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Το υλικό που παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου 

«Κάνε τη Σύνδεση: Η Τεχνολογία Αμφισβητεί τη Φτώχια» (“Make the Link:  Technology 

challenging poverty”). Οι διδακτικές ενότητες εντάσσονται στο πλαίσιο των μαθημάτων 

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, Αγωγής Υγείας και Επιστήμης/Φυσικής, και απευθύνονται σε 

μαθητές Δημοτικού ή/και Γυμνασίου.  
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Έργο EuropeAid: «Η Τεχνολογία αμφισβητεί τη φτώχεια: Κάνε 

τη σύνδεση»  
To Ερευνητικό και Αναπτυξιακό Κέντρο CARDET (www.cardet.org) εγκαινίασε 

πρόσφατα το τριετές έργο «Η Τεχνολογία αμφισβητεί τη φτώχεια: Κάνε τη Σύνδεση», 

στο πλαίσιο του EuropeAid, του αναπτυξιακού ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Το CARDET συμμετέχει στο έργο ως εταίρος, σε συνεργασία με τους οργανισμούς 

Practical Action (Ανάδοχος-Ηνωμένο Βασίλειο), Engineers without Boarders 

(Ηνωμένο Βασίλειο), Centre for Science Education (Ηνωμένο Βασίλειο), Oxfam Italia 

και CCE (Πολωνία).  

To έργο «Κάνε τη Σύνδεση» ευελπιστεί να ενσωματώσει την έννοια της Τεχνολογικής 

Δικαιοσύνης στα αναλυτικά προγράμματα των πρώτων τάξεων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα γνωστικά αντικείμενα της 

Φυσικής (Επιστήμης), του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και της Οικιακής Οικονομίας. Η 

Τεχνολογική Δικαιοσύνη -το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε 

βασικές τεχνολογίες για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους- θα προωθηθεί σε σχέση 

με την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ). Το έργο εστιάζει στους 

ανθρώπους που ζουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες σε πολύ φτωχές κοινότητες, 

όπως για παράδειγμα σε αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και της Ασίας.  

Η Τεχνολογική Δικαιοσύνη σε συνδυασμό με τις πρακτικές της Παγκόσμιας 

Εκπαίδευσης (όπως η μαθητοκεντρική και συμμετοχική διδασκαλία), θα 

ενσωματωθούν στο διδακτικό υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου. Το 

διδακτικό υλικό θα διανεμηθεί σε περισσότερους από 13.000 εκπαιδευτικούς και θα 

προσφερθεί σχετική κατάρτιση σε 1600 εκπαιδευτικούς για την ένταξή του στα 

μαθήματα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Επίσης, οι εταίροι του έργου 

αναμένεται να εξασφαλίσουν την υποστήριξη τουλάχιστον 200 βασικών κοινωνικών 

εταίρων που έχουν συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων, ώστε να προωθήσουν τα 

αποτελέσματα και τις πρακτικές του «Κάνε τη Σύνδεση» στην εκπαίδευση, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στη συνέχεια ακολουθούν περιγραφές και αναλύσεις των εννοιών (α) της Τεχνολογικής 

Δικαιοσύνης, (β) των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και (γ) των παιδαγωγικών 

πρακτικών της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει διδακτικό 

υλικό από τις ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων Σχεδιασμού και 

Τεχνολογίας, Επιστήμης/Φυσικής και Αγωγής Υγείας, για μαθητές Δημοτικού και 

Γυμνασίου.  
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Τεχνολογική Δικαιοσύνη  
Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τώρα μια τεράστια πρόκληση. Ο τρόπος που ορίζουμε 

την τεχνολογική καινοτομία από εδώ και στο εξής θα καθορίσει αν μπορούμε να 

διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για την ευημερία όλων των ανθρώπων. Αυτό 

σημαίνει ότι η ανάπτυξή μας και η χρήση της τεχνολογίας πρέπει να συμμορφωθούν 

με την αρχή της «τεχνολογικής δικαιοσύνης» - δηλαδή, το δικαίωμα των ανθρώπων 

να αποφασίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες που θα τους 

βοηθήσουν να ζήσουν με τον τρόπο ζωής που θέλουν, χωρίς όμως να διακυβεύεται 

η προοπτική των άλλων ανθρώπων και των μελλοντικών γενεών να κάνουν το ίδιο.  

Η έννοια της τεχνολογικής δικαιοσύνης απαιτεί μια επανεξέταση του τρόπου 

προώθησης της τεχνολογικής καινοτομίας, τόσο στον αναπτυσσόμενο όσο και στον 

αναπτυγμένο κόσμο, ώστε να αποκτήσει κοινωνική αξία και να είναι περιβαλλοντικά 

βιώσιμη. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Practical Action (http://practicalaction.org/) 

επιδιώκει να αναπτύξει την τεχνολογική δικαιοσύνη και να ευαισθητοποιήσει τον 

κόσμο να μην αντιμετωπίζει την τεχνολογία μόνο ως μέσο για την κάλυψη των 

αναγκών των καταναλωτών, αλλά και ως μοχλό απαλλαγής από τη φτώχεια.  

Οι τεχνολογίες που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν στον κάθε άνθρωπο μια 

ικανοποιητική ποιότητα ζωής, σε μεγάλο βαθμό, ήδη υπάρχουν. Αυτό που πρέπει να 

αλλάξει είναι το πώς οι τεχνολογίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι κατανεμημένες. 

Ο κόσμος σήμερα διέρχεται μια κατάσταση τεχνολογικής αδικίας, με την τεχνολογία 

να στοχεύει στην ικανοποίηση των καταναλωτών αντί στη κάλυψη των αναγκών της 

ανθρωπότητας. Όπως είπε ο Bill Gates σε μια συζήτηση το 2009, είναι λάθος το 

γεγονός ότι περισσότερα χρήματα δαπανώνται για την εξεύρεση μιας θεραπείας για 

την αρσενική φαλάκρα, παρά για την εξεύρεση ενός εμβολίου για την ελονοσία. 

