
                                                     

 

  

 

Το νερό είναι η συμπατική πρώτη ύλη που σχηματίζει και ζωντανεύει κάθε τι γήινο. 
Είναι ο συνδετικός κρίκος που ενώνει έμψυχα και άψυχα στον πλανήτη και 
αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή του έργου της ζωής. 

Υπάρχει και παρεμβάλλεται παντού. Παρασέρνει ασταμάτητα, διαλύει, μορφοποιεί, 
σκορπίζει στους ανέμους μύριες ουσίες και δρα σε κάθε κλίμακα, από το κύτταρο 
μέχρι τις ηπείρους. Πυροδοτεί την ονειροπόληση, μετράει τον χρόνο. Η κελαριστή 
φωνή του ανακαλεί κείμενα, εικόνες του κόσμου, εικόνες παραδείσου.

Ακολουθεί έναν αναλλοίωτο κύκλο, που ξετυλίγει τη διαφάνεια και τη μεταλλαγή του, 
την μεταμόρφωση και τη λεπτότητά του. Το θαυμαστό ταξίδι του ρυθμίζει το κλίμα 
και  καθορίζει τη συχνότητα και ένταση των καιρικών φαινομένων, αγγίζοντας κάθε 
πτυχή της ζωής μας. 

 Έχει τη δύναμη του δωρητή και του τιμωρού, ρυθμίζει την επικοινωνία και τον 
χωρισμό, σηματοδοτεί την αναγέννηση, διευθετεί την κάθαρση και τον εξαγνισμό. 

…οι άνθρωποι είναι τα παιδιά του και εκείνο το πολυτιμότερο αγαθό τους και 
κληρονομιά όλων μας….

ΝΕΡΟ: ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΟ
Άννα Μπαράτση-Μπαράκου

ΝΕΡΟ: ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΟ
Άννα Μπαράτση-Μπαράκου

Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα,
Χύνονται μες στην άβυσσο τη μοσχοβολισμένη, 
και παίρνουνε το μόσχο της, και αφήνουν την 
δροσιά τους
Και ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της 
πηγής τους.
Τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί, και κάνουν σαν αηδόνια’
Έξ΄ αναβρύζει κι η ζωή  σ΄ γη, ουρανό, σε κύμα….

Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι,
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ΤΊΤΛΟΣ     ΤΟΥ     ΣΧΕΔΙΟΥ     ΕΡΓΑΣΙΑΣ  : 

«Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»
  Ένας αναλλοίωτος κύκλος

Υπόδειγμα Ερευνητικής Εργασίας με βάση το τρίτο σχήμα (Καταμερισμός θέματος 
σε δύο υπο-θέματα και δι-οαμαδική συνεργασία)

Η Ερευνητική εργασία «Ο Κύκλος του νερού, ένας αναλλοίωτος κύκλος» είναι 
σχεδιασμένη για να συνδυάσει επιστημονικά πεδία που προέρχονται από τις Φυσικές 
καθώς επίσης και τις Κοινωνικές Επιστήμες, δημιουργώντας επιστημονικούς κρίκους 
απαραίτητους για τη διαθεματική οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων που 
επιδιώκουν την Αειφορία και την Περιβαλλοντική συνείδηση.  Σκοπός της εργασίας 
είναι οι μαθητές, ως μελλοντικοί διαχειριστές των υδάτινων πόρων του πλανήτη μας, 
να αναπτύξουν βασικές επιστημονικές γνώσεις για το νερό, δεξιότητες για την έρευνά 
του, αλλά και ευρύτερες δεξιότητες οικονομικού, περιβαλλοντικού και τεχνολογικού 
χαρακτήρα, μέσα από την περιπέτεια της αναζήτησης και της μελέτης του « κύκλου 
του νερού». 
Δομείται σε δύο κύριες ενότητες αντιμετωπίζοντας το νερό ως το φυσικό πόρο με 
ζωτική αξία, οικολογική σημασία, οικονομική σπουδαιότητα και πολιτισμική παρουσία 
στο διάβα της ανθρώπινης εξέλιξης, αλλά και ως πρόβλημα πολυσύνθετο, βαθύτατα 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό. Η κατάληξη του θέματος είναι η διάχυση των 
ιδεών και συμπερασμάτων στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα. 
Τα θέματα που προτείνονται ενδεικτικά συνδέουν με θεματικές ενότητες του 
αναλυτικού προγράμματος της Α΄ Λυκείου στα κάτωθι επιστημονικά πεδία:
ΧΗΜΕΙΑ

 Καταστάσεις του νερού

 Διαλυτότητα

 Ομοιοπολικός δεσμός (πολικός)

 Δεσμοί Υδρογόνου
ΦΥΣΙΚΗ

 Πυκνότητα του νερού

 Νερό και ενέργεια

 Κύκλος του νερού
ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 Νερό και οργανισμοί
ΓΕΩΛΟΓΙΑ

 Νερό και γεωμορφολογία
ΓΛΩΣΣΑ

 Ετυμολογία των λέξεων νερό και ύδωρ



3
Το νερό ως θεματική περιοχή και μεθοδολογικό εργαλείο στην ανάπτυξη ενός σχεδίου 
εργασίας

 Νερό και λογοτεχνία
ΙΣΤΟΡΙΑ

 Το νερό παράγοντας ακμής και παρακμής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 Η Διαχείριση των υδάτινων πόρων
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

 Ρύπανση και μόλυνση του νερού
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 Υδατογραφίες

 Μουσική του νερού
Αρχικά, γίνεται η γνωριμία με το θέμα με τη βοήθεια μιας προβολής (οπτικοακουστικό 
ντοκουμέντο), το οποίο, καθώς διαχειρίζεται εικόνες της πραγματικότητας μπορεί να 
φέρει τον κόσμο μέσα στην σχολική τάξη και την σχολική τάξη σε επαφή με τον 
εξωτερικό κόσμο, διεγείροντας το συναίσθημα, την περιέργεια και το ενδιαφέρον των 
μαθητών. Ακολουθούν τα διερευνητικά ερωτήματα/στόχοι της πρώτης θεματικής 
ενότητας που αναφέρονται στην επάρκεια του νερού, στη χημική σύστασή του καθώς 
και στις χρήσεις του, ενώ αναλύεται ο διεθνής όρος «υδάτινο αποτύπωμα». Στη 
συνέχεια επιχειρείται η διερεύνηση των φάσεων του νερού, και η ανάλυση των 
φυσικοχημικών του ιδιοτήτων, που είναι υπεύθυνες  για την ιδιαίτερη και αινιγματική 
συμπεριφορά του. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο μέρος του κύκλου που αναφέρεται 
στα φυτά, ενώ κλείνει η ενότητα με προτάσεις/κατασκευές του κύκλου του νερού.
Η δεύτερη ενότητα, περισσότερο κοινωνική και πολιτισμική, περιλαμβάνει 
ερωτήματα/στόχους που αναφέρονται στην ετυμολογία της έννοιας «νερό» και στην 
αναφορά και ανάλυση εκφραστικών σχημάτων από την καθημερινή ζωή. Γίνεται 
συζήτηση για τη δημιουργία του νερού στο σύμπαν, για το νερό στην Ελληνική 
Φιλοσοφία, καθώς και για τη συμβολή του νερού στον ανθρώπινο πολιτισμό. Στη 
συνέχεια δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα 
του νερού, ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων παρεμβάσεων, επηρεάζοντας έμμεσα τις 
στάσεις και τις αντιλήψεις για το περιβάλλον, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό. 
Παράλληλα σ΄αυτή την ενότητα, το νερό αντιμετωπίζεται και ως πηγή έμπνευσης, 
όπου οι καλλιτέχνες άντλησαν από τις ξεχωριστές ιδιότητές του να το αξιοποιήσουν 
ως θέμα, ενίοτε μάλιστα και ως υλικό. 

Αξιολόγηση
Κριτήρια αξιολόγησης της ερευνητικής εργασίας μπορεί να είναι όλες οι εργασίες των 
μαθητών, οι οποίες εκπονούνται στο πλαίσιο κάθε δραστηριότητας που εξυπηρετεί 
συγκεκριμένους στόχους, ή ακόμα και συνθετικές εργασίες με το τέλος κάθε ενότητας 
δραστηριοτήτων. Στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία ακολουθείται το 
διερευνητικό και βιωματικό μοντέλο της αναζήτησης, της κριτικής ανάλυσης, της 
συνθετικής επεξεργασίας, της ανάληψης πρωτοβουλίας, της αξιολόγησης και της 
αξιοποίησης της γνώσης. 
Η αξιολόγηση των μαθητών θα πρέπει να έχει διττό χαρακτήρα: α) να εκπληρώνονται 
οι  διδακτικοί στόχοι μέσα από τις εργασίες τους και β) να ενθαρρύνει την εφαρμογή 
μαθησιακών διαδικασιών της βιωματικής συμμετοχής, της διερευνητικής 
προσέγγισης, της ομαδικής εργασίας, της κριτικής αποτίμησης και της 
διεπιστημονικής σύνδεσης.
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Παραδοτέα     προς     αξιολόγηση     των     μαθητών/τριών  : Η αξιολόγηση θα στηρίζεται στην 
ομαδική εργασία των μαθητών, τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσο και 
κατά την παρουσίαση της εργασίας. Συγκεκριμένα η κάθε ομάδα θα τηρεί φάκελο 
(έντυπο και ηλεκτρονικό) ο οποίος θα περιλαμβάνει τη συμβολή της κάθε ομάδας στις 
δραστηριότητες,  στις επιμέρους έρευνες, στην κριτική ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων, στα τεχνήματα κ.λ.π. Στον ομαδικό βαθμό θα συνυπολογίζεται και 
αυτός από την παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας. Η διαφορά ως προς τη 
βαθμολογία μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή των μαθητών στη  λειτουργία των 
ομάδων, στη συλλογή, επεξεργασία, παρουσίαση και ερμηνεία των εργασιών πεδίου, 
στο αυξομειούμενο ενδιαφέρον τους, στην ανάληψη πρωτοβουλιών κ.ά.
Βαρύτητα μεγαλύτερη, χρειάζεται να έχει ο βαθμός από την ερευνητική εργασία στο 
πλαίσιο της «ομαδοσυνεργατικότητας» με αναλογία 6/4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ     ΕΠΙΛΟΓΗΣ     ΤΟΥ     ΘΕΜΑΤΟΣ  :
1. Η συμβολή της Χημείας στην κατανόηση των ιδιαίτερων ιδιοτήτων του νερού
2. Η παγκόσμια διάσταση του θέματος για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού
3. Η δυνατότητα σύνδεσης της Επιστήμης με περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις

  

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ     ΕΝΝΟΙΕΣ:  

Χώρος, χρόνος, σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή, δικαίωμα, αειφορία.  

«Δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους, ένας από τους οποίους είναι 
μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός…  Ζούμε σε ένα κόσμο όπου όλες οι 
πλευρές συνδέονται. Όλες οι σπουδές προέρχονται από σχέσεις του ενός μεγάλου 
κοινού κόσμου και καθώς το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη αλλά συγκεκριμένη και 
ενεργητική σχέση μ΄αυτόν τον κοινό κόσμο οι σπουδές του είναι φυσικά ενιαίες».
                                          Ντιούη
διαθεματικότητας).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ
Η πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας, στην έναρξη του προγράμματος, περιλαμβάνει 
την παρουσίαση του θέματος της ερευνητικής εργασίας. Δίνεται στους μαθητές να 
μελετήσουν το παρακάτω κείμενο αναφορικά με γνωστούς κύκλους στη φύση όπως 
«βιοχημικοί κύκλοι νερού, οξυγόνου, άνθρακα και αζώτου», αλλά και κύκλοι γνωστοί 
όπως «ο κύκλος της ζωής», «ο κύκλος του χρόνου και εποχιακές αλλαγές», «οι φάσεις 
του φεγγαριού», «οι παλίρροιες» κ.α. 

