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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εξοικονόµηση νερού αναγνωρίζεται πλέον ως η κεντρική προτεραιότητα για την
εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού για τις ανθρώπινες κοινωνίες και
τα οικοσυστήµατα. Σε µια προσπάθεια για προώθηση της ιδέας της εξοικονόµησης
ευρύτερα στην κοινωνία, το ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS υλοποιεί ένα ολοκληρωµένο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 9-12 ετών. Το
συγκεκριµένο πρόγραµµα περιλαµβάνει τόσο δράσεις ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης όσο και δράσεις εφαρµογής ήπιων τεχνικών εξοικονόµησης νερού
στις σχολικές µονάδες. Οι µαθητές συµµετέχοντας στις προτεινόµενες δράσεις,
εµπλέκονται σε µια ενεργητική διαδικασία µάθησης, που καταλήγει στο συµπέρασµα ότι
µε απλές παρεµβάσεις και µε µικρές αλλαγές στην καθηµερινή συµπεριφορά, η
κατανάλωση του νερού µπορεί να µειωθεί αισθητά. Ταυτόχρονα, η εστίαση των
δραστηριοτήτων τους στο άµεσο περιβάλλον του σχολείου αναβαθµίζει το ρόλο των
µαθητών, διευκολύνοντας την διερευνητική µάθηση, το κριτικό ενδιαφέρον και την
προθυµία για ανάπτυξη δράσης.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: εξοικονόµηση νερού, ενεργή συµµετοχή, δράση, µαθητές ως
ερευνητές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έλλειψη και η υποβάθµιση του νερού αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα και
σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα της εποχής µας. Τις συνέπειες αυτών των
προβληµάτων βιώνουν καθηµερινά, πολλοί άνθρωποι σε πολλές χώρες ανά τον
κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων και των χωρών της Μεσογείου (MIO-ECSDE). Στη
χώρα µας, οι διαθέσιµοι υδατικοί πόροι ελαττώνονται συνεχώς, έτσι ώστε σηµαντικές
περιοχές να είναι ή να τείνουν να γίνουν ελλειµµατικές σε νερό (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.,
2007).
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Η κρισιµότητα του ζητήµατος προβάλλει ευρέως την ανάγκη για εφαρµογή
προγραµµάτων εξοικονόµησης νερού ως µιας βασικής προτεραιότητας, η οποία θα
κατευθύνει σε µεγάλο βαθµό τις επιλογές των σύγχρονων κοινωνιών σχετικά µε τη
χρήση και τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Πράγµατι, µια ποικιλία δράσεων
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης αναλαµβάνονται τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε
εθνικό ή τοπικό επίπεδο: ενηµερωτικές ηµερίδες, δηµόσιες εκδηλώσεις, σεµινάρια,
πιλοτικές εφαρµογές ήπιων τεχνικών εξοικονόµησης, ανακύκλωσης ή
επαναχρησιµοποίησης νερού. (Περιοδικό Μεσόγειος SOS, 2005: 49) Ωστόσο, η
ανάγκη για ουσιαστική κι εύστοχη ενηµέρωση του κοινού παραµένει έκδηλη σε κάθε
προσπάθεια συνειδητοποίησης των διαστάσεων του προβλήµατος. ∆εδοµένου
µάλιστα του ρόλου της εκπαίδευσης και του σχολείου ειδικότερα στα προβλήµατα
της κοινωνίας, η εξοικονόµηση νερού προβάλλει ως η κοινωνική αναγκαιότητα που
οφείλει να αναδυθεί µέσα από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, αλλά και το γενικότερο
προσανατολισµό και τις επιλογές του σχολείου.
Στη χώρα µας, παρά την υλοποίηση µιας ποικιλίας εκπαιδευτικών προγραµµάτων
µε θέµα το νερό, η εστίαση στην ανάγκη της εξοικονόµησης µέσα από µια ευέλικτη