Απαιτείται η μετάβαση από την τεχνολογική αδικία στην τεχνολογική δικαιοσύνη, 

ώστε να καταργηθούν τα εμπόδια που τώρα εμποδίζουν τους φτωχούς ανθρώπους 

να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες που χρειάζονται για τις πιο βασικές υπηρεσίες.  

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι μια τέτοια βασική υπηρεσία. Θεωρείται δεδομένη στη 

Δύση, αλλά 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στην 

ηλεκτρική ενέργεια: σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να 

μαγειρεύει σε εστίες με φωτιά. Εκτός από τα προβλήματα όσον αφορά τη συλλογή 

των καυσίμων, το χαμένο χρόνο και την αναποτελεσματική καύση του ξύλου ως 

καύσιμο, υπάρχει μια τεράστια επιβάρυνση για την υγεία των ανθρώπων. Είναι 

συγκλονιστικό ότι 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι -κυρίως γυναίκες και παιδιά- 

πεθαίνουν κάθε χρόνο από τις επιπτώσεις από την εισπνοή καπνού από τους 

παραδοσιακούς φούρνους και εστίες που χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα μέσα στο 

σπίτι. Αυτό είναι κατά 50% περισσότερο από τον αριθμό αυτών που πεθαίνουν από 

ελονοσία κάθε χρόνο. Η ηλεκτρική ενέργεια ίσως να μην σχετίζεται άμεσα με το πιο 

πάνω πρόβλημα. Η λύση μπορεί να είναι μία ξυλόσομπα με καθαρή και αποδοτική 
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καύση ή ίσως μια σόμπα υγραερίου. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πολλές 

τεχνολογικές λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, αλλά σπάνια είναι προσιτές για 

τους φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους που τα χρειάζονται 

περισσότερο.  

Οι προσπάθειες για καινοτομία και επέκταση της χρήσης των τεχνολογιών θα πρέπει 

να εστιάζονται στις πραγματικές ανάγκες και όχι στα «θέλω» των ανθρώπων, στην 

παροχή ευημερίας για όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο για αυτούς που ζουν στον 

αναπτυγμένο κόσμο και να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τους ανθρώπους του παρόντος, 

αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Η παραγωγή των 

τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες προσφέρει μια σαφή διάκριση μεταξύ της 

τεχνολογικής δικαιοσύνης και της τεχνολογικής αδικίας. Ιστορικά, η προσέγγιση 

πολλών μεγάλων χρηματοδοτικών οργανισμών, αφορούσε στην επικέντρωση στις 

μεγάλες, εμπορικές αγροτικές μονάδες στις πιο παραγωγικές περιοχές του 

αναπτυσσόμενου κόσμου. Επίσης, υποστήριζαν τη χρήση σε ευρεία κλίμακα 

γεωργικών βιομηχανικών τεχνολογιών, όπως τα χημικά λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα 

και τη μηχανοποίηση.  

Ωστόσο, μια τέτοια πρακτική, που εστιάζει στις μειοψηφικές εμπορικές αγροτικές 

μονάδες που έχουν την πιο παραγωγική γη, αγνοεί την πλειονότητα των αγροτών που 

χρειάζονται βοήθεια για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων 

παραγωγής τους. Μόνο στην υποσαχάρια Αφρική, το 60% του πληθυσμού βασίζεται 

σε μικρής κλίμακας γεωργία για τα προς το ζην. Επιπλέον, η εστίαση στη χρήση 

γεωργικών βιομηχανικών τεχνολογιών ζημιώνει τη γονιμότητα του εδάφους με την 

πάροδο του χρόνου. Αυτό αποτελεί τεχνολογική αδικία. Η πολιτική αυτή όχι μόνο 

αγνοεί τις ανάγκες των γεωργών μικρής κλίμακας, αλλά έχει και μια μόνιμη επίδραση 

στο περιβάλλον και μειώνει την προοπτική των μελλοντικών γενεών να τραφούν.  

Για την επίτευξη της τεχνολογικής δικαιοσύνης θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα 

διαφορετικό δρόμο. Από τη συνεργασία της με μικρούς αγρότες, η Practical Action 

αναγνωρίζει ότι αρκετά απλές βελτιώσεις μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της 

παραγωγής και πολλές φορές να επιφέρουν και τη δημιουργία πλεονασμάτων. 

Παραδείγματα της τεχνολογικής δικαιοσύνης αφθονούν στο πλαίσιο των έργων της 

Practical Action, είτε πρόκειται για συνεργασία με μικρούς αγρότες για την παραγωγή 

ρυζιού στη Σρι Λάνκα, είτε για παραγωγή πατατών στο Περού ή αραβόσιτου στη 

Ζιμπάμπουε. Η τεχνολογική δικαιοσύνη διασφαλίζει ότι θα διατηρηθεί το περιβάλλον 

μας, για παράδειγμα με την προφύλαξη της γονιμότητας των εδαφών και τη 

δυνατότητά τους για συγκράτηση της υγρασίας. Αυτό όχι μόνο εξασφαλίζει τα προς 

το ζην των αγροτών σήμερα, αλλά και εκείνων που θα ζήσουν στο μέλλον.  

Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ακόμα δεν έχουν 

πρόσβαση σε καθαρό νερό που χρειάζονται για την επιβίωσή τους. Κάθε χρόνο, 1,5 
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εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό και την 

αποχέτευση. Αυτή είναι μία τεχνολογική αδικία τεραστίων διαστάσεων. Έχουμε τόσο 

τη γνώση όσο και την τεχνολογία για την αποτροπή αυτών των θανάτων. Η 

τεχνολογική δικαιοσύνη πρέπει να γίνει σύνθημά μας για την απαλλαγή των 

ανθρώπων από τη φτώχεια, τη δυστυχία και τη μιζέρια.  

Είναι πραγματικά δυνατή η εφαρμογή της τεχνολογικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα σε 

έναν κόσμο που η διαδικασία λήψης αποφάσεων καθοδηγείται από την οικονομία 

της αγοράς; Σίγουρα αποτελεί δύσκολο εγχείρημα, αλλά οι περιστάσεις αλλάζουν. 

Ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία, οι δύο μεγάλες προκλήσεις -η καταπολέμηση της 

φτώχειας και η εξεύρεση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους- έχουν αναχθεί σε 

παγκόσμιο μείζον θέμα. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για 

κανέναν από εμάς στον πλανήτη, πλούσιο ή φτωχό, αν δεν βρούμε έναν τρόπο να 

αντιμετωπίσουμε την απειλή της κλιματικής αλλαγής και, συνεπώς, να 

συμμορφωθούμε με την αρχή της αλληλεγγύης και της τεχνολογικής δικαιοσύνης. 

 

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ)  
Tο Σεπτέμβριο του 2000, στη Διάσκεψη Κορυφής της Χιλιετίας στη Νέα Υόρκη στο 

πλαίσιο του ΟΗΕ, οι αρχηγοί 189 κρατών μελών συμφώνησαν να θέσουν 

συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας, των 

ασθενειών, του αναλφαβητισμού, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, των 

διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας και τη 

διεύρυνση της παγκόσμιας συνεργασίας για ανάπτυξη.  

Οι σκοποί αυτοί, που ετέθησαν ως προτεραιότητα στην παγκόσμια ατζέντα, 

ονομάστηκαν Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Millennium Development Goals-

MDGs). Συγκεκριμένα, οι 8 Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) που συμφώνησαν 

οι αρχηγοί 189 κρατών είναι οι εξής:  

1. Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας 

2. Εξασφάλιση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους 

3. Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών 

4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας 

5. Βελτίωση της μητρικής υγείας 

6. Καταπολέμηση του HIV / AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών 

7. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

8. Οικοδόμηση μιας παγκόσμιας συνεργασίας 

 
Για την επίτευξη των ΑΣΧ εμπλέκονται πάρα πολλοί δημόσιοι, ιδιωτικοί και μη 

κερδοσκοπικοί φορείς, οι οποίοι εργάζονται και μαζί και ανεξάρτητα, τόσο σε 

αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι γεγονός ότι οι ΑΣΧ έχουν 
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φέρει τη διεθνή κοινότητα πιο κοντά, αφού προηγουμένως δεν υπήρχε κάποιο κοινό 

πλαίσιο για την προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης.  

Οι ΑΣΧ έχουν κινητοποιήσει κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες για να 

δωρίσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ηγέτες των κρατών μελών του ΟΗΕ 

συμφώνησαν ότι οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να μετάσχουν στους ΑΣΧ 

παρέχοντας επαρκή οικονομική βοήθεια στις φτωχές χώρες. Παρόλες τις αδυναμίες 

και ελλείψεις, οι ΑΣΧ έχουν προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών 

και μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), παρέχοντας μια κοινή γλώσσα και 

φέρνοντας κοντά ανόμοιους φορείς. Στην ομιλία του, το 2008, στη Γενική Συνέλευση 

του ΟΗΕ, ο φιλάνθρωπος Μπιλ Γκέιτς αποκάλεσε τους στόχους «ως την καλύτερη 

ιδέα για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας». 

 

Επιμέρους στόχοι των ΑΣΧ  
Οι 8 Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) χωρίζονται σε 21 επιμέρους 

μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι με τη σειρά τους καθορίζονται από 60 δείκτες. Πιο 

κάτω παρουσιάζονται οι επιμέρους στόχοι για κάθε ΑΣΧ.  

1. Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας 

 Μείωση 50% του ποσοστού των ανθρώπων με εισόδημα κάτω του $1την 

ημέρα. 

 Διασφάλιση αξιοπρεπούς απασχόλησης για όλους, γυναίκες, άντρες και 

νέους. 

 Μείωση στο μισό του ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από την 

πείνα. 

2. Επίτευξη παγκόσμιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 Έως το 2015, όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να μπορούν να 

ολοκληρώσουν ένα πλήρες πρωτοβάθμιο σχολικό πρόγραμμα. 

3. Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενίσχυση των γυναικών 

 Εξάλειψη της ανισότητας των φύλων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση έως το 2005 και σε όλα τα επίπεδα έως το2015.  

4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας 

 Μείωση κατά δύο τρίτα της παιδικής θνησιμότητας για παιδιά κάτω των5 

ετών. 

5. Βελτίωση της υγείας των μητέρων 

 Μείωση κατά τρία τέταρτα του ποσοστού θνησιμότητας των μητέρων. 

 Παγκόσμια πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για θέματα αναπαραγωγής. 
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6. Καταπολέμηση του AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών. 

 Καταπολέμηση της εξάπλωσης του AIDS. 

 Διασφάλιση πρόσβασης σε θεραπευτική αγωγή για τους φορείς AIDS. 

 Μείωση κρουσμάτων της ελονοσίας και άλλων σοβαρών ασθενειών. 

7. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

 Ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές και τα 

προγράμματα των χωρών και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων. 

 Μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας, πετυχαίνοντας μέχρι το2010, 

σημαντική μείωση στο ποσοστό απωλειών. 

 Μείωση στο μισό του ποσοστού του πληθυσμού που ζει χωρίς βιώσιμη 

πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και στοιχειώδη υγιεινή αποχέτευση. 

 Μέχρι το 2020 να πετύχουμε σημαντική βελτίωση στη ζωή τουλάχιστον100 

εκατομμυρίων κατοίκων στις φτωχογειτονιές.  

8. Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας για ανάπτυξη 

 Η περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

βασισμένου σε διαφανείς κανόνες και χωρίς διακρίσεις. 

 Αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. 

 Αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των απομονωμένων αναπτυσσόμενων 

χωρών και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών. 

 Σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων χρέους των αναπτυσσόμενων 

χωρών. 

 H παροχή πρόσβασης σε βασικά φάρμακα σε προσιτές τιμές για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, σε συνεργασία με τις φαρμακευτικές εταιρείες. 

 Πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, ιδίως των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

This publication has been produced with the assistance of the European 

Commission. The contents of this publication are the sole responsibility 

of CARDET and its project partners and can in no way be taken to 

reflect the views of the European Union. “Technology challenging 

poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 

European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries 

and peoples beyond its borders. 

9 

Άλλες πληροφορίες για τους ΑΣΧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΧ 1: Μείωση της φτώχειας και την πείνας  

1.Μείωση, κατά το ήμισυ, της ποσότητας των ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από ένα 

δολάριο την ημέρα.  

2.Επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για 

όλους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των νέων ανθρώπων.  

3.Μείωση κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από την πείνα. 

 

Σύντομες πληροφορίες  

 Ο στόχος της μείωσης του ποσοστού της ακραίας φτώχειας κατά το ήμισυ 

επιτεύχθηκε πέντε χρόνια πριν από τη λήξη της προθεσμίας του 2015. 

 Το συνολικό ποσοστό της φτώχειας σε 1,25 δολάρια την ημέρα μειώθηκε 

το2010 σε λιγότερο από το ήμισυ του ποσοστού του 1990. 700 εκατομμύρια 

λιγότεροι άνθρωποι ζούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας κατά το 2010, σε 

σχέση με το 1990. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, 1,2 δισεκατομμύρια 

άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

 Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2011, 384 εκατομμύρια εργαζόμενοι ζούσαν με κάτω 

από 1,25 δολάρια την ημέρα, που ισούται με μείωση 294 εκατομμύρια από το 

2001.  

 Το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση το 2012 παραμένει με διαφορά 

24,8 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ ανδρών και γυναικών σε αναλογία 

απασχόλησης-πληθυσμού. 

 Περίπου 842 εκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζεται ότι υποσιτίζονται. Περίπου 

99 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών εξακολουθούν να υποσιτίζονται και να 

είναι λιποβαρή.  
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ΑΣΧ 2: Επίτευξη παγκόσμιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Διασφάλιση του ότι, μέχρι το 2015, τα παιδιά όλου του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, 

θα είναι σε θέση να αποφοιτήσουν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

  

Σύντομες πληροφορίες  

 Η εγγραφή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες περιοχές 

έφθασε το 90% το 2010, σε σύγκριση με το 82% το 1999. 

 Το 2011, 57 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών δεν φοιτούσαν στο 

σχολείο. 

 Η διαφορά μεταξύ των φύλων στα ποσοστά αλφαβητισμού της νεολαίας 

μικραίνει. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 781 εκατομμύρια ενήλικες και 

126εκατομμύρια νέοι (ηλικίας 15 έως 24 ετών) σε όλο τον κόσμο στερούνται 

βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, και περισσότερο από το 60% από 

αυτούς είναι γυναίκες. 

 Περισσότερα από τα μισά παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο προέρχονται 

από χώρες της υπο-Σαχάριας Αφρικής. 

 Η επιτυχία που παρατηρήθηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνέβαλε στην 

αύξηση της ζήτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

ΑΣΧ 3: Προώθηση της φυλετικής ισότητας και ενδυνάμωση των γυναικών  

Εξάλειψη της φυλετικής ανισότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, κατά προτίμηση μέχρι το 2015, και σε όλους τους τομείς μέχρι το 2015.  

 

Σύντομες πληροφορίες  

 Ο στόχος για την ισότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ κοριτσιών και 

αγοριών έχει επιτευχθεί, αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης. 

 Η πολιτική συμμετοχή των γυναικών συνεχίζει να αυξάνεται. Τον Ιανουάριο του 

2014, σε 46 χώρες, πάνω από το 30% των μελών του κοινοβουλίου ήταν 

γυναίκες. 

 Σε πολλές χώρες, η ανισότητα των φύλων εξακολουθεί να υφίσταται και οι 

γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της εργασίας, της ιδιοκτησίας οικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και της συμμετοχής στην κυβέρνηση. Για παράδειγμα, στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, οι γυναίκες κατέχουν λιγότερο ασφαλείς θέσεις 

εργασίας με λιγότερες κοινωνικές παροχές από ό,τι οι άνδρες. 

 Η βία κατά των γυναικών συνεχίζει να υποσκάπτει τις προσπάθειες για την 

επίτευξη όλων των στόχων. 

 Η φτώχεια είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

ιδίως για τα κορίτσια.  
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ΑΣΧ 4: Μείωση της παιδικής θνησιμότητας  

Μείωση κατά 2/3 του ποσοστού θνησιμότητας σε παιδιά κάτω των πέντε ετών.  

 

Σύντομες πληροφορίες  

 Παρά την αύξηση του πληθυσμού, ο αριθμός των θανάτων σε παιδιά κάτω των5 

ετών σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκε από 12,6 εκατομμύρια το 1990 σε 

6,6εκατομμύρια ευρώ το 2012, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 

17.000λιγότερους παιδικούς θανάτους ημερησίως. 

 Από το 2000, τα εμβόλια ιλαράς απέτρεψαν πάνω από 14 εκατομμύρια 

θανάτους. 

 Παρά τη μείωση των παιδικών θανάτων, υπάρχει αυξανόμενο ποσοστό 

θανάτων παιδιών στην Αφρική και στη Νότια Ασία, όπου 4 στους 5 θανάτους 

παιδιών κάτω των πέντε ετών συμβαίνουν σε αυτές τις περιοχές. 

 Αν και το ποσοστό θνησιμότητας σε παιδιά κάτω των 5 ετών συνολικά 

μειώνεται, το ποσοστό κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα μετά τη γέννηση 

αυξάνεται. 

 Παιδιά που έχουν γεννηθεί στη φτώχεια έχουν διπλάσιες πιθανότητες, από 

εκείνα που προέρχονται από εύπορες οικογένειες, να πεθάνουν πριν την ηλικία 

των 5 ετών. 

 Τα παιδιά των μορφωμένων μητέρων, ακόμα και με πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν, σε σχέση με τα παιδιά των οποίων οι μητέρες 

δεν έχουν καμία εκπαίδευση. 
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ΑΣΧ 5: Βελτίωση της μητρικής υγείας  

1.Μείωση της μητρικής θνησιμότητας κατά 3/4. 