Κείμενο:
Cycles in Nature http://www.hinduyuva.org/tattva-blog/2008/04/cycles/
«Nature sustains itself through cycles. Anything which attempts to disrupt this natural 
cyclical process creates stress. Don’t sleep for a night and you realize this the next 
morning. Don’t breathe for a few minutes and it may be too late to realize! In fact, 
there is no sustainable linear process in Nature. This is true for any system, including 
economic and political. Many linear systems have been tried and have failed. After 
indulging in ‘Use and Throw’ mentality for several decades, the world now understands 
the importance of recycling, using renewable sources of energy etc.  You cannot 
continue to consume forever without recycling. After indulging in irrational spending 
for the past 60 years and running up trade deficits of over 9 trillion dollars, Americans 
now realize the value of saving. You cannot continue to spend without ever saving. If a 
country terrorizes others, terror gets back to them. Cycles are everywhere. Yet, each 
time we ignore this fundamental reality of Nature, we make a mistake».
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.s-
cool.co.uk/gcse/chemistry/the-earth-and-the-atmosphere/revise-it/cycles-in-nature και
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en
%7Cel&u=http://chalk.richmond.edu/education/projects/webunits/cycles/ 

Ακολουθεί συζήτηση και η επιλογή «του 
κύκλου του νερού» ως αντικείμενο 
έρευνας, ενώ μέσω της τεχνικής του 
καταιγισμού ιδεών γίνεται προσπάθεια 
μιας πρώτης προσέγγισης του θέματος με 
την αυθόρμητη και ελεύθερη έκφραση των 
ιδεών των μαθητών. 
Ακολουθεί η προβολή ενός ντοκιμαντέρ με 
τίτλο «ο κύκλος του νερού» από την 
Εκπαιδευτική Τηλεόραση που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα
http  ://  www  .  edutv  .  gr  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  task  =  view  &  id  =1308&  Itemid  =73   
Δίνονται επίσης οι ιστοσελίδες με τίτλο: «το πορτραίτο του κύκλου του νερού» 
http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  uGEmEa  _  OYco  &  NR  =1  
http://www.youtube.com/watch?v=okZBiy_IdBA&feature=related

Παράλληλα γίνεται αναφορά σε γεγονότα της επικαιρότητας όπως για παράδειγμα: 
τσουνάμι στη Ν.Δ. Ασία, ναυάγιο στη Μεσόγειο θάλασσα, χιονοστιβάδα στο Μαίναλο, 
ακραία καιρικά φαινόμενα, υπερχείλιση του Έβρου, διαρροή νερού στο σπίτι μας, 

http://www.youtube.com/watch?v=okZBiy_IdBA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uGEmEa_OYco&NR=1
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1308&Itemid=73
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://chalk.richmond.edu/education/projects/webunits/cycles/
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://chalk.richmond.edu/education/projects/webunits/cycles/
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.s-cool.co.uk/gcse/chemistry/the-earth-and-the-atmosphere/revise-it/cycles-in-nature
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.s-cool.co.uk/gcse/chemistry/the-earth-and-the-atmosphere/revise-it/cycles-in-nature
http://www.hinduyuva.org/tattva-blog/2008/04/cycles/
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εμβολιασμός των παιδιών με Mantou, βυτιοφόρο που μεταφέρει νερό ή απόβλητα κ.ά., 
τα οποία και τα αξιοποιούμε εποικοδομητικά.

Ακολουθεί ο χωρισμός των μαθητών σε τέσσερις ομάδες. Ανά δύο οι ομάδες (1η και 2η) 
καθώς και οι ομάδες (3η και 4η) αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν ένα από τα δύο υπο-
θέματα που κινούνται σε διακριτά πεδία (φυσικό και κοινωνικό). Αναλύεται από τον 
εκπαιδευτικό ο τρόπος συνεργασίας των μελών της κάθε ομάδας (που χωρίζεται σε 
δύο υποομάδες), καθώς η στενή συνεργασία των ομάδων ανά δύο, προκειμένου να 
διερευνήσουν τα σημεία επαφής που προκύπτουν από τα ερευνητικά δεδομένα των δύο 
υποθεμάτων.  Ακολουθεί ο τετράμηνος προγραμματισμός των ομάδων, και οι τρόποι 
επιλογής και αξιοποίησης των πηγών.

ΥΠΟΘΕΜΑ     1  Ο  

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ/ΣΤΌΧΟΙ
ΕΡΉΤΗΣΗ     1  η     
Τι σημαίνει η έκφραση «το νερό είναι ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια»; 
Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 1η   ομάδα καθώς και η 3η ομάδα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Α΄(1η υπο-ομάδα της 1ης και 3ης ομάδας)
Με έναυσμα την έννοια «ΝΕΡΌ» οι μαθητές μελετούν τους δύο παρακάτω πίνακες 
«παγκόσμια κατανομή του νερού» και «εκτίμηση για την παγκόσμια κατανομή» και 
συνειδητοποιούν την αναλογία γλυκού/αλμυρού νερού.

Εκτίμηση της παγκόσμιας κατανομής νερού 
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Μορφή Νερού
Όγκος νερού 

σε κυβικά 
χιλιόμετρα

Ποσοστό 
γλυκού 
νερού

Ποσοστό 
συνολικού 

νερού

Ωκεανοί, 
Θάλασσες & 
Κόλποι

1.338.000.000 -- 96,5

Παγόβουνα, 
Παγετώνες & 
Μόνιμο χιόνι

24.064.000 68,7 1,74

Υπόγειο Νερό 23.400.000 -- 1,7

Γλυκό 10.530.000 30,1 0,76

Αλμυρό 12.870.000 -- 0,94

Εδαφική Υγρασία 16.500 0,05 0,001

Εδαφικός πάγος & 
Μόνιμα παγωμένο 
έδαφος

300.000 0,86 0,022

Λίμνες 176.400 -- 0,013

Γλυκές 91.000 0,26 0,007

Αλμυρές 85.400 -- 0,006

Ατμόσφαιρα 12.900 0,04 0,001

Έλη 11.470 0,03 0,0008

Ποταμοί 2.120 0,006 0,0002

Βιολογικό Νερό 1.120 0,003 0,0001

Σύνολο 1.386.000.000 - 100

Πηγή: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate 
and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New 
York.

Δραστηριότητα Β΄(2η υπο-ομάδα της 1ης και 3ης ομάδας)
Οι μαθητές μελετούν τον παρακάτω χάρτη εννοιών, ο οποίος αναφέρεται στην 
ποιοτική σύσταση του νερού καθώς και στην χρήση του. 
Στη συνέχεια:
Α. Γράφουν το χημικό τύπο του νερού και υπολογίζουν την εκατοστιαία κατά βάρος 
σύστασή του
Β. Ανατρέχουν στη βιβλιογραφία και συλλέγουν πληροφορίες για τις έννοιες 
«αιώρημα, κολλοειδές και διάλυμα» διακρίνοντας τις διαφορές τους.
Γ. Εντοπίζουν τους άμεσους και οι έμμεσους τρόπους χρήσης του νερού από τον 
άνθρωπο και αναφέρουν πιθανές αιτίες ρύπανσης και μόλυνσης του νερού. 
Δ. Μελετούν προσεκτικά το χάρτη και διακρίνουν πως ανακτάται το καθαρό νερό που 
χρησιμοποιείται άμεσα και έμμεσα.
Ε. Ανατρέχουν στην παρακάτω ιστοσελίδα, εντοπίζουν τη θέση των στοιχείων 
υδρογόνου και οξυγόνου στον περιοδικό πίνακα και παρασκευάζουν μόρια νερού με τη 
βοήθεια της προσομοίωσης
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http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/reactio
n/bonding1.swf

 Χάρτης εννοιών: Ποιοτική σύσταση και προμήθεια/χρήσεις του  νερού

Ρόλος των μελών της ομάδας:

ΝΕΡΟ

Θέματα 
σχετικά με την 

Θέματα 
σχετικά 

Ποιότητα

Μικρόβια

Επηρεάζεται 

Καθαρό 
νερό

Είναι 

Η

Ο
1 

2 

Ένωση

Συγκροτείται 
από 

Στοιχεία 

Συντίθεται 

Μόρια

Προμήθει
α

Άτομα

Με 
διαφορετικά 

Που 
συμβολίζονται

Στο Μείγμα

Μπορεί να ταξινομηθεί 

Αιώρημ
α

Κολλοειδέ
ς

Διάλυμα

Διαλυμένη ουσία

Διαλυτότητα

Μείγμα από 

Διαλύτη
ς

Ποικίλει σε 

Ανακτάται από 
τον

Υδρολογικό Κύκλο

Κατακρήμνισ
η

Εξάτμιση
Συμπύκνωση

Χρήσ
η 

Άμεσα Έμμεσ
α 

Βιομηχανία

Μείωση από 

                  Χρήση για 

Χ
ρ
ή
σ
η
 

Χ
ρ
ή
σ
η
 

325/άτομο/μέρα

Πλύσιμο ρούχων 

Πλύσιμο 
πιάτων

Τουαλέτες

Δημοτικά

Γεωργία

Παραγωγή 
ηλεκτρικής 
Ενέργειας

Μεταλλουργία
Χημικά 
προϊόντα

Διύλιση 
πετρελαίου

Παραγωγή 
τροφής

Παραγωγή χαρτιού

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/reaction/bonding1.swf
http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/reaction/bonding1.swf
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Κατά τη διαδικασία της έρευνας συνεργάζονται τα μέλη των υποομάδων μεταξύ τους. 
Συγκεκριμένα η κάθε υπο-ομάδα συγκεντρώνει τα στοιχεία της έρευνάς τους και  τα 
προσεγγίζει περιγραφικά, ερμηνευτικά και κριτικά μέσα στην ομάδα τους. 
Έργο της ομάδας:
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας ακολουθεί η συνεργασία των ομάδων(1η και 2η, 
καθώς και 3η και 4η) με διαφορετικό υπο-θέμα, αναζητώντας διασυνδέσεις και κοινούς 
τόπους στο φυσικό και κοινωνικό υπο-θέμα αντίστοιχα.

Συμπέρασμα (για σύγκριση)
Η επιφάνεια της Γης καλύπτεται κατά τα 2/3 περίπου από τους ωκεανούς, που 
αποτελούν το 97% του συνολικού όγκου του νερού στη Γη. Αυτός ο όγκος είναι 
περίπου 1.350 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα και ονομάζεται υδρόσφαιρα. Από το 
γλυκό νερό του πλανήτη, που αντιστοιχεί μόνο σε 3% της υδρόσφαιρας, περισσότερο 
από το μισό βρίσκεται εγκλωβισμένο στα χιόνια και στους πάγους. Έτσι το νερό που 
μπορεί να αντλήσει ο άνθρωπος αντιστοιχεί μόλις στο 1% της υδρόσφαιρας.
Ο υδρολογικός κύκλος, γνωστός και ως «κύκλος του νερού», είναι το φυσικό σύστημα 
ανακύκλωσης του νερού στη γη. Το νερό εξατμίζεται εξαιτίας της ηλιακής 
ακτινοβολίας, κυρίως από τη θάλασσα, αλλά και από τις λίμνες, κ.ά. Επίσης, το νερό 
εξατμίζεται από τα φύλλα των φυτών(διαπνοή). Καθώς οι υδρατμοί ανεβαίνουν στην 
ατμόσφαιρα, ψύχονται, συμπυκνώνονται και επιστρέφουν στη στεριά και τη θάλασσα 
ως ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, δηλ. ως βροχή, χιόνι, χαλάζι, κ.λπ. Οι 
κατακρημνίσεις που πέφτουν στη γη σχηματίζουν απορροές πάνω στην επιφάνεια του 
εδάφους και έτσι, δημιουργούν ρυάκια, λίμνες και ποτάμια. Μέρος τους διεισδύει στο 
έδαφος και κινείται καθοδικά μέσα από τις τομές του σχηματίζοντας τους 
υδροφορείς. Τέλος, ένα μέρος του επιφανειακού και του υπόγειου νερού καταλήγει στη 
θάλασσα. 
Για τη μείωση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού εκτός από τις κλιματικές 
αλλαγές ευθύνεται το αγροτικό μοντέλο που επιλέξαμε καθώς και οι καταναλωτικές 
μας συνήθειες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ     2  η     
Πώς δημιουργήθηκε το νερό στο σύμπαν; 
Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 1η   ομάδα καθώς και η 3η ομάδα

Δραστηριότητα Α΄ (1η υπο-ομάδα της 1ης και 43ης ομάδας)
Να μελετήσετε το παρακάτω κείμενο και να το συζητήσετε στην τάξη σας. 

