« Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
*∆ασκαλάκη ∆ιονυσία, ∆ασκάλα 1ο ∆ηµ. Σχ. Αθηνών
*∆ηµοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης, Α΄∆/νση Π.Ε. Αθηνών
Λέξεις κλειδιά: Κύκλος Νερού, Ανανεώσιµος Φυσικός Πόρος, Εξάτµιση, Συµπύκνωση,
Υγροποίηση, Μορφές νερού, Επάρκεια Νερού, Κατανοµή του Νερού στον Πλανήτη, Σηµασία του
Νερού στη Ζωή, Υδροκρίτης, Υπόγεια & Επιφανειακά Νερά, Αλλαγή ∆οµής- Ροής ποτ., Ξηρασία,
Υπερεκµετάλλευση Νερού, Λειψυδρία, Ρύπανση, Κοινόχρηστος Υδάτινος Πόρος, Οι Υδάτινοι
Πόροι της Αττικής, Ποταµοί- Ρέµατα της Αττικής, ∆ιαχείριση Ρεµάτων, Υγρότοποι, Ύδρευση &
Αποχέτευση της Αθήνας, Το Ταξίδι του Νερού στην Αθήνα, Εύηνος ποταµός, Λίµνη Τριχωνίδα, ,
Ποτάµια & Λίµνες της Ελλάδας, Επάρκεια ∆ιατήρηση & Προστασία των Υδατικών Πόρων στην
Ελλάδα, Φράγµατα, Υδροηλεκτρική Ενέργεια, Εξοιικονόµιση Νερού, Βιοποικιλότητα
Υγροτοτόπων, ∆ιασυνοριακά ποτάµια, ∆ιασυνοριακή Ρύπανση , ∆ιακρατικές Συµφωνίες,
Προοπτικές Συνεκµετάλλευσης του Κοινόχρηστου ∆ιασυνοριακού Υδάτινου Πλούτου, Αειφορική
Ανάπτυξη των Βαλκανίων.
Θεµατική ενότητα: Σχολικό Πρόγραµµα.
Περίληψη: Οι µαθητές της Ε1 τάξης του 1ου ∆ηµ. Σχ. Αθηνών είχαν υλοποιήσει τη σχολική χρονιά
2002-03 Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα µε τίτλο «Το Παγκράτι». Ως φυσική συνέχεια και µε άµεση
συσχέτιση µε το µάθηµα της Γεωγραφίας της Ελλάδας, που διδάσκονται στην Ε΄ τάξη υλοποίησαν,
κατά το σχ. έτος 2003-04, περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Η Ελλάδα & οι Γείτονές της.
Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον.»
Στο πρόγραµµα διερευνήθηκε το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας , µε έµφαση στους υδάτινους
πόρους.(ποτάµια, λίµνες, υπόγεια νερά). Μελετήθηκε ιδιαίτερα η διάσταση της διασυνοριακής
ρύπανσης των ποταµών & των λιµνών και η ανάγκη «Εκδηµοκρατισµού» του νερού, µέσω
δηµοκρατικών διαδικασιών, διακρατικών συµφωνιών συνεργασίας µε τους Βαλκάνιους Γείτονες
πάνω σε θέµατα διαχείρισης και προστασίας του κοινόχρηστου υδάτινου πλούτου, προς όφελος της
ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της θάλασσάς µας όπου είναι και η φυσική απόληξη των
ποταµών.
Σκοπός: Η ανάδειξη του Υδάτινου Πλούτου και της φυσικής κληρονοµιάς της Ελλάδας και η
ανάγκη διαβαλκανικών διαπραγµατεύσεων και συµφωνιών που θα εγγυώνται τη σωστή διαχείριση
των φυσικών πόρων για µια αειφορική ανάπτυξη της Βαλκανικής χερσονήσου.
Στοιχεία: Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος εφαρµόστηκε η Ολιστική µέθοδος ή αλλιώς
Μέθοδος Αράχνης, αναπτύσσοντας τα υποθέµατα µε αφετηρία τα µαθητικά βιώµατα και
ενδιαφέροντα, ούτως ώστε οι µαθητές να αισθάνονται πρωταγωνιστές κι ο δάσκαλος συντονιστής.
Με την µέθοδο της καθοδηγούµενης ανακάλυψης εφαρµόστηκαν δραστηριότητες αναµόχλευσης
προηγούµενων γνώσεων, όπως επίσης επέκτασης και εµβάνθυνσής τους .Χωρισµένοι οι µαθητές
σε µικρές οµάδες ασχολήθηκαν µε διαφορετικό αντικείµενο και έρευνα, εφαρµόζοντας την αρχή
της οµαδοσυνεργατικότητας. Σε Εργασίες Πεδίου ερεύνησαν, παρατήρησαν, συµπλήρωσαν
ερωτηµατολόγια. Εφαρµοζόµενη δε η ∆ιεπιστηµονική έρευνα, εξετάστηκαν τα υποθέµατα τόσο
από κοινωνιολογικής άποψης, όσο και από οικονοµικής, γεωγραφικής, ιστορικής, λογοτεχνικής,
λαογραφικής και ενεργειακής, µε δραστηριότητες προσαρµοσµένες στην ηλικία των παιδιών.
