
Ιστοεξερεύνηση:  Νεαρόν ύδωρ  

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 με θέμα το νερό 
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Συμβατά μαθήματα 

χημεία , γεωλογία και διαχείριση φυσικών πόρων 
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Ιστοεξερεύνηση:  Νεαρόν ύδωρ  
     

    Η ιστοεξερεύνηση Νεαρόν ύδωρ είναι η εργασία μας 

για το νερό 



Ιστοεξερεύνηση:  Νεαρόν ύδωρ  

 Μεθοδολογία υλοποίησης 

 

    e - τάξη 

    ιστοεξερέυνηση 

    Άντληση πληροφοριών από το την τοπική        
κοινωνία 

    επισκέψεις 

 



Ιστοεξερεύνηση:  Νεαρόν ύδωρ  
    Οι ιστοεξερευνήσεις είναι δομημένες μορφές 

δραστηριοτήτων αναζήτησης. 

    Ερευνούμε ένα συγκεκριμένο θέμα, 
αποδελτιώνοντας πληροφορίες από τις 
προτεινόμενες ιστοσελίδες . 

    Συνθέτουμε  σε τελική φάση τις απαντήσεις στα 
ερωτήματα που μας έχουν τεθεί εργαζόμενοι 
ομαδοσυνεργατικά και συμμετέχοντας σε μια 
συμπαραγωγή γραπτού λόγου. 
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     To όνομα νερό προέρχεται από τη βυζαντινή φράση 

νεαρόν ύδωρ το οποίο σήμαινε τρεχούμενο νερό 

(δροσερό νερό), η οποία με τη σειρά της προέρχεται 

από την αρχαία ελληνική (και την καθαρεύουσα) 

φράση νήρον ύδωρ. 
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Παμβώτιδα  
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Αχέρoντας   
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Αχέρoντας. 
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Δομή του μορίου του νερού 
    Ο χημικός τύπος του νερού είναι H2O. 

    Το μόριο του νερού είναι δίπολο. 

    Ανάμεσα στα άτομα οξυγόνου και υδρογόνου 

σχηματίζεται ομοιοπολικός δεσμός. 

   Το άτομο του οξυγόνου έλκει περισσότερο το ζεύγος 

ηλεκτρονίων από το άτομο υδρογόνου και έτσι τα μόρια 

του νερού σχηματίζουν ηλεκτρικά δίπολα. 
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    Δομή του μορίου του νερού 
    Η έλξη που σχηματίζεται ανάμεσα στα δίπολα μόρια 

του νερού (δεσμός υδρογόνου) είναι η αιτία που το νερό 
είναι υγρό σε θερμοκρασία δωματίου.  

    Αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί εξασθένηση των 
δεσμών υδρογόνου 
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κύκλος του νερού 
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υδρολογικός κύκλος 
    Στη Μετεωρολογία ο υδρολογικός κύκλος αποτελεί το 

σπουδαιότερο καιρικό φαινόμενο ως σύνολο επιμέρους 
φαινομένων. 

    Αυτός ρυθμίζει την υγρασία του εδάφους, τη 
λαμπρότητα της ημέρας, τη συχνότητα και την ένταση 
των υδρομετεώρων, εκτός του γιγάντιου εκείνου έργου 
της μεταφοράς ενέργειας από τα μικρά στα μεγάλα 
γεωγραφικά πλάτη. 
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Υδάτινο αποτύπωμα 
 

   Ο χαρακτηρισμός του πλανήτη μας ως υδάτινου δεν 
υπήρξε τυχαίος. Αποδίδει πλήρως την πραγματική 
εικόνα σε ποσοστά σε όλη την έκτασή του . 

 

 

 

Φωτογραφία : Άγναντα 
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Υδάτινο αποτύπωμα     

   Το υδάτινο αποτύπωμα είναι ένας διεθνής όρος στην 

επιστήμη του περιβάλλοντος που προσδιορίζει την 

ποσότητα του νερού που καταναλώνεται από ένα 

πληθυσμό σε σχέση με το επίπεδο διαβίωσης του υπό 

εξέταση πληθυσμού.  
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Υδάτινο αποτύπωμα 

   Στα 9.089 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού 

ανέρχεται το υδάτινο αποτύπωμα της ανθρωπότητας 

ετησίως, σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων από το 

πανεπιστήμιο του Τουέντε στην Ολλανδία. 
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Υδάτινο αποτύπωμα 

   Ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει περίπου 4.000 λίτρα 

νερού ημερησίως, συμπεριλαμβανομένου του νερού 

που χρησιμοποιείται στο φαγητό ή περιλαμβάνεται σε 

άλλα προϊόντα. 



Ιστοεξερεύνηση:  Νεαρόν ύδωρ  

έλλειψη νερού  
    Ένα βασικό πρόβλημα είναι η κακή ή λανθασμένη 

διαχείριση του νερού.  

    Πολύ συχνά, λόγω αμέλειας, αδιαφορίας, ελλιπούς 
ενημέρωσης ή υιοθέτησης υδατικά επιζήμιων 
πρακτικών, κατασπαταλούνται μεγάλες ποσότητες από 
το νερό 
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έλλειψη νερού  
    Ένας κόσμος χωρίς νερό θα ήταν ένας κόσμος χωρίς 

ζωή. Η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού είναι 
συνυφασμένη με το νερό.  