ΣΎΜΠΑΝ ΚΑΙ ΎΔΩΡ
Η μεγάλη έκρηξη (Big-Bag) είναι στην ιστορία του Σύμπαντος  η αρχή της κατάκτησης 
του μηδενός. Μέσα από τα σύννεφα των σωματιδίων, που βγήκαν από τις πρώτες 
εκρήξεις, οργανώνονται τα πρότυπα των πυρήνων, πρόδρομοι των μελλοντικών 
ατόμων. Η θερμοκρασία μειώνεται προοδευτικά στους 3000οC περίπου και 
δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε τα ηλεκτρόνια να μπορούν να μπουν σε τροχιά 
γύρω από τους πυρήνες. Η ύλη σταθεροποιείται και τα πρώτα άτομα σχηματίζονται, 
όπως αυτό του υδρογόνου και του ηλίου.
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Μερικά εκατομμύρια χρόνια αργότερα, στο κέντρο του κεντρικού νεφελώματος η 
βαρύτητα συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερο ολοκληρωμένων δομών. Τα αστέρια 
εμφανίζονται, το Σύμπαν στολίζεται με λάμψεις που συνοδεύονται από τεράστια 
απελευθέρωση θερμότητας. Αποτέλεσμα είναι η πυροδότηση πυρηνικών αντιδράσεων 
με ταυτόχρονη αλλαγή της ύλης. Τα πρωταρχικά άτομα υδρογόνου και ηλίου 
μεταμορφώνονται, το υδρογόνο σε άνθρακα και το ήλιο σε άζωτο και τέλος σε 
οξυγόνο. 
Έτσι μέσα στα βάθη του παγωμένου νεφελώματος του υδρογόνου, η ύλη οργανώνεται 
και σταθεροποιείται, προαναγγέλλοντας την δημιουργία κάποιων μορίων. Με αυτόν 
τον τρόπο το οξυγόνο, προϊόν της έκρηξης ενός άστρου, μαζί με το υδρογόνο, που 
γεννήθηκε από τη μεγάλη έκρηξη του Σύμπαντος θα φτιάξουν μια από τις πιο 
αριστουργηματικές δημιουργίες του Σύμπαντος, το ΝΕΡΟ. 
Μόλις πριν από 5 δισεκατομμύρια έτη, μέσα στο περιστρεφόμενο νέφος που θα 
κυοφορήσει τον ήλιο, θα εγκατασταθούν οι εννέα πλανήτες του ηλιακού μας 
συστήματος. Μεταξύ αυτών των πλανητών και η Γη, με την μορφή ενός 
πρωτοπλανήτη. Το νερό βρίσκεται εκεί, συνένοχο στη γέννηση του πλανήτη και 
συμμετέχει σε όλα τα στάδια: της παιδικής ηλικίας, της νεότητας και της 
ωριμότητας.
Το μόριο αυτό με τις ιδιαίτερες ιδιότητες φαίνεται πως έφθασε στον νεαρό πλανήτη 
μας ως διαστημικός πάγος με πτώσεις κομητών. Είναι αυτό που κυρίως σχημάτισε, 
πριν από δισεκατομμύρια χρόνια σε αέρια μορφή ένα στρώμα γύρω από τη Γη, 
προστατεύοντάς την από την υπεριώδη και την κοσμική ακτινοβολία. Αυτό το στρώμα 
υδρατμών παγίδευσε αρχικά την ηλιακή θερμότητα, άλλαξε τις συνθήκες εξέλιξης και 
τελικά οδήγησε στην εμφάνιση της ζωής, που μόνο από το νερό και μέσα στο νερό θα 
μπορούσε να γεννηθεί.
Ποιος μπορεί να πιστέψει πια πως το νερό είναι κάτι «απλό» όταν στα μύχια του 
μορίου του κρύβει την μαρτυρία της Μεγάλης Έκρηξης, το πρωταρχικό στοιχείο, το 
υδρογόνο, καθώς και την στάχτη από την καρδιά των αστεριών, το οξυγόνο. Όταν μια 
κοινή σταγόνα νερού μας θυμίζει πως κλείνει στην σφαιρική της διαύγεια τη σύνοψη 
της ιστορίας της ζωής.

ΕΡΩΤΗΣΗ     3  η  
Στην προσπάθεια υπέρβασης της μυθολογίας προς μια φιλοσοφική εξήγηση 
του κόσμου, ποια ήταν τα βήματα που ακολούθησαν οι Έλληνες Φιλόσοφοι 
για να εξηγήσουν την φράση «το νερό είναι η αρχή του κόσμου». 
 Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 1η   ομάδα καθώς και η 3η ομάδα

Δραστηριότητα(2η υπο-ομάδα της 1ης και 3ης ομάδας)

Να ανατρέξετε στην βιβλιογραφία και να συλλέξετε πληροφορίες για το νερό στην 
ελληνική φιλοσοφία και να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα με τις σπουδαιότερες 
υποθέσεις των Αρχαίων Ελλήνων για το νερό. Να εντοπίσετε πότε και από ποίους 
φιλοσόφους εκφράστηκαν ιδέες για τον κύκλο του νερού.
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Ενδεικτικά δίνεται το παρακάτω κείμενο ως βοήθημα.
Έλληνες Φιλόσοφοι και νερό
Οι πρώτες διατυπώσεις αρχών και κανόνων σχετικών με την επιστήμη του νερού 
εμφανίζονται κατά την περίοδο των Ιώνων φιλοσόφων, που αρχίζει τον 6ο αι. π.Χ. στη 
Μικρά Ασία. Οι αρχές αυτές οριοθετούν μια προσπάθεια αντίληψης των φαινομένων η 
οποία στηρίζεται στην αποδοχή ότι η πρόκλησή τους οφείλεται σε φυσικά αίτια και όχι 
σε θεϊκές δυνάμεις. Την περίοδο αυτή κυριαρχεί η φυσιογνωμία του Θαλή του 
Μιλήσιου, ο οποίος, στη χαραυγή της «φυσικής φιλοσοφίας», διατυπώνει τις δύο 
αρχές: η γη επιπλέει στο νερό· το νερό είναι η αρχική ύλη, η αρχή όλων των 
πραγμάτων. 
Η μελέτη των υδατικών φαινομένων στην αρχαία Ελλάδα προφανώς δεν ήταν δυνατόν 
να στηριχθεί σε ποσοτικές μετρήσεις. Εν τούτοις η παρατήρηση και μόνον 
αποδεικνύεται ισχυρό εργαλείο και έτσι ο Αναξαγόρας, ένας από τους τελευταίους 
Ίωνες φιλοσόφους, αναγνωρίζει τη σημασία των βροχοπτώσεων και της εξάτμισης 
στην τροφοδοσία με νερό των ποταμών και των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων. 
Αλλά και ο πατέρας της Ιστορίας, ο Ηρόδοτος, στηρίζει πολλά από τα συμπεράσματά 
του σε παρατηρήσεις που κάνει κατά τη διάρκεια των περιπλανήσεών του, με 
χαρακτηριστική περίπτωση αυτές για τον ποταμό Νείλο. Αντιθέτως, η αδυναμία 
παρατηρήσεων  ειδικά για φαινόμενα που συμβαίνουν μέσα στο έδαφος  οδηγεί σε 
λανθασμένες απόψεις. Έτσι, ο Πλάτωνας, ενώ αναγνωρίζει με ορθό τρόπο πολλά άλλα 
υδατικά ζητήματα, απορρίπτεται πολύ γρήγορα από τον μαθητή του Αριστοτέλη για 
την άποψή του σχετικά με την προέλευση των νερών των πηγών και των ποταμών, και 
ειδικότερα την κατάληξή τους σε μια απύθμενη υπόγεια δεξαμενή, τον Τάρταρο.
Στην Ελληνική σκέψη της αρχαιότητας υπάρχουν και οι πρώτες ιδέες για τον κύκλο 
του νερού. Η ιδέα της ροής, της  αιώνιας επιστροφής και της σταθερής διατήρησης 
του νερού ήταν παρούσα στην ελληνική φιλοσοφική σκέψη και ιδιαίτερα στη 
διαλεκτική του Ηράκλειτου. Παρόλο δεν είχαν αντιληφθεί τα συνολικά νερά της γης 
ως όλον (υδρόσφαιρα), ούτε την ενέργεια του ήλιου, θα αναρωτηθούν γιατί η στάθμη 
της θάλασσας παραμένει σταθερή, παρόλο που οι ποταμοί φέρνουν συνεχώς νερά στη 
θάλασσα. Προσπαθώντας να απαντήσουν θα αποδώσουν στους ωκεανούς την 
καταγωγή των νερών. Θα υποθέσουν ότι μέσω μιας «απόσταξης», που οφείλεται σε 
μια εσωτερική φωτιά, ή μέσω μιας «τριχοειδούς ανάβασης», που απαλλάσσει τα 
θαλασσινά νερά από το αλάτι τους, τα νερά επιστρέφουν.
Αποκορύφωμα της συμβολής των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων στη γνώση για το νερό 
αποτελεί το σχετικό έργο του Αριστοτέλη και ιδιαίτερα οι αναφορές του στα 
«Μετεωρολογικά». Υδρολογικά θέματα, όπως η βροχή, το χιόνι, το χαλάζι, ο ωκεανός, 
αλλά και η προέλευση των πηγών και των ποταμών, αναφέρονται από τον έλληνα 
φιλόσοφο με αναλυτικό τρόπο, ενώ ορισμένες αρχές που διατυπώνονται είναι 
εντυπωσιακές  ιδίως αυτές που αφορούν την κυκλική μεταφορά του νερού σε γη και 
αέρα. 
Στους αιώνες που ακολουθούν, εκτός από τα μεγάλα υδραυλικά έργα (π.χ. 
υδραγωγεία) του ρωμαϊκού πολιτισμού, κανένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα δεν 
καταγράφεται στην επιστήμη της υδρολογίας, με εξαίρεση τη φωτεινή παρουσία του 
Λεονάρντο ντα Βίντσι (15ο αιώνα) και του Bernard Palissy (16ο αιώνα), οι οποίοι 
πραγματοποίησαν πολυάριθμες μετρήσεις και διαμόρφωσαν λαμπρές υποθέσεις που 
αφορούσαν στον κύκλο του νερού. Μέχρι την εποχή της Αναγέννησης το νερό 
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εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτό ως υλικό σώμα με ακαθόριστες ιδιότητες. Η 
ανθρώπινη σκέψη αδυνατεί να συλλάβει την υδρόσφαιρα ως ολότητα και την 
πολυπλοκότητά της, αδυνατεί να δομήσει το σύνθετο σχήμα του κύκλου του νερού, το 
οποίο παραμένει ανοργάνωτο επειδή λείπουν οι μετρήσεις, οι υδρολογικοί ισολογισμοί 
και οι απαραίτητες αντικειμενικές έννοιες.
 Κατά τον 17ο αιώνα, περίοδο κατά την οποία γεννιέται η «πειραματική φιλοσοφία», 
αρχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρέως τα μετρητικά όργανα. Τότε είναι που η 
υδρολογία ανθεί πλέον ως ολοκληρωμένος κλάδος των φυσικών επιστημών και  μαζί 
με όλους τους συναφείς με την επιστήμη του νερού βασικούς επιστημονικούς κλάδους 
(μετεωρολογία, γεωλογία, φυσική και χημεία)  θεμελιώνει τη σύγχρονη, πολυκλαδική 
και διεπιστημονική γνώση στα υδατικά ζητήματα. 

Ρόλος των μελών της ομάδας:
Κατά τη διαδικασία της έρευνας σχετικά με τη 2η και 3η ερώτηση συνεργάζονται τα 
μέλη των υποομάδων μεταξύ τους. Συγκεκριμένα η κάθε υπο-ομάδα συγκεντρώνει τα 
στοιχεία της έρευνάς τους και  τα προσεγγίζει περιγραφικά, ερμηνευτικά και κριτικά 
μέσα στην ομάδα τους. 
Έργο της ομάδας:
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας ακολουθεί η συνεργασία των ομάδων(1η και 2η, 
καθώς και 3η και 4η) με διαφορετικό υπο-θέμα, αναζητώντας διασυνδέσεις και κοινούς 
τόπους στο φυσικό και κοινωνικό υπο-θέμα αντίστοιχα.

ΕΡΩΤΗΣΗ     4  η  
Ποια είναι τα τρία πρόσωπα (φάσεις) 
του νερού; 
Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 
1η   ομάδα καθώς και η 3η ομάδα

Δραστηριότητα Α΄ (1η υπο-ομάδα της 1ης 

και 3ης ομάδας)
Οι μαθητές θα αναφέρουν τις τρεις φάσεις του νερού (ανάκληση γνώσεων) και τους 
παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται. Θα περιγράψουν τις χαρακτηριστικές 
συνθήκες που πρέπει να επικρατούν για να μετατρέπεται το νερό από την υγρή φάση 
στην αέρια ή στην στερεή.

Δραστηριότητα Β΄ (2η υπο-ομάδα της 1ης και 3ης ομάδας)
Οι μαθητές θα ανατρέξουν σε μία προσομοίωση με τίτλο «οι καταστάσεις της ύλης» 
θα επιλέξουν  και θα μελετήσουν την περίπτωση του νερού (μοριακό μοντέλο). 
Το μοντέλο της αναπαράστασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα:
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http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter. Συγκεκριμένα θα 
παρατηρήσουν πως συμπεριφέρονται τα μόρια του νερού στις τρεις φυσικές 
καταστάσεις καθώς και το διάγραμμα φάσεων του καθαρού νερού.

    

Συνεργασία υποομάδων και ομάδων:
Η κάθε υπο-ομάδα συγκεντρώνει τα στοιχεία της έρευνάς τους και  τα προσεγγίζει 
περιγραφικά, ερμηνευτικά και κριτικά μέσα στην ομάδα τους. Ακολουθεί η συνεργασία 
των ομάδων(1η και 2η, καθώς και 3η και 4η) με διαφορετικό υπο-θέμα, αναζητώντας 
διασυνδέσεις και κοινούς τόπους στο φυσικό και κοινωνικό υπο-θέμα αντίστοιχα.

