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11oo  77//ΘΘ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΙΙΓΓΙΙΝΝΙΙΟΟΥΥ  
 
 

 
« Το νερό είναι ζωή » 

Σταλαγματιά σταλαγματιά αδειάζει η στάμνα η πλατιά… 
 
 

 
 

Τάξη: Γ΄   
Αριθμός μαθητών/τριών: 24 

 
Υπεύθυνος δάσκαλος: Δωροκίδης Πέτρος 

 
 

 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε  

κατά το σχολικό έτος 2008-2009  
στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 Το νερό είναι αναγκαίο στην καθημερινή μας ζωή (ύδρευση, άρδευση, 

καθαριότητα, υγεία…). 

 Η ανάγκη βιωσιμότητας του φυσικού αυτού πόρου. Υπάρχει σοβαρό  

πρόβλημα ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού. 

 Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον.  

 Είναι ελκυστικό και ενδιαφέρον για τα παιδιά. 

 Ο υδροβιότοπος της περιοχής μας 

 Το θέμα συνδέεται με αρκετά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, 

αλλά και την τοπική κοινωνία. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τέθηκαν για τους μαθητές/τριες αρχικά ήταν 

γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί. 

Γνωστικοί  

 Να γνωρίσουν για τις τρεις καταστάσεις του νερού. 

 Να γνωρίσουν και να μπορούν να περιγράφουν το φυσικό κύκλο του 

νερού. 

 Να γνωρίσουν τα μετεωρολογικά φαινόμενα και τις επιδράσεις του νερού 

στις κλιματολογικές αλλαγές ενός τόπου. 

 Να γνωρίσουν την διαδικασία της ανακύκλωσης των απορριμμάτων και τη 

σημασία της για την προστασία των υδάτινων πόρων αλλά και του 

περιβάλλοντος γενικότερα. 

 Να γνωρίσουν το τι είναι υδροβιότοπος και τη ζωή που υπάρχει σ΄ αυτόν. 

 Να γνωρίσουν τους σπουδαιότερους κινδύνους που απειλούν το πόσιμο 

νερό. 

Συναισθηματικοί  

 Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτηση ανθρώπου 

και νερού. 

 Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. 

 Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του νερού ως φυσικού πόρου και ότι τα 

αποθέματα του πόσιμου νερού δεν είναι ανεξάντλητα. 

Ψυχοκινητικοί 

 Να συνεργάζονται σε ομάδες, να παρατηρούν, να ανακαλύπτουν,  και να 

κρίνουν, μέσα σε κλίμα φιλίας και εμπιστοσύνης. 

 Να αναδειχτούν οι ικανότητες, οι κλίσεις και η διαφορετικότητα του κάθε 

παιδιού. 

 Χρησιμοποιώντας απλά υλικά να δημιουργούν κατασκευές. 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ και τα άλλα τεχνολογικά μέσα. 
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Τέλος το άνοιγμα του σχολείου και η συνεργασία με τους γονείς, αλλά και το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι οι μαθητές/τριες δούλεψαν σε ομάδες άλλοτε 

των τεσσάρων παιδιών και άλλοτε των δύο, ανάλογα το θέμα που μας 

απασχολούσε την κάθε φορά.  

 

 
 

Οι Ομάδες μας στην αίθουσά μας 
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 Κατάρτιση ερωτηματολογίου για το τι ήξεραν τα παιδιά για το νερό. Τι είναι 

το νερό; Από πού προέρχεται; Τι είναι το γλυκό νερό και τι το αλμυρό; Ποια 

τα χαρακτηριστικά του νερού; Ποιες είναι οι καταστάσεις που το βρίσκουμε; 

Οι ομάδες απάντησαν αρχικά το ερωτηματολόγιο στην τάξη, 

ανακοινώνοντας και τις απόψεις τους. Φυσικό ήταν να έρθουν σε 

αντιφάσεις και έτσι να δημιουργηθεί το πρώτο ερέθισμα για έρευνα, στην 

οποία βοήθησαν και οι γονείς στο σπίτι για την ασφαλή αναζήτηση 

πληροφοριών στο διαδίκτυο.  

