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φύλλο εκπαιδευτικών
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
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Εξοικονόµηση νερού στο σχολείο
Στόχοι
• ευαισθητοποίηση των µαθητών στα θέµατα του νερού µέσω της µείωσης της κατανάλωσης
του νερού στο σχολείο.
• ανάληψη δυναµικής δράσης των µαθητών για µείωση της κατανάλωσης του νερού στο σχολείο µέσω επισκευής, αντικατάστασης ή τροποποίησης των υδραυλικών συσκευών.
• δηµοσιοποίηση της δράσης των µαθητών στη σχολική κοινότητα, σε διπλανά σχολεία και στη
γειτονιά.
• απόκτηση σπουδαίων δεξιοτήτων από τους µαθητές: να µετρούν, να ελέγχουν και να αξιολογούν το αποτέλεσµα της δράσης τους.

Πώς θα φαινόταν στους µαθητές αν κατά τη διάρκεια ενός διαλείµµατος έκλεινε η παροχή
νερού στις βρύσες; Σε ηµερίδα, που διοργάνωσε το Δίκτυο Μεσόγειος SOS σε συνεργασία µε Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί πρότειναν αυτό το πείραµα ως έναν τρόπο, για να ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές και να
ξεκινήσουν το πρόγραµµα εξοικονόµησης νερού στο σχολείο.

Πρακτικές εξοικονόµησης του νερού
στο σχολείο
* Ελέγξτε όλο το σχολείο για διαρροές και φροντίστε να
γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ή επισκευές.
* Ελέγχετε την κατανάλωση νερού, παίρνοντας
συχνά την ένδειξη του µετρητή.
* Σιγουρευτείτε ότι τα καζανάκια έχουν ρυθµιστεί, έτσι ώστε να καταναλώνουν τη λιγότερη δυνατή ποσότητα νερού. Διερευνήστε
τη δυνατότητα τοποθέτησης συσκευών
εξοικονόµησης νερού.
* Κάντε συχνούς ελέγχους στις βρύσες
και επισκευάζετε τις διαρροές. Αν είναι δυνατό, τοποθετήστε βρύσες, που να κλείνουν
µόνες τους.
* Ενηµερώστε τους µαθητές σχετικά µε τους
τρόπους εξοικονόµησης νερού και τη σηµασία
τους.
* Σιγουρευτείτε ότι τουλάχιστον ένας από τους εργαζόµενους στο σχολείο γνωρίζει πώς να σταµατήσει την παροχή
νερού σε περίπτωση που χρειαστεί.
* Ποτίζετε τον κήπο του σχολείου, νωρίς το πρωί ή το απόγευµα.

Επιµέρους δραστηριότητες εξοικονόµησης
νερού στο σχολείο
Μέτρηση της κατανάλωσης νερού.

Η αρχική µέτρηση της κατανάλωσης νερού µπορεί να γίνει, συγκρίνοντας λογαριασµούς νερού διαφορετικών χρόνων. Επίσης,
προτείνεται η σύγκριση των ενδείξεων του νερού, τις ίδιες
περιόδους π.χ. Ιανουάριο-Φεβρουάριο, Μάρτιο – Απρίλιο, Μάιο – Ιούνιο. Ο έλεγχος για τις διαρροές µπορεί να πραγµατοποιηθεί, συγκρίνοντας τις ενδείξεις του µετρητή την Παρασκευή, αµέσως µόλις
αδειάσει το σχολείο και τη Δευτέρα πρωί-πρωί
πριν ξεκινήσει το µάθηµα.
Μετά τον έλεγχο, αν διαπιστώνεται ότι στο
µετρητή υπάρχει διαφορά, αυτό αποτελεί
ένδειξη ότι υπάρχουν διαρροές. Σε αυτή
την περίπτωση, το σχολείο πρέπει να
απευθυνθεί στον αρµόδιο δήµο, για την
επισκευή και αντιµετώπιση των διαρροών.
Με την ευκαιρία της επισκευής, µπορούν να
τοποθετηθούν και συσκευές εξοικονόµησης
νερού.

Εξοικείωση των µαθητών µε τρόπους
µέτρησης και αξιολόγησης.

