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ΠΔΡΙΛΗΨΗ  
Η παξνύζα εξγαζία ζθνπό έρεη λα παξνπζηάζεη εθηελώο ηηο δξάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ 3
νπ

 Πεηξακαηηθνύ 

Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, λπλ 1
ν
 12/ζ. Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γ. Σ. 

Αιεμαλδξνύπνιεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λ. Έβξνπ κε ηίηιν: «Τν 

Νεξό-Πεγή δωήο». Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε γλωξηκία ηωλ καζεηώλ/ηξηωλ κε 

ην πνιύηηκν απηό αγαζό ηεο θύζεο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ ζηε δωή 

κέζα από ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεωλ από ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ ην απαηηνύκελν πιεξνθνξηαθό πιηθό. Καζώο 

ην ζέκα ζρεηηδόηαλ κε ην λεξό θαη ηελ αλαγθαηόηεηά ηνπ ζηε δωή ηνπ αλζξώπνπ, νη 

καζεηέο/ηξηεο ήηαλ πξόζπκνη λα ζπλεξγαζηνύλ ηόζν εληόο δηδαθηηθνύ ωξαξίνπ ζην 

ζρνιείν όζν θαη εθηόο δηδαθηηθνύ ωξαξίνπ ζε απνγεπκαηηλέο ώξεο θαη ηα 

Σαββαηνθύξηαθα ζην ζπίηη ηνπο.   

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δπέιηθηε δώλε, Γηαζεκαηηθόηεηα, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

Αεηθνξία, Νεξό 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ  
Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Θα πξέπεη λα επηθεληξώλεηαη ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα, λα έρεη ηνλ 

απαξαίηεην επηζηεκνληθό ραξαθηήξα, λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσληθή επεκεξία 

δηαθξίλνληαο ηνπο ηξόπνπο θαη ηηο πξαθηηθέο γηα λα ηελ πεηύρεη. Ωο εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηε δηαζαθήληζε ελλνηώλ, ηελ αλαγλώξηζε αμηώλ, 

ηελ αλάπηπμε αιιά θαη θαιιηέξγεηα ςπρνθηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε δηακόξθσζε θώδηθα 

ζπκπεξηθνξάο γύξσ από ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε αηνκηθό αιά θαη ζε νκαδηθό/θνηλσληθό επίπεδν.  

 

ην πιαίζην ηεο ελδπλάκσζεο θαη ηεο δηάδνζεο ηνπ ζεζκνύ ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο πινπνηνύληαη εδώ θαη ρξόληα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο από ζρνιεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Έλα από ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2010-2011, εληαγκέλν ζηα πξνγξάκκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λ. 

Έβξνπ, ήηαλ ε θαηλνηόκνο δξάζε κε ηίηιν «Σν Νεξό-Πεγή δσήο». Πξόθεηηαη γηα έλα 
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ζέκα ηδηαίηεξα ειθπζηηθό γηα ηνπο κηθξνύο καζεηέο/ηξηεο, κηα πνπ αθνξά ην λεξό, 

έλα πνιύηηκν αγαζό ηεο θύζεο ηνπ νπνίνπ ε αμία γηα ηε δσή καο είλαη πνιύ κεγάιε.   

 
Ζ θαηλνηόκνο δξάζε πξνέθπςε όηαλ από θνηλνύ κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο 

ζπδεηήζεθαλ δηάθνξα ζέκαηα ζρεηηθά κε απηά πνπ πξνηείλνληαη από ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο γηα ηηο δεκηνπξγηθέο-δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε 

ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Γ΄ ηάμεο. Ζ αλάπηπμε 

ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Πξνγξάκκαηνο «Σν Νεξό-Πεγή δσήο» πξνζθέξεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηηο ζπλεξγαδόκελεο νκάδεο εληόο ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

αιιά θαη εθηόο απηνύ, λα πξνζεγγίζνπλ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο (Π.Η., 2005). 

