 2005).

ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ
ηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε πξσηφηππν νπηηθναθννπζηηθφ
πιηθφ κε ζηφρν ηελ έγθπξε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γχξσ απφ
ην πξφβιεκα ηνπ λεξνχ, ψζηε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ελεξγά θαη λα
επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπο βίν
(Manovich, 2001). Δπηπξνζζέησο, δεκηνπξγήζεθε έλα επηηξαπέδην παηρλίδη πνπ
βαζίδεηαη ζε δηδαθηηθέο αξρέο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγηθή δξάζε θαη ηελ απηελέξγεηα
κέζα απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε (βι. θαη Γεσξγφπνπινο Α. & Σζαιίθε Δ. 2003). Πην
αλαιπηηθά:

Bίληεν ‘Νεξό’
Πξσηαξρηθψο, παξνπζηάζηεθε ζε κνξθή Power Point πιηθφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά,
ηελ αμία, ηε δηαρείξηζε θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ λεξνχ. Γεπηεξεπφλησο, ε παξνπζίαζε
αλαδηακνξθψζεθε ζε πξφγξακκα «Windows Movie Maker», ζχκθσλα κε ην νπνίν
δελ απαηηείηαη ε παξνπζία νκηιεηή, εθ’ φζνλ ην βίληεν είλαη ερνγξαθεκέλν θαη
κπνξεί λα δνζεί πξνο αμηνπνίεζε απφ ζρνιεία θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
πνιηηηζηηθνχο θνξείο. Δπίζεο, ην πιηθφ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θαη αηνκηθά απφ
ηνλ θάζε καζεηή ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ
παξνπζίαζε, πέξα απφ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηνπ ζέκαηνο, ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη
ειήθζεζαλ ζνβαξά ππφςε θαη νη απαληήζεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο
εξσηεκαηνινγίνπ.
Οη βαζηθέο ζεκαηηθέο ηεο ζπδήηεζεο είλαη νη εμήο:
 Ζ ρεκηθή ζχζηαζε θαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ.
 Οη αλαινγίεο γιπθνχ λεξνχ ζηε γε.
 Ζ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ απφ ηνλ άλζξσπν (ζε βηνκεραληθφ, αζηηθφ επίπεδν,
θη.ι.).
 Ζ κφιπλζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο.

 Ζ φμηλε βξνρή θαη νη πεηξειαηνθειίδεο κε ηηο ζπλέπεηέο ηνπο ζην πεξηβάιινλ
θαη ηνπο νξγαληζκνχο.
 Σν πξφβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο θαη ε ζπαηάιε ηνπ λεξνχ απφ ηνλ κέζν Έιιελα.
Ωο εθ ηνχηνπ, κέζα απφ ηελ επίδεημε εηθφλσλ θαη ερνγξαθεκέλσλ νκηιηψλ, ζα
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ κε πην άκεζν, επράξηζην θαη
πξνζηηφ ηξφπν, δπζλφεηα θαηλφκελα θαη έλλνηεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζρνιηθφ ηνπο
βηβιίν. Δπηπιένλ, ζα κπνξέζνπλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα
πξνβιεκαηηζηνχλ γχξσ απφ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε καο, λα
επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ ζηε δσή, ψζηε λα
δηακνξθψζνπλ κία πινχζηα νηθνινγηθή ζπλείδεζε θη έλα αίζζεκα πξνζσπηθήο
επζχλεο κε γλψκνλα «κπνξψ λα ζπκβάιισ θη εγψ» ( Αλαζηαζάηνο Ν. 2005).

Βίληεν επηηξαπέδηνπ παηρληδηνύ
Ζ «κεηαηξνπή» ηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ ‘Σν Πνηακάθη’ ζε ειεθηξνληθή
κνξθή, θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ λεξνχ. ηε ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε, δηαθαίλεηαη φηη νη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο. Αθφκα, εμεγνχληαη κε απιφ ηξφπν «δπζλφεηα» θαηλφκελα, φπσο ν
επηξνθηζκφο. ηα ζρνιεία, ε ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε έγηλε ππφ ηε κνξθή Power
Point. Έπεηηα, φκσο, κεηαηξάπεθε ζε κνξθή βίληεν κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Windows Movie Maker κε ερνγξαθεκέλε νκηιία.