Η εξοικείωση των µαθητών µε τρόπους µέτρησης και
καταγραφής των ενδείξεων του µετρητή θεωρείται απαραίτητη. Πολύ πρακτική µπορεί να αποτελέσει η δηµιουργία
ενός πίνακα, για την καταγραφή των µετρήσεων µετά από κάθε
τεχνική ή ενηµερωτική δραστηριότητα. Οι µαθητές µπορούν να ενθαρρυνθούν να εκφράσουν σχόλια και προβληµατισµούς για το πώς θα µπορούσε
να χρησιµοποιηθεί το νερό, που εξοικονοµήθηκε. Π.χ. το νερό που εξοικονοµήθηκε, για πόσες
µέρες θα έφτανε, για να πιει ένας άνθρωπος;
Για πόσα ντους θα έφτανε; Πόσο νερό θα µπορούσε να εξοικονοµηθεί, αν όλοι οι µαθητές
των σχολείων συµµετείχαν σε παρόµοιες προσπάθειες;

Διάχυση της ιδέας της εξοικονόµησης στο χώρο του σχολείου.

Η επιτυχία ενός προγράµµατος εξοικονόµησης νερού, αξίζει τον κόπο να αποτελέσει ένα καλό
παράδειγµα για ολόκληρο το σχολείο. Η συζήτηση µέσα στην τάξη µπορεί να επικεντρωθεί σε
τρόπους για την ενηµέρωση του σχολείου και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας µε σκοπό
τη καθολική συµµετοχή και δράση στην προσπάθεια εξοικονόµησης νερού. Σκόπιµο είναι να
τονιστεί η σηµασία της ενηµέρωσης πάνω στα περιβαλλοντικά θέµατα και να διερευνηθούν οι
κατάλληλοι τρόποι για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του σχολείου µε κριτήριο τη σκοπιµότητα, την αποτελεσµατικότητα και την καταλληλότητα κάθε µορφής ενηµέρωσης (πχ δηµιουργία αφίσας, φυλλαδίου, διοργάνωση ενηµερωτικής παρουσίασης, ηµερίδας, θεατρικού δρώµενου κ.ά.)
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Πληροφορίες

Αποτελεσµατικές συσκευές
για την εξοικονόµηση νερού στο σχολείο
Σε µια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το σχολικό έτος 1999 -2000 στο Chesswood στη
Μ. Βρετανία, δοκιµάστηκαν συσκευές εξοικονόµησης νερού µε στόχο τόσο τον υπολογισµό της ποσότητας νερού, που εξοικονοµείται, αλλά και του χρόνου απόσβεσης τους.
Οι πιο αποτελεσµατικές συσκευές ήταν τα
urinal controls στις τουαλέτες, µε εκτιµώµενη απόσβεση µέσα σε ένα χρόνο. Η τοποθέτηση βρυσών µε µπουτόν, επίσης, βοηθά στην
εξοικονόµηση σηµαντικής ποσότητας νερού,
γιατί αποφεύγεται η σπατάλη νερού από τους
µαθητές, αν και ο χρόνος απόσβεσής τους
υπολογίζεται σε εννιά χρόνια στο συγκεκριµένο σχολείο. Πιο οικονοµικές λύσεις, αν
και µε σηµαντικά µικρότερο αποτέλεσµα στην
εξοικονόµηση νερού, είναι οι σταθεροποιητές
ροής για τις βρύσες και η τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα καζανάκια.
Διεθνές Δίκτυο Project WET και «Σχολείο
Νερού»
Στις 16-21 Μαρτίου 2006, κατά τη διάρκεια της 4ης Παγκόσµιας Διάσκεψης για το Νερό,
πραγµατοποιήθηκε στο Μεξικό συνάντηση εκπαιδευτικών και ειδικών επιστηµόνων για
την ανταλλαγή παγκόσµιας εµπειρίας πάνω στα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που αφορούν το νερό. Στο πλαίσιο της συνάντησης διοργανώθηκε και ένα «Σχολείο
Νερού», όπου παρουσιάστηκαν δραστηριότητες των προγραµµάτων µε τη συµµετοχή µαθητών.
Μέρος του «Σχολείου Νερού» αποτελεί µία ετήσια εκδήλωση, που διοργανώνεται από το
Διεθνές Δίκτυο Project Wet από το Σεπτέµβριο του 2000 και στοχεύει στην ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση µαθητών και ενηλίκων πάνω στο θέµα του νερού. Οι µαθητές συµµετέχουν σε δραστηριότητες και έρευνα σχετικά µε τον κύκλο του νερού, τα υπόγεια νερά
και τους υγρότοπους, την ποιότητα, τη διαχείριση και την εξοικονόµηση νερού.
(http://www.projectwet.org/).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ
Λειψυδρία, επάρκεια και εξοικονόµηση