2.Παγκόσμια πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για θέματα αναπαραγωγής. 

 

Σύντομες πληροφορίες  

 Η μητρική θνησιμότητα μειώθηκε κατά 45% μεταξύ 1990 και 2013, από 380 

σε210 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις. Στην Ανατολική Ασία, τη Βόρεια 

Αφρική και τη Νότια Ασία, η μητρική θνησιμότητα έχει μειωθεί κατά περίπου 

66%. 

 Η αναλογία των γεννήσεων σε αναπτυσσόμενες περιοχές από ειδικευμένο 

υγειονομικό προσωπικό αυξήθηκε από 56% το 1990, σε 68% το 2012. 

 Ο λόγος της μητρικής θνησιμότητας στις αναπτυσσόμενες περιοχές 

εξακολουθεί να είναι 14 φορές υψηλότερος από αυτόν στις αναπτυγμένες 

περιφέρειες. 

 Στις αναπτυσσόμενες περιοχές, η προγεννητική φροντίδα αυξήθηκε από 65%το 

1990, σε 83% το 2012. 

 Μόνο το ήμισυ των γυναικών στις αναπτυσσόμενες περιοχές λαμβάνουν την 

υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται. 

 Γενικά, έχει μειωθεί ο αριθμός των εφήβων που γίνονται γονείς στις 

περισσότερες αναπτυσσόμενες περιοχές, αλλά η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί. 

 Η μεγάλη αύξηση της χρήσης αντισυλληπτικών στη δεκαετία του 1990 δεν 

συνέχισε και στη δεκαετία του 2000. 

 Ο στόχος για τον οικογενειακό προγραμματισμό επιτυγχάνεται με αργό ρυθμό, 

αλλά η ζήτηση αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. 

 Η επίσημη βοήθεια για τη φροντίδα της αναπαραγωγικής υγείας και του 

οικογενειακού προγραμματισμού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.  
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ΑΣΧ 6: Καταπολέμηση του HIV/AIDS και άλλων ασθενειών  

1.Καταπολέμηση της εξάπλωσης του HIV/AIDS. 

2.Επίτευξη, μέχρι το 2010, παγκόσμιας πρόσβασης σε θεραπείες για το HIV/AIDS. 

3.Αναχαίτιση της ελονοσίας και άλλων σοβαρών ασθενειών. 

 

Σύντομες πληροφορίες  

 Ο αριθμός των νέων μολύνσεων από τον HIV ανά 100 ενήλικες (ηλικίας 15 έως 

49ετών) μειώθηκε κατά 44% μεταξύ 2001 και 2012. 

 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι όλων των ηλικιών μολύνθηκαν και 1,6 εκατομμύρια 

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με το AIDS. 

 Το ποσοστό των νέων που γνωρίζουν για τη μετάδοση του HIV παραμένει 

χαμηλό. 

 210.000 παιδιά πέθαναν από AIDS το 2012, σε σύγκριση με 320.000 το 2005. 

 Αντιρετροϊκά φάρμακα για τη θεραπεία του HIV παραδόθηκαν σε 

9,5εκατομμύρια ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες περιοχές το 2012. 

 Το Δεκέμβριο του 2012, πάνω από 900.000 έγκυες γυναίκες, που ζουν με τον ιό 

HIV σε παγκόσμιο επίπεδο, λάμβαναν αντιρετροϊκή προφύλαξη ή θεραπεία. 

 Το 2000-2012 το ποσοστό θνησιμότητας από ελονοσία μειώθηκε κατά 42%. 

 Την περίοδο 2000-2010, 3,3 εκατομμύρια θάνατοι από ελονοσία απετράπησαν. 

 Χάρη στην αυξημένη χρηματοδότηση, τα περισσότερα παιδιά κοιμούνται κάτω 

από επεξεργασμένες με εντομοκτόνο κουνουπιέρες. 

 Η θεραπεία για τη φυματίωση έχει σώσει τις ζωές 22 εκατομμυρίων ανθρώπων, 

μεταξύ 1995 και 2012. 
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ΑΣΧ 7: Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας  

1.Ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές και στα προγράμματα 

της κάθε χώρας και επιβράδυνση της απώλειας των περιβαλλοντικών πόρων. 

2.Μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας, επιτυγχάνοντας, μέχρι το 2010, μια 

σημαντική μείωση του ποσοστού απώλειας. 

3.Μείωση κατά το ήμισυ της ποσότητας των ανθρώπων που δεν έχουν διαρκή πρόσβαση 

σε ασφαλές πόσιμο νερό και σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής. 

4.Επίτευξη σημαντικής βελτίωσης στη ζωή τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων κατοίκων 

φτωχογειτονιών, μέχρι το 2020. 

 

Σύντομες πληροφορίες  

 Τα δάση εξαφανίζονται με ανησυχητικό ρυθμό. 

 Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έχουν αυξηθεί κατά 

περισσότερο από 50% από το 1990. 

 Στα 26 χρόνια από την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες 

που καταστρέφουν το όζον έχει σημειωθεί μείωση 98% στη χρήσης τέτοιων 

ουσιών. 

 Η αναδάσωση και η φυσική επέκταση των δασών έχουν μειωθεί. Η απώλεια 

δασών κατά μέσο όρο από 8,3 εκατομμύρια εκτάρια ετησίως, στη δεκαετία 

του1990, μειώθηκε κατά μέσο όρο στα 5,2 εκατομμύρια εκτάρια ετησίως, 

μεταξύ2000 και 2010.  

 Το 2012 τα προστατευόμενα οικοσυστήματα κάλυψαν το 14% των εδαφών και 

των παράκτιων θαλάσσιων περιοχών σε όλο τον κόσμο. 

 Ο στόχος της μείωσης κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων που δεν έχουν 

πρόσβαση σε πηγές νερού, επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα από το 

χρονοδιάγραμμα. Μεταξύ 1990 και 2012, 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι 

απέκτησαν πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού. 