Xρησιµοποιήθηκαν όλα τα εκπαιδευτικά πακέτα Π. Ε. του ΕΠΕΑΕΚ Ι,όπως και Εκπαιδευτικά
πακέτα Π. Οργανώσεων που αφορούσαν το νερό, καθώς και απλά υλικά, για κατασκευές
φτιαγµένες από τα παιδιά , για πειραµατισµούς. Αντλήθηκε πληροφοριακό υλικό από το internet
και έγινε ανταλλαγή µαθητικών κοινοτήτων της Κύπρου, δι’ αλληλογραφίας. Η προβολή cd rom,
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slides, εγχρώµων διαφανειών, video κασετών ή η χρήση cd player συνέβαλλαν σε µια
καθοδηγούµενη αναζήτηση των στόχων του προγράµµατος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι µαθητές ευαισθητοποιήθηκαν στη σωστή χρήση του πόσιµου νερού σε
προσωπικό επίπεδο. ΄Εµαθαν για το µεγάλο ταξίδι του νερού για την Αθήνα. Κατανόησαν την
τεράστια σηµασία του ως φυσικού πόρου, ο οποίος αν και είναι ανανεώσιµος, παρατηρείται
τελευταία, λόγω κλιµατολογικών αλλαγών, για τις οποίες υπεύθυνος είναι και πάλι ο άνθρωπος και
οι δραστηριότητές του, να έχουµε µεγαλύτερη εξάτµιση από τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα,
αυξανόµενη κατανάλωση από τις προηγµένες χώρες και κακοδιαχείριση, µε αποτέλεσµα την
έντονη λειψυδρία. Αντιλήφτηκαν ότι το 24% των επιφανειακών νερών της χώρας µας προέρχεται
από τα βόρεια γειτονικά κράτη. Εποµένως απαιτείται σωστή συνδιαχείριση και ποιοτική διατήρησή
τους από όλες τις υπεύθυνες µεριές. Κάθε δε έργο, που αφορά αλλαγές στη δοµή και τη ροή των
ποταµών σε βαλκανικό έδαφος, να λαµβάνει δια νόµων και διακρατικών συµφωνιών υπ’ όψιν του
αφ’ ενός µεν τα ελληνικά συµφέροντα, αφ’ ετέρου τις ανάγκες των αγρίων ζώων και φυτών, των
οποίων οι ζωές (όπως άλλωστε και οι δικές µας), εξαρτώνται από το νερό. Πραγµατοποίησαν
µετρήσεις, καταγραφές, και συλλογές των υδάτινων οικοσυστηµάτων που επισκέφτηκαν.
Αλληλογράφησαν µε σχολείο στη Γκάνα δια µέσου της ACTION AID ELLAS και µε τους
συµµαθητές τους στο Ε΄ ∆ηµ. Σχ. Λακατάµειας- Κύπρου, µε το οποίο υλοποιούν κοινό διετές Π.
Πρόγραµµα για τους υδάτινους πόρους σε Λευκωσία και Αθήνα, µέσω του ∆ιεθνούς ∆ικτύου
«Χρυσοπράσινο Φύλλο», του οποίου συντονιστής είναι το ΚΠΕ Αργυρούπολης- Αττικής.
Κράτησαν προσωπικό ηµερολόγιο και αρχειακό υλικό. Εκφράστηκαν εικαστικά εξωτερικεύοντας
την ευαισθησία τους για τον υδάτινο κόσµο µε ανάγλυφους χάρτες, αφίσες, µακέτες και
αποτύπωσαν στάσεις και απόψεις για τη χρήση του νερού σε οικοκώδικα. ΄Εγραψαν σενάριο
Καραγκιόζη «Ο Καραγκιόζης και η εξαφάνιση της Ηλεκτρούλας» που αφορούσε την
Υδροηλεκτρική Ενέργεια ως εναλλακτική µορφή ενέργειας Εξέδιδαν µηνιαία µαθητική οικοεφηµερίδα, µε την οποία έγινε διάχυση των δράσεων κι των απόψεων τους στην ευρύτερη
κοινωνία. Αποτύπωσαν τις γνώσεις και στάσεις τους για το νερό σε επιτραπέζιο οικο-παιχνίδι.
Ευαισθητοποίησαν, προβληµάτισαν, ενεργοποίησαν τους γονείς τους σε προσωπικό επίπεδο και
τους παρότρυναν σε κοινές δράσεις, συνεργαζόµενοι µ’ αυτούς. Παρουσίασαν τα τελικά προϊόντα
του προγράµµατός τους σε όλους τους συµµαθητές τους στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία
καλώντας τους σε τριήµερο περιβαλλοντικό εορτασµό µε δρώµενα, αφηγήσεις δικών τους
παραµυθιών, τραγουδιών, επιτρ. παιχν. και παιχνιδιών νερού.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΝ Κ. ΠΑΤΣΕΑΣ εκδ. ΕΛΛΗΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ WWF ELLAS
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΣΩΜ. ΤΗΣ Π. Ε. ΣΤΑ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΓΕΩΓ. Α-ΓΕΩΓ. Β΄ΓΥΜΝ.
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ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΥΠ. ΚΥΠΡΟΥ Α΄ΓΥΜΝ,
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http://www.romgr/ROM/g4.htm
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3