Σε ηµερίδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Άγιος Δηµήτριος, Φεβρουάριος 2006), που διοργάνωσε το Δίκτυο Μεσόγειος SOS σε συνεργασία µε τη Δ΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Αθηνών και µε τη συµµετοχή πολλών εκπαιδευτικών της διδακτικής πράξης, παρουσιάστηκε µε
τη µορφή ενός βιωµατικού εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ένα διδακτικό σενάριο
µε θέµα το πρόσφατο φαινόµενο λειψυδρίας στην Αθήνα και την αναδυόµενη ανάγκη για εξοικονόµηση του νερού. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν παρουσίασαν τις σκέψεις, τις ιδέες και
τις προτάσεις τους.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ –
Λειψυδρία, επάρκεια και εξοικονόµηση
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η πόλη της Αθήνας βρέθηκε ξαφνικά
αντιµέτωπη µε το φάσµα της δίψας! Μία από τις µεγαλύτερες λειψυδρίες
των τελευταίων δεκαετιών έκανε τους Αθηναίους στην κυριολεξία να
πουν το νερό νεράκι…
Πράγµατι, η µεγάλη ξηρασία και η κακή διαχείριση των υδατικών πόρων οδήγησαν σε τραγική µείωση των αποθεµάτων νερού στη λίµνη
του Μαραθώνα, αλλά και στην Υλίκη. Το γενικότερο πανικό εκείνων
των ηµερών τροφοδοτούσε, αν θυµάστε, ο υπολογισµός για το πόσες ακόµα ηµέρες επαρκούσαν τα υπάρχοντα αποθέµατα νερού! Το
εύστοχο µήνυµα της ΕΥΔΑΠ: «Προσέχουµε για να έχουµε», αποδείχτηκε πιο επίκαιρο από ποτέ.
Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι είστε µια οµάδα εκπαιδευτικών που
αυτή την περίοδο εργάζεστε σ’ ένα δηµοτικό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Με δεδοµένο το ενδιαφέρον, αλλά και την
ευαισθησία ή και την αγωνία σας για τα θέµατα του νερού,
αποφασίζετε µαζί µε τους µαθητές σας να οργανώσετε
ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ελπίζετε
ότι µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι µαθητές σας θα είναι περισσότερο συνειδητοποιηµένοι και
υπεύθυνοι καταναλωτές, αλλά και κριτικοί, δραστήριοι
κι ενεργοί πολίτες στα θέµατα εξοικονόµησης νερού.
Κι ακόµη, πολύ σηµαντικό θα ήταν αν µπορούσατε µε
τις δράσεις σας να ευαισθητοποιήσετε ολόκληρη την
κοινότητα του σχολείου, τους γονείς, τους φίλους και
τη γειτονιά σας!
Σε µια πρόχειρη έρευνα που πραγµατοποιήσατε, εντοπίσατε και κάποιο υλικό που σας τράβηξε το ενδιαφέρον:
Ένα άρθρο εφηµερίδας µε τον τίτλο:
Ακόµη, και ο µακρινός Εύηνος δε φτάνει για να ξεδιψάσει την
Αθήνα!
Ένα κείµενο µε πληροφοριακό υλικό:
Η Ελλάδα, µια χώρα µε ιδιαίτερα εκτεταµένη ακτογραµµή (>15000km)
και µεγάλη οριζόντια κατάτµηση (3000 νησιά περίπου), διαθέτει ικανοποιητικά
αποθέµατα γλυκού νερού και κατατάσσεται µεταξύ των πλουσιοτέρων σε νερό µεσογειακών χωρών. Στο εσωτερικό της χώρας παρουσιάζεται σηµαντικός αριθµός ποταµών, παραποτάµων, χειµάρρων και ρεµάτων συνεχούς ή διαλείπουσας ροής, καθώς και
αξιοσηµείωτος αριθµός λιµνών. Επίσης πλήθος πηγών νερού είναι διάσπαρτες στον
ελληνικό χώρο. Τα επιφανειακά νερά χρησιµοποιούνται κυρίως στη γεωργία, στην αλιεία, στην βιοµηχανία και στην ύδρευση οικισµών, τα υπόγεια νερά, κυρίως για ύδρευση
και άρδευση, ενώ τα παράκτια νερά για αλιεία, αναψυχή και τουρισµό.Παρά τον φυσικό
πλούτο της Ελλάδας σε υδατικούς πόρους, οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής έχουν
αυξήσει την κατανάλωση νερού κατά πολύ. Συγκεκριµένα, η παγκόσµια κατανάλωση
νερού έχει υπερτριπλασιαστεί από το 1950 έως σήµερα.
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Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου για το νερό, οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα µέσα από τη λειτουργία της οµάδας να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις και τις απόψεις