και βιωµατική µαθησιακή διαδικασία δεν αποτελεί συνήθως τον κεντρικό στόχο.
Αντιθέτως, αντίστοιχες προσπάθειες συγκρότησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε
άλλες χώρες αναγνωρίστηκαν ως ιδιαίτερα κατάλληλες κι επιτυχείς.
Στο πλαίσιο αυτής της σύγχρονης κοινωνικής ανάγκης, εντάσσεται και η
πρωτοβουλία του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για τη δηµιουργία ενός
ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος για το νερό που να εστιάζει κύρια
στην ιδέα της εξοικονόµησης. Η προοπτική αυτή προσεγγίζεται µέσα από µια
ποικιλία βιωµατικών δραστηριοτήτων, που προάγουν και διευκολύνουν την
ενεργητική µάθηση, τον κριτικό στοχασµό και την ανάπτυξη κοινωνικής δράσης.
Παράλληλα, ενθαρρύνεται η διασύνδεση του σχολείου µε την ευρύτερη τοπική
κοινωνία, η διείσδυση στον προβληµατισµό που απασχολεί, διεγείρει και διχάζει τις
σύγχρονες κοινωνίες, η εµπλοκή σε πρακτικές καταστάσεις της άµεσης κοινωνικής
πραγµατικότητας. Καταλυτικό ρόλο στο όλο εγχείρηµα κατέχει η πλούσια εµπειρία
που διαθέτει το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ως µια περιβαλλοντική µη κυβερνητική
οργάνωση, που αναπτύσσει διαρκή επαφή και συνεργασία µε τις σχολικές
κοινότητες, τις τοπικές κοινωνίες και την ποικιλία κοινωνικών φορέων τόσο σε
τοπικό όσο και εθνικό, περιφερειακό ή ευρωµεσογειακό επίπεδο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα υλοποιείται από τον Μάιο 2005 µε την ευγενική
υποστήριξη δύο χορηγών (TOYOTA Motor Europe και TOYOTA Ελλάς για το
διάστηµα 2005-07 και ALPHA BANK 2007-08), καθώς και µε τη συµβολή
∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσω των υπευθύνων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τη συνεισφορά Κέντρων Περιβαλοντικής
Εκπαίδευση, αλλά και ∆ήµων. Σηµαντική σε όλες τις φάσεις του προγράµµατος
υπήρξε η συµβολή των εκπαιδευτικών της πράξης, οι οποίοι µε τις κρίσεις και τις
εµπειρίες τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διάρθρωση του προγράµµατος.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µια ποικιλία εκπαιδευτικών δράσεων, που στοχεύουν
στην ενηµέρωση κι ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα ζητήµατα χρήσης και διαχείρισης
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του νερού, αλλά και στην προώθηση κι εφαρµογή ήπιων τεχνικών εξοικονόµησης
νερού.
Συνολικά, το πρόγραµµα συγκροτούν: α) µια εκπαιδευτική παρουσίαση, η οποία
υποστηρίζεται από σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα και προσφέρει µια σφαιρική
προσέγγιση του ζητήµατος, β) ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πακέτο, το οποίο
υποστηρίζει την εφαρµογή προγραµµάτων ΠΕ στην σχολική τάξη, γ) η ιστοσελίδα
www.watersave.gr, που παρέχει τη δυνατότητα διαρκούς ενηµέρωσης και ανταλλαγής
απόψεων µεταξύ µαθητών ή εκπαιδευτικών στα θέµατα εξοικονόµησης νερού.
Τέλος, το πρόγραµµα πλαισιώνεται από έναν αριθµό ηµερίδων, σεµιναρίων,
δηµόσιων εκδηλώσεων και διαγωνισµών καλλιτεχνικής δηµιουργίας που προάγουν το
κοινωνικό διάλογο και την αλληλεπίδραση στα θέµατα εξοικονόµησης νερού.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού πακέτου, που θα υποστηρίζει
τη δράση των σχολικών µονάδων στον τοµέα της ΠΕ αποτελεί µια βασική
προτεραιότητα και δράση του προγράµµατος. Πιο αναλυτικά, τίθενται οι ακόλουθοι
στόχοι:
•
•
•