 

Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο ηνπ λεξνύ θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα όινπο ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο δίλεη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηε δπλαηόηεηα δηεξεύλεζεο κέζα 

από ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο, ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, ηεο Ηζηνξίαο, ησλ 

Θξεζθεπηηθώλ, ησλ Καιιηηερληθώλ, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαζώο, επίζεο θαη ηελ 

επέθηαζε ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, όπσο ησλ Μαζεκαηηθώλ, ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο, ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο αιιά θαη ζε απηά κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ, όπσο ηεο 

Φπζηθήο. Με ηνλ ηξόπν απηό δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο όρη κόλν κεηαμύ 

ησλ ζπλεξγαδόκελσλ νκάδσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ αιιά θαη κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ 

εηδηθνηήησλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ππάξρνπλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα.  

 

θοπός ηοσ προγράκκαηος 
Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ην πνιύηηκν απηό αγαζό ηεο θύζεο, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηνπ λεξνύ ζηε δσή καο θαη λα αληηιεθζνύλ έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο καο ζήκεξα.  

 

Δθπαηδεσηηθοί ηότοη 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηόκνπ δξάζεο 

ηέζεθαλ εμαξρήο νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηνί ήηαλ: 
Ζ θαηαλόεζε ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ ζηε θύζε, ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ λεξνύ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ λεξνύ γηα ηνλ άλζξσπν 

θαη ηε θύζε γεληθόηεξα, ε γλσξηκία ησλ εηδώλ θαη ησλ ρξήζεσλ ηνπ λεξνύ, ε 

ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θζάλεη ην λεξό ζην ζπίηη καο (πεγέο, 

πδξαγσγείν, θιπ.), ε δηαπίζησζε θαη ν εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε 

ζρέζε κε ην λεξό (ιεηςπδξία- κόιπλζε- δηαρείξηζε- θαηαλάισζε) θαη ε αλαδήηεζε 

ιύζεσλ, ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο ηνπο (εμνηθνλόκεζε θαη ζσζηή ρξήζε ηνπ λεξνύ- 

δεληξνθύηεπζε- άιιεο θνηλέο δξάζεηο), ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε 

ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ε αλάπηπμε νηθνινγηθήο 

ζπλείδεζεο, ε ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο θηιίαο, ηεο ζπληξνθηθόηεηαο, ηεο νκάδαο 

θαζώο θαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ππεπζπλόηεηαο, παξαηήξεζεο, έξεπλαο, θξηηηθήο 

ζθέςεο θαη κεζνδηθόηεηαο, ε έθθξαζε πξνβιεκαηηζκώλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζε 

ζρέζε κε ην ζέκα κέζα από ηελ ηέρλε.  

 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
Σν πξόγξακκα πινπνηήζεθε: α) Με ηε κέζνδν «Δθαξκνγήο ρεδίνπ» ή Μέζνδν 

Project (Frey, 1990
.
 Σαξαηόξε–Σζαιθαηίδνπ, 2010

.
 Kaldi, 2011)  κε βαζηθέο αξρέο 

ηε δηεπηζηεκνληθή ζεώξεζε, ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ 



αλάπηπμε δεκνθξαηηθνύ δηαιόγνπ θαη ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο. Οη 

καζεηέο/ηξηεο νξγαλώζεθαλ ζε επέιηθηεο νκάδεο θαη επηδόζεθαλ ζηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηώλ από βηβιία, εγθπθινπαίδεηεο, ελεκεξσηηθά έληππα, ην δηαδίθηπν θαη ηε 

ζπδήηεζε κε γνλείο, εηδηθνύο, θαηνίθνπο, ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. Αλαθνίλσλαλ, 

αληάιιαζζαλ θαη δηαζηαύξσλαλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο.  β) Με ηε κεηαθίλεζε ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ ζην πξνο κειέηε πεδίν (Falk & Balling, 1982), όπνπ εηδηθνί 

επηζηήκνλεο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηα παηδηά θαη κνηξάζηεθαλ ηηο γλώζεηο ηνπο καδί 

ηνπο. Πξηλ από θάζε επίζθεςε πξνεγνύληαλ δηάινγνο θαη πξνβιεκαηηζκόο, 

θαηαγξαθή εξσηήζεσλ θαη ζπληαζζόηαλ κία ιίζηα πξνεηνηκαζίαο πνπ πεξηειάκβαλε 

ην ζθνπό ηεο επίζθεςεο, ηηο εξσηήζεηο πνπ έπξεπε λα απαληεζνύλ, ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο κεηαθνξάο, ηα εθόδηα θαη ηε δηάξθεηά ηεο. Μέζα από ηηο ζπλεληεύμεηο ησλ 

εηδηθώλ νη καζεηέο/ηξηεο πήξαλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά ηνπο, θαηέγξαςαλ 

ζηνηρεία θαη επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζε ζέκαηα νξζνινγηθήο ρξήζεο θαη εμνηθνλόκεζεο 

λεξνύ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο.  

