
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΚΡΙΖΩΝ ΚΑΙ 

ΒΡΟΧΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΠΕ ΠΕΔΟΥΛΑ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 

τάξης της Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (9:00-13:30 ή 9:00-16:00).  

 

Σημείωση: Σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου και τους/τις συνοδούς 

εκπαιδευτικούς, το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω, μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να διαφοροποιηθεί ως 

προς τις δραστηριότητες και τον τρόπο ανάπτυξής του, με βάση τις ανάγκες της κάθε 

ομάδας.  

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται:  

 Να συνειδητοποιήσουν ότι οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι και γρήγορα 

εξαντλούμενοι και να κατανοήσουν ότι το νερό αποτελεί έναν μη 

ανανεώσιμο φυσικό πόρο. 

 Να διαπιστώσουν ότι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις επηρεάζουν το υδατικό 

ισοζύγιο. 

 Να ανακαλύψουν τους τρόπους μεταφοράς, αποθήκευσης και διαχείρισης 

του νερού στο παρελθόν καθώς και παραδοσιακά επαγγέλματα που έχουν 

σχέση με το νερό τα οποία σχετίζονται άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της Κοινότητας του Πεδουλά. 

 Να κατανοήσουν την ανάγκη εξοικονόμησης νερού στην Κύπρο και να 

ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την αειφόρο χρήση του νερού. 

 Να γνωρίσουν τα δυο συστήματα αξιοποίησης μη συμβατικών υδατικών 

πόρων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά και 

συγκεκριμένα (α) το  σύστημα συλλογής βρόχινου νερού, και (β) το σύστημα 

ανακύκλωσης ημιακάθαρτου (γκρίζου) νερού. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι η χρήση των μη συμβατικών υδατικών πόρων 

αποτελεί μέθοδο ενίσχυσης της διαθεσιμότητας νερού σε περιοχές που 

πλήττονται από λειψυδρία, όπως η Κύπρος.  

 Να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στην εξοικονόμηση του νερού και 

να αποκτήσουν υπεύθυνη στάση ως προς την κατανάλωσή του. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9:00 – 9:30    

Άφιξη-καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Πεδουλά 

 

9:30-10:30    

Εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών σε βασικές έννοιες σχετικές με τους φυσικούς 

πόρους (ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι).  

 



Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, συσχετίζεται η γεωγραφική θέση της 

Κύπρου, με τους υδατικούς πόρους. Ενδεικτικά, εντοπίζονται μέσα από έντυπο υλικό 

και χάρτες της περιοχής της Μεσογείου (γεωμορφολογικούς, κατανομής πληθυσμού, 

ερημοποίησης του εδάφους κ.λπ.), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συντείνουν 

στην παρουσία του φαινομένου της λειψυδρίας στη Μεσόγειο και ειδικότερα στην 

Κύπρο, καθώς και τρόποι με τους οποίους οι διάφορες μεσογειακές χώρες το 

αντιμετωπίζουν. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται διάγραμμα με την κατανομή 

κατανάλωσης νερού ανά νοικοκυριό ημερησίως και τονίζεται η αναγκαιότητα της 

ορθής διαχείρισής του.  

 

 

10:30-12:15    

Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό οι μαθητές/μαθήτριες ενημερώνονται για 

τις τεχνικές αξιοποίησης νερού μέσω της χρήσης των μη συμβατικών υδατικών 

πόρων.  Πραγματοποιείται μελέτη πεδίου στο προαύλιο του ΚΠΕ Πεδουλά, κατά την 

οποία οι μαθητές/μαθήτριες έρχονται σε επαφή με τις εγκαταστάσεις συστήματος 

ανακύκλωσης γκρίζου νερού και με το σύστημα συλλογής βρόχινου νερού. 

Ενδεικτικά, γίνεται ενημέρωση για τις μεθόδους και τον τρόπο λειτουργίας των δυο 

συστημάτων, γίνεται επεξεργασία του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα δύο 

συστήματα μέσα από διαγράμματα τα οποία καλούνται να συναρμολογήσουν, καθώς 

και χρήση του επεξεργασμένου νερού για πότισμα.  

 

Στη συνέχεια και με την τεχνική της συζήτησης επιχειρηματολογούν στον 

προβληματισμό «πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μη-συμβατικών υδατικών 

πόρων». 