•
•

Να υποστηριχθούν τα προγράµµατα ΠΕ των σχολικών µονάδων στα θέµατα
εξοικονόµησης νερού
Να προσφερθούν στους µαθητές ευέλικτοι τρόπους προσέγγισης των θεµάτων του
νερού, καθώς και η αναγκαία υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς.
Να εµπλουτιστούν τα θέµατα του νερού µε το σύγχρονο κοινωνικόπεριβαλλοντικό προβληµατισµό, που απορρέει από την επαφή της οργάνωσης µε
τους κοινωνικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών.
Να ενσωµατωθεί η εµπειρία και τα καλά παραδείγµατα, που παρέχει η
συνεργασία µε τις χώρες της Ν. Ευρώπης και της Μεσογείου
Να διαµορφωθεί ένα εκπαιδευτικό υλικό ελκυστικό και καλαίσθητο.

Στη διαδικασία διαµόρφωσης και συγγραφής του εκπαιδευτικού υλικού,
επιχειρήθηκε η ενσωµάτωση των αρχών και των τάσεων, που διέπουν το σύγχρονο
θεωρητικό πλαίσιο των επιστηµών της Αγωγής, αλλά και της επιστήµης της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Φλογαΐτη
1998, 2006)
Σε γενικές γραµµές, η συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού υιοθετεί την ακόλουθη
παιδαγωγική λογική:
•
•
•

•

Υιοθετείται η διαθεµατική και διεπιστηµονική προσέγγιση των θεµάτων του
νερού
Ενθαρρύνεται η ενεργητική µάθηση, αποδίδοντας έµφαση στην ενεργοποίηση των
µαθητών για διερεύνηση και ανακάλυψη της γνώσης.
Προβλέπεται η σύνδεση µε την καθηµερινή ζωή, προσφέροντας ευκαιρίες
µάθησης µέσα από πρακτικές καταστάσεις της άµεσης πραγµατικότητας των
µαθητών.
Ενθαρρύνεται η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, που προϋποθέτει τη συνεργασία,
την αλληλεπίδραση και τη συµµετοχική δράση των µαθητών.
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•

•
•

Προβάλλεται το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία και τους κοινωνικούς
φορείς, διαχέοντας την άποψη ότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα απαιτούν την
εµπλοκή όλων των κοινωνικών οµάδων.
Ενσωµατώνονται βασικές αρχές της έννοιας της Αειφορίας, όπως η διερεύνηση
στάσεων, η διασαφήνιση αξιών, η κριτική σκέψη και ο πολιτικός γραµµατισµός.
Προβάλλεται ο διαπολιτισµικός διάλογος στη βάση της κοινής δράσης των χωρών
της Μεσογείου µε σκοπό την από κοινού επίλυση των προβληµάτων τους.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα θέµατα του νερού είναι πολυδιάστατα και
πολυπαραγοντικά, το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαµβάνει είκοσι αυτοδύναµες
θεµατικές ενότητες, οι οποίες επικεντρώνονται σε ένα θέµα, ενώ ταυτόχρονα
διαπλέκονται µεταξύ τους.
Συγκεκριµένα, οι ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού είναι:
1. Γνωριµία µε το νερό 2. Ο κύκλος του νερού 3. Νερό και φύση 4. Νερό και σώµα 5.
Νερό και πολιτισµός 6. Νερό και οικονοµικές δραστηριότητες 7. Παγκόσµια
προβλήµατα στη διαχείριση του νερού 8. Νερό και κοινωνικές συγκρούσεις 9. Νερό
και κλίµα 10. Το νερό στην πόλη 11. Η ρύπανση του νερού 12. Το εµφιαλωµένο νερό
13. Προβλήµατα του νερού σε τοπικό επίπεδο 14. Το νερό στο σπίτι (α) 15. Το νερό
στο σπίτι (β) 16. Το κόστος του νερού 17. Εξοικονόµηση νερού στο σπίτι 18.
Εξοικονόµηση νερού στο σχολείο 19. Επαναχρησιµοποίηση–ανακύκλωση νερού 20.
∆ηµιουργικές δραστηριότητες µε το νερό
Μία παρόµοια δοµή ακολουθείται τόσο για το υλικό που αφορά τους µαθητές όσο
και τους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριµένα:
α) Το υλικό για τους µαθητές περιλαµβάνει είκοσι θεµατικές ενότητες µε ενιαία
λογική στον τρόπο δοµής και διάρθρωσης της ύλης. Σε κάθε ενότητα υπάρχει
σύντοµο πληροφοριακό υλικό και ποικίλες δραστηριότητες, όπως ιδέες για έρευνα,
για δράση, για πειραµατισµό. Η βασική ιδέα που διαπερνά όλα τα κείµενα των
µαθητών είναι να εντοπίσουν οι µαθητές τη βασική πληροφορία ή τον κεντρικό
προβληµατισµό και σε ένα επόµενο βήµα να εµπλακούν σε µια διαδικασία για
έρευνα και ανακάλυψη της γνώσης, για κριτική διερεύνηση των ζητηµάτων, για
αλληλεπίδραση µε τους συµµαθητές στο πλαίσιο της οµάδας και ανάληψη δράσης
είτε µέσα στο σχολείο είτε έξω από αυτό, στη γειτονιά και την τοπική κοινωνία.
β)Τα κείµενα που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς έχουν σχεδιαστεί µε µια
παρόµοια συλλογιστική. Παρέχεται µια ενδεικτική στοχοθεσία οργάνωσης των
µαθηµάτων κι επίσης προσφέρεται πλούσιο πληροφοριακό υλικό σε άµεση σύνδεση
µε τα θέµατα που θίγονται ανά θεµατική ενότητα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
Ως αντιπροσωπευτικό δείγµα της λογικής του εκπαιδευτικού πακέτου,
παρουσιάζεται στη συνέχεια η θεµατική ενότητα: «Εξοικονόµηση νερού στο
σχολείο»