 

Ζ ηάμε ρσξίζηεθε ζε νιηγνκειείο νκάδεο, κεηθηέο σο πξνο ην θύιιν θαη σο πξνο 

ηηο καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο. Ζ θάζε νκάδα επεμεξγάζηεθε ην πιηθό θαη ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνέθπςαλ από θύιια εξγαζίαο θαη από ηε ζρεηηθή έξεπλα. Οη δξαζηεξηόηεηεο 

ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ήηαλ εληαγκέλεο ζηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

ώζηε λα επηηπγράλεηαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο (Καξαηδηά-ηαπιηώηε, 

2002
.
 Κνπινπκπαξίηζε, 2004).   

 

Απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηλνηόκνπ δξάζεο ήηαλ θαη είλαη ε ύπαξμε 

θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο: ζρνιηθή βηβιηνζήθε γηα αλαδήηεζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ πιηθνύ, αίζνπζα πιεξνθνξηθήο γηα αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, αίζνπζαο 

θπζηθήο γηα ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ, αίζνπζα ζεαηξηθήο αγσγήο γηα ηελ ειεύζεξε 

έθθξαζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κέζα από ηελ ηέρλε, θαζώο επίζεο θαη αίζνπζεο 

θαιιηηερληθώλ, κνπζηθήο, αιιά θαη γπκλαζηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο θαη 

ε ζπζρέηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.   

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ 
Αθνξκή γηα λα αζρνιεζνύκε κε ην πνιύηηκν απηό αγαζό ηεο θύζεο, ην λεξό, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνύκε ηε ζεκαζία ηνπ ζηε δσή καο, απνηέιεζε θείκελν πνπ 

πεξηέρεηαη ζην βηβιίν ηεο Γιώζζαο ηεο Γ΄ ηάμεο ζηελ ελόηεηα κε ηίηιν: «Ρώηα ην 

λεξό ... ηη ηξέρεη».  

 

ηο κάζεκα ηες Γιώζζας  

- Αλαδεηήζακε ηνλ νξηζκό ηεο ιέμεο λεξό ζην ιεμηθό καο.  

- Μάζακε όηη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο ιέμεο ύδσξ αλήθνπλ θαη νη 

αθόινπζεο ιέμεηο: πδξαγσγείν, ύδξεπζε, πδξόβηνο, πδξνπιάλν, πδξαηκόο, 

πδξαπιηθόο, πδαηνζθαίξηζε, πδξόγεηνο, πδξνθόξα πνπ ζπλαληήζακε ζην βηβιίν ηεο 

Γιώζζαο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνύ ζηελ ελόηεηα «Ρώηα ην λεξό…. ηη ηξέρεη». ε αλάινγε 

άζθεζε πνπ ππήξρε ζην βηβιίν ηηο ηνπνζεηήζακε θαηάιιεια θαη ζπκπιεξώζακε ηηο 

πξνηάζεηο. (π.ρ. ηελ πόιε καο θαηαζθεπάζηεθε θαηλνύξην δίθηπν ύδξεπζεο. Ζ 

κόιπλζε ησλ λεξώλ απεηιεί ηα πδξόβηα πηελά). 

- Καηαγξάςακε θξάζεηο πνπ καο έξρνληαη ζην κπαιό όηαλ πίλνπκε λεξό: π.ρ. Σν 

λεξό είλαη ζαπκαηνπξγό. Ζ δξνζηά ηνπ λεξνύ είλαη ν ζεζαπξόο γηα ηε δσή καο. Με 

ηηο θξάζεηο απηέο γξάςακε ηηο δηθέο καο ηζηνξίεο γηα ην λεξό. ηηο θξάζεηο απηέο 

εληνπίζακε επίζεο ην θαηεγνξνύκελν, ηε ιέμε εθείλε πνπ δίλεη κηα ηδηόηεηα ζην 

ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο (ζαπκαηνπξγό, ζεζαπξόο) κηα θαη ην γξακκαηηθό θαηλόκελν 



πνπ έπξεπε λα επεμεξγαζηνύκε ήηαλ ην θαηεγνξνύκελν.  