Δπηηξαπέδην παηρλίδη
ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, θαηαζθεπάζηεθε έλα εθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη
κε ηίηιν ‘Σν Πνηακάθη’. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ είλαη απφ ραξηφλη θαη νη
δηαζηάζεηο ηνπ είλαη 43 Χ 27 cm. πλνδεχεηαη απφ έλα πιαζηηθνπνηεκέλν θπιιάδην
κε ηηο νδεγίεο ηνπ παηρληδηνχ, έλα βηβιηαξάθη κε ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο θαη ηνλ
ηξφπν εμέιημεο ηνπ παηρληδηνχ, θαζψο επίζεο θαη πξφζζεην ππνζηεξηθηηθφ
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ κε ηηο ζεκαηηθέο ηνπ παηρληδηνχ. Αθφκε, πεξηιακβάλνληαη 5
πηφληα δηαθνξεηηθνχ ζρήκαηνο θαη ρξψκαηνο, θαζέλα απφ ηα νπνία απεηθνλίδεη έλαλ
νξγαληζκφ πνπ ελδηαηεί ζην Πνηακάθη (θπηά, πηελά, ςάξηα, έληνκα θαη άλζξσπνο). Ο
αξηζκφο ησλ παηθηψλ θπκαίλεηαη απφ 2 έσο πέληε παηδηά ειηθίαο 7 εηψλ θαη άλσ.
Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε ξνή ηνπ παηρληδηνχ είλαη ην δάξη.
Σν παηρλίδη εμειίζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο νιφθιεξνπ έηνπο, φπνπ
δηαθαίλνληαη νη ηέζζεξηο επνρέο, θαηά κήθνο ελφο πνηακνχ. Αληηθείκελν ηνπ
παηρληδηνχ είλαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζηελή θαη άξξεθηε αιιειεπίδξαζε ησλ
νξγαληζκψλ κέζα ζ’ έλα νηθνζχζηεκα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαηαξάζζεηαη ε
ηζνξξνπία ηνπ απφ σθειηκηζηηθέο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηθίλδπλεο
θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ι.ρ. ξήμε απνβιήησλ ζην πνηάκη, θαηαζθεπή θξάγκαηνο,
πιεκκχξεο θ.ά.).
ηφρνο ηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ είλαη, κέζα απφ κηα νκαδνζπλεξγαηηθή,
ςπραγσγηθή θαη ζπλάκα βησκαηηθή εκπεηξία, λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ην
ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ θάζε νξγαληζκνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ
«αλζξψπηλνπ απνηππψκαηνο» ζε απηφ.

Σχήμα 2: Πηλαθίδα επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ ‘Σν Πνηακάθη’.

Quiz
ηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο, δεκηνπξγήζεθαλ πέληε ζχληνκα ειεθηξνληθά quiz
κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Flash 8. ε θάζε quiz πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο
θιεηζηνχ ηχπνπ, πνιιαπιήο επηινγήο, αληηζηνίρεζεο θαη ζπκπιήξσζεο θελνχ. ε
θάζε ζσζηή απάληεζε πξνζκεηξάηαη ε βαζκνινγία, γεγνλφο πνπ απνηειεί θίλεηξν κε
ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ελζάξξπλζε γηα
επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο.
ηφρνο ηνπο είλαη κέζα απφ έλα επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ παηρλίδη γλψζεσλ λα
αλαξσηεζνχλ γχξσ απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ λεξνχ θαη ηηο επηπηψζεηο
ηνπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ ζηνλ
πιαλήηε γε (Γεσξγφπνπινο Α. & Σζαιίθε Δ. 2003).