4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008

Ο βασικός στόχος της συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας είναι η ενεργοποίηση
των µαθητών και η επικέντρωση της δράσης τους στο κοντινό και άµεσο περιβάλλον
του σχολείου τους. Και αυτό κρίνεται σκόπιµο, δεδοµένου ότι το σχολείο αποτελεί
µια µικρογραφία της σύγχρονης κοινωνίας: συµµετέχει τόσο στις αιτίες που
ευθύνονται για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα όσο και στην αναζήτηση
λύσεων για την αντιµετώπιση τους (Sterling 1996). Υπό την έννοια αυτή, το σχολικό
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περιβάλλον αποτελεί το πρόσφορο όσο και αναγκαίο έδαφος, ώστε οι µαθητές να
σχεδιάσουν και να οργανώσουν δράσεις ορθολογικής χρήσης κι εξοικονόµησης
νερού. Στο πλαίσιο, εξάλλου, της κοινωνικής µάθησης, που προωθεί η Εκπαίδευση
για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το σχολείο καλείται να λειτουργήσει ως φορέας αλλαγής,
που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την προώθηση της αειφορίας, ευρύτερα στην
κοινωνία (Uzell, 1999).
Μέσα από τις δράσεις που προσφέρει η συγκεκριµένη ενότητα, οι µαθητές
εµπλέκονται σε µια ενεργητική διαδικασία έρευνας στο χώρο του σχολείου τους:
παρατηρούν, εντοπίζουν και καταγράφουν τα προβλήµατα στη χρήση και
κατανάλωση νερού, επισηµαίνουν βλάβες και λανθασµένες χρήσεις, οργανώνουν
πειράµατα για τη διαπίστωση διαρροών, προβαίνουν σε µετρήσεις και υπολογισµούς
της κατανάλωσης. Ακόµη, έρχονται σε απευθείας επαφή µε όλους τους άµεσα
εµπλεκόµενους στο περιβάλλον του σχολείου: το διευθυντή, την καθαρίστρια, την
υπεύθυνη του κυλικείου, προκειµένου να έχουν µια συνολική εικόνα των στάσεών
τους για τις όψεις και τις διαστάσεις του ζητήµατος.
Σε ένα επόµενο επίπεδο, διερευνούν, σχεδιάζουν και προτείνουν λύσεις για τα
προβλήµατα που εντοπίζουν. Οι λύσεις αυτές, µπορεί να αφορούν τόσο αλλαγές στην
προσωπική στάση και συµπεριφορά π.χ. µείωση της κατανάλωσης, αποφυγή της
σπατάλης νερού όσο και διαχειριστικές πρακτικές στο χώρο του σχολείου, π.χ.
επιδιόρθωση ή αλλαγή συσκευών, επισκευές βλαβών, όπου αυτό ενδείκνυται και
εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος,
προσεγγίζονται και άλλες επιλογές: προτείνεται η επαφή µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
των δήµων, που θα µπορούσε να συµβάλλει άµεσα και πρακτικά στα προβλήµατα του
σχολείου κι επιπλέον να προσφέρει στους µαθητές µια άµεση γνώση του τρόπου, µε
τον οποίο επικοινωνούν κι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους οι διάφοροι φορείς και