- θεθζήθακε: Παξνκνηώζεηο θαη παξνηκίεο ζρεηηθέο κε ην λεξό: π.ρ. Σξέκεη ζαλ 

ςάξη έμσ από ην λεξό. Γιίζηξεζε ζα ρέιη έμσ από ην λεξό. Σν ήξεκν λεξό λα 

θνβάζαη. Λέσ ην κάζεκα λεξάθη. Σν αίκα λεξό δε γίλεηαη.  

- Αλαδεηήζακε θαη άιιεο θξάζεηο γηα ην λεξό ζην βηβιίν «Όπνπ ιαινύλ πνιινί 

θνθόξνη….. Παξνηκίεο θαη θξάζεηο» (Υαηδεκαλώιε, 2005). 

- πλζέζακε ην αιθαβεηάξη ηνπ λεξνύ, ζύκθσλα κε ην νπνίν γηα θάζε γξάκκα ηνπ 

αιθάβεηνπ βξίζθακε ζηελ ηάμε θαη θαηαγξάθακε ζηνλ πίλαθα θαζώο θαη ζε ζρεηηθό 

έληππν κηα ζεηξά από ιέμεηο ζρεηηθέο κε ην λεξό. Π.ρ. Α: άρξσκν, άνζκν, άγεπζην, 

απαξαίηεην…… Δ: εμάηκηζε, ελπδξείν, έιε, Διιήζπνληνο, Έβξνο, Δξπζξνπόηακνο, 

Δηξεληθόο Ωθεαλόο, εκθηαισκέλν, εθβνιή θ.α. (Βξέηηα- Κνπζθνιέθα, 2001).  

- Λύζακε θξππηόιεμν γηα ηνπο πγξνβηόηνπνπο κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα 

πγξνηόπσλ ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ.  

- Αθνύ παξαθνινπζήζακε παξακύζη ζρεηηθό κε ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ από ην 

δηαδίθηπν (http://www.youtube.com/watch?v=cFs37vDT4PI&feature=related, 

http://www.youtube.com/watch?v=vHApTRvbJCw&feature=related), είδακε ηηο 

αλάινγεο δηαθάλεηεο θαη αθνύζακε από ηελ Αγγειηθή Ησλλάηνπ ην ηξαγνύδη γηα ηνλ 

θύθιν ηνπ λεξνύ (http://www.youtube.com/watch?v=wS3_PYGT55U), 

πξνζπαζήζακε λα θαληαζηνύκε ηηο εηθόλεο πνπ καο δεκηνπξγνύληαη ζην κπαιό θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ ςπρή. ηε ζπλέρεηα κε ηηο ιέμεηο: λεξό, θύθινο, εμάηκηζε, 

βξνρή, πνηάκη, ιίκλε, ζάιαζζα, βνπλά, πδξαηκνί, ζύλλεθα, πεγή, ήιηνο, 

βξνρνζηαιίδα, γαιήλην, νπξαλόο, δεκηνπξγήζακε ηα δηθά καο πνηήκαηα θαη 

ηζηνξηνύιεο.  

- Αθνύ εμεηάζακε ην ζρεηηθό θείκελν ζην βηβιίν ηεο Γιώζζαο γηα ην επάγγεικα ηνπ 

λεξνπιά, γξάςακε ηα δηθά καο θείκελα ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ηνπ παγνπώιε, κηα 

θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε ππήξρε παιηά παγνπνηείν.  

- Πήξακε κέξνο ζε εκεξίδα κε ζέκα: «Νεξό- Πεγή Εσήο» πνπ έγηλε ζην Γεκνηηθό 

Θέαηξν Αιεμαλδξνύπνιεο ζηηο 22 Μαξηίνπ 2011 ζην πιαίζην ηεο Παγθόζκηαο 

Ζκέξαο γηα ην Νεξό1. ηελ εκεξίδα απηή παξνπζηάζακε ηηο εξγαζίεο καο ζρεηηθά κε 

ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ θαη βξαβεπζήθακε κε ην εθπαηδεπηηθό παθέην «Έλα θνπηί 

γεκάην λεξό». 