Συμπέρασμα(ενδεικτικό για σύγκριση με 
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
των μαθητών).
Το διάγραμμα φάσεων του καθαρού νερού, 
γνωστό ως διάγραμμα φάσης 
θερμοκρασίας–πίεσης, δείχνει τις φάσεις 
που είναι θερμοδυναμικά σταθερές υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και 
πίεσης. 
Τα όρια μεταξύ δύο φάσεων δείχνουν τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας υπό τις 
οποίες δύο διαφορετικές φάσεις βρίσκονται σε ισορροπία και γι' αυτό αποκαλούνται 
καμπύλες ισορροπίας. Το σημείο όπου τέμνονται οι τρεις καμπύλες ισορροπίας ατμός–
υγρό, υγρό–πάγος και ατμός–πάγος αποκαλείται τριπλό σημείο του νερού. Στο τριπλό 
σημείο, οι τρεις καταστάσεις —ατμός, πάγος και νερό— βρίσκονται σε ισορροπία και 
αποτελεί αμετάβλητο σημείο του νερού, δηλ. χαρακτηριστική ιδιότητά του.

ΕΡΩΤΗΣΗ     5  η  
Ποιές είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες της «πρώτης ύλης» του 
υδρολογικού κύκλου, δηλαδή του νερού; 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:H2O-phase-diagram-greek.
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Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την  ερώτηση η 1η   ομάδα καθώς και η 3η ομάδα

Δραστηριότητα Α΄(1η υπο-ομάδα της 1ης και 3ης ομάδας)
Οι μαθητές ανακαλούν τις φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού που θεωρείται μια 
«παράξενη ουσία» με μοναδικές ιδιότητες. Τις καταγράφουν σε πίνακα και συζητούν 
τη σημασία τους. 
Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του νερού είναι:
1. Αφθονία του νερού στη Γη. Καλύπτει το 70% της επιφάνειας της Γης.

2. Ταυτόχρονη παρουσία και στις τρεις φάσεις, όπου όμως κυριαρχεί η 
υγρή(98,2%). Από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος μόνο η γη έχει το 
προνόμιο να διαθέτει  την πλειονότητα του νερού στην υγρή φάση. Στους 
εσωτερικούς πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη) το νερό απαντά σε αέρια μορφή λόγω 
των υψηλών θερμοκρασιών. Αντίστροφα στους εξωτερικούς πλανήτες (Άρης, Δίας, 
Ουρανός Ποσειδών, Πλούτων) το νερό απαντά στην στερεά μορφή λόγω των 
χαμηλών θερμοκρασιών.

3. Συμπεριφορά του νερού στις αλλαγές φάσης. Η γενική 
συμπεριφορά του νερού καθορίζεται από τη δομή του μορίου 
του H2O. Τα άτομα του υδρογόνου ενώνονται με το άτομο 
του οξυγόνου με ισχυρούς ομοιοπολικούς δεσμούς, 
σχηματίζοντας ένα ασύμμετρο μόριο, όπου η γωνία ανάμεσα 
στα άτομα του υδρογόνου είναι 1050 . Αυτή η ασυμμετρία 
έχει ως αποτέλεσμα το μόριο του νερού να είναι πολικό και η 
πολικότητα δημιουργεί δυνάμεις ανάμεσα στα μόρια, οι 
οποίες είναι γνωστές ως δεσμοί υδρογόνου. Οι δεσμοί αυτοί 
είναι 10-50 φορές ασθενέστεροι από τους ομοιπολικούς 
δεσμούς ανάμεσα στα άτομα υδρογόνου και οξυγόνου μέσα 
στο μόριο. Σε θερμοκρασία 0Ο C (σε συνθήκες κανονικής 
ατμοσφαιρικής πίεσης και στη συνήθη, όχι τελείως καθαρή 
μορφή του νερού η κινητική ενέργεια των μορίων είναι 
αρκετά χαμηλή και έτσι οι δεσμοί υδρογόνου μπορούν να 
διατάξουν τα μόρια του νερού σε ένα κανονικό τρισδιάστατο 
κρυσταλλικό πλέγμα (στερεή φάση). 
http  ://  www  .  visionlearning  .  com  /  library  /  module  _  viewer  .  php  ?  mid  =57   
στο Ice     and     Hydrogen     Bonding  
Τα μόρια του νερού σε αυτή την κρυσταλλική διάταξη καταλαμβάνουν 
περισσότερο χώρο από όσο καταλαμβάνουν στην υγρή φάση. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα η πυκνότητα του πάγου να είναι μικρότερη από 
την πυκνότητα του νερού με συνέπεια: α) οι πάγοι των 
λιμνών, των ποταμών και των θαλασσών να επιπλέουν και 
β)το νερό σ΄αυτή τη μορφή να είναι σημαντικός παράγων 
γεωλογικών διεργασιών. 

javascript:WinOpen('/library/flash_viewer.php?oid=1381&mid=57','VLFlash',610,610);
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=57
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Όταν η θερμοκρασία αυξάνει στους 100ο C η κινητική ενέργεια των μορίων μπορεί 
να σπάσει τους δεσμούς υδρογόνου και έτσι το νερό μεταπίπτει μαζικά στην αέρια 
φάση.

4. Μεγάλη θερμοχωρητικότητα (κλιματικός θερμοστάτης). Μια δεδομένη μάζα 
νερού, απορροφά ή αποδίδει πολύ περισσότερη θερμότητα για να αυξήσει ή να 
μειώσει τη θερμοκρασία της κατά 1ο C. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ωκεανοί να 
ρυθμίζουν καθοριστικά το κλίμα, ως κλιματικοί θερμοστάτες της γης, οι 
βιολογικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν το νερό για να σταθεροποιήσουν τη 
θερμοκρασία τους, καθώς επίσης το νερό χρησιμοποιείται ως μέσο κατάσβεσης 
των πυρκαγιών.

5. Μεγάλη ειδική λανθάνουσα θερμότητα (αποτελεσματικός εναλλάκτης 
θερμότητας). Μια δεδομένη μάζα νερού, όταν αλλάζει από την υγρή στην αέρια 
φάση (ή αντίστροφα) απορροφά (αντίστροφα, αποδίδει) περισσότερη θερμότητα 
από σχεδόν κάθε άλλη κοινή ουσία ίσης μάζας. Η ποσότητα θερμότητας που 
συνδέεται από αυτή την αλλαγή φάσης ονομάζεται λανθάνουσα θερμότητα της 
εξάτμισης και είναι ίση με 595.9cal/g(=2.5x106 J/Kg). Αυτή η ιδιότητα του νερού το 
κάνει καθοριστικό παράγοντα στις διεργασίες ενεργειακών ανταλλαγών της 
υδρογείου. Έτσι περίπου το 23% της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην 
ατμόσφαιρα της γης απορροφάται από τη διεργασία της εξάτμισης. Η ίδια 
ποσότητα ενέργειας αποδίδεται κατά τη διαδικασία της συμπύκνωσης των 
υδρατμών στην ατμόσφαιρα, η οποία δημιουργεί τα σύννεφα. Με τον τρόπο αυτό 
τροφοδοτείται ενεργειακά ο υδρολογικός κύκλος και ανακατανέμεται αέναα το 
νερό και η ενέργεια στον πλανήτη.

6. Αποτελεσματικός 
διαλύτης(γεωμορφολογικός ρυθμιστής 
και ελιξίριο της ζωής). Η ασυνήθιστη 
μοριακή δομή του νερού το καθιστά ένα 
εξαιρετικά αποτελεσματικό διαλύτη. Αυτή 
η ιδιότητα έχει σημαντικές συνέπειες: α) 
το νερό συμμετέχει καθοριστικά στην 
κυκλοφορία διαφόρων χημικών ουσιών 
στην υδρόγειο(κύκλος του διοξειδίου του 
άνθρακα, κύκλος του αζώτου κ.ά.). β) Η 
διαβρωτική και μεταφορική δύναμη του νερού είναι εξαιρετικά μεγάλη, πράγμα 
που το καθιστά σημαντικό παράγοντα της αέναης διαμόρφωσης της γεωλογίας και 
της μορφής της Γης. Χαρακτηριστική είναι η διαβρωτική ικανότητά του ως προς 
τους ασβεστόλιθους (με παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα –όξινο περιβάλλον) 
με εντυπωσιακά αποτελέσματα όπως σπήλαια, υπόγειοι αγωγοί, σταλακτίτες, 
σταλαγμίτες κ.ά). γ) Εξαιτίας της εκλεκτικής διαπερατότητας των κυτταρικών 
μεμβρανών σε διάφορες ουσίες διαλυμένες στο νερό, το τελευταίο αποτελεί 
ελιξίριο της ζωής, με την έννοια ότι μεταφέρει τα θρεπτικά συστατικά στα 
μεμονωμένα κύτταρα, στους ζωικούς οργανισμούς (ως αίμα ή λέμφος) και στους 
φυτικούς οργανισμούς. Δ) Το νερό είναι το πιο κοινό και αποτελεσματικό υγρό 
πλύσης.
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Η επιφανειακή τάση συγκρατεί το βάρος του εντόμου. 
http  ://  www  .  visionlearning  .  com  /  library  /  module  _  viewe  
r  .  php  ?  mid  =57  
The     'Jesus'     Lizard  

7. Συνεκτικότητα. Η σχετικά μικρή συνεκτικότητα του νερού σε σχέση με άλλα 
κοινά υγρά, η κινηματικά συνεκτικότητα το καθιστά λεπτόρρευστο και ευνοεί την 
γρήγορη κίνησή του στην επιφάνεια της Γης, στους ποταμούς και τα μικρότερα 
υδατορεύματα.

8. Επιφανειακή τάση. Στην υπόγεια κίνηση του νερού μέσα σε πορώδη μέσα, αλλά 
και στην κίνηση του στην ατμόσφαιρα, στη μορφή των νεφών και των 
ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, μια άλλη ιδιότητα του νερού, η επιφανειακή 
τάση αποκτά σημασία. Πρόκειται για την έλξη των μορίων του υγρού μεταξύ τους, 
η οποία κάνει την εξωτερική επιφάνεια του υγρού να συμπεριφέρεται σαν ελαστική 
μεμβράνη.

      Αυτή η συμπεριφορά είναι πιο έκδηλη σε σταγόνες των υγρών. Στο νερό της 
ατμόσφαιρας η 
      επιφανειακή τάση έχει αποτέλεσμα τον σχηματισμό των σταγόνων. Στο υπόγειο 
νερό των 
      πορωδών μέσων η επιφανειακή τάση έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία ανυψωτικών   
      δυνάμεων, δηλαδή δυνάμεων που αντίκεινται στη βαρύτητα, γνωστών ως 
δυνάμεων  
      τριχοειδούς. 

      
Δραστηριότητα Β΄ (2η υπο-ομάδα της 1ης και 3ης ομάδας)
Πείραμα
Παρουσία «μεμβρανών» που δημιουργούνται στην επιφάνεια του νερού λόγω 
επιφανειακής τάσης.
Υλικά και συσκευές 
1.  ένα φαρδύ ποτήρι ή μία λεκανίτσα
2. νερό βρύσης
3. υγρό απορρυπαντικό πιάτων συμπυκνωμένο
4. μεταλλικός συνδετήρας ή καρφίτσα
5.  χαρτοπετσέτα ή χαρτί. 

Εκτέλεση πειράματος. 
1. Γεμίζουμε το ποτήρι με νερό σχεδόν μέχρι πάνω. 
2. Παίρνουμε ένα μικρό κομμάτι χαρτοπετσέτα. 
3. Τοποθετούμε πάνω της την καρφίτσα ή τον μεταλλικό συνδετήρα. 
4. Κατεβάζουμε με προσοχή τη χαρτοπετσέτα πάνω στην επιφάνεια του νερού έτσι 
ώστε η καρφίτσα ή ο συνδετήρας να είναι εντελώς οριζόντια. 
5. Αφήνουμε με προσοχή τη χαρτοπετσέτα. 
6. Η καρφίτσα/ συνδετήρας θα επιπλέει ενώ η χαρτοπετσέτα σιγά- σιγά θα 
καταβυθιστεί.

http://web.jjay.cuny.edu/~acarpi/NSC-2/Jesus%20Lizard.avi
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=57
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=57
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ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

Παρατήρηση 
Αν θέλουμε να διασπάσουμε τις δυνάμεις συνοχής μεταξύ των μορίων του νερού θα 
χρησιμοποιήσουμε ένα συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό. 
Βουτάμε το δάκτυλό μας στο υγρό πιάτων. 
Ακουμπάμε με προσοχή το δάκτυλο στην επιφάνεια του νερού.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το αντικείμενο που 
επιπλέει βυθίζεται.

Κάντε διπλό κλικ πάνω στην εικόνα για να 
απολαύσετε υπέροχες σταγόνες νερού

                                                                                       

(Το βίντεο βρίσκεται στην παρακάτω 
Ιστοσελίδα)          
ΕΡΩΤΗΣΗ     4  η  
Πώς συντηρείται ο υδρολογικός κύκλος μέσω των φυτών

Συνεργασία υποομάδων και ομάδων:
Η κάθε υπο-ομάδα συγκεντρώνει τα στοιχεία της έρευνάς τους και  τα προσεγγίζει 
περιγραφικά, ερμηνευτικά και κριτικά μέσα στην ομάδα τους. Ακολουθεί η συνεργασία 
των ομάδων(1η και 2η, καθώς και 3η και 4η) με διαφορετικό υπο-θέμα, αναζητώντας 
διασυνδέσεις και κοινούς τόπους στο φυσικό και κοινωνικό υπο-θέμα αντίστοιχα.

