
«Νεροπεριπέτειες – Νεροδιαδροµές» 
 
Μπαλιάκου Αχιλλεία*, ∆ασκάλα, Μ.∆.∆.Ε., 4ο ∆ηµ. Σχ. Βούλας 
Λεµπέσης Κυριάκος, ∆άσκαλος, Μ.∆.∆.Ε., Φ.Π.Ψ., 4ο ∆ηµ. Σχ. Βούλας 
 
Λέξεις κλειδιά : νερό, υδάτινα αποθέµατα, διαχείριση νερού, χρήση υδατικών πόρων, κώδικας 
αξιών, βιώσιµη ανάπτυξη, διάχυση ιδεών, ορθολογική αξιοποίηση, έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, 
ανίχνευση εναλλακτικών ιδεών, ταξίδια κατευθυνόµενης φαντασίας, επιχειρηµατολογία, διδακτικό 
εγχειρίδιο 
 
Θεµατική ενότητα : Παραγωγή Εκπαιδευτικού υλικού σχολικού προγράµµατος Π.Ε. στο πλαίσιο 
του ∆ιεθνούς ∆ικτύου Ελλάδας – Κύπρου του Κ.Π.Ε. Αργ/λης: «ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ», για 
την Α/θµια Εκπ/ση 
 
Περίληψη 
 Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαµβάνει: 

Α) Έγχρωµο έντυπο 72 σελίδων που περιέχει: 
• Το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράµµατος (εισαγωγικό σηµείωµα, µαθητικές οµάδες, 

στόχοι, περιεχόµενο, δράσεις) 
• Εισαγωγικό σηµείωµα µε θέµα Η2Ο: πηγή ζωής – πηγή ενέργειας 
• Εννέα σταγονοπεριπέτειες σχετικές µε τη χρήση και διαχείριση του νερού, τις οποίες οι 

µαθητές παρήγαγαν και δραµατοποίησαν 
• Έρευνα για την αστική χρήση και κατανάλωση του νερού στα σπίτια, στο σχολείο και 

στο ∆ήµο Βούλας µε στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων, συµπεράσµατα και 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της έρευνας από τους µαθητές 

• Προτάσεις για βιώσιµη διαχείριση του νερού 
• Επίµετρο µε τα υδάτινα προβλήµατα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στον πλανήτη Γη , 

που παρουσιάζονται σε χάρτες καθώς και την πολιτισµική διάσταση του νερού 
Β) Παιδαγωγικό επιτραπέζιο παιχνίδι που περιλαµβάνει: 

• Αναδιπλούµενο πλαστικοποιηµένο έγχρωµο ταµπλό, διαστάσεων 70 Χ 50, που 
απεικονίζει την πορεία του νερού από τον Εύηνο µέχρι και το βιολογικό καθαρισµό της 
Ψυττάλειας µε δύο διαδροµές, χωρισµένες σε 57 + 24 τετραγωνάκια τεσσάρων 
χρωµάτων (λευκά: ελεύθερη πορεία – πράσινα: ερωτήσεις γνωστικού περιεχοµένου – 
µπλε: εντολές ανίχνευσης στάσεων και συµπεριφορών σχετικών µε την ορθολογική 
διαχείριση του νερού – κόκκινα: ποινές λόγω αλόγιστης διαχείρισης του νερού), 6  
πιόνια, 2 ζάρια, 11 ποινές, 21 καρτέλες εντολών, 60 καρτέλες ερωτήσεων, οδηγίες 
παιχνιδιού. 

Γ) Βιντεοταινία µε εργασίες πεδίου 
∆) 50 σλάιτς 
Ε) Φωτογραφικό υλικό σε δύο άλµπουµ των 100 φωτογραφιών 
ΣΤ) 35 διαφάνειες 

 
Σκοπός της εργασίας:  

• Παρουσίαση του προγράµµατος Π.Ε. µε τίτλο «∆ιαχείριση υδατικών πόρων – Αστική 
χρήση του νερού» 

• Αξιολόγηση γνώσεων, στάσεων και συµπεριφορών των µαθητών που ενεπλάκησαν στο 
πρόγραµµα 

• ∆ιάχυση ιδεών, συµπεριφορών και προτάσεων που διατυπώθηκαν από την περ/ντική 
οµάδα και αφορούν την ορθολογική µείωση της κατανάλωσης καθαρού νερού για 
υδροβόρες δραστηριότητες µε δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης των αποβλήτων τους. 

• ∆ιδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση του παραχθέντος υλικού  
• Αξιοποίηση του παραχθέντος υλικού στο ∆ήµο της Βούλας 
• Βάση για νέα έρευνα 
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Μέθοδοι 
• Μαθητοκεντρική 
• Οµαδοσυνεργατική 
• ∆ιεπιστηµονική 
• ∆ιαθεµατική 
• Μέθοδος PROJECT, µε ενσωµάτωση της Μεθόδου Ανάλυσης Προβλήµατος (στην 

περίπτωση της ορθολογικής αξιοποίησης των υδατικών πόρων και των προτάσεων-
λύσεων), µε τις παρακάτω διδακτικές ενέργειες: 
 Έρευνα µε ερωτηµατολόγιο 
 Πειραµατισµοί 
 Ανάλυση και µελέτη χαρακτηριστικών περιπτώσεων 
 Ανίχνευση εναλλακτικών ιδεών 

Οι παραπάνω διδακτικές ενέργειες εµπλουτίστηκαν µε δραστηριότητες όπως: 
♦ ταξίδια κατευθυνόµενης φαντασίας (οι διαδροµές εννέα σταγόνων και οι περιπέτειές 