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ
Απφ ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, πνπ δηεμήρζε ζε ηξία Γεκνηηθά ρνιεία
ηεο Αηηηθήο, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία παξαηίζεληαη θαη κε ηε
κνξθή δηαγξακκάησλ (ρήκα 1 θαη 2). Γηα ηελ νπζηαζηηθφηεξε επεμεξγαζία θαη
ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία ζηεξίρηεθαλ
ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε, ρσξίζηεθαλ ζε ηξία κέξε,
φπσο αθξηβψο θαη ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:
1) ζην γλσζηηθφ κέξνο, ζην νπνίν αμηνινγείηαη ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ.
2) ζην αμηαθφ κέξνο, ζην νπνίν δηαθαίλνληαη νη αξρέο θαη νη αμίεο ησλ καζεηψλ απέλαληη
ζην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηνπ λεξνχ.
3) ζην πξαθηηθφ κέξνο, ζην νπνίν δηαθαίλεηαη ν ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπο βίν (Καηζίθεο Α. 2008).

Αθνινχζσο, παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη νη πίλαθεο κε ηα
πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ απάληεζαλ νξζά ζηα ηξία δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Αηηηθήο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο εξσηήζεηο πνπ απαηηνχληαλ πνιιαπιέο απαληήζεηο,

ζπλππνινγίζηεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ
πνπ έδσζαλ ηνπιάρηζηνλ κία ζσζηή απάληεζε θη επηζεκαίλνληαη κε (*) ζηνπο
αθφινπζνπο πίλαθεο.
ΜΔΡΟ 1
1. Απφ πνηα ζηνηρεία απνηειείηαη ην λεξφ;
Α) πδξνγφλν θαη νμπγφλν
Β) άλζξαθα θαη νμπγφλν
Γ) άδσην θαη πδξνγφλν
Τδξνγόλν θαη Ομπγόλν
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
79%
82.5%
~81%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
91%
73%
82%

ΕΔΦΤΡΗ
56%
92%
74%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
91%
76%
83.5%

ΕΔΦΤΡΗ
56%
71%
63.5%

2. Πνηνο είλαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ;
Κύθινο λεξνύ
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
71%
70%
70.5%

3. Σν λεξφ αλήθεη ζηα αλαλεψζηκα πιηθά ηνπ πιαλήηε καο.
σζηφ
Λάζνο
ωζηό
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
38%
48%
43%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
80%
76%
78%

ΕΔΦΤΡΗ
25%
53%
39%

4. Γλσξίδεηε ην πνζνζηφ ηνπ λεξνχ πνπ θαιχπηεη ηε γε;

7/10
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
62.5%
85%
~74%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
80%
65%
72.5%

ΕΔΦΤΡΗ
78%
55%
66.5%

5. Γλσξίδεηε πνπ βξίζθνληαη νη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο γιπθνχ λεξνχ;
ηηο ιίκλεο
ηα πνηάκηα
ηα παγφβνπλα
ηα παγόβνπλα
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
37.5%
10%
~24%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
29%
35%
32%

6. Πφζν λεξφ ρξεηάδεηαη θαζεκεξηλά ν άλζξσπνο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ;
50ιίηξα
200ιίηξα
200 ιίηξα
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
50%
47.5%
~49%

ΕΔΦΤΡΗ
6%
21%
13.5%

ζηελ Διιάδα γηα φιεο ηηο

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
49%
49%
49%

400ιίηξα
ΕΔΦΤΡΗ
47%
37%
42%

7. Δπαξθεί ζήκεξα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ αλζξψπσλ.
σζηφ
Λάζνο
Λάζνο
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
83.3%
62.5%
~73%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
66%
78%
72%

8. Ση πξνβιέπεηαη γηα ην κέιινλ ηνπ λεξνχ; Θα έρνπκε..
Πεξηζζφηεξν
Ληγφηεξν
Ληγόηεξν
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
50%
73%
61.5%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
57%
65%
61%

ΕΔΦΤΡΗ
66%
68%
67%

Καζφινπ
ΕΔΦΤΡΗ
63%
34%
48.5%

9. Σν λεξφ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ή κφιπλζεο.
σζηφ
Λάζνο
ωζηό
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

10.