ΕΡΩΤΗΣΗ     6  η      
Πώς συντηρείται ο υδρολογικός κύκλος μέσω των φυτών
Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 1η   ομάδα καθώς και η 3η ομάδα

Δραστηριότητα Α΄(1η υπο-ομάδα της 1ης και 3ης ομάδας)
Αφού επιλέξετε ένα φυτό, να καλύψετε το μισό με μία 
διαφάνεια σύμφωνα με την εικόνα και να το τοποθετήσετε σε 
μια φωτεινή θέση. Επί δέκα ημέρες να παρατηρείτε τυχόν 
αλλαγές.
-συνεχίζει το φυτό να αναπτύσσεται (και στις δύο μεριές);
-ποια είναι η εμφανής διαφορά μεταξύ σκεπασμένου φυτού και 
ακάλυπτου φυτού;
-αφού κατά τη φωτοσύνθεση απαιτείται και δεν παράγεται 
νερό, πως δικαιολογείτε την παρουσία υγρασίας στα φύλλα 
του;
-γιατί στο ακάλυπτο φυτό δεν υπάρχει υγρασία;

http://www.authorstream.com/Presentation/minh.jihngu-71370-colour-collision-amazing-water-
drops-doina-special-pictures-new-photos-art-powerpoint-effects-nice-muller-digital-
1206359041253380-4-entertainment-ppt/

http://www.authorstream.com/Presentation/minh.jihngu-71370-colour-collision-amazing-water-drops-doina-special-pictures-new-photos-art-powerpoint-effects-nice-muller-digital-1206359041253380-4-entertainment-ppt/
http://www.authorstream.com/Presentation/minh.jihngu-71370-colour-collision-amazing-water-drops-doina-special-pictures-new-photos-art-powerpoint-effects-nice-muller-digital-1206359041253380-4-entertainment-ppt/
http://www.authorstream.com/Presentation/minh.jihngu-71370-colour-collision-amazing-water-drops-doina-special-pictures-new-photos-art-powerpoint-effects-nice-muller-digital-1206359041253380-4-entertainment-ppt/
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H διαδρομή του διαπνευστικού ρεύματος από 
το έδαφος μέσω του φυτού μέχρι την 
ατμόσφαιρα.

Δραστηριότητα Β΄(2η υπο-ομάδα της 1ης και 3ης ομάδας)
Να μελετήσετε το παρακάτω κείμενο και να συζητήσετε στην τάξη για τη μετακίνηση 
του νερού μέσα από το φυτό.

Μια υδάτινη ύλη: το συνεχές έδαφος-φυτό-ατμόσφαιρα
Μια υδάτινη στήλη δημιουργείται στο συνεχές έδαφος-φυτό-ατμόσφαιρα, από την 
μετακίνηση του νερού ανάμεσά τους. Οι μηχανισμοί που συμμετέχουν στην πρόσληψη 
νερού από τις ρίζες ως τα άνθη, ο έλεγχος της υδατικής κατάστασης και η ρύθμιση 
υδατικών σχέσεων σχετίζονται με τη μεταφορά ύδατος σε όλο το φυτικό σώμα.

Για να διατηρείται μια 
υδατική στήλη μεταξύ γης, φυτικού οργανισμού και ατμόσφαιρας χρειάζεται 
συνεισφορά από φαινόμενα ωσμωτικά, από την πίεση σπαργής και από την υδραυλική 
ανύψωση του νερού.  Το νερό συγκρατείται στο έδαφος, σε μορφή διαλύματος, και από 
εκεί προσλαμβάνεται από τις ρίζες των φυτών. Νερό υπάρχει στο έδαφος, άπτεται 
των σπόρων με δυνάμεις συνάφειας και εισέρχεται με διάχυση από το περισπέρμιο, 
διογκώνοντας δομικά στοιχεία, μέχρι να συναντηθεί με το έμβρυο και να αρχίσουν οι 
κυτταρικές διαιρέσεις και η επιμήκυνση των κυττάρων. Νερό εισέρχεται από τα 
ακρόρριζα στο φυτικό σώμα, μέσα από ειδικά δομικά στοιχεία που συνεισφέρουν στο 
αγωγό σύστημα των φυτών. Αναπτύσσεται το αρτίβλαστο όπου το νερό κινείται με 
διαβάθμιση πιέσεων στο αγωγό ιστό. Το νερό ανέρχεται, κινούμενο, ενάντια στη 
βαρύτητα, με υποπέσεις ως τους βλαστούς και τα φύλλα. Νερό από την επιφάνεια των 
φύλλων (από τα στόματα) κινείται αρχικά με διάχυση, η οποία οφείλεται σε 
διαβάθμιση συγκεντρώσεων, μέχρι να φτάσει στην ατμόσφαιρα, όπου η διαβάθμιση 
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Υλικά 
• Καλλιτεχνικός πηλός ή μοντέλο 

πλαστικού βουνού
• Πλαστικό κουτί παπουτσιών με 

καπάκι
• Τρυβλίο Petri 
• Φανός
•  Νερό 
• Θρυμματισμένος πάγος
 
 

πιέσεων γίνεται η κυρίαρχη κινητήρια δύναμη. Αυτή η έξοδος και απώλεια του νερού 
από τα στόματα με μορφή υδρατμών ονομάζεται διαπνοή.
Το νερό κατά τη διαδρομή του μέσα από το φυτικό σώμα, προσφέρεται να 
χρησιμοποιηθεί  σε διεργασίες που σχετίζονται με τη δομή και το μεταβολισμό των 
φυτών. Παρόλη την πολύπλοκη βιοχημική δουλειά που γίνεται μέσα στα φυτά, και 
παρόλο που τα φυτά περιέχουν πολύ νερό  στους ιστούς τους, το ποσοστό του νερού 
που τελικά χρησιμοποιείται είναι πολύ λίγο, σε σχέση με το ποσοστό του νερού που 
διέρχεται. Μεγάλη ποσότητα του προσλαμβανόμενου νερού από τα φυτά εξέρχεται 
στην ατμόσφαιρα με τη διαπνοή και συμβάλλει στη συντήρηση του υδρολογικού 
κύκλου. Από τα στόματα των φύλλων επιτελείται ταυτόχρονα και η φωτοσύνθεση, που 
επηρεάζεται από σχέσεις νερού. Καθημερινά περίπου 500 μόρια νερού ξοδεύονται για 
κάθε μόριο διοξειδίου του άνθρακα που ενσωματώνεται με τη φωτοσύνθεση.
Το υδατικό συνεχές αφορά σε όλους τους φυτικούς ιστούς και όλα τα φυτά.

Συνεργασία υποομάδων και ομάδων:
Η κάθε υπο-ομάδα συγκεντρώνει τα στοιχεία της έρευνάς τους και  τα προσεγγίζει 
περιγραφικά, ερμηνευτικά και κριτικά μέσα στην ομάδα τους. Ακολουθεί η συνεργασία 
των ομάδων(1η και 2η, καθώς και 3η και 4η) με διαφορετικό υπο-θέμα, αναζητώντας 
διασυνδέσεις και κοινούς τόπους στο φυσικό και κοινωνικό υπο-θέμα αντίστοιχα.

Στην     ολομέλεια  : Συζητείστε στην ολομέλεια του Τμήματος για τον χαρακτηριστικό 
δεσμό του νερού (πολικό) και το δεσμό υδρογόνου, που είναι η αιτία όλων των 
ιδιοτήτων του νερού.

ΕΡΩΤΗΣΗ     7  η  
Πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε μοντέλα του κύκλου του νερού;
Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 1η   ομάδα καθώς και η 3η ομάδα

Δραστηριότητα 
Το     ταξίδι     μιας     σταγόνας     νερού  
 Επιδιώξεις 
Οι μαθητές:

• να αναπτύξουν δεξιότητες μοντελοποίησης.
• να περιγράφουν την ανακύκλωση του νερού στη φύση. 

Στόχοι
Για να απαντήσουν στην πιο πάνω ερώτηση τα παιδιά πρέπει να φτιάξουν ένα μοντέλο 
του κύκλου του νερού. Μέχρι να φτάσουν στο τελικό, βελτιωμένο μοντέλο πρέπει να 
φτιάξουν αρκετά μοντέλα, τα οποία να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν μέσα από 
άντληση καινούριων πληροφοριών. 

Ενδεικτικά μοντέλα
Παραδείγματα Κατασκευής Μοντέλων του Κύκλου του Νερού
Πρώτη κατασκευή(1η υπο-ομάδα της 1ης και 3ης ομάδας)
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Αφού κατασκευάσετε το παραπάνω μοντέλο, να το συγκρίνετε με την εικόνα που 
περιγράφει τον κύκλο του νερού και να απαντήσετε τις ερωτήσεις

Ερωτήσεις
1. Ποιο μέρος της δραστηριότητας προσομοίωσης είναι η εξάτμιση;
2. Ποιο μέρος της προσομοίωσης είναι η συμπύκνωση;
3. Ποιο μέρος της προσομοίωσης είναι η βροχόπτωση;
4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας και τι αντιπροσωπεύει;
5. Ποια στοιχεία για τον κύκλο του νερού δεν εκπροσωπούνται;
6. Πώς θα μπορούσαμε να αποδείξετε τη διαπνοή σε αυτή τη δραστηριότητα;
7. Η συμπύκνωση εμφανίζεται στο κουτί χωρίς τον πάγο;  Γιατί ή γιατί όχι;
8. Μετά την παρακολούθηση αυτής της δραστηριότητας, να εξηγήσετε γιατί το 

νερό είναι ένας ανανεώσιμος πόρος.

Δεύτερη κατασκευή(Από περιβαλλοντικό πρόγραμμα μαθητών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου)
(2η υπο-ομάδα της 1ης και 3ης ομάδας)

Υλικά
• Τρία πλαστικά μπουκάλια αναψυκτικών των 

δυο λίτρων με τα πώματά τους (μπουκάλια του 
ενάμισι λίτρου)

• 60 εκατοστά χοντρό φιτίλι (βαμβακερό)
•  Ένα κουτάκι από φωτογραφικό φιλμ
• Χώμα, νερό, παγάκια, μικρά φυτά (υδροχαρή) ή 

σπόρους, ψαλίδι
• Κάλυμμα από ένα κουτί (π.χ. φωτοαντιγραφικό 

χαρτί)
• Ένα καρφί, διάφανη κολλητική ταινία και 

μαχαίρι 
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Τρόπος     Κατασκευής:  

1. Κόψτε με το μαχαίρι, χρησιμοποιώντας για ασφάλεια το κάλυμμα από το 
φωτοαντιγραφικό χαρτί, το ένα μπουκάλι (Α) όπως δείχνει η εικόνα 1 και 2 
(ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαραίτητη η παρουσία ενός ενήλικα)

Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3

2. Κόψτε και τα δυο άλλα μπουκάλια (Β, Γ) όπως βλέπετε στην εικόνα 3
3. Ανοίξτε μια τρύπα με ένα καρφί στο πώμα του ενός μπουκαλιού (Β) και περάστε 

ένα κομμάτι φιτίλι περίπου 40-60 εκατοστά (εικόνα 4). (προσέξτε το φιτίλι να 
περισσεύει κάτω από το πώμα περίπου 5 εκατοστά). Βιδώστε το πώμα στο 
μπουκάλι όπως φαίνεται στην εικόνα 5

4. Δέστε γύρω από το λαιμό ενός μπουκαλιού (χωρίς να έχετε βγάλει το πώμα) 
ένα κομμάτι φιτίλι και αφήστε να κρέμεται για περίπου 7 εκατοστά. (εικόνα 6)

Εικόνα 7 Εικόνα 8 Εικόνα 9

5. Ρίξτε λίγο χώμα στο μπουκάλι (Β). Φυτέψτε τα φυτά σας. Φροντίστε, όταν 
ρίχνετε το χώμα το φιτίλι να στέκεται όρθιο. Ρίξτε χώμα μέχρι να σκεπαστεί το 
φιτίλι και τα φυτά σας να έχουν φυτευτεί σωστά. (Εικόνες 7, 8, 9)

6. Τοποθετήστε σε κάποιο σημείο του μπουκαλιού (Β) μέσα στο χώμα το κουτάκι 
από το φιλμ. (εικόνα 10)

Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6
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          Εικόνα 10     Εικόνα 11                Εικόνα 12
7. Ρίξτε στο μπουκάλι (Α) τόσο νερό ώστε όταν 

τοποθετήστε το μπουκάλι (Β), όπως φαίνεται στην 
εικόνα, το φιτίλι που περισσεύει από το πώμα να 
υγραίνεται. (Το νερό στο μπουκάλι (Α) προσομοιώνει τα 
υπόγεια νερά) (εικόνες 11, 12)

8. Στερεώστε τα δυο μπουκάλια με διάφανη κολλητική 
ταινία. 