τους κατά τη χρήση τους από το σύγχρονο άνθρωπο).  
♦ πνευµατική διέγερση( συγκρουσιακή ιδεοθύελλα) 
♦ αντιπαράθεση απόψεων (debate) 
♦ δραµατοποιήσεις 
♦ δραστηριότητες δηµιουργικής έκφρασης 
♦ κατασκευές 
♦ παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

Μέσα εργασίας:  
• Συζήτηση για το εύθραστο ζωτικό ρευστό αλλά και για το πρόβληµα «καθαρό νερό» ως 
θέµα επιβίωσης αλλά και οικονοµικής ανάπτυξης. 
• Εργασία στην τάξη και στα εργαστήρια του σχολείου και των συνεργαζόµενων Κ.Π.Ε.  
• Βιβλιογραφική έρευνα 
• Χαρτογράφηση όρων και εννοιών 
• Επεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων 
• Μελέτη στο πεδίο (µονοήµερες και τριήµερες εξορµήσεις) 
• Έρευνα µε ερωτηµατολόγιο και συνέντευξη 
• Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων 
• Συνεργασία µε φορείς (Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης, Κ.Π.Ε. Θέρµου, Κ.Π.Ε. Κλειτορίας, 
Ε.Υ∆.ΑΠ., Κ.Ε.Λ.Ψ., Ε.Κ.Θ.Ε., ∆ήµος Βούλας) 

 
Αποτελέσµατα:  

• Κατάκτηση γνώσεων και διαφορετκός τρόπος κατάκτησής τους. 
• ∆ιαµόρφωση δηµοκρατικών σχέσεων µεταξύ των µαθητών και των µαθητών – 
δασκάλων, µε σεβασµό στη διαφορετική άποψη, στην επιχειρηµατολογία και και την 
ανάπτυξη πρωτοβουλίας και συνεργασίας. 
• Αξιοποίηση της επικαιρότητας, καθώς νερό στην Ελλάδα υπάρχει άφθονο αλλά το 
ζητούµενο είναι η σωστή διαχείριση γιατί αν και υφίσταται συνεχώς ανανέωση, το πρόβληµα 
δηµιουργείται από τη δυσκολία της διατήρησης µιας σχετικής ισορροπίας ανάµεσα στον 
κύκλο κυκλοφορίας του στη φύση και στον κύκλο της χρήσης του.  
• Εκπαίδευση για το περιβάλλον. 
• Έγερση περιβαλλοντικής συνείδησης για την ωφέλιµη χρήση των υδατικών πόρων από 
τις σηµερινές και τις µελλοντικές γενιές.  
• ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για λογική διαχείριση των υδάτινων πόρων  
• Συµµετοχή στην έρευνα 
• ∆ιαµόρφωση θετικών στάσεων για το αντικείµενο της έρευνάς τους – αποτίµηση της 
αξίας του, που αποτελεί κεντρικό σηµείο αναφοράς της αειφόρου ανάπτυξης. 
• Συµµετοχή των µαθητών σε δράσεις κοινωνικής αλλαγής και βιώσιµης ανάπτυξης, 
κατανοώντας και το δικό τους ρόλο. 
• ∆ιαµόρφωση κατάλληλου παιδαγωγικού κλίµατος 
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• Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του προγράµµατος µε το παιδαγωγικό παιχνίδι. 
• ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων της εργασίας και της έρευνας στην Ελλάδα (το έντυπο και 
το παιχνίδι µοιράστηκαν σε σχολεία του ∆ήµου µας) αλλά και στην Κύπρο (στο 
συνεργαζόµενο σχολείο του Ύψωνα Λεµεσού καθώς και στα υπόλοιπα κυπριακά σχολεία 
που µετείχαν στο πρόγραµµα). 
• ∆ιδασκαλία του εντύπου στην Ε΄τάξη του σχολείου µας. 
• Προοπτική χρησιµοποίησης ολόκληρου του παραχθέντος εκπ/κού υλικού ως εγχειρίδιο 
και µέσο διδασκαλίας για τις επόµενες τάξεις.  
• Ανάπτυξη συνεργασίας µε το 3ο ∆ηµ. Σχ. Βούλας, ώστε σε τοπικό επίπεδο επιτεύχθηκε η 
ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων και πραγµατοποιήθηκαν κοινά προγράµµατα που 
ευαισθητοποίησαν περισσότερους  πολίτες του ∆ήµου Βούλας.  

 
Συζήτηση:  

Στις προοπτικές προγράµµατος είναι:  
• Η προώθηση του υλικού και η εφαρµογή του σε άλλες σχολικές µονάδες της Βούλας. 
• Τα συµπεράσµατα της έρευνας να αποτελέσουν αφόρµηση για νέα έρευνα από τους 
ίδιους τους µαθητές που τη διεξήγαγαν αλλά και από  αυτούς που θα επεξεργαστούν το 
υλικό σε επόµενη τάξη, ώστε το θέµα της έρευνας να µη µείνει περιστασιακό αλλά να 
καταστεί ωφέλιµος οδηγός χρήσης των υδατικών πόρων στο µέλλον.  
• Η παραγωγή ανάλογου παιδαγωγικού επιτραπέζιου παιχνιδιού, µε «νεροδιαδροµές» στο 
∆ήµο της Βούλας και προσαρµογή του στις τοπικές συνθήκες.  
• Η χρηµατοδότησή του από το ∆ήµο της Βούλας ώστε να διανεµηθεί σε όλα τα σχολεία 
της περιοχής και να αποτελέσει εργαλείο δουλειάς. 
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