ΥΑΗΓΑΡΗ
100%
92.5%
~96%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
91%
92%
91.5%

ΕΔΦΤΡΗ
84%
89%
86.5%

Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ επηδξνχλ θαη ξππαίλνπλ ην λεξφ;

Αλαθνξά δξαζηεξηνηήηωλ*
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
100%
100%
100%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
94%
94%
94%

ΕΔΦΤΡΗ
97%
81%
89%

11.
Γξάςηε κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λεξφ ζηελ πεξηνρή
/ρψξα ζαο θαη γηα πνηα απφ απηά επζχλεηαη ν άλζξσπνο.
Αλαθνξά πξνβιεκάηωλ*
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
96%
92.5%
~94%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
94%
97%
95.5%

ΕΔΦΤΡΗ
97%
84%
90.5%

ΜΔΡΟ 2
1. Πφζν ζεκαληηθφ ζεσξείηε ην λεξφ γηα ηε δσή; Μπνξείηε λα ην δειψζεηε κε κηα
θξάζε.
(ε απηήλ ηελ εξψηεζε νη απαληήζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζην βηνινγηθφ ξφιν, ε
νπνία ζεσξήζεθε ε πιεξέζηεξε απάληεζε, έπεηηα ζηνλ πξαθηηθφ ξφιν ηνπ λεξνχ
πνπ ζεσξήζεθε ειιηπήο θαη ζηηο απαληήζεηο εθηφο ζέκαηνο ή ΓΞ/ΓΑ.)
Βηνινγηθή ζεκαζία
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
83.4%
85%
~84%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
89%
84%
86.5%

ΕΔΦΤΡΗ
69%
71%
70%

2. ε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη ζήκεξα ν πδάηηλνο πινχηνο ζηε Γε (ή ζηε ρψξα καο ή
ζηελ πεξηνρή ζαο);
εκεξηλή θαηάζηαζε*
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
63%
80%
71.5%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
86%
84%
85%

ΕΔΦΤΡΗ
88%
63%
75.5%

3. Να αλαθέξεηε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ρξήζε
λεξνχ.
Υξήζε λεξνύ*
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
96%
97.5%
~97%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
97%
92%
94.5%

ΕΔΦΤΡΗ
100%
94%
97%

4. Α) Δίζηε πξφζπκνη λα πεξηνξίζεηε ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ ζήκεξα γηα λα
ππάξρνπλ επαξθείο πνζφηεηεο θαη ζην κέιινλ;
Πξόζπκνη ζηε κείωζε ζπαηάιεο
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
100%
95%
97.5%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
97%
89%
93%

ΕΔΦΤΡΗ
94%
87%
90.5%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
71%
81%
76%

ΕΔΦΤΡΗ
72%
47%
59.5%

Β) Ση ζα θάλαηε γηα λα ην πεηχρεηε;
Σξόπνη κείωζεο ζπαηάιεο*
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
92%
42.5%
~67%

ΜΔΡΟ 3
1.

Πνχ λνκίδεηε φηη νη άλζξσπνη ζπαηαινχλ άζθνπα λεξφ;

Άζθνπε ζπαηάιε*
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

2.

ΥΑΗΓΑΡΗ
96%
97.5%
~97%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
85%
92%
88.5%

ΕΔΦΤΡΗ
87%
89%
88%

Ωο πφζηκν λεξφ ρξεζηκνπνηείηε λεξφ ηεο βξχζεο ή εκθηαισκέλν;

Πξνηίκεζε βξύζεο
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
75%
30%
52.5%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
74%
81%
77.5%

ΕΔΦΤΡΗ
84%
77%
80.5%

3. πγθεθξηκέλα φηαλ ζέιεηε λα πιπζείηε, θάλεηε ληνπο ή ρξεζηκνπνηείηε ηε
κπαληέξα;
Πξνηίκεζε ληνπο