9. Στερεώστε και το τρίτο μπουκάλι (Γ), φροντίζοντας το 
φιτίλι του να κρέμεται μέσα στο κουτί του φιλμ (αυτή 
θα είναι η «λίμνη μας). Στερεώστε τα δυο μπουκάλια με 
διάφανη κολλητική ταινία.

10. Ρίξτε νερό και πάγο στο τρίτο μπουκάλι (Γ). Περιμένετε 
λίγο και κάντε τις παρατηρήσεις σας.

11. Τις επόμενες μέρες κοιτάξτε στο κουτάκι του φιλμ.
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Σκεύη & Υλικά
• μεγάλο και μικρό διαφανές μπολ
• διαφανής μεμβράνη
• μικρό γλαστράκι
• χώμα
• πέτρες
• νερομπογιά

Τρίτη κατασκευή(1η υπο-ομάδα της 1ης και 3ης ομάδας)

  

1. Προσθέστε στο μικρότερο δοχείο τις πέτρες και από πάνω το χώμα, και τοποθέτησε 
το γλαστράκι με το φυτό.
2. Τοποθετήστε το μικρότερο δοχείο στο μεγαλύτερο.
3. Προσθέστε ζεστό νερό και αλάτι στο μεγάλο μπολ.
4. Καλύψτε το μεγάλο μπολ με τη μεμβράνη όσο γίνεται πιο στεγανά.
5. Τοποθετήστε μια μικρή πέτρα στο κέντρο της μεμβράνης.
6. Περιμένετε για λίγο. Τι παρατηρείτε;
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7. Επαναλάβετε τη διαδικασία προσθέτοντας λίγες σταγόνες χρωστικής (νερομπογιά, 
μελάνι) στο νερό του μπολ.
Τι παρατηρείτε;

 Τέταρτη κατασκευή  (2η υπο-ομάδα της 1ης και 3ης ομάδας)

ΥΠΟΘΕΜΑ     2  Ο  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ     1  η  

Τι είναι το υδάτινο αποτύπωμα;
Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 2η   ομάδα καθώς και η 4η ομάδα

Δραστηριότητα Α΄(1η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Οι μαθητές αφού μελετήσουν το παρακάτω κείμενο να συζητήσουν και να 
ανταλλάξουν απόψεις στο εξής ερώτημα: 
Ποιο υδάτινο αποτύπωμα είναι μεγαλύτερο και γιατί: α)των προϊόντων που 
παράγονται στο χωράφι, β)των επεξεργασμένων προϊόντων ή γ)των κτηνοτροφικών 
προϊόντων; 

Δραστηριότητα Β΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Τι σημαίνει η έκφραση «Κρέας που διψάει»… 

Κείμενο
Το υδάτινο αποτύπωμα είναι ένας διεθνής όρος στην επιστήμη του περιβάλλοντος 
που προσδιορίζει την ποσότητα του νερού που καταναλώνεται από έναν πληθυσμό σε 
σχέση με το επίπεδο διαβίωσης του υπό εξέταση πληθυσμού. Σε επίπεδο κράτους, το 
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υδάτινο αποτύπωμα καθορίζεται ως η ποσότητα του φρέσκου νερού που χρειάζεται 
για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες καταναλώνονται από τους 
κατοίκους της χώρας. Το εσωτερικό υδάτινο αποτύπωμα μιας χώρας δείχνει την 
ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται από εγχώριες πηγές προκειμένου να παραχθούν 
προϊόντα και υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας, ενώ το εξωτερικό υδάτινο 
αποτύπωμα είναι η ποσότητα νερού που χρησιμοποιήθηκε σε άλλες χώρες 
προκειμένου να παραχθούν προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες καταναλώθηκαν στο 
εσωτερικό της χώρας.
Η παγκοσμιοποίηση αγορών, προϊόντων, κεφαλαίου και εργατικής δύναμης εισάγει το 
νέο μοντέλο υδάτινου αποτυπώματος σε καταναλωτικο-κεντρικό και όχι παραγωγικο-
κεντρικό και ταυτίζεται ως φιλοσοφία με τη γενικότερη αντίληψη που κυριαρχεί στον 
οικολογικό χώρο, όπου το μοντέλο κατανάλωσης τείνει να παίζει όλο και 
σημαντικότερο ρόλο. Έτσι, στο μοντέλο ενσωματώνεται πλέον η διαθέσιμη γη για την 
παραγωγή αγροτικών προϊόντων, τα υδάτινα συστήματα που χρειάζονται για να 
κάνουν αυτή τη γη να παράγουν προϊόντα, ενώ προσμετρούνται τα απόβλητα που 
παράγονται σε σχέση πάντα με το επίπεδο διαβίωσης και τον αριθμό των κατοίκων 
της περιοχής ή του κράτους που εξετάζονται.
Η συνολική κατανάλωση νερού για την αγροτική παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο 
εκτιμάται σε 6.390Gm3/έτος και το προϊόν που καταναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα 
είναι το ρύζι (απορροφά 21% της παγκόσμιας κατανάλωσης). Το δεύτερο πιο 
υδροβόρο προϊόν είναι το σιτάρι (απορροφά 12% της παγκόσμιας κατανάλωσης) για 
την παραγωγή ίδιας ποσότητας όπως το ρύζι. 
Τα επεξεργασμένα όσπρια και δημητριακά «ενσωματώνουν « κατά την επεξεργασία 
τους περισσότερο νερό από τα προϊόντα που παράγονται στο χωράφι (μεγαλύτερο 
αποτύπωμα) και οι ζωοτροφές έχουν μεγαλύτερο αποτύπωμα από τα υπόλοιπα 
δημητριακά. Η διατροφή των ζώων απαιτεί μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών, νερό για 
τα ίδια τα ζώα αλλά και νερό για τον καθαρισμό τους (όπως και των χώρων 
εκτροφής). Για παράδειγμα για την παραγωγή ενός κιλού μοσχαρίσιου κρέατος χωρίς 
κόκκαλα έχουν ήδη δαπανηθεί στην αλυσίδα παραγωγής περίπου 6.6 Kg ζωοτροφών, 
36Kg άχυρο και 1551Kg νερό (πόσιμο ή για καθαρισμό).

ΕΡΩΤΗΣΗ     2  η  
Ποιά είναι η ετυμολογία της λέξης «νερό»; Υπάρχουν εκφραστικά σχήματα με 
θέμα το νερό που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας;

Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 2η   ομάδα καθώς και η 4η ομάδα

Δραστηριότητα Α΄(1η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Οι μαθητές θα ανατρέξουν σε λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας  για να βρουν την 
ετυμολογία της λέξης.

Δίδεται ως βοήθημα το παρακάτω κείμενο:

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
Ερευνώντας ετυμολογικά τη λέξη νερό διαπιστώνουμε ότι προέρχεται από τη λέξη 
νηρόν, και αυτή από τη λέξη νηρός (συνηρημένος τύπος του νεαρός) που σημαίνει 
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πρόσφατος ή ακραιφνής. Το νηρόν είναι το νερό  που μόλις μεταφέρθηκε από την 
πηγή. Νάμα είναι πρόσφατο, δροσερό νερό όπως και κάθε τι υδάτινο που ρέει.
Η λέξη ύδωρ σχετίζεται με τη λατινική λέξη unda. Οι ρίζες της φθάνουν παρά το ύω 
(ποτίζω) και το ύωρ (με τον πλεονασμό του δ) ύδωρ. Η λέξη νερό απέκτησε τη 
σημερινή της σημασία από τη συνεισφορά νεαρόν ή νηρόν ύδωρ, στην οποία το 
επίθετο υπερίσχυσε του ουσιαστικού και το αντικατέστησε στην καθημερινή ζωή.

Δραστηριότητα Β΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)

Στις  ιστοσελίδες οι μαθητές μπορούν να βρουν παροιμίες και εκφραστικά σχήματα με 
θέμα το νερό. http://www.schools.ac.cy/constantinoupoleos-dim/13-ergasies2009-
10/st2/st2-paroimies-nero.htm

http://www.paidika.gr/index.php?
option=com_content&task=view&id=2296&Itemid=83

Τι θέλουν να πουν όλες αυτές οι φράσεις του νερού; Αναζητήστε το βαθύτερο νόημα 
και το δίδαγμά τους

Εκφράσεις (ενδεικτικές)

• κάνω μια τρύπα στο νερό : αποτυγχάνω
• βάζω το νερό στ' αυλάκι : οδηγώ μια υπόθεση σε καλό δρόμο
• χάνω τα νερά μου : βρίσκομαι σε αμηχανία εξαιτίας αλλαγής
• είμαι ή βρίσκομαι έξω από τα νερά μου : δεν κατέχω το αντικείμενο
• σαν τα κρύα τα νερά : εξαιρετικής ομορφιάς
• τον φέρνω στα / με τα νερά μου : προσεταιρίζομαι κάποιον, κάνοντάς τον 

να συμφωνεί μαζί μου
• ένα ποτήρι νερό : η στοιχειώδης φροντίδα και περιποίηση σε κάποιον
• το αίμα νερό δεν γίνεται : οι οικογενειακοί δεσμοί δεν επιτρέπουν έχθρητες
• έσπασαν τα νερά : άνοιξε ο αμνιακός σάκος και πλησιάζει η ώρα του τοκετού
• βάζω νερό στο κρασί μου : γίνομαι πιο διαλλακτικός ή λιγότερο απαιτητικός
• πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό : είμαι ανίκανος να αντιμετωπίσω την 

παραμικρή δυσκολία

ΕΡΩΤΗΣΗ      3  η  
Πώς συνέβαλε το νερό στην ανάπτυξη του πολιτισμού;

Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 2η   ομάδα καθώς και η 4η ομάδα

Δραστηριότητα Α΄(1η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Οι μαθητές δημιουργούν έναν κατάλογο με το «νερό» σε διάφορες γλώσσες του 
κόσμου.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Λατινικά: aqua  (άκουα)
Αγγλικά:  water (γουότερ)
Γαλλικά:  eau   (ό)
Γερμανικά: wasser (βάσα)
Σέρβικα: BOДA  (βόντα)

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2296&Itemid=83
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2296&Itemid=83
http://www.schools.ac.cy/constantinoupoleos-dim/13-ergasies2009-10/st2/st2-paroimies-nero.htm
http://www.schools.ac.cy/constantinoupoleos-dim/13-ergasies2009-10/st2/st2-paroimies-nero.htm
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Ιταλικά:  acqua  (άκουα)
Δανέζικα:  vand  (βαντ)
Ισπανικά:   agua  (άκουα)
Ρωσικά:  BOДA  (βόντα)
Ολλανδικά:  water (βάτερ)
Αλβανικά: Ujë  (ούι)
Κουρδικά:  αν (αβ)

Αραβικά : ( μάϊ)
Φινλανδικά:  vesi  
Πορτογαλικά:  água
Σουηδικά:  vatten
Ουγγρικά:  viz
Καταλανικά: Aigua
Ινδονησιακά: Air
Γιαπωνέζικα:  Mizu

Δραστηριότητα Β΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Ζητείται από τους  μαθητές να καταγράψουν τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν 
κοντά στο νερό. Παράλληλα να μελετήσουν τον χάρτη της Ευρώπης και να 
καταγράψουν σε έναν πίνακα τις πόλεις της Ευρώπης στην ενδοχώρα που είναι 
κτισμένες κοντά σε λίμνες ή σε ποτάμια. 

Ενδεικτικό κείμενο
Νερό, η πηγή των πολιτισμών
Οι σημαντικότεροι πολιτισμοί γεννήθηκαν κοντά στο νερό. Ιδιαίτερα, στη Μεσόγειο το 
νερό έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτισμών. Οι δρόμοι των 
ποταμών και των θαλασσών προμήθευαν στις ανθρώπινες κοινωνίες όχι μόνο νερό για 
τις καλλιέργειες και μέσα διατροφής, αλλά κι έναν ασφαλή κι εύκολο δρόμο για τις 
μετακινήσεις, το εμπόριο, τις ανταλλαγές προϊόντων, αλλά και την επικοινωνία 
μεταξύ των ανθρώπων, των λαών, των πολιτισμών! Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός 
συνέδεσε τη ζωή του με τον ποταμό Νείλο, ο πολιτισμός της Μεσοποταμίας με τον 
Τίγρη και τον Ευφράτη, ο ελληνικός πολιτισμός με τα πλούσια παράλια. 

Δραστηριότητα Γ΄(1η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Ζητείται από τους μαθητές να κάνουν μια μικρή λαογραφική έρευνα, να αναζητήσουν 
ήθη και έθιμα στον τόπο τους, που να σχετίζονται με το νερό! Μπορούν ακόμη να 
ψάξουν στα έθιμα ολόκληρης της Μεσογείου. 

Ενδεικτική δραστηριότητα Δ΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Επίσκεψη στο μουσείο του νερού στη Δημητσάνα (χρήσεις του νερού στην προ-
βιομηχανική εποχή)

Ενδεικτική δραστηριότητα Ε΄
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Επίσκεψη στο Δισπηλιό. Oι συστηματικές ανασκαφές (1992 και εξής) αποκαλύπτουν τα 
λείψανα ενός εκτεταμένου λιμναίου οικισμού της Νεότερης     Νεολιθικής  , από τους 
σημαντικότερους και παλαιότερους του είδους στην Eυρώπη.

