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ΕΝΝΟΙΑ: Ανακύκλωση γκρίζου νερού 
 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Τα Ηνωμένα Έθνη, πολλοί οικολόγοι και κράτη διεξάγουν εκστρατεία για τη 

βιώσιμη μακροπρόθεσμη διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς το νερό είναι 

απαραίτητο για την ανθρώπινη επιβίωση. 

 

Η διαχείριση του νερού είναι μια κρίσιμη πτυχή της περμακουλτούρας γιατί δεν 

υφίσταται ζωή χωρίς νερό. Η διαδικασία σχεδιασμού της περμακουλτούρας 

θέτει ως προτεραιότητα την προστασία και τη φροντίδα του νερού και τονίζει 

την ευθύνη κάθε ατόμου και κάθε κοινότητας να συνειδητοποιήσει την αξία του 

νερού. Η ανακύκλωση του γκρίζου νερού είναι ένας τρόπος 

επαναχρησιμοποίησης του νερού που απορρέει από νεροχύτες, πλυντήρια 

πιάτων, ντους και μπάνια. Μπορεί να συλλεχθεί, να καθαριστεί, εάν είναι 

απαραίτητο, και να χρησιμοποιηθεί στο καζανάκι ή στο πότισμα του κήπου. Η 

ανακύκλωση γκρίζου νερού σε συνδυασμό με τη συλλογή νερού μπορεί να 

είναι σωτήρια για το μέλλον μας που απειλείται από την έλλειψη νερού. 

 

 
    Πηγή: Ανακύκλωση γκρίζου νερού από Edgar peteros, 

        https://www.pinterest.com/oregonpinner/grey-water-recycling/ 
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2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

1. Στο Σύστημα Παιχνιδοποίησης, ορισμένα παιχνίδια θα 

παρουσιάσουν αυτήν την έννοια στους μαθητές, κυρίως εκείνα που 

περιλαμβάνουν επισκέψεις σε αγροκτήματα περμακουλτούρας, όπως οι 

δραστηριότητες «Μόνιμη καλλιέργεια και Ανανεώσιμη ενέργεια» και 

«Ζώα στη συντήρηση της φύσης - Κοτόπουλα και πρόβατα». Η 

ανακύκλωση γκρίζου νερού μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη στο 

σχεδιασμό της δραστηριότητας «Κάθετος κήπος». Οι μαθητές 

μπορούν να αντλήσουν ιδέες για την ιστορία τους από αυτά τα 

παιχνίδια. 

 

2. Στις δραστηριότητες που υπάγονται στο ‘Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα 

Κήπου’, οι μαθητές δημιουργούν ένα κουτί καλλιέργειας ή έναν 

πραγματικό κήπο. Κατά τη φροντίδα του κήπου τους μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ανακυκλωμένο ή συλλεγμένο νερό για το πότισμα ή 

την άρδευση του κήπου τους. Μέσα από αυτό το σύνολο 

δραστηριοτήτων, θα μάθουν τα προτερήματα του οργανικού 

λιπάσματος και του έλους και μπορούν να τα συσχετίσουν με τη 

συλλογή και την επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού. 

 

3. Οι μαθητές που έχουν έφεση στην αφήγηση και στη δημιουργία βίντεο, 

μπορούν να βιντεοσκοπήσουν τις διαφορετικές δημιουργικές μεθόδους 

ανακύκλωσης γκρίζου νερού και το βίντεο τους μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως πηγή από ολόκληρη την τάξη όταν ασχοληθούν με 

το ‘Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου’. 

 

4. Με τις δραστηριότητες προετοιμασίας φαγητού στο ‘Παιχνίδι Ιδανικού 

Μενού’, οι μαθητές μπορούν να συνδέσουν το σύστημα ανακύκλωσης 

γκρίζου νερού δείχνοντας μέσω των βίντεο τους την πορεία του νερού 
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από τον νεροχύτη στην καντίνα ή στην κουζίνα του σχολείου. Αυτό θα 

τους δώσει μια καλύτερη εικόνα για την επαναχρησιμοποίηση του 

νερού και την ανακύκλωση του στην κοινότητά τους.  

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Οδηγίες για τους μαθητές: 

1. Αφού κατανοήσετε αυτή την έννοια, θα είστε σε θέση να παρατηρήσετε 

και να συλλέξετε απευθείας πληροφορίες από πηγές σχετικά με αυτήν 

την έννοια μέσα από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Σημείο 3. 

 

2. Εάν χρειαστεί, συμπληρώστε τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει 

κάνοντας έρευνα και συνεντεύξεις με δικά σας άτομα. Μπορείτε επίσης 

να στείλετε ερωτήσεις στον ιστότοπο του LivingSTEM  - Livingstem.eu  

- και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε. 

 

3. Το κλειδί για τη δημιουργία του περιεχομένου βίντεο σας είναι να 

κατανοήσετε σε βάθος τη σημασία του νερού για τη ζωή στη Γη, για τη 

δική σας ζωή και το μέλλον σας. Έχοντας ως βάση αυτό, η σύνταξη της 

ιστορίας σας σχετικά με τον αντίκτυπο της ανακύκλωσης γκρίζου νερού 

θα ρέει με ευκολία. 