 Ανακοίνωση των πληροφοριών στην τάξη, επεξεργασία, ταξινόμηση και 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Αργότερα έγινε χρήση εκπαιδευτικού πακέτου 

του νερού και πειράματα με τις ιδιότητες και τις καταστάσεις του. 

Ασχοληθήκαμε με τις καιρικές συνθήκες και τις κλιματολογικές αλλαγές 

που επιφέρει το νερό σε έναν τόπο και τις καταστάσεις που το συναντούμε 

στη φύση. Δημιουργία κολάζ με φωτογραφίες που βρήκαν τα παιδιά.  

 Έρευνα για τον κύκλο του νερού στη φύση. Προβολή των DVD «Γη και 

νερό» για το ρόλο του νερού στη φύση και το « Ο μπλε πλανήτης»  για την 

κατανομή του νερού στη Γη. Δημιουργία φύλλων εργασίας για τις χρήσεις 

του νερού, την κατανομή του στον πλανήτη, τις πηγές ρύπανσης του 

πόσιμου νερού. Εικαστικές δημιουργίες των παιδιών, ζωγραφιές, 

τραγούδια και ποιήματα για το νερό.  
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 Εξεύρεση και ανάγνωση ποιημάτων και παραμυθιών που έχουν σαν θέμα 

τους το νερό. Ακούσαμε το cd του νερού και κάθε ομάδα προσπαθούσε να 

μαντέψει τον ήχο του νερού, που άκουγε κάθε φορά, καταγράφοντας την 

άποψή της. Στο τέλος ανακοινώθηκαν στην τάξη οι σωστές λύσεις και οι 

ομάδες κατέγραψαν τις σωστές απαντήσεις και το σκορ τους! 

 Προβολή cd Rom « Γράμμα από το μέλλον» για τα προβλήματα που θα 

δημιουργηθούν από την έλλειψη του πόσιμου νερού, προβληματισμός των 

παιδιών, αναζήτηση πληροφοριών για τη ρύπανση του υδροφόρου 

ορίζοντα από τα φυτοφάρμακα, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα χημικά και 

την αλόγιστη χρήση των απορριμμάτων. Ενασχόληση με τη διαδικασία της 

ανακύκλωσης των  απορριμμάτων και τη σημασία της για την προστασία 

της φύσης αλλά και του νερού ειδικότερα. Οι ομάδες δημιούργησαν αφίσες 

για την ανακύκλωση και διατύπωσαν προτάσεις τις οποίες και 

καταγράψαμε σε μια προκήρυξη που κολλήσαμε πάνω στους κάδους της 

περιοχής του σχολείου μας.  Κατασκευάσαμε αποκριάτικες στολές με 

ανακυκλώσιμα υλικά και παίξαμε ένα σκετς με θέμα την ανακύκλωση στο 

αποκριάτικο πάρτι του σχολείου μας, μεταφέροντας έτσι το μήνυμά μας 

προς όλα τα παιδιά.  
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 Επισκεφτήκαμε  την δεξαμενή νερού (αντλιοστάσιο) του Αιγινίου και 

ενημερωθήκαμε από τους αρμόδιους υπαλλήλους, μέσω συνέντευξης που 

πήραν τα παιδιά, για τον τρόπο λειτουργίας του, για τα προβλήματα του 

δικτύου ύδρευσης (παλαιότητα δικτύου, υλικό κατασκευής των 

σωληνώσεων κ.τ.λ.), για την ποιότητα του νερού και τον τρόπο ελέγχου 

του από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Φωτογραφίσαμε την περιοχή και το παλιό 

αντλιοστάσιο. Στην τάξη φέραμε αποδείξεις από τους λογαριασμούς της 

Δ.Ε.Υ.Α και επεξεργαστήκαμε τις πληροφορίες που μας δίνουν. Τα κυβικά 

που πρέπει να καταναλώνει κάθε οικογένεια, τα χρήματα που αντιστοιχούν 

καθώς και τα (πρόστιμα) που υπήρχαν για αυτούς που ξεπέρασαν το όριο 

κατανάλωσης.  

