Α΄ Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
- ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι. ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η διαχείριση του νερού και των υδάτινων πόρων είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα ,
καθώς το πόσιμο νερό αποτελεί έναν κρίσιμο πόρο .Συχνά αντιμετωπίζεται μόνο με οικονομικούς όρους ,όμως
η πρόσβαση στο πόσιμο νερό αποτελεί σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών ,ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Υπολογίζεται ότι ήδη χρησιμοποιείται σχεδόν το 50% του γλυκού νερού του πλανήτη με αυξητική
τάση ,ενώ μειώνεται διαρκώς το ποσοστό του γλυκού νερού που καταλήγει στους υδάτινους αποδέκτες και
επομένως στα ψάρια ,την άγρια ζωή και στα φυσικά οικοσυστήματα. Είναι επομένως ένα σημαντικό θέμα για να
τεθεί στην ατζέντα του Αειφόρου σχολείου και να αναπτύξει στρατηγικές εξοικονόμησης του νερού ,αξιοποίησης
της παραδοσιακής σοφίας ,για τη διαχείριση του και ενημέρωση των πολιτών.

ΙΙ.ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Για την Ευρώπη οι κυριότερες απειλές της αειφορίας των υδάτων εστιάζονται
Α. στην υφαλμύρωση των υπόγειων υδάτων
Β .στην μειωμένη ροη σε πολλά υδάτινα ρεύματα
Γ. στη διάχυτη ρύπανση από τη γεωργία

Τίτλος Ενότητας : Νερό

Σημαντικά σημεία
“Το ύδωρ δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν,
αλλά αποτελεί κληρονομιά η οποία πρέπει να
προστατεύεται και να τυγχάνει κατάλληλης διαχείρισης.”

Οδηγία 2000/60, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής
δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η χωρά μας ως χώρα της Μεσογειακής ζώνης αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας που αναμένεται να γίνουν
περισσότερα πιεστικά λόγω της κλιματολογικής αλλαγής .Πολλές περιοχές της πατρίδας μας έχουν αρνητικό ισοζύγιο νερού ,με έντονο πρόβλημα λειψυδρίας οικονομία του τόπου μας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό
και τη γεωργία ,σε δραστηριότητες δηλαδή που από τη μια ,απαιτούν πολύ νερό και από την άλλη οι ίδιες αποτελούν σημαντικές πηγές ρύπανσης των υδατικών πόρων .Ως εκ τούτου στη χώρα μας έχουμε επιπλέον λόγους να
ασχοληθούμε σοβαρά με την αειφόρο διαχείριση του νερού και των υδατικών πόρων και την εκπαίδευση των πολιτών σε αυτήν.

Το ευρύ κοινό έχει την άποψη ότι το νερό είναι ένας φθηνός φυσικός πόρος («το νεράκι του Θεού»). Πόσο αλλάζει όμως η εντύπωση αυτή αν στο άμεσο
οικονομικό κόστος (κόστος κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης των δικτύων μεταφοράς του νερού και κόστος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων ), συνυπολογίσουμε το περιβαλλοντικό κόστος
δηλαδή το κόστος που προκαλείται από τα απόβλητα της χρήσης του νερού στα οικοσυστήματα, (για παράδειγμα: αλατοποίηση ή υποβάθμιση των παραγωγικών εδαφών) και το κόστος της
εξάντλησης των πόρων το οποίο οδηγεί στην εξαφάνιση ορισμένων επιλογών για τους άλλους χρήστες και ιδιαίτερα των επόμενων γενεών! Αν όμως είναι ανάγκη οι πολίτες να
συνειδητοποιήσουν αυτή την πραγματικότητα γύρω από το νερό και πάλι οφείλουμε να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά στη λογική της υπεύθυνης, συνετής δηλαδή της αειφόρου διαχείρισής του.
* Το Αειφόρο Σχολείο είναι απαραίτητο και έχει τη δυνατότητα να δώσει ευκαιρίες οι μαθητές να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν στη διαχείριση του νερού και των υδατικών πόρων :
-Μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα (Γεωγραφία, Χημεία.)
-Μέσα από τα Περιβαλλοντικά και Πολιτιστικά Προγράμματα (Σχολικές Δραστηριότητες)
-Μέσα από εργασίες στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
-Χρειάζεται όμως ίσως και ακόμα περισσότερο να εισαγάγει την αειφορία για το νερό μέσα από την υιοθέτηση και εφαρμογή στο ίδιο το κτίριο και στην καθημερινή ζωή αειφόρων τρόπων
διαχείρισης του νερού.
-Χρειάζεται ακόμα το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία με δράσεις που σχετίζονται με το νερό και την αειφόρο διαχείριση.
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