 

12:15-13:00  

Πραγματοποιείται επίσκεψη μαθητών/μαθητριών στο λαογραφικό μουσείο του 

Πεδουλά  όπου οι μαθητές/μαθήτριες εντοπίζουν αντικείμενα και παραδοσιακά 

επαγγέλματα που σχετίζονται με το νερό (π.χ. επαγγέλματα που σχετίζονται με τη 

βυρσοδεψία, τη μεταφορά και πώληση νερού για οικιακή χρήση κ.λπ., τα οποία 

έχουν άμεση σχέση με την ύπαρξη άφθονου νερού στην Κοινότητα Πεδουλά). Στη 

συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες και εντοπίζουν (παρατηρούν και φωτογραφίζουν) 

στο χωριό του Πεδουλά στοιχεία, σχετικά με το νερό, όπως είναι οι στέρνες, οι 

βρύσες, τα αυλάκια, το σακκοράφι, τα οποία παρουσιάζουν στη συνέχεια. 

  

13:00- 13:30 

Οι μαθητές/μαθήτριες, με αφορμή ένα σύντομο φιλμάκι σχετικά με την άνιση 

κατανομή του πόσιμου νερού στη Γη και έχοντας γνωρίσει τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζονταν παλαιότερα αλλά και σήμερα σε σχέση με την ορθή διαχείριση 

του νερού στην Κύπρο, συζητούν τρόπους διαχείρισης νερού, όπως επίσης 

προτείνουν μέτρα που μπορούν να υιοθετηθούν στην καθημερινότητά μας για την 

εξοικονόμησή του.  

 

Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο.  
  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Σε περίπτωση που επιλεγεί από την ομάδα το απογευματινό πρόγραμμα (9:00-16:00) 

για ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος, οι μαθητές/μαθήτριες συνεχίζουν το 



πρόγραμμα με ανατροφοδοτικού τύπου δραστηριότητες όπως: α) συγκέντρωση 

περαιτέρω πληροφοριών από το διαδίκτυο, όπως ιστορικά και λογοτεχνικά κείμενα, 

καθώς και καταγραφή προσωπικών μαρτυριών από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

(παππούδες και γιαγιάδες) σε σχέση με τα ερωτήματα: «από πού» και «πώς» 

προμηθεύονταν το νερό παλαιότερα, β) ετοιμασία ενός τρίπτυχου για τη σημασία 

του νερού στη ζωή μας και την ανάγκη εξοικονόμησής του ή ο σχεδιασμός μια 

αφίσας με π.χ. δέκα απλές συμβουλές εξοικονόμησης νερού και να την αναρτήσουν 

στο σχολείο με στόχο την ευαισθητοποίηση όλης της σχολικής μονάδας, γ) 

καταγραφή λέξεων, φράσεων, παροιμιών, αποφθεγμάτων, παραδοσιακών 

τραγουδιών, μύθων, ιστοριών σχετικών με το νερό δ) Συλλογή άρθρων από 

εφημερίδες που σχετίζονται είτε με το πρόβλημα νερού στην Κύπρο είτε σχετικά με 

τα μέτρα επαναχρησιμοποίησής του νερού, συζήτησή τους και συγγραφή του δικού 

τους άρθρου. 

 

Παράλληλα, μπορούν να διεξαχθούν στο χώρο δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 

σε θέματα εξοικονόμησης νερού όπως παιγνίδια ρόλων, και θεατρικό παιγνίδι κ.ά. 

 

Στο απογευματινό πρόγραμμα οι μαθητές/μαθήτριες έχουν μεσημεριανό διάλειμμα. 

Για τον σκοπό αυτό μπορούν να έχουν μαζί τους ελαφρύ μεσημεριανό φαγητό ή το 

σχολείο μπορεί να κάνει διευθετήσεις για να φάνε σε εστιατόριο της περιοχής. 

 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Έχουν μαζί τους κασετίνα στην οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα και χρωματιστά. 

 Φορούν αθλητικά παπούτσια και να είναι κατάλληλα ντυμένοι/ντυμένες με βάση 

το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στην περιοχή.  

 Θα ήταν χρήσιμο η ομάδα να έχει μαζί της φωτογραφική μηχανή και 

βιντεοκάμερα, για βιντεοσκόπηση των δραστηριοτήτων και δρώμενων του 

προγράμματος 

Τα φύλλα εργασίας και τα όργανα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός χρειάζεται για 

την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέχεται από το Κέντρο. 

 