ΕΡΩΤΗΣΗ     4  η  
Πώς η βιομηχανική επανάσταση συνέβαλλε στη δημιουργία προβλημάτων 
του νερού.
Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 2η   ομάδα καθώς και η 4η ομάδα

Δραστηριότητα  Α΄(1η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες για τα προβλήματα που συνδέονται με το νερό 
στις μέρες μας στο διαδίκτυο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα καταγράφουν. 
Στη συνέχεια σε κανσόν σχεδιάζουν τον κύκλο του νερού ενώ σε μια διαφάνεια κάποια 
σύμβολα για να δείξουν τις κυριότερες πηγές ρύπων. Τοποθετούν στο κανσόν με τον 
κύκλο του νερού τη διαφάνεια και συνειδητοποιούν τις κυριότερες πηγές ρύπων στον 
κύκλο του νερού.

Δραστηριότητα Β΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Οι μαθητές μελετούν προσεκτικά το παρακάτω κείμενο, εντοπίζουν τα συγκεκριμένα 
προβλήματα και συζητούν πως τα προβλήματα αυτά τροποποιούν τον κύκλο του 
νερού. Παράλληλα μπορούν να οργανώσουν μία έρευνα για τις πιθανές πηγές 
ρύπανσης του νερού στην περιοχή τους. Αφού μαζέψουν όλες τις πληροφορίες, θα 
καταγράψουν τα προβλήματα της περιοχής τους σε ένα μεγάλο χαρτόνι και τις 
πιθανές λύσεις και θα το αναρτήσουν στον πίνακά ανακοινώσεων του σχολείου τους. 

Κείμενο
Η ανθρωπότητα στηρίχθηκε στον κύκλο του νερού και προοδευτικά τον 
εκμεταλλεύθηκε πλήρως και τον χρησιμοποίησε για να πει, να πλυθεί, να ποτίσει τις 
καλλιέργειες, να μετρήσει τον χρόνο στις κλεψύδρες, και τέλος ως ενεργειακή πηγή 
για να κινήσει μύλους που έδωσαν ζωή στο άλεσμα των σιτηρών, στην υφαντική, στις 
μηχανές πριονίσματος των ξύλων ή τυλίγματος μεταξιού, παραγωγής χαρτοπολτού, 
κατεργασίας δέρματος, στίλβωσης μετάλλων, καθαρισμού μεταλλευμάτων ή κίνησης 
φυσερών σε υψικαμίνους. Ύστερα μεταχειρίστηκε τη διαστολή του νερού που περνά σε 
αέρια φάση για να φτιάξει ατμομηχανές και έπειτα κινητήρες, για να εξοπλίσει πλοία 
και να προμηθευτεί ηλεκτρικό ρεύμα.
Η ανθρώπινη κοινωνία, στη διάρκεια των αιώνων, στη φορά της προς τα εμπρός, 
διατάραξε την πορεία του νερού. Πιεζόμενη από τις αυξανόμενες απαιτήσεις της και 
τη δημογραφική έκρηξη, επιδόθηκε σε άκρατη αποψίλωση δασών, σε υπέρμετρη 
άντληση και σε βίαιη εκσκαφή και εκτροπή ποταμών. Για να αρδεύσει τις καλλιέργειες 
της, να αποκομίσει υδροηλεκτρική ενέργεια και να παλέψει ενάντια στις πλημμύρες, 
ορθώνει δεξαμενές και φράγματα, ενώ η ανάπτυξη των ανθρωπίνων κοινωνιών 
δημιούργησε πλήθος ρύπων που καταλήγουν στους ωκεανούς. 
Παράλληλα η ρύπανση του νερού πήρε σημαντικές διαστάσεις σε όλον τον κόσμο. Τα 
ποτάμια μεταμορφώνουν τους ωκεανούς σε κάδους απορριμμάτων. Ο υπερβολικός 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1992
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εμπλουτισμός των γεωργικών ποτισμάτων με μίγματα οργανικών παραγώγων θείου 
και φωσφόρου καταλήγουν στα θαλασσινά νερά προκαλώντας ασφυξία στις κλειστές 
και ημίκλειστες θάλασσες. Η υπερεκμετάλλευση του νερού του υπεδάφους, που δεν 
προλαβαίνει να ανανεωθεί στη διάρκεια ενός ή δύο αιώνων, οδηγεί μοιραία στην 
ερήμωσή του. Οι χημικοί ρύποι, και ιδιαίτερα εκείνοι που αφορούν σε τοξικά μέταλλα, 
συνεχίζονται αδιάκοπα. Ναυτικά ατυχήματα μεταφοράς πετρελαίου, διαρροές από 
θαλάσσιες γεωτρήσεις, καθαρισμοί δεξαμενών, πληθαίνουν τις πετρελαιοκηλίδες και 
τη ρύπανση με υδρογονάνθρακες στην ανοικτή θάλασσα.
Η πίεση που ασκεί ο άνθρωπος στον κύκλο των ηπειρωτικών νερών είναι κάθε άλλο 
παρά αμελητέα: το 1/3 ή 1/4 της κανονικής ροής των επίγειων νερών χρησιμοποιείται 
πλέον με κάθε τρόπο. Όλα αυτά, μακροπρόθεσμα, διαταράσσουν τα πολύπλοκα 
συστήματα διαχείρισης της επίγειας διανομής του νερού και μπορεί να προκαλέσουν 
την αποξήρανση ποταμών και υπόγειων αποθεμάτων και να καταστρέψουν ισορροπίες 
που θα είναι αδύνατον να αποκατασταθούν.

Δραστηριότητα Γ΄(1η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Επίλυση προβλήματος
Τα τελευταία χρόνια ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους επιστήμονες 
είναι η μείωση των υδατικών αποθεμάτων, δηλαδή του νερού. Όμως, όπως γνωρίζετε 
το νερό κάνει συνεχώς ένα κύκλο στη φύση! Για ποιο λόγο μειώνεται το διαθέσιμο 
νερό;

Δραστηριότητα Δ΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)

Οι μαθητές παρακολουθούν στην παρακάτω ιστοσελίδα το βίντεο και ανταλλάσουν 
σκέψεις και ιδέες μεταξύ τους αν και κατά πόσο εξωπραγματικό είναι το βίντεο που 
είδαν. 
Κατόπιν συζητούν για το πρόβλημα της λειψυδρίας και πώς ο καθένας μπορεί να 
συμβάλλει στον περιορισμό και στη λύση του προβλήματος.
Οι απαντήσεις μπορούν να πάρουν τη μορφή ενός θεατρικού δρώμενου.

Νερό     -     Γράμμα     από     το     2070   

http://www.youtube.com/watch?v=Q4SirjZv1b0

Δραστηριότητα Ε΄(1η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Σας ζητείται μια διαφημιστική καμπάνια από ένα τηλεοπτικό κανάλι για τη βιώσιμη 
διαχείριση και προστασία του νερού.  Πώς θα την σχεδιάζατε; Ποιο είναι το κεντρικό 
σημείο που θα προβάλλατε; Η καλύτερη θα βραβευθεί.

Δραστηριότητα ΣΤ΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Αφού μετρήσετε την κατανάλωση του νερού και τις πιθανές διαρροές στο σχολείο σας 
να προτείνετε τρόπους μείωσης της. Ποια από τα παραπάνω ζητήματα τα 
αντιμετωπίζετε και στο σπίτι σας;
Ενδεικτικά βήματα
1. Να καταμετρήσετε τις βρύσες που υπάρχουν στο σχολείο σας 

http://www.youtube.com/watch?v=Q4SirjZv1b0
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=9&ved=0CFEQtwIwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQ4SirjZv1b0&ei=s8eqTYTNPNGLswa9w-ngAQ&usg=AFQjCNGSCX3XBAs98eC7KISlJsp_xjB6TA
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2. Να σημειώσετε την ένδειξη στο ρολόι της ΕΥΔΑΠ την Παρασκευή το μεσημέρι και 
να την ξαναδείτε το πρωί της Δευτέρας και εφόσον το σχολείο έμεινε κλειστό. 
Υπάρχει διαρροή;
3. Αν υπάρχει διαρροή (βρύσες, καζανάκια)να προσπαθήσετε να την εντοπίσετε και να 
διορθώσετε τις βλάβες.

ΕΡΩΤΗΣΗ     5  η     
Σε ποιον ανήκει το νερό; Είναι δυνατό το νερό να ανήκει σε κάποιον;
Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 2η   ομάδα καθώς και η 4η ομάδα

Δραστηριότητα Α΄(Παιγνίδι ρόλων)  (1η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Πολλές φορές έχουν προκύψει διαφωνίες μεταξύ των κατοίκων διαφορετικών 
περιοχών αναφορικά με τη διάθεση του νερού.
Διαβάστε προσεκτικά για το ακόλουθο περιβαλλοντικό ζήτημα και προσπαθήστε να 
βρείτε μία λύση!

Ενδεικτικό διδακτικό σενάριο
Στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας το Υπουργείο Περιβάλλοντος προτίθεται να 
δώσει έγκριση για την κατασκευή ενός φράγματος στον ποταμό Πηνειό. Οι 
εκπρόσωποι του Υπουργείου υποστηρίζουν ότι η κατασκευή του φράγματος θα δώσει 
λύση στο μεγάλο πρόβλημα της υδροδότησης της γειτονικής πόλης των Φαρσάλων 
και θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις εποχιακές πλημμύρες. Το ποτάμι διασχίζει 
την περιοχή στην οποία βρίσκονται πολλά χωριά και καλλιέργειες κηπευτικών. Οι 
έντονες βροχοπτώσεις της περιοχής έχουν σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να 
πλημμυρίζει η περιοχή και να σχηματίζονται εποχιακά τέλματα, τα οποία 
αναγνωρίζονται από την Ε.Ε. ως οικότοποι προτεραιότητας για προστασία. Πολλοί 
κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται στην περιοχή διαμαρτύρονται ότι το φράγμα 
αποτελεί ένα τεράστιο έργο, που θα έχει δραματικές συνέπειες για το περιβάλλον, 
αλλά θα επιφέρει κιόλας μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Μάλιστα, 
κατέληξαν με προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα, 
χωρίς όμως, αποτέλεσμα.

Δραστηριότητα Β΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Μετά από τους πολέμους για το πετρέλαιο, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι πόλεμοι του 
μέλλοντος να γίνουν για το νερό. Μετά από τη μάχη του μαύρου χρυσού, θα 
ακολουθήσει η μάχη του γαλάζιου.
Να αναλύσετε διεξοδικά την φράση «ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό» και να 
γράψετε τις τεκμηριωμένες απόψεις σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ     6  η     
Πώς συνδέεται το νερό με τη λογοτεχνία;
Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 2η   ομάδα καθώς και η 4η ομάδα

Δραστηριότητα Α΄(1η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Να αναλύσετε το παρακάτω κείμενο.  

Οι φωνές των νερών του Στρατή Μυριβήλη
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Ένα δάσος στη μέση της Γης. και ο θεϊκός κουφός να στέκεται όρθιος. και πλάι του να 
τρέχει το ποτάμι, να τρέχει χωρίς ήχο. Να το κοιτάζει και να μην ακούει τις φωνές 
του. Αυτές οι φωνές του νερού, που μέσα στη νύχτα συνηχούν σαν εκκλησιαστικό 
όργανο, χύνουνται μέσα στην εκστατική ψυχή του ανθρώπου, όπως μέσα σε άβυσσο. 
Χύνουνται και τη γεμίζουν προσευχή.
Μέσα στη μνήμη μου κρατώ τόσες φωνές των νερών. Είχανε κυκλωθεί τα παιδιάτικα 
χρόνια μου από τα κρυφομιλήματα του καλοκαιριάτικου Αιγαίου, και κατόπι, σαν 
ερχόταν ο χειμώνας, και η Ανατολή κατέβαζε κείνες τις μεγαλόπρεπες αγριοκαιριές. 
Άρχιζε να βογγάει το πέλαγο, να βρουχιέται σαν το λιοντάρι και να χυμάει κατάστηθα 
πάνω στους πελώριους όρθιους βράχους, να τους τραντάζει συθέμελα. Από τότε οι 
φωνές του Αιγαίου λικνίζουν όλους τους στοχασμούς και όλα μου τα όνειρα. Ύστερα 
γνώρισα τις φωνές των ποταμιών. Αυτοί μιλάν άλλη γλώσσα. Πιο δύσκολη, πιο 
μυστική, σχεδόν μια υπόγεια γλώσσα. Ό Στρυμόνας, Ο Πηνειός. Ο Άραχθος. Οι ποταμοί 
της Μακεδονίας. Της Βορινής Ηπείρου. Οι ποταμοί της Μικρασίας. Τα νερά που ορμούν 
από τα σπλάχνα του Ολύμπου της Βιθυνίας και καλπάζουν αλαλάζοντας μέσα απ' όλα 
τα σοκάκια της ονειρευτής Προύσας. Και του Βόδα τα νερά πού περνούν σιωπηλά μέσα 
από το Μοναστήρι, το Μοναστήρι της Σερβίας. Που μιλούσαν ελληνικά, τραγουδούσαν 
ελληνικά και τώρα θρηνούν σλάβικα. Και στις όχτες του μια διπλή, ατέλειωτη 
παράταξη από ανθισμένες ακακίες. Γεμίζουν τη νύχτα από την άσπρη ανταύγεια τους. 
Κάνουν τον αέρα γλυκόν στην άκρη της γλώσσας με το παχύ τους μύρο και, σαν πάρει 
να φυσάει ο αγέρας από τις κορφές του Περιστεριού, τις τραντάζει, και το ποτάμι 
γεμίζει από λουλούδια πού ταξιδεύουν.
Ακόμα κρατώ μέσα στο ηχείο της μνήμης μου τις κραυγές από τους καταρράχτες της 
Έδεσσας, όταν γκρεμίζουνται από ψηλά μέσα σ' έναν απέραντο κάμπο, πυκνόν από τα 
δάση της κερασιάς. Και τις φωνές από τα κρεμάμενα νερά της Νάουσας και του Άγρα. 
Και τα νερά του Κρητικού Ψηλορείτη, και του Γεροποταμού, που τρέχει στους 
πρόποδες του λόφου με τα μεγαλόπρεπα ερείπια των Μινωικών παλατιών. Και αντίκρυ 
μια βουνοκορφή σε σχήμα εφιππίου, και αυτό είναι ή σέλλα του Διγενή Ακρίτα, πού 
έσκυβε να πιει νερό από το Γεροποταμό, και με τα γένεια του έφραζε το φαράγγι και 
πισωγύριζαν τα νερά.