 Πάνω από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει αποκτήσει πρόσβαση 

σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής από το 1990. 

 Το 2012, 748 εκατομμύρια άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές 

πόσιμου νερού. 

 Παρά την πρόοδο, 2,5 δισεκατομμύρια στις αναπτυσσόμενες χώρες 

εξακολουθούν να στερούνται την πρόσβαση σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις 

υγιεινής. 

 Το 2012 863 εκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζεται ότι ζουν σε φτωχογειτονιές, σε 

σύγκριση με 650 εκατομμύρια το 1990 και 760 εκατομμύρια το 2000. 
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ΑΣΧ 8: Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας  

1.Ανάπτυξη ενός πιο ανοιχτού, βασισμένου σε κανόνες, προβλέψιμου και χωρίς 

διακρίσεις εμπορικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

2.Κάλυψη των ειδικών αναγκών που έχουν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. 

3.Κάλυψη των ειδικών αναγκών των απομονωμένων αναπτυσσόμενων χωρών και των 

μικρών αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών. 

4.Σφαιρική αντιμετώπιση των χρεωστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

5.Συνεργασία με τις φαρμακευτικές εταιρείες για παροχή πρόσβασης σε οικονομικά 

βασικά φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Σύντομες πληροφορίες  

 Το 2013, η αναπτυξιακή βοήθεια έφτασε το ποσό ρεκόρ των 

$134.8δισεκατομμυρίων. 

 Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ανέρχεται στα 0,31% του ακαθάριστου εθνικού 

εισοδήματος των αναπτυγμένων χωρών, το οποίο συνεχίζει να είναι πολύ πιο 

χαμηλό από το 0,7% του στόχου των Ηνωμένων Εθνών. Η Μεγάλη Βρετανία είναι 

μια από τις ελάχιστες χώρες που παραμένουν στο στόχο του0,7%.  

 Η βοήθεια προς την Αφρική (όπου βρίσκονται 34 από τις 48 λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες) μειώθηκε κατά 5,6% το 2013, το οποίο αντιστοιχεί στο 

ποσό των 28,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

 80% των εισαγωγών από αναπτυσσόμενες χώρες εισέρχονται στις αναπτυγμένες 

χώρες χωρίς δασμούς. 

 Το χρέος στις αναπτυσσόμενες χώρες παραμένει σταθερό και αναλογεί περίπου 

σε 3% των εσόδων από εξαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 75% από το 2000. 

 Οι διαθέσιμοι πόροι για την παροχή βασικών φαρμάκων για συγκεκριμένες 

ασθένειες αυξήθηκε το 2011, παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση.  

 Τα 2/3 των χρηστών του Διαδικτύου παγκοσμίως βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες 

περιοχές, όπου ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου διπλασιάστηκε μεταξύ 

του 2009 και του 2014. 

 Το 2014, η διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου στις αναπτυσσόμενες χώρες 

αυξήθηκε κατά 8,7%, δύο φορές πιο γρήγορα όσο στον αναπτυγμένο κόσμο. 

 Περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 

και 90% αυτών προέρχονται από τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Μόνο 1 στους 

6ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

 Το 2011, στις αναπτυσσόμενες χώρες το ποσοστό των παγκόσμιων κινητών 

δορυφορικών συνδρομών ανερχόταν στο 75%, πάνω από το 59% του 2006. 
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 Μέχρι το τέλος του 2011, πάνω από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο ξεκίνησαν 

3Gκινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες και το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού είχε 

πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας κινητής ευρυζωνικότητας σήμα. 

 Το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου παγκοσμίως στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο ανήλθε στο 63% κατά το 2011, ενώ το 35% του κόσμου ήταν σε απευθείας 

σύνδεση.  
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Παγκόσμια Μάθηση  
Σε ένα γρήγορα εξελισσόμενο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η εκπαίδευση θα 

πρέπει να βοηθάει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον ευρύτερο κόσμο γύρω τους 

και να κάνει τις παγκόσμιες συνδέσεις μεταξύ θεμάτων όπως η φτώχια ή η κλιματικές 

αλλαγές και οι ζωές τους. Θα πρέπει να τους προετοιμάσει να ζουν και να εργάζονται 

σε μια παγκόσμια κοινωνία και οικονομία και να τους ενθαρρύνει να κάνουν τον 

κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί η έννοια της 

Παγκόσμιας Μάθησης, μιας παιδαγωγικής προσέγγισης που στοχεύει να δώσει 

στους μαθητές τις ευκαιρίες να σκεφτούν κριτικά και δημιουργικά σε θέματα 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος, να καταλήξουν σε δικά τους συμπεράσματα και να 

καλλιεργήσουν στάσεις όπως:  

 η αυτογνωσία και ευρύτητα πνεύματος απέναντι στη διαφορετικότητα, 

 η κατανόηση των παγκόσμιων προβλημάτων και 

 η δράση για έναν καλύτερο κόσμο. 

Η Παγκόσμια Μάθηση στοχεύει στο να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις 

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σχετικά με το πώς συνδέονται σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο και τι μπορούν οι ίδιοι να κάνουν για να μειώσουν την 

παγκόσμια φτώχια. Ως μια παιδαγωγική προσέγγιση, παρέχει στους μαθητές τη 

δυνατότητα να μελετήσουν και να κρίνουν τις αντιλήψεις και πρακτικές της 

σύγχρονης κοινωνίας του δυτικού κόσμου σε σχέση με τις φτωχότερες χώρες του 

κόσμου. Η Παγκόσμια Μάθηση Προωθεί την ανάπτυξη των αξιών της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Ως παιδαγωγική προσέγγιση, επιτρέπει και 

ενθαρρύνει τους μαθητές να ερμηνεύουν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά 

με την ανάπτυξη και να αναφέρουν προσωπικές τους εμπειρίες από το ευρύτερο 

κοινωνικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον.  

Συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Μάθηση είναι μια μαθησιακή προσέγγιση που:  

 Εντάσσεται στο πλαίσιο της κατανόησης των παγκόσμιων αναπτυξιακών 

ζητημάτων και προβλημάτων ιδιαίτερα των φτωχών χωρών. 

 Τοποθετείται στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 Προωθεί την κριτική σκέψη και τον αναστοχασμό. 

 Ενθαρρύνει τον μαθητή να προβεί σε συνδέσεις ανάμεσα στη δική του ζωή 

και στις ζωές των άλλων ανθρώπων στον κόσμο. 

 Προωθεί την αυτοκριτική και αναθεώρηση στάσεων και αντιλήψεων στη 

βάση των αρχών της παγκόσμιας αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων. 

 Προωθεί ευκαιρίες για τον μαθητή για να έχει θετική και ενεργή συμμετοχή 

μέσα στην κοινωνία συμβάλλοντας έτσι για ένα καλύτερο κόσμο.  
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Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά της Παγκόσμιας Μάθησης  

 Η αίσθηση της παγκόσμιας προοπτικής 

Η συμμετοχή στη μάθηση για παγκόσμια θέματα βασίζεται στην αρχή ότι ο μαθητής 

ενδιαφέρεται και μελετά για ζητήματα πέραν του περιβάλλοντός του. Ένα σημαντικό 

στοιχείο της Παγκόσμιας Μάθησης είναι ότι ζούμε σε ένα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο 

και ό,τι συμβαίνει στον κόσμο έχει αντίκτυπο και στη δική μας ζωή. 

 

 Αναγνώριση της Εξουσίας και της Ανισότητας στον Κόσμο 

Η ενασχόληση στην τάξη με θέματα εξουσίας και ανισότητας αποτελούν πρόκληση, 

διότι εγείρουν πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα. Ωστόσο, όταν τα θέματα αυτά 

μελετηθούν εντός ενός ιστορικού πλαισίου, τότε γίνεται πιο εύκολη η κατανόηση των 

παγκόσμιων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών δυνάμεων 

που καθορίζουν τις ζωές μας. 

 

 Η προώθηση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης  

Η αντίληψη για την κοινωνική δικαιοσύνη καθορίζεται εν πολλοίς από ένα ευρύ 

φάσμα προσωπικών, κοινωνικών και πολιτιστικών επιδράσεων. Αυτό σημαίνει ότι 

αντιλήψεις των μαθητών για την παγκόσμια φτώχια είναι πιθανό να καθορίζονται 

από παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η θρησκεία, οι φίλοι, η οικογένεια και τα μέσα 

ενημέρωσης. 

 

 Κριτική σκέψη, αναστοχασμός και διάλογος 

Η Παγκόσμια Μάθηση μπορεί να επιφέρει αλλαγές στις απόψεις, στις προοπτικές και 

στον τρόπο ζωής των μαθητών, ως αποτέλεσμα της βαθύτερης μάθησης, του 

αναστοχασμού, του διαλόγου και της κριτικής σκέψης. Ωστόσο, η διαδικασία δεν 

είναι γραμμική, ούτε εύκολη και ένας τέτοιου είδους μετασχηματισμός δεν 

επιτυγχάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
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Παγκόσμια μάθηση και το Έργο «Κάνε τη Σύνδεση»  
Στο Έργο εξετάζεται ο ρόλος της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση σοβαρών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι που ζουν σε φτωχές κοινότητες 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το υλικό που έχει αναπτυχθεί περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων, στη βάση της παιδαγωγικής της Παγκόσμιας Μάθησης, 

επιτρέποντας στους μαθητές να:  

 Ενημερωθούν για παγκόσμια ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

κάποιοι άνθρωποι στον κόσμο, όπως η ανάγκη για νερό, στέγη, τροφή. 

 Κατανοήσουν ορισμένες από τις ανισότητες που άπτονται της τεχνολογικής 

δικαιοσύνης.  

 Συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση και να αναστοχαστούν στα διάφορα 

παγκόσμια ζήτημα και, όπου είναι δυνατό, να καταλήγουν σε δικά τους 

συμπεράσματα. 

 Μάθουν για θετικές περιπτώσεις και παραδείγματα επιστήμης και 

τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται και αναπτύσσονται σε χαμηλά οικονομικά 

αναπτυγμένες χώρες. 

 Αναπτύξουν ιδέες σχετικά με το πώς μπορούν να αναπτύξουν δράση στη ζωή 

τους, σε σχέση με την επίλυση διάφορων παγκόσμιων προβλημάτων.  
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Διδακτικές Ενότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

1. Θεματική Περιοχή Α.Π. «Κατασκευαστικά Συστήματα - Δομές» 

1.1 Διδακτική Ενότητα 1: «Αντιμετώπισε τις πλημμύρες» 

Η Ενότητα  

Μία από τις κύριες αιτίες των πλημμυρών είναι οι κλιματικές αλλαγές στη Γη. Οι 

πλημμύρες προκαλούν σοβαρές καταστροφές στις περιουσίες των ανθρώπων και 

πολλές φορές απειλούν τις ίδιες τις ζωές τους. Η Ενότητα Νίκησε την Πλημμύρα 

επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν για τις συνέπειες της πλημμύρας και για το ρόλο 

των φιλανθρωπικών οργανισμών να υποστηρίξουν τους κατοίκους πολλών 

περιοχών σε αναπτυσσόμενες χώρες, στην αντιμετώπιση των πλημμυρών με τη 

δημιουργία ανθεκτικών αντιπλημμυρικών σπιτιών.  

Η Ενότητα Νίκησε την Πλημμύρα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους μαθητές να 

αντιμετωπίσουν το σοβαρό θέμα των πλημμυρών σε κατοικημένες περιοχές σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. Το υλικό της Ενότητας περιλαμβάνει ποικίλες μαθησιακές 

δραστηριότητες, είναι ευέλικτο, προσαρμόσιμο και μπορεί να αξιοποιηθεί κατ’ 

επιλογήν, ανάλογα με το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, τις ανάγκες και τα δεδομένα της 

τάξης σας.  