 

4. Θυμηθείτε να προσδιορίσετε πώς συνδέονται αυτά που μαθαίνετε με τις 

γνώσεις σας στην περμακουλτούρα έτσι ώστε να σας φανούν χρήσιμα 

και στα άλλα έργα σας. 

 

5. Κάντε το βίντεο σας προσιτό, όχι μόνο για εσάς αλλά και για τα άτομα 

γύρω σας και για οποιονδήποτε στο Διαδίκτυο που θα έχει πρόσβαση 

σε αυτό. 
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6. Για συμβουλές σχετικά με τη βιντεοσκόπηση, απλώς ακολουθήστε τις 

γενικές οδηγίες που σας έδωσε ο δάσκαλός σας. 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Αυτό το έργο μπορεί να είναι ατομικό, δηλαδή για έναν μαθητή που μπορεί να 

συμπεριλάβει την οικογένειά του, ή μπορεί να είναι μια ομαδική δραστηριότητα 

στην οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές. Πρόκειται για μια ισχυρή 

προσπάθεια για τους μαθητές, καθώς θα έρθουν αντιμέτωποι με τη διττότητα 

της κρίσης του νερού, όπου από τη μία πλευρά το πρόβλημα φαίνεται 

ανυπέρβλητο και από την άλλη αντιμετωπίσιμο καθώς υπάρχουν απλές 

λύσεις. Θα κατανοήσουν την ουσία της φράσης του Bill Mollison: «Παρόλο 

που τα προβλήματα του κόσμου γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, οι λύσεις 

παραμένουν εξωφρενικά απλές». Επομένως, αυτό θα τους κάνει να 

συνειδητοποιήσουν της δύναμη τους να προτείνουν τις δικές τους λύσεις. 

 

Η δημιουργία βίντεο, που περιλαμβάνει υπαίθριες περιπέτειες και παιχνίδια, 

θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη μάθησή τους, όχι μόνο λόγω των θετικών 

συναισθηματικών εμπειριών που πραγματοποιούνται και στις δύο πλευρές του 

εγκεφάλου τους, αλλά και λόγω της δυνατότητας τους να δημιουργήσουν ένα 

βίντεο τέτοιας σημασίας. 

 

Σημείωση: Έχοντας μια γενική εικόνα για τα διάφορα σύνολα δραστηριοτήτων 

του LivingSTEM, ο δάσκαλος μπορεί να ορίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για 

τα διάφορα παιδαγωγικά υλικά που προσφέρονται. Αυτό θα τον βοηθήσει να 

καθορίσει τον καλύτερο τρόπο ενσωμάτωσής τους στο πρόγραμμα της 

σχολικής χρονιάς. Επομένως, η τάξη θα πρέπει να ενημερώνεται για το έργο 

του βίντεο από την αρχή έτσι ώστε ο σχεδιασμός των βίντεο τους να είναι 

συντονισμένος με το πρόγραμμα σπουδών τους. Αυτό θα διευκολύνει τους 

μαθητές να ενσωματώσουν την έννοια της ανακύκλωσης γκρίζου νερού καθώς 

και άλλες έννοιες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
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5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της επιστήμης 

(STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Μαθήματα σχετικά με το STEAM: 

 

Επιστήμη - Γεωλογία, Βιολογία, Οικολογία - το νερό ως θεμελιώδες στοιχείο. 

  

Τεχνολογία – εξοικείωση με την ανάπτυξη της τεχνολογίας ανακύκλωσης 

γκρίζου νερού. 

 

Μηχανική – οι μαθητές θα μάθουν ακατέργαστη και προηγμένη μηχανική της 

τεχνικής. 

  

Τέχνες - δημιουργικές απλές μέθοδοι, δεξιότητες γραφής. 

 

Μαθηματικά - εάν ή όταν τα βίντεο εστιάζουν στον υπολογισμό του αντίκτυπου 

της ανακύκλωσης γκρίζου νερού στο έργο Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου ή 

στις σχολικές ή κοινοτικές μεθόδους. 

 

Δεξιότητες που αναπτύσσονται: 

 

• Επιστημονικές δεξιότητες μέσω παρατήρησης και έρευνας. 

• Δεξιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, συγγραφής σεναρίων, 

διαπροσωπικής επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδων. 

• Τεχνολογικές δεξιότητες στην κατανόηση των υφιστάμενων 

συστημάτων ανακύκλωσης γκρίζου νερού. 

• Προσωπική ενδυνάμωση καθώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι 

υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις μέσω της περμακουλτούρας και έχουν τη 

δυνατότητα να προτείνουν δικές τους. 

• Κοινωνικές και ηθικές δεξιότητες βοηθώντας τους να θέσουν 

σημαντικούς στόχους για να προσδιορίσουν τι θέλουν στη ζωή και το 

μέλλον τους και να αναλάβουν δράση. 