Δραστηριότητα Β΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Να συλλέξετε παρόμοια κείμενα ή ποιήματα με θέμα το νερό

ΕΡΩΤΗΣΗ     7  η     
Αποτελεί πράγματι πηγή έμπνευσης το νερό για τον καλλιτέχνη;
Αναλαμβάνουν να μελετήσουν την ερώτηση η 2η   ομάδα καθώς και η 4η ομάδα

Το νερό στην τέχνη
Το νερό με την εκπληκτική πολυμορφία και τις 
αντιθέσεις του εκπληρώνει την ίδια πάντα 
αποστολή. Προηγείται κάθε μορφή τέχνης και 
στηρίζει κάθε δημιουργία ανεξάρτητα από την 
εποχή ή τις ιδιομορφίες της κοινωνίας στην 
οποία ανήκει ο καλλιτέχνης. Το νερό πράγματι 
αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς 



32
Το νερό ως θεματική περιοχή και μεθοδολογικό εργαλείο στην ανάπτυξη ενός σχεδίου 
εργασίας

καλλιτέχνες, στη ζωγραφική και στη γλυπτική, στη μουσική, στη λογοτεχνία. Η 
μουσική ενός ρυακιού ή ενός χειμάρρου, ο ήχος της βροχής που πέφτει στο έδαφος ή 
περνάει μέσα από το φύλλωμα ενός δένδρου έχει τη δική της αρμονία, είναι η μουσική 
της φύσης και έχει εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους.
Σε όλους τους πολιτισμούς υπάρχουν τραγούδια και μουσικές που γράφτηκαν για το 
νερό ή εμπνεύστηκαν από τους ήχους, τη μελωδία του νερού ή από την ένταση του 
κύματος που σκάει πάνω στα βράχια. Σήμερα κυκλοφορούν CD με μουσικές και ήχους 
του νερού.
Το νερό ενέπνευσε όμως και πολλούς ζωγράφους και γλύπτες. Πολλές φορές 
χρησιμοποιείται μεταφορικά, σε συμβολισμούς, ενώ πολλοί έχουν προσπαθήσει να 
αποτυπώσουν τις διάφορες μορφές του, τη θάλασσα, τους ποταμούς και τις λίμνες. 
Πολλοί καλλιτέχνες τόνισαν στα έργα τους την ιερότητα του νερού, τη σημασία του 
ως πηγή
ζωής, δύναμη αλλαγής ή και καταστροφής. 
Η ποίηση μπορεί να το περιγράψει και να το εξυμνήσει, η γλυπτική να το συμβολίσει, η 
ζωγραφική να το απεικονίσει. Όμως ο χορός, ακριβώς γιατί είναι κίνηση, εκφράζει την 
ουσία του νερού. Στους αρμονικούς κυματισμούς των χεριών, στις γοργές κινήσεις 
των σωμάτων πίδακες εξακοντίζονται, ορμητικές πτώσεις καταρρακτών και φιδίσιοι 
ελιγμοί των ποταμών αναπαρίστανται στις μεγάλες καμπύλες των κινήσεων.

Δραστηριότητα Α΄(1η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)

Το νερό ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες! Πώς παρουσιάζεται το νερό στις τέχνες; 
Ποιοι διάσημοι μουσικοί, ζωγράφοι, λογοτέχνες ασχολήθηκαν με τη μαγεία του νερού; 
Συλλέξτε πολύτιμο υλικό, εικόνες, κάρτες, φωτογραφίες, λογοτεχνικά κείμενα και 
οργανώστε μια έκθεση καλλιτεχνικής δημιουργίας προσθέτοντας και δικά σας έργα!

Δραστηριότητα Β΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Να σχεδιάσετε μια αφίσα με θέμα «το νερό, πηγή ζωής, πηγή έμπνευσης».

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Δραστηριότητα Α΄(1η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)

Οι μαθητές μπορούν παράγουν μουσική από νερό

Πώς μπορούμε να κάνουμε μουσική από νερό;
Γεμίζουμε απλά κρυστάλλινα ποτήρια με λιγότερο ή περισσότερο νερό.
Βρέχουμε το δάχτυλό μας, και το περνάμε από το χείλος του κάθε ποτηριού, χωρίς να 
το πιέζουμε, ακολουθώντας τον κύκλο.
Το κάθε ποτήρι βγάζει έναν ξεχωριστό ήχο!
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Δραστηριότητα Β΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)

Οι μαθητές συγκεντρώνουν Ελληνικά τραγούδια με θέμα το νερό

Ενδεικτικές ιστοσελίδες μα τραγούδια του νερού
http://www.youtube.com/watch?v=-1yhLEKjxcw

http://www.youtube.com/watch?v=OR8ThNYbqsU&NR=1
http://gikas-daskalos.blogspot.com/2011/04/blog-post_27.html

Δραστηριότητα Γ΄(1η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Οι μαθητές συλλέγουν κομμάτια κλασικής μουσικής που ως πηγή έμπνευσης είναι το 
νερό

Ενδεικτικές ιστοσελίδες μα τραγούδια του νερού
Χαίντελ...ο συνθέτης της 'Μουσικής των Νερών'
http://magdalini.pblogs.gr/tags/klasiki-moysiki-gr.html

Τα παιχνίδια του νερού” (Les Jeux d’eau) είναι ένα σύντομο έργο για πιάνο του 
Maurice Ravel
http://peopleandideas.gr/2011/03/26/ravel-2/

Δραστηριότητα Δ΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
Οι μαθητές ζωγραφίζουν τη δική τους υδατογραφία

Δραστηριότητα Ε΄
Οι μαθητές να δημιουργήσουν μια θεατρική ομάδα με θέμα τον κύκλο του νερού
Ενδεικτικό θεατρικό στην ιστοσελίδα http://blogs.sch.gr/ankarath/2011/01/26/89/

Ενδεικτική βιβλιογραφία
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• Ματσαγγούρας Η.(2002). Διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα και 
ενιαιοποίηση στα νέα Προγράμματα Σπουδών: τρόποι οργάνωσης της σχολικής 
γνώσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Τεύχος 7, Ειδικό Αφιέρωμα στη 
διαθεματικότητα, σσ.19-35. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2002

http://blogs.sch.gr/ankarath/2011/01/26/89/
http://peopleandideas.gr/2011/03/26/ravel-2/
http://magdalini.pblogs.gr/tags/klasiki-moysiki-gr.html
http://magdalini.pblogs.gr/2010/02/haintel.html
http://gikas-daskalos.blogspot.com/2011/04/blog-post_27.html
http://www.youtube.com/watch?v=OR8ThNYbqsU&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=-1yhLEKjxcw


34
Το νερό ως θεματική περιοχή και μεθοδολογικό εργαλείο στην ανάπτυξη ενός σχεδίου 
εργασίας

• Ματσαγγούρας Η.(2003), «Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση» Για το 
καθημερινό σχολείο και για τα Περιβαλλοντικά, τα Πολιτιστικά και για τα 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Προγράμματα, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη.
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• Βασιλοπούλου Μ. (2001) Ο χάρτης εννοιών ως εργαλείο μάθησης, Αθήνα: 
Εκδόσεις Γρηγόρη.
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• Ο υδρολογικός κύκλος Γεωλογική Υπηρεσία ΗΠΑ Howard Perlman (United 
Stated Geological Survey) Χρήστος Μακρόπουλος (Imperial College) και 
∆ηµήτρης Κουτσογιάννης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) στην Ιστοσελίδα: 
E:\The Water Cycle Summary, from USGS Water Science for Schools.mht

Ιστοσελίδες
 http://www.hinduyuva.org/tattva-blog/2008/04/cycles/  

 http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.s-  

cool.co.uk/gcse/chemistry/the-earth-and-the-atmosphere/revise-it/cycles-in-nature 

 http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en  

%7Cel&u=http://chalk.richmond.edu/education/projects/webunits/cycles/ 

 http  ://  www  .  edutv  .  gr  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  task  =  view  &  id  =1308&  Itemid  =73   

 http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  uGEmEa  _  OYco  &  NR  =1  

 http://www.youtube.com/watch?v=okZBiy_IdBA&feature=related  
 http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/reaction  

/bonding1.swf

 http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter  
 http  ://  www  .  visionlearning  .  com  /  library  /  module  _  viewer  .  php  ?  mid  =57   

 http://www.authorstream.com/Presentation/minh.jihngu-71370-colour-collision-amazing-
water-drops-doina-special-pictures-new-photos-art-powerpoint-effects-nice-muller-
digital-1206359041253380-4-entertainment-ppt/

 http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en  

%7Cel&u=http://www.ucar.edu/learn/1_1_2_4t.htm

 http  ://  www  .  watersave  .  gr  /  site  /  content  /  view  /39/46/  
 http://www.schools.ac.cy/constantinoupoleos-dim/13-ergasies2009-10/st2/st2-  

paroimies-nero.htm
 http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2296&Itemid=83  

 http://www.youtube.com/watch?v=Q4SirjZv1b0  
 http://www.youtube.com/watch?v=-1yhLEKjxcw  



 http://www.youtube.com/watch?v=OR8ThNYbqsU&NR=1  

 http://gikas-daskalos.blogspot.com/2011/04/blog-post_27.html  

 http://magdalini.pblogs.gr/tags/klasiki-moysiki-gr.html  

 http://peopleandideas.gr/2011/03/26/ravel-2/  

 http://blogs.sch.gr/ankarath/2011/01/26/89/  

http://blogs.sch.gr/ankarath/2011/01/26/89/
http://peopleandideas.gr/2011/03/26/ravel-2/
http://magdalini.pblogs.gr/tags/klasiki-moysiki-gr.html
http://gikas-daskalos.blogspot.com/2011/04/blog-post_27.html
http://www.youtube.com/watch?v=OR8ThNYbqsU&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=-1yhLEKjxcw
http://www.youtube.com/watch?v=Q4SirjZv1b0
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2296&Itemid=83
http://www.schools.ac.cy/constantinoupoleos-dim/13-ergasies2009-10/st2/st2-paroimies-nero.htm
http://www.schools.ac.cy/constantinoupoleos-dim/13-ergasies2009-10/st2/st2-paroimies-nero.htm
http://www.watersave.gr/site/content/view/39/46/
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.ucar.edu/learn/1_1_2_4t.htm
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.ucar.edu/learn/1_1_2_4t.htm
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=57
http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter
http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/reaction/bonding1.swf
http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/reaction/bonding1.swf
http://www.youtube.com/watch?v=okZBiy_IdBA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uGEmEa_OYco&NR=1
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1308&Itemid=73
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://chalk.richmond.edu/education/projects/webunits/cycles/
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://chalk.richmond.edu/education/projects/webunits/cycles/
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.s-cool.co.uk/gcse/chemistry/the-earth-and-the-atmosphere/revise-it/cycles-in-nature
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.s-cool.co.uk/gcse/chemistry/the-earth-and-the-atmosphere/revise-it/cycles-in-nature
http://www.hinduyuva.org/tattva-blog/2008/04/cycles/


35
Το νερό ως θεματική περιοχή και μεθοδολογικό εργαλείο στην ανάπτυξη ενός σχεδίου 
εργασίας


	Δραστηριότητα Β΄(2η υπο-ομάδα της 2ης και 4ης ομάδας)
	Εκφράσεις (ενδεικτικές)