 

Περιεχόμενο  

Στην Ενότητα οι μαθητές υποδύονται το ρόλο των μελών μιας κοινότητας που 

κατοικεί στο νησί Watu - ένα φανταστικό νησί στο Ινδικό ωκεανό, το οποίο πλήττεται 

από συχνές πλημμύρες. Οι μαθητές προτρέπονται να σχεδιάσουν και να 

κατασκευάσουν ένα μοντέλο για ένα αντιπλημμυρικό σπίτι, κατάλληλο για τις 

ανάγκες των μελών της κοινότητάς τους στο νησί Watu.  

Η Ενότητα αποτελείται από τέσσερις υποενότητες και για τη διδασκαλία τους 

προτείνονται 6 μαθήματα των 45 λεπτών. Ωστόσο, οι υποενότητες είναι δομημένες 

με τρόπο που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τις υποενότητες και τις δραστηριότητες 

που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη διδασκαλία σας.  

Η κάθε υποενότητα συνοδεύεται από 2 Πίνακες: (α) Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας και 

(β) Διάγραμμα Δραστηριοτήτων. Στον πρώτο πίνακα, καταγράφονται οι Στόχοι και οι 

Δείκτες Επιτυχίας κάθε υποενότητας σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ο 

δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τις μαθησιακές δραστηριότητες κατά την πορεία του 

μαθήματος. 

 

 

 



 

 

This publication has been produced with the assistance of the European 

Commission. The contents of this publication are the sole responsibility 

of CARDET and its project partners and can in no way be taken to 

reflect the views of the European Union. “Technology challenging 

poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 

European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries 

and peoples beyond its borders. 

22 

Υποενότητες  

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις υποενότητες και το περιεχόμενό τους. 

Υποενότητα Αριθμός 
Μαθημάτων 

Περίληψη 

 
1 

  
 1 Χ 45’ 

 Εισαγωγή στην έννοια «πλημμύρες», στα 
προβλήματα που προκαλούν, στους παράγοντες 
επικινδυνότητας και στους τρόπους αντιμετώπισης με 
έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 
 
 

2 

 
 
 

1 Χ 45’ 

 Καθορισμός του συγκειμένου: το νησί Watu και το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του 
νησιού. 

 Οι μαθητές μελετούν για τις αρχές και μεθόδους για 
την κατασκευή αντιπλημμυρικών κατοικιών. 

 Οι μαθητές υποδύονται το ρόλο των μελών μιας 
κοινότητας του νησιού Watu και συσκέπτονται για 
την αντιμετώπιση των πλημμυρών. 

 
 
 

3 

 
 
 

1 Χ 45’ 

 Οι μαθητές διεξάγουν δοκιμές για την 
απορροφητικότητα και την αντοχή των υλικών που θα 
χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή τους. 

 Οι μαθητές συζητούν, προτείνουν και επικοινωνούν 
τις ιδέες τους για λύση. Επιλέγουν την ιδέα που θα 
υλοποιήσουν, ετοιμάζουν το σχέδιο του μοντέλου και 
αποφασίζουν για τις προδιαγραφές του. 

 
 

4 

 
 

3 Χ 45’ 

 Οι μαθητές κατασκευάζουν το μοντέλο της 
αντιπλημμυρικής κατοικίας. 

 Παρουσίαση κατασκευής και δοκιμή της. 

 Ανασκόπηση της ενότητας. Συμπλήρωση εντύπου 
αυτοαξιολόγησης. 

 

Άλλα Θέματα  

Υλικά: Στην Ενότητα προτείνονται συγκεκριμένα υλικά, τα οποία προσομοιάζουν των 

πραγματικών υλικών που είναι διαθέσιμα στο νησί Watu. Έτσι για παράδειγμα, αντί 

για μπαμπού προτείνονται να χρησιμοποιηθούν καλαμάκια και αντί για ξύλο ξυλάκια 

παγωτού. Σημειώνεται ότι, πέραν των προτεινόμενων υλικών, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο υλικό ως επιπρόσθετο υλικό ή για 

αντικατάσταση κάποιου υλικού.  

Ομαδική Εργασία: Για την ολοκλήρωση της Ενότητας είναι σημαντικό να γίνει 

χωρισμός των μαθητών σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων. Η συνεργασία και 

επικοινωνία αποτελούν κάποιους από τους στόχους της Ενότητας.  

Σχεδιασμός: Σημειώστε ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Ενότητας είναι οι 

μαθητές να εκτιμήσουν και να εφαρμόσουν τη διαδικασία σχεδιασμού 

αντιπλημμυρικών σπιτιών. Η κατασκευή του μοντέλου είναι ένα μέρος της συνολικής 

διαδικασίας του σχεδιασμού. 
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 1ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» 

 

Μάθημα Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 

 
 
 
 
 
 
 

1ο 
(45’) 

Α. Θεματική Ενότητα: Ενέργεια και Περιβάλλον 
 
Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 
Οι μαθητές πρέπει: 

1. Να αναφέρουν το περιβαλλοντικό πρόβλημα της πλημμύρας και να προτείνουν 
τρόπους αντιμετώπισής του. 

 
Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 
Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να αναφέρουν τα κυριότερα προβλήματα που προκαλούν οι πλημμύρες στη 
ζωή των ανθρώπων και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής τους. 

2. Να παρουσιάζουν, μέσα από παραδείγματα, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
από την αλόγιστη χρήση ενέργειας, όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
η ανεξέλεγκτη αποψίλωση των δασών και να τα συνδέουν αυτά με το 
φαινόμενο των πλημμυρών. 

3. Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά μιας περιοχής που την καθιστούν ευάλωτη σε 
πλημμύρες. 

 Οι μαθητές εισάγονται στην έννοια των 
πλημμυρών, στα προβλήματα που 
προκαλούν, στους παράγοντες 
επικινδυνότητας και στους τρόπους 
αντιμετώπισης, με έμφαση στις 
αναπτυσσόμενες φτωχές χώρες 
(Μπαγκλαντές