- Αλαδεηήζακε ην λεξό ζε ράξηεο (Διιάδαο, Δπξώπεο, Ζπείξσλ), ζηελ πδξόγεην, ζε 

θσηνγξαθίεο, ζηνλ ηόπν καο (πνηακνί: Έβξνο, Νέζηνο, Άξδαο, Δξπζξνπόηακνο), 

κεηά από ηελ επεμεξγαζία ηνπ καζήκαηνο κε ηίηιν Σν πνηάκη ηξέρεη λα ζπλαληήζεη ηε 

ζάιαζζα.  

 

ηο πιαίζηο ηοσ καζήκαηος ηες Μειέηες Περηβάιιοληος  

- Δπηζθεθζήθακε ηνλ πγξνβηόηνπν ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2011, 

Παγθόζκηα Ζκέξα Τγξνηόπσλ, όπνπ είρακε ηελ επθαηξία λα πιεξνθνξεζνύκε γηα ηα 

πεξηζζόηεξα από 300 είδε θπηώλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαζώο θαη γηα ηα 

αλαξίζκεηα είδε παλίδαο πνπ θηινμελεί. Παξαηεξήζακε επίζεο κε ηα εηδηθά 

ηειεζθόπηα θάπνηα είδε πνπιηώλ θαη θπηώλ (θύθλνπο, πξαζηλνθέθαιεο πάπηεο, 

θιακίλγθν, καπξνθέθαιεο πάπηεο, θαιαξίδεο, πιαηάληα, ιεύθεο, ηηηέο, θαιακηέο, θαη 

αικπξίθηα).  

- Τινπνηήζακε πξόγξακκα ζρεηηθό κε ην λεξό κε ηίηιν: «Ο Έβξνο θιέβα δσήο γηα 

                                                             
1 Σελ εκεξίδα δηνξγάλσζαλ ε Γ.Δ.Τ.Α.Α. κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο λ. 

Έβξνπ- Αγσγή Τγείαο- Πεξηβαιινληηθή Αγσγή, ην ΚΠΔ νπθιίνπ, ην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ ΓΠΘ 

θαη ην Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ 
ΓΠΘ. 

http://www.youtube.com/watch?v=cFs37vDT4PI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vHApTRvbJCw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wS3_PYGT55U


ηξεηο ιανύο» ζην Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο. Μηιήζακε γηα ηνπο ιανύο πνπ 

ελώλεη ν πνηακόο Έβξνο, δειαδή ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία, ηε Βνπιγαξία, γηα ην 

επινγεκέλν λεξό ηεο βάπηηζεο, γηα ηηο Νύκθεο, ηα αληηθείκελα θαη ηνπο κύζνπο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ην λεξό.  

- Δπηζθεθζήθακε ην θξάγκα ηνπ Λνπηξνύ, θνληά ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε, 

πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνύκε πώο πδξνδνηείηαη ε πεξηνρή ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, 

θαζώο θαη ην δηπιηζηήξην λεξνύ.  

- Γηαηππώζακε ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο καο ζρεηηθά κε ηε ιεηςπδξία, ηε κόιπλζε, ηε 

δηαρείξηζε, ηελ θαηαλάισζε θαη θαηαγξάςακε ηηο αληηδξάζεηο καο ζε δηάθνξεο 

πεξηζηάζεηο δηαθνπήο λεξνύ.  

- Αλαιύζακε ινγαξηαζκό ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Α. (Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο Αιεμαλδξνύπνιεο) θαη πξνηείλακε ηξόπνπο γηα ηελ εμνηθνλόκεζή ηνπ. 

- Φαληαζηήθακε όηη είκαζηε επηζθέπηεο από άιιν πιαλήηε, καθξηά από ηε γε, θαη γηα 

πξώηε θνξά βιέπνπκε λεξό. Πξνζπαζήζακε λα πεξηγξάςνπκε ην λεξό ζηνπο θίινπο 

καο πίζσ ζηελ παηξίδα  (Βξέηηα- Κνπζθνιέθα, 2001).  