τους σχετικά µε τον τρόπο οργάνωσης και διάρθρωσης, τις συγκεκριµένες ενέργειες και δράσεις ενός µαθήµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που θ’ αφορούσε την ευαισθητοποίηση των
µαθητών σε θέµατα λειψυδρίας και εξοικονόµησης του νερού.
Σε πρώτη φάση διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τους τρόπους αφόρµησης και ψυχολογικής προετοιµασίας των παιδιών. Έτσι, αναφέρθηκε η παρωθητική αξία, που
προσφέρουν τρόποι, όπως, ένα τυχαίο γεγονός στο χώρο του σχολείου, ένα πρόβληµα του σχολείου, µια επίσκεψη σε χώρο εγκαταστάσεων ύδρευσης, ένα θεατρικό δρώµενο, ένα παραµύθι
ή κάποιος µύθος, µια σχετική εικόνα, αλλά ακόµη κι ένα άρθρο εφηµερίδας, ένα τηλεοπτικό
ντοκυµαντέρ, ή και το σχολικό εγχειρίδιο. Η συζήτηση επικεντρώνεται στη συνέχεια στην ανάγκη οργάνωσης δράσεων γνωριµίας µε το νερό, όπου παρουσιάζονται πολλές και διαφορετικές
προτάσεις: παρουσίαση των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων του νερού, παρουσίαση και δραµατοποίηση του κύκλου του νερού, επίσκεψη σ’ ένα υγρότοπο κλπ. Μεγάλη έµφαση, όµως, αποδίδεται
στις δράσεις ευαισθητοποίησης των παιδιών ως προς το θέµα της λειψυδρίας στην Αθήνα. Οι
απόψεις των εκπαιδευτικών εστιάζουν, κυρίως, στη συλλογή πληροφοριών και πρωτογενών
δεδοµένων µέσα από µια ιστορικού τύπου έρευνα: διερεύνηση στα αρχεία εφηµερίδων, εξασφάλιση συνεντεύξεων από την ΕΥΔΑΠ και από µέλη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
διερεύνηση προσωπικών βιωµάτων και
µαρτυριών από παλαιότερους, που έζησαν
την λειψυδρία κά. Η διαπραγµάτευση του
θέµατος της λειψυδρίας σύµφωνα µε τις
απόψεις των εκπαιδευτικών συνδέει και
προετοιµάζει τη σκέψη των µαθητών στο
θέµα της µακρινής απόστασης, που διανύουν οι αγωγοί του νερού µέχρι αυτό να
εισέλθει στο δίκτυο της πόλης. Με έµφαση
στη διερεύνηση των αξιών, των στάσεων
και των επιλογών, που διαµορφώνουν οι
µαθητές, προτάθηκε η τεχνική του θεατρικού παιχνιδιού. Συγκεκριµένα, προτάθηκε η
παράλληλη διερεύνηση των απόψεων δύο
διαφορετικών πληθυσµιακών οµάδων, των
κατοίκων της Αθήνας και της Αιτωλοακαρνανίας ή εναλλακτικά των απόψεων των
κατοίκων ενός χωριού µε µεγάλη διαθεσιµότητα νερών και µεγάλης έκτασης σπατάλη κι ενός
χωριού µε λίγα αποθέµατα νερού και πιο συνετή χρήση του νερού. Διατυπώθηκε ότι η τεχνική
του θεατρικού παιχνιδιού υποβοηθά την έκφραση των δύο πληθυσµιακών οµάδων, οι οποίες
εκφράζουν διαφορετικές θέσεις, σκέψεις και αγωνίες µε άξονα τα διαφορετικά δικαιώµατα ή
συµφέροντα, που εκπροσωπούν. Συµφωνώντας ότι το νερό αποτελεί ένα κοινόχρηστο αγαθό,
οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί προτείνουν την ουσιαστική εξοικείωση των παιδιών µε την
αξία, τη σηµασία και τις πρακτικές της εξοικονόµησης του νερού. Οι πρακτικές αυτές, προτείνεται να οργανώνονται µε άξονα τον τρόπο και την ποιότητα εφαρµογής τους στο περιβάλλον του
σχολείου, του σπιτιού, αλλά και της γειτονιάς. Μικρές αλλαγές στην καθηµερινή συµπεριφορά, έλεγχος των διαρροών και λήψη αναγκαίων δράσεων τόσο ατοµικών όσο και κοινωνικών
προτάσσονται από τους εκπαιδευτικούς ως βασικές προτεραιότητες δράσεων εξοικονόµησης.
Με στόχο τη διάχυση της ιδέας της εξοικονόµησης νερού, οι εκπαιδευτικοί προτείνουν δράσεις,
όπως την επιδίωξη επαφών µε τους αρµόδιους δήµους (συνάντηση µε υπεύθυνους του δήµου,
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συγγραφή επιστολής προς το δήµαρχο), την ανάληψη δράσεων µε στόχο την ευαισθητοποίηση
της τοπικής κοινωνίας (ένοικοι πολυκατοικιών, κύκλος συγγενών και φίλων, υπάλληλοι εµπορικών καταστηµάτων), την πραγµατοποίηση µιας µικρής έρευνας µε ερωτηµατολόγια, καθώς και
τη διοργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωσης.