ΥΑΗΓΑΡΗ

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ

ΕΔΦΤΡΗ

Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

71%
87.5%
~79%

65%
84%
74.5%

69%
77%
73%

4. θεθηείηε λα θάλεηε κηα δνπιεία ηνπ ζπηηηνχ πνπ απαηηεί ρξήζε λεξνχ,
παξαδείγκαηνο ράξε: πιχζηκν ξνχρσλ, πηάησλ, ακαμηνχ ή άιινπ αληηθεηκέλνπ,
ρξεζηκνπνηείηε ιεθάλε ή αθήλεηε ηε βξχζε ζπλέρεηα αλνηρηή;
Πξνηίκεζε ιεθάλεο
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
58%
30%
44%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
52%
54%
53%

ΕΔΦΤΡΗ
47%
55%
51%

5. Μπνξείηε λα πξνηείλεηε θάπνηεο επηπιένλ πξάμεηο ψζηε λα πεξηνξίζεηε ηε
ζπαηάιε ηνπ λεξνχ ζην κέιινλ;
Πξνηάζεηο κείωζεο ζπαηάιεο*
Δ’ ηάμε
η’ ηάμε
Μέζνο όξνο ζρνιείωλ

ΥΑΗΓΑΡΗ
87.5%
52.5%
70%

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
88%
81%
84.5%

ΕΔΦΤΡΗ
62%
61%
61.5%

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δχν ζπγθξηηηθά δηαγξάκκαηα κε ηηο ζσζηέο
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ηξία δεκνηηθά ζρνιεία ησλ πεξηνρψλ Χατδαξίνπ,
Πεηξνχπνιεο θαη Εεθπξίνπ.

Σχήμα 1: Γηάγξακκα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.

Σχήμα 2: Γηάγξακκα κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ Χατδαξίνπ,
Πεηξνχπνιεο θαη Εεθπξίνπ.