- Μάζακε όηη ην λεξό είλαη κία ρεκηθή έλσζε. Απνηειείηαη από πδξνγόλν θαη 

νμπγόλν. Μάζακε επίζεο όηη ζην λεξό δηαιύνληαη νη πεξηζζόηεξεο θπζηθέο ή 

ζπλζεηηθέο νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε γε. Κάλακε δηάθνξα πεηξάκαηα κε ην λεξό: 

«Σν θξπζηαιιηθό λεξό», «Σα κόξηα ηνπ λεξνύ θηλνύληαη ζπλερώο», «Σν λεξό ηεο 

βξύζεο έρεη άιαηα», «Υξσκαηνγξαθία». Μάζακε, επίζεο, όηη ην λεξό ην ζπλαληνύκε 

θαη ζηηο ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο: σο ζηεξεό, σο πγξό θαη σο αέξην.  

- Καηαγξάςακε ηηο παξαηεξήζεηο καο ζρεηηθά κε ηελ ηήμε, ηελ πήμε, ηελ εμάηκηζε, 

ην βξαζκό, ηελ πγξνπνίεζε, θάλνληαο ηα ζρεηηθά πεηξάκαηα. Από ηα πεηξάκαηά καο 

δε ζα κπνξνύζε λα ιείςεη θαη ην ζρεηηθό κε ηνλ πδξνινγηθό θύθιν ή θύθιν ηνπ 

λεξνύ όπσο νλνκάδεηαη.  

- Μηιήζακε γηα ην πνηνο ρξεηάδεηαη ην λεξό θαη πνηεο απαξαίηεηεο αλάγθεο 

ηθαλνπνηνύληαη από απηό. Σειηθά αλαθαιύςακε όηη ην λεξό ην ρξεηάδνληαη ηα θπηά, 

ηα δώα θαη ν άλζξσπνο, ηα ζειαζηηθά, ηα ςάξηα θαη ηα πηελά. 

- Αλαθεξζήθακε ζηηο αλάγθεο πνπ ην λεξό ηθαλνπνηεί θαη απηέο είλαη: πιύζηκν 

ξνύρσλ-πηάησλ, πιύζηκν απηνθηλήηνπ-απιήο, δηαιπηηθό ζε δηάθνξεο νπζίεο, αηνκηθή 

πγηεηλή, παξαγσγή ελέξγεηαο, πιύζηκν λσπήο ηξνθήο-καγείξεκα, θαδαλάθη 

ηνπαιέηαο, ιεηηνπξγία θαινξηθέξ. Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αιόγηζηε, ε 

άζθνπε ρξήζε λεξνύ είλαη «παηάιε λεξνύ» (Βξαλάο, 2006). 

- πδεηήζακε γηα ην πώο ρξεζηκνπνηνύκε ην λεξό ζην ζπίηη, ζηελ εμνρή ζε κηα 

νιόθιεξε πόιε.  

- Δληνπίζακε ηηο δηαθνξέο από επνρή ζε επνρή: ην θζηλόπσξν θαη ην ρεηκώλα ην λεξό 

ηεο βξνρήο θαη ην ρηόλη απνζεθεύνληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηελ άλνημε θαη ην 

θαινθαίξη. Σα κέξε απνζήθεπζεο ηνπ λεξνύ είλαη: ρώκα, ξίδεο θπηώλ θαη δέληξσλ, 

ξπάθηα, ιίκλεο, πνηάκηα, έιε-βάιηνη, πεγάδηα, πεγέο. 

 

ηο πιαίζηο ηοσ καζήκαηος ηωλ Θρεζθεσηηθώλ  
- Δμεηάζακε ην λεξό ζηε ζξεζθεία, ζηνπο κύζνπο, ηηο παξαδόζεηο. Δίδακε όηη από ηα 

πνιύ παιηά ρξόληα όινη νη κύζνη ησλ ιαώλ πνπ δηεγνύληαη ηελ ηζηνξία ηνπ 

ζύκπαληνο παξνπζηάδνπλ ην λεξό σο ζύκβνιν ηεο δσήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

(Καθξηδήο, 1985). Σν πγξό ζηνηρείν αληηπξνζσπεύεη ηελ αγλόηεηα, ηελ θάζαξζε θαη 

ηελ αλαγέλλεζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο ςπρήο.  