 

 

 

 Ανακοίνωση και καταγραφή των στοιχείων στην τάξη και παραγωγή 

κειμένου από τις ομάδες, για τη δημοσίευσή του στη σχολική εφημερίδα, με 

τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και με προτάσεις εξοικονόμησης 

νερού.  
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 Δημιουργία μηνυμάτων και αφίσας για την παγκόσμια ημέρα προστασίας 

του νερού 22 Μαρτίου. Ανακοίνωση σε όλους τους μαθητές του σχολείου 

μας και ανάρτηση τους σε ταμπλό σε κοινόχρηστο χώρο του σχολείου.  
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 Σε μικρή απόσταση από το Αιγίνιο βρίσκεται το Δέλτα των ποταμών 

Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και του Αλιάκμονα που αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης και προστατεύεται από τη 

συνθήκη Ραμσάρ. Ο υδροβιότοπος του Δέλτα των ποταμών αυτών 

απειλείται σήμερα άμεσα απ’ τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Σήμερα 

γίνονται πολλές προσπάθειες για τη διάσωση και την προστασία του. Μια 

απ’ αυτές ήταν και η δική μας εργασία. Αφού αποφασίσαμε για το θέμα 

ασχοληθήκαμε με τους υγροτόπους γενικά, τις ωφέλειες που προσφέρουν 

στον άνθρωπο και τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται το Δέλτα, 

καθώς και τα ζώα και τα πουλιά που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.  

 Επισκεφτήκαμε το Κέντρο Πληροφόρησης για το Δέλτα του Αξιού που 

βρίσκεται στη Χαλάστρα. Εκεί μάθαμε για τα φυτά, τα ζώα και τα πουλιά 

που ζουν στην περιοχή. Είδαμε μερικά από τα πουλιά σε ξύλινες φιγούρες 

και προσπαθήσαμε να τα ξεχωρίσουμε και μάθαμε ποια κινδυνεύουν. 

Αργότερα μπήκαμε σε μια αίθουσα προβολής και παίξαμε με τον εικονικό 

μας φίλο τον Μπίγκο το ροζ φλαμίγκο, που μας έκανε αρκετές 

διασκεδαστικές ερωτήσεις, αλλά και μας έδωσε αρκετές πληροφορίες όχι 

μόνο για τα πουλιά αλλά και για το πώς να εξοικονομούμε το νερό, και να 

προστατεύουμε το περιβάλλον. Μετά πήραμε το λεωφορείο και 

επισκεφτήκαμε τις εκβολές του Αξιού και τη λιμνοθάλασσα στο Καλοχώρι. 

Παρατηρήσαμε με κιάλια και τηλεσκόπιο τα πουλιά της περιοχής, ιδιαίτερα 

το κοπάδι των φλαμίγκο, προσπαθήσαμε να τ’ αναγνωρίσουμε και 

βγάλαμε πολλές φωτογραφίες.  
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Στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα 
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Στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα 
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Στις εκβολές του Αξιού 
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Στις εκβολές του Αξιού 
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 Για την παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου δημοσιεύσαμε στη 

σχολική εφημερίδα ένα άρθρο, που γράψαμε στην τάξη με την έρευνα που 

κάναμε για τον υδροβιότοπο, τα οφέλη, τους κινδύνους, την πανίδα και τη 

χλωρίδα της περιοχής και τέλος για την επίσκεψη μας σε αυτόν.  