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, παξαηεξνχκε φηη ζην Μέξνο 1 ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, ην 74% ησλ καζεηψλ ζην 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηξνχπνιεο
ζεκείσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο. Αθνινπζνχλ
κε κηθξή δηαθνξά, ζε πνζνζηφ 71%, νη καζεηέο ηνπ Ηδησηηθνχ ρνιείνπ Χατδαξίνπ
θαη κε 64% νη καζεηέο ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Εεθπξίνπ.
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη δελ παξαηεξείηαη κεγάιε
απφθιηζε κεηαμχ ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Πεηξνχπνιεο θαη ηνπ Χατδαξίνπ,
ζρνιείσλ κέζεο θαη αλψηεξεο αζηηθήο ηάμεο. Γηαθαίλεηαη, φκσο, αμηνζεκείσηε
δηαθνξά (έσο 10%) ζην Γεκνηηθφ ρνιείν Εεθπξίνπ, ζρνιείν κέζεο αζηηθήο ηάμεο
κε αξθεηνχο αιινδαπνχο κεηαλάζηεο καζεηέο, ζηνπο νπνίνπο παξαηεξήζεθε ειιηπήο
ελεκέξσζε σο πξνο ην ζέκα ηεο έξεπλάο καο.
ην Μέξνο 2 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην 88% ησλ καζεηψλ ζην 3 ν Γεκνηηθφ
ρνιείν Πεηξνχπνιεο απάληεζαλ νξζά ζηηο εξσηήζεηο, ην 84% ησλ καζεηψλ ηνπ
Ηδησηηθνχ ρνιείνπ Χατδαξίνπ έδσζαλ νξζέο απαληήζεηο, ελψ ζην 1 ν Γεκνηηθφ
ρνιείν Εεθπξίνπ ην 79% ησλ καζεηψλ απάληεζαλ ζσζηά. πγθξηηηθά, ζηα δχν
πξψηα ζρνιεία, δηαπηζηψλεηαη φηη νη καζεηέο είραλ δηακνξθψζεη έλα αλεπηπγκέλν
επίπεδν αμηαθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηνπ λεξνχ.
Χακειφηεξν επίπεδν αμηαθψλ αξρψλ ζεκεηψζεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ 1 νπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ Εεθπξίνπ.
ην Μέξνο 3 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην 76% ησλ καζεηψλ ζην 3 ν Γεκνηηθφ
ρνιείν Πεηξνχπνιεο ζεκείσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ ζηηο
εξσηήζεηο. Αθνινπζνχλ νη καζεηέο ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Εεθπξίνπ κε
πνζνζηφ 71% θαη ηέινο νη καζεηέο ηνπ Ηδησηηθνχ ρνιείνπ Χατδαξίνπ κε πνζνζηφ
69%. Με βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Πεηξνχπνιεο θαη Εεθπξίνπ έθαλαλ ιεινγηζκέλε
ρξήζε ηνπ λεξνχ ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπο βίν, ελψ νη καζεηέο ηνπ Ηδησηηθνχ ρνιείνπ
Χατδαξίνπ θάλεθαλ ιηγφηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλνη σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Δπηπξνζζέησο, παξαηεξήζεθε κία αληίθαζε ζε έλα
θχθιν εξσηήζεσλ ζην Μέξνο 2 θαη Μέξνο 3, πνπ είλαη πην επδηάθξηηε ζηηο
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Ηδησηηθνχ ρνιείνπ Χατδαξίνπ. πγθεξηκέλα, ελψ ην
84% ησλ καζεηψλ θάλεθαλ λα είλαη ηδηαηηέξσο ελεκεξσκέλνη γχξσ απφ ηα
πξνβιήκαηα, ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο πνιχηηκνπ αγαζνχ ζηε δσή καο
(Μέξνο 2), δηαπηζηψζεθε φηη κφλν ην 69% απηψλ έθαλαλ ζσζηή θαη ιεινγηζκέλε
θαηαλάισζε λεξνχ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Μέξνο 3). Αθφκε, νη καζεηέο ηνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Εεθπξίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ Ηδησηηθνχ ρνιείνπ
Χατδαξίνπ θάλεθαλ λα δηαρεηξίδνληαη ην λεξφ κε πεξηζζφηεξε ζχλεζε, γεγνλφο πνπ
πηζαλφηαηα εξκελεχεηαη απφ ηε δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε παξά απφ ηε
ζπλεηδεηή ζηάζε ηνπο.

ε γεληθέο γξακκέο, πξνθχπηεη κία αμηνζεκείσηε δηαθνξά αλάκεζα ζην Μέξνο 2,
φπνπ αμηνινγνχληαη ε ζεκαζία θαη ε αμία ηνπ λεξνχ ζηε δσή, θαη ζην Μέξνο 3, φπνπ
εμεηάδεηαη ε έκπξαθηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην πξφβιεκα. πγθεθξηκέλα,
παξαηεξείηαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζην Μέξνο 2 ζε ζχγθξηζε κε
ην πξαθηηθφ Μέξνο 3, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο θαηλνκεληθή
ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ζπλαίζζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο θαη ησλ ηξηψλ
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, αιιά φρη ελ ηέιεη ηελ εθαξκνγή θαη ζσζηή αληηκεηψπηζή ηνπ
ζηελ πξάμε. Αθφκε, απφ ην δηάγξακκα ζην ρήκα 2, θαίλεηαη φηη νη καζεηέο θαη ησλ
ηξηψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ απαληνχλ κε πεξηζζφηεξε επθνιία ζηηο εξσηήζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζρνιηθήο ηνπο χιεο. Αληηζέησο,
ζεκεηψλεηαη εκθαλήο δπζθνιία ζε ζέκαηα πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχηεξν πεδίν
γλψζεσλ (ι.ρ. χπαξμε κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ γιπθνχ λεξνχ ζηα παγφβνπλα,
πνζνζηφ κέζεο θαηαλάισζεο λεξνχ αλά εκέξα), γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ
ειιηπή ελεκέξσζή ηνπο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο.

ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Καζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο καο «Νεξφ: Χαξαθηεξηζηηθά, Αμία, Γηαρείξηζε.
Έλα πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο-Δπαηζζεηνπνίεζεο-Γξάζεο», φπνπ
δηεμήρζε ζε ηξία Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Αηηηθήο, νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ άκεζα
θαη νηθεηνζειψο ζηελ απάληεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο
παξνπζίαζεο κε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ζην εθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην
παηρλίδη, αθνχ ππήξμε καδηθή ζπκκεηνρή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο. Κπξίσο,
ζεκεηψζεθε κεγάιε απνδνρή, αληαπφθξηζε θαη έληνλν ελδηαθέξνλ θαηά ηελ πξνβνιή
ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ιφγσ ηεο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ζχγρξνλα
ηερλνινγηθά κέζα, πνπ πξνζθέξνπλ ακεζφηεηα, πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο,
ελεξγνπνίεζε αηζζήζεσλ θαη φμπλζε θξηηηθήο ζθέςεο (Παπαδεκεηξίνπ 1998).
Δπηπιένλ, κέζα απφ ηηο εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαλ, νη καζεηέο είραλ ηε
δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο πέξαλ ηεο ζρνιηθήο ηνπο χιεο,
λα παξαηεξήζνπλ ζε βάζνο ηα θαηλφκελα θαη λα ηα αθνκνηψζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ
θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
ηε ζνβαξφηεηα ηνπ δεηήκαηνο θαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Unesco
1997). Μέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη, επεηεχρζεζαλ: α) ε
ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηεο νκαδηθφηεηαο ησλ
καζεηψλ, β) ε ελζπλαίζζεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ηνπ
λεξνχ ζηνλ πιαλήηε γε, γ) ε αίζζεζε ηεο επζχλεο θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα
δξάζε θαη δεκηνπξγία ζην κέιινλ, δ) ν πεηξακαηηζκφο θαη ε βησκαηηθή κάζεζε κέζα
απφ ηελ πηνζέηεζε ξφισλ θαη ηελ ηαχηηζε κε άιινπο νξγαληζκνχο ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο (Crofts 1997).
Σα εξγαιεία, νη ηερληθέο θαη νη κέζνδνη πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
κειέηε, βαζίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε ησλ
καζεηψλ γχξσ απφ ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηνπ λεξνχ, αθνινχζεζε ε
ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ε αληίιεςε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
πξνηάζεθαλ ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή δσή κέζα απφ
ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κεκνλσκέλα απφ ηνλ θάζε καζεηή. Παξάιιεια, κέζα
απφ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε ζχγρξνλε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζνπ

Έιιελα, επηρεηξήζεθε ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο θαη
ηεο αμίαο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία (Γεκεηξίνπ 2009).
χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε εθαξκνγή θαη ε
πινπνίεζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εθπαηδεπηηθνχο θνξείο είλαη
εθηθηή θαη επνηθνδνκεηηθή, εθ’ φζνλ εκπεξηέρεη ρξήζηκα δηδαθηηθά εξγαιεία,
πινχζην εθπαηδεπηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη πξσηφηππα δηδαθηηθά κέζα. Θα
κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί έλα αληίζηνηρν ή παξφκνην πξφγξακκα ζηελ ψξα ηεο
Δπέιηθηεο Εψλεο έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
πξνβιήκαηνο κε επράξηζην, καζεζηαθφ θαη βησκαηηθφ ηξφπν. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν,
ζα επηηεπρζεί ε θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ απφ πνιχ
κηθξή ειηθία, ψζηε λα απνθηήζνπλ νηθνινγηθή ζπλείδεζε (Ληαξάθνπ & Φινγαΐηε
2007. Δπίζεο ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην
χπαηζξν ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα εθηθηή ιχζε κε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε
βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ζηνλ επηηπρή ηξφπν νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο θαη
απφθηεζε πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ απφ ηνπο καζεηέο (Φινγαΐηε 1995).
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