    Πώς διαγράφεται το μέλλον του πλανήτη μας χωρίς το 
νερό; 
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        Η νεκρά θάλασσα ψυχορραγεί 
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        Η νεκρά θάλασσα ψυχορραγεί 
 

   Τα τελευταία σαράντα χρόνια η στάθμη της Νεκράς  
θάλασσας έχει υποχωρήσει κατά 20 μέτρα και 
καταστρέφεται και το οικοσύστημα της περιοχής. 
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Αράλη = θάλασσα νησιών; 
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Αράλη = θάλασσα νησιών; 
 

    Η τρίτη σε μέγεθος  λίμνη στον κόσμο το 1998  
βρέθηκε στην όγδοη  θέση 

    39400 km2 επιφάνεια έχασε η λίμνη Αράλη μεταξύ 
1960 και 1998 
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Ρύπανση νερού 
    Με τον όρο ρύπανση του νερού εννοούμε κάθε 

ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά 
χαρακτηριστικά του, η οποία μπορεί να γίνει ζημιογόνος 
για τον άνθρωπο, τους φυτικούς και ζωικούς 
οργανισμούς 
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Ρύπανση του νερού 
    Η ρύπανση του περιβάλλοντος αφορά και το νερό. 

    Πολλοί είναι οι ρυπαντές που δημιουργούν 
προβλήματα  στην υγεία μας. 

    Ένας από τους ρυπαντές αυτούς είναι και το εξασθενές 
χρώμιο. 
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ρύπανση του νερού 
   Το Cr(VI), ως χρωμικά ιόντα, εισέρχεται σαν "Δούρειος 

'Ιππος" στα κύτταρα μέσω της κυτταρικής μεμβράνης. 

    Στο εσωτερικό των κυττάρων αντιδρά με τις 
αναγωγικές ουσίες που θα βρει εκεί και ανάγεται σε 
Cr(III) το οποίο φαίνεται ότι είναι και ο "πραγματικός 
κίνδυνος" 
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ρύπανση του νερού 
    Η πορεία αναγωγής Cr(VI) σε Cr(III) εντός του 

κυττάρου μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του DNA, 
όπως  

    οξειδωτικές βλάβες 

    θραύση των κλώνων του 

    σχηματισμό ενώσεων προσθήκης Cr(III)-DNA 
διακλωνικές συνδέσεις και συνδέσεις πρωτεϊνών-DNA.  
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Πόσιμο νερό 
 

    Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 2.000 παιδιά ηλικίας 
κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν κάθε μέρα από 
διαρροϊκές ασθένειες και από αυτούς τους θανάτους 
περίπου 1.800 συνδέονται με το νερό και την υγιεινή. 
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Πόσιμο νερό 
 

    Πόσιμο νοείται το νερό που χρησιμοποιείται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, είτε με προηγούμενη 
επεξεργασία, είτε όχι, οποιαδήποτε και αν είναι η 
προέλευσή του.  
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Έλεγχος ποιότητας νερού 
    Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε ένα δίκτυο 

ύδρευσης πόσιμου νερού ελέγχονται 50 περίπου 
χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι όπως 
ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001, με συχνότητα που 
εξαρτάται από τον πληθυσμό που εξυπηρετείται 
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μέριμνα της ΔΕΥΑΙ  
    Η περιοχή των Ιωαννίνων καθορίζεται από την 

έντονη παρουσία του υγρού στοιχείου. 

    Οι πηγές της Κρύας προστατεύονται στο μέγιστο 
βαθμό.  

    Το νερό από τους πρόποδες του Μιτσικελίου 
ελέγχεται πλήρως ώστε η ποιότητά του να είναι 
σταθερή και να φτάνει χωρίς το παραμικρό 
φορτίο στη βρύση του καταναλωτή.  
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Εμφιαλωμένο νερό 

 
   Εμφιαλωμένο νερό» καλείται το νερό το οποίο   

προσφέρεται από το εμπόριο συσκευασμένο 
αεροστεγώς εντός υαλίνων ή πλαστικών φιαλών ή 
πλαστικών δοχείων και προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση. 
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Εμφιαλωμένο νερό 
Εργοστάσιο «ΖΑΓΟΡΙ»    

Επίσκεψη 23-4-2015 
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Δράσεις προς την εξοικονόμηση  
για το πόσιμο νερό 

Για να συνειδητοποιήσουμε τη ζωτική του σημασία 

Συντονίζουμε 

Κοινές δράσεις μέσα στην οικογένεια 

Μετατρέπουμε 

Σε συνήθεια τις καθημερινές δράσεις 

 

 



Ιστοεξερεύνηση:  Νεαρόν ύδωρ  

Δράσεις προς την εξοικονόμηση  
για το πόσιμο νερό 

Εκπαιδεύουμε 

Προτείνοντας τη συζήτηση του θέματος στο σχολείο 

Μαθαίνουμε  

Να ακούμε τις δράσεις των άλλων  

και να 

συζητάμε τις δικές μας 
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Δράσεις προς την εξοικονόμηση  
για το πόσιμο νερό 

Αναλαμβάνουμε  

Δράσεις για τη μέγιστη εξοικονόμηση 

και  

για την ποιότητα 

Εξοικονομούμε 

Ξοδεύοντας την ελάχιστη ποσότητα νερού καθημερινά 
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Οι μαθητές 

 

 

    έχουν αφαιρεθεί τα ονόματα 
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Δραστηριότητες 

 Διδακτική επίσκεψη σε εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού 

 Ενημέρωση της Α΄Λυκείου από το Δίκτυο Μεσόγειος 
SOS για το πρόγραμμα «ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: 
Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!» 

 Δημιουργία αφίσας   

 Ενημερωτικό έντυπο υλικό  για τις δράσεις προς την 
εξοικονόμηση  για το πόσιμο νερό 
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Ευχαριστούμε 

για την προσοχή σας  
 

 