Η Παρουσίαση του Προγράμματος 
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Θεατρικό δρώμενο 
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Θεατρικό δρώμενο 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς και στο χώρο του σχολείου, 

παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές/τριες αλλά και οι γονείς των παιδιών την 

παρουσίαση του προγράμματος, που περιελάμβανε θεατρική παράσταση με 

θέμα τον κύκλο του νερού «Το ταξίδι της βροχούλας»  με πολλά τραγούδια, 

μουσική και χορό, αλλά και την έκθεση με τις εικαστικές δημιουργίες των παιδιών 

(φωτογραφίες, ζωγραφιές, αφίσες, σχηματοποιήματα και ποιήματα για το νερό.) 

Τέλος προσεγγίσαμε το θέμα μας, συνδέοντάς το σχεδόν με όλα τα 

μαθήματα όπως τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την 

Ιστορία, την Αισθητική Αγωγή και φυσικά την Πληροφορική. Τα παιδιά κατάλαβαν 

τη σημασία του νερού στη ζωή μας και σε συνεργασία με τους γονείς τους 

διαπιστώσαμε ότι άλλαξαν και τρόπο συμπεριφοράς απέναντι όχι μόνο στην 

εξοικονόμηση νερού στο σπίτι, αλλά και στη διαχείριση των απορριμμάτων. 

Απόλαυσαν τις διαδικασίες προσέγγισης των επιμέρους θεμάτων και φυσικά 

περισσότερο τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθαίνοντας συγχρόνως πολλά 

ενδιαφέροντα και χρήσιμα πράγματα μέσα από τη συλλογική έρευνα που κάναμε, 

με σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέσαμε στην αρχή του προγράμματος. 
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Φροντίζοντας λοιπόν για την μεγαλύτερη οικονομία του νερού στην κατανάλωσή του, 

προσέχουμε τις δέκα παρακάτω προτεινόμενες λύσεις οι οποίες δεν συνεπάγονται 

στέρηση νερού, αλλά αντίθετα βοηθούν ώστε να μην το στερηθούμε. 

Προτάσεις για τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόσιμου νερού: 

1. Να επισκευάζουμε αμέσως όλες τις διαρροές στις υδραυλικές σας 

εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα τις διαρροές στα καζανάκια, γιατί προκαλούν 

τεράστια σπατάλη νερού.  

2. Να πλένουμε το αυτοκίνητό μας σε αραιά χρονικά διαστήματα, χωρίς 

λάστιχο και με την χρήση κουβά και σφουγγαριού.  

3. Να πλένουμε τις αυλές και τα σπίτια με σφουγγαρίστρες και όχι με λάστιχο.  

4. Να ποτίζουμε τα φυτά και τα λουλούδια του μπαλκονιού μας με ποτιστήρι, 

νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, τότε δηλαδή που η εξάτμιση είναι 

περιορισμένη και χρειάζεται λιγότερη ποσότητα νερού.  

5. Να μην ανοίγουμε τις βρύσες του νιπτήρα και της κουζίνας μέχρι το τέρμα. 

6. Να μην σπαταλάμε νερό για το κατάβρεγμα αυλών, βεραντών, 

μπαλκονιών και πεζοδρομίων, με σκοπό την δημιουργία πιο δροσερής 

ατμόσφαιρας.  

7. Να χρησιμοποιούμε τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων μόνο όταν γεμίσουν, 

ρυθμίζοντάς τα στο οικονομικό πρόγραμμα.  

8. Να μην αφήνουμε ανοικτή τη βρύση όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας ή 

όταν ξυριζόμαστε ή όταν πλένουμε τα πιάτα.  

9. Να προτιμάμε να κάνουμε ντους από το να γεμίζουμε την μπανιέρα. 

Τέλος, τα παιδιά να προσέχουμε και να μην σπαταλούμε το νερό 
παίζοντας με ανοιχτές βρύσες. 

Ο συντονιστής του προγράμματος 

Πέτρος Δωροκίδης  
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