- Μάζακε όηη ζηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ην λεξό είλαη ην ζύκβνιν ηνπ εμαγληζκνύ. 

Γλσξίζακε επίζεο ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ λεξνύ γηα ηνπο Ηάπσλεο, ηνπο Ηλδνύο, ηνπο 

Αζζύξηνπο, ηνπο Αηγύπηηνπο, ηνπο Μάγηαο (Βξέηηα- Κνπζθνιέθα, 2001).  

- Γηαβάζακε γηα ηηο Νύκθεο, ζεόηεηεο ησλ γιπθώλ λεξώλ πνπ θαηνηθνύζαλ θνληά 



ζηνπο πνηακνύο αιιά θαη ζηα βνπλά απ’ όπνπ πεγάδνπλ νη πνηακνί.  

- Αλαδεηήζακε ιίκλεο θαη πνηάκηα ζηελ πεξηνρή καο πνπ έρνπλ αξραίν όλνκα θαη 

δηαπηζηώζακε πσο ηα πνηάκηα ηεο Θξάθεο νλνκάδνληαλ ζηελ αξραηόηεηα: 

Έβξνο= Ρόκβνο 

Νέζηνο= Νέζζνο 

Άξδαο= Άξπεζζνο 

Δξπζξνπόηακνο= Δξηγώλαο 

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82_%

28%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%29, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%

CF%82,  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B4%CE%B1%CF%82,    

http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/per/per1.asp?proto=P18&p1=1&p2=0&id=5.4.1)  

- Δληνπίζακε ην λεξό ζηελ παξάδνζε θαη ζε ήζε θαη έζηκα: «Όηαλ ην λεξό θνηκάηαη», 

«Πηξπηξνύλα», «Σν λεξό θαη ην ηαμίδη», «Σν ηάηζκα ηεο βξύζεο», «Αγηάζκαηα».  

 

Σο λερό ζηελ ηέτλε 
- Αλαδεηήζακε ηξαγνύδηα ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην λεξό. Αθνύζακε θαη 

ρνξέςακε ηα ηξαγνύδηα «Γεξαθίλα», «Έλα λεξό θπξά Βαγγειηώ». 

(http://www.youtube.com/watch?v=UTEaAO7r1Ps, 

http://www.youtube.com/watch?v=BB8Qdv_ToJI)  

- Από ην CD ησλ εθδόζεσλ Καιεηδνζθόπην αθνύζακε ήρνπο από ην λεξό «ζαλ κηα 

ζηαγόλα πνπ πέθηεη…», «ζαλ θαηαξξάθηε…», «ζαλ ξπάθη….», «ζαλ δπλαηή 

βξνρή….», «ζαλ θαηζαξόια πνπ βξάδεη…». Ήρνπο από «κνπζηθά πνηήξηα», αιιά 

θαη από ην «ζσιήλα ηεο βξνρήο» (Βξέηηα- Κνπζθνιέθα, 2001).  

- Φηηάμακε κε πειό ηηο ιαιίηζεο, πήιηλεο ζθπξίρηξεο πνπ γεκίδνληαη κε λεξό, 

γλσζηέο από πνιύ παιηά ζηελ Διιάδα.  

- Εσγξαθίζακε ηηο εληππώζεηο καο από ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, ηνλ πδξνηακηεπηήξα, 

από ηνλ πγξνβηόηνπν ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ, από ην Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο. 

- Παίμακε έλα επηηξαπέδην παηρλίδη κε ηίηιν «λεξννηθνγέλεηεο» από ην εθπαηδεπηηθό 

παθέην «Έλα θνπηί γεκάην λεξό» (Βξέηηα- Κνπζθνιέθα, 2001).  

- Καηαζθεπάζακε ζειηδνδείθηεο κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην λεξό. 