υπηρεσίες.
Κοινό χαρακτηριστικό των δράσεων αυτών είναι η εµπλοκή των ίδιων των
µαθητών ως ερευνητών σε ρεαλιστικές καταστάσεις της άµεσης πραγµατικότητας του
σχολείου τους. Έτσι, το κεντρικό µήνυµα που εισπράττουν από τη συµµετοχή τους
στις πρωτοβουλίες αυτές είναι ότι µε µικρές αλλαγές στην καθηµερινή τους
συµπεριφορά και µε απλές παρεµβάσεις στο χώρο του σχολείου, µια πιο ορθολογική
χρήση του νερού µπορεί να επιτευχθεί. Οι µαθητές συνειδητοποιούν, εποµένως ότι
έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν, να βελτιώνουν και να αλλάζουν το περιβάλλον
του σχολείου τους στο µέτρο βέβαια του ρόλου και των δυνατοτήτων τους
(www.sustainableschools.nsw.edu.au). Αντιλαµβάνονται κι ευρύτερα το ρόλο και τις
ευθύνες τους ως µαθητών, αλλά και ως µελών στην ευρύτερη κοινωνία του σχολείου:
τοποθετούνται απέναντι στα διάφορα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ζητήµατα,
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και συνεργάζονται, θέτουν προσδοκίες και οράµατα,
παίρνουν αποφάσεις και αυτοδεσµεύονται (Orr 1992).
Θεωρούµε, λοιπόν ότι µια τέτοια άµεση εκπαιδευτική εµπειρία λειτουργεί θετικά
για τους µαθητές αφενός γιατί τους εµπλέκει σε µια έµπρακτη εφαρµογή της
εξοικονόµησης νερού και αφετέρου γιατί τους προσφέρει την ευκαιρία να
καλλιεργήσουν σπουδαίες δεξιότητες για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Άλλωστε, όπως δηλώνουν οι Jensen & Schnack (1997), ένα σχολείο δε γίνεται
«πράσινο» απλώς καταναλώνοντας λιγότερο, συλλέγοντας µπαταρίες κλπ, ο
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καθοριστικός παράγοντας είναι τι µαθαίνουν οι µαθητές συµµετέχοντας σε αυτές τις
δραστηριότητες.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ/ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο µπορεί να αποτελέσει την βάση για το σχεδιασµό
και την ανάπτυξη ενός προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σηµερινό
σχολείο. Στο επίκεντρό του εντάσσονται τόσο τα σύγχρονα προβλήµατα που
συνδέονται µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων όσο και οι αναγκαίες παρεµβάσεις
που απαιτούνται στο επίπεδο της προσωπικής συµπεριφοράς και δέσµευσης.
Λαµβάνοντας υπόψη την πολυδιάστατη και συγκρουσιακή φύση των
περιβαλλοντικών ζητηµάτων, το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πακέτο παρέχει στους
µαθητές µια ποικιλία σε ερεθίσµατα και ιδέες, που διεγείρουν τη σκέψη, τον
προβληµατισµό, τον δηµιουργικό διάλογο και κυρίως την επιθυµία για ανάπτυξη
δράσης.
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