Ευρωπαϊκή Διακήρυξη
για µια Νέα Κουλτούρα για το Νερό

“Απαιτούνται σήµερα βαθιές αλλαγές στο σύστηµα αξιών µας, στην κατανόηση της φύσης, στις ηθικές µας αρχές και στον τρόπο ζωής µας. Συνοπτικά, υπάρχει ανάγκη για
αλλαγή κουλτούρας, για τη δηµιουργία µιας νέας κουλτούρας για το νερό. Μια Νέα Κουλτούρα για το Νερό που θα δέχεται µια ολιστική προσέγγιση και θα αναγνωρίζει τις πολλαπλές διαστάσεις των ηθικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών
και συγκινησιακών αξιών που εµπεριέχονται στα υδατικά οικοσυστήµατα. Στη βάση της
παγκόσµιας αρχής του σεβασµού για τη ζωή, ποτάµια, λίµνες, πηγές, υγρότοποι και υπόγεια αποθέµατα πρέπει να θεωρούνται ως “Κληρονοµιά της Βιόσφαιρας” και θα πρέπει
να δια-κυβερνώνται από τις κοινότητες και τους δηµόσιους φορείς µε στόχο τη διασφάλιση της δηµοκρατικής και βιώσιµης διαχείρισής τους…”
(από την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για Μια Νέα Κουλτούρα για το Νερό”,
Μαδρίτη 18/2/2005, την οποία συνυπέγραψε και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS)

Το σηµείο κλειδί για την προώθηση µιας Νέας Κουλτούρας για το Νερό είναι
η ενδυνάµωση των προσπαθειών εκπαίδευσης.

Φωτογραφίες 1-6: Δίκτυο Μεσόγειος SOS
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