- Καηαζθεπάζακε ηελ πδξνηνπξκπίλα από ην πιηθό πνπ ππήξρε ζην εθπαηδεπηηθό 

παθέην «Έλα θνπηί γεκάην λεξό» (Βξέηηα-Κνπζθνιέθα, 2001).  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Οη καζεηέο/ηξηεο όισλ ησλ νκάδσλ αμηνιόγεζαλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο σο νκαιή 

θαη απνηειεζκαηηθή θαη ην ηειηθό πξντόλ ηεο εξγαζίαο ηνπο σο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ 

ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο όζν θαη γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν. ε παξόκνηα αμηνιόγεζε 

θαηέιεμε θαη ν εθπαηδεπηηθόο ηεο ηάμεο, ν νπνίνο επεζήκαλε ηδηαίηεξα ηελ πξνζπκία 

ησλ καζεηώλ/ηξηώλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο αιιά θαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία 

δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πόξσλ.  

 

Γεληθόηεξα, κπνξνύκε λα πνύκε όηη αλαθνξηθά κε ηνλ θαηλνηόκν ραξαθηήξα ηνπ 

έξγνπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή κηαο λέαο πξνζέγγηζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ε πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ 

εθπαηδεπηηθό λα πξνζεγγίζεη ηα αληηθείκελα ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο από κηα 

δηαθνξεηηθή νπηηθή θαη κέζα από δηάθνξεο πεγέο πνπ δηεπξύλνπλ ηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζην έξγν ηεο βειηίσζεο ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο θαζώο επηηπγράλεη ζαθή απνηειέζκαηα κάζεζεο αθνύ δηεγείξεηαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82_%28%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82_%28%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/per/per1.asp?proto=P18&p1=1&p2=0&id=5.4.1
http://www.youtube.com/watch?v=UTEaAO7r1Ps
http://www.youtube.com/watch?v=BB8Qdv_ToJI


ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη πξνσζείηαη ε ζπκκεηνρή όισλ (Σαξαηόξε-

Σζαιθαηίδνπ, 2010). Παξάγεηαη δε πιηθό πνπ πξνέξρεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ παηδαγσγηθή αμία ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο.  

 

Σέινο, ζπκβάιιεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο/κνλάδαο θαζώο δηακνξθώλεη 

ζεηηθό θιίκα ζηηο ζρέζεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (νπιηώηε & Παγγέ, 2004) θαη 

ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο. Αλαπηύζζεη κηα δηαθνξεηηθή ζρνιηθή θνπιηνύξα θαη 

δηεπξύλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα: «Σν Νεξό- Πεγή δσήο» ηα 

παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ, δνύιεςαλ νκαδηθά, ζπγθέληξσζαλ πιεξνθνξηαθό πιηθό 

(Σαξαηόξε-Σζαιθαηίδνπ, 2010). Καηαλόεζαλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ ζηε θύζε, ηηο 

θαηαζηάζεηο θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. Δλεκεξώζεθαλ, ζπδήηεζαλ, εθηίκεζαλ θαη, κέζσ 

δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηώλ πνπ αλέπηπμαλ, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αμία ηνπ λεξνύ 

γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε θαη ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο επζύλεο ηνπ 

θαζελόο γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπ. Γλώξηζαλ ηα είδε θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ λεξνύ θαη 

ελεκεξώζεθαλ γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θζάλεη ην λεξό ζην ζπίηη καο. Δληόπηζαλ 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε όιν ηνλ πιαλήηε ζρεηηθά κε ην λεξό θαη πξνζπάζεζαλ 

λα βξνπλ ιύζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Δπηπιένλ, κέζα από πνηθίιεο 

δξαζηεξηόηεηεο δόζεθε ε επθαηξία ζε όινπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα αλαπηύμνπλ 

δεμηόηεηεο θαη ηαιέληα πνπ ελδερνκέλσο δε γλώξηδαλ όηη είραλ. Σέινο, αλ θαη νη 

καζεηέο/ηξηεο επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζε ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο θαη ζσζηήο ρξήζεο ηνπ 

λεξνύ, ηα ζπκπεξάζκαηά καο γηα ηπρόλ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθνλόκεζε ή ηε ξύπαλζε θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη, ζα ήηαλ απζαίξεηα.  

 

Δλ θαηαθιείδη, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε από 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζεκάησλ επίθαηξσλ αιιά ηαπηόρξνλα θαη δηαρξνληθώλ, όπσο είλαη 

ην λεξό ζηε δσή καο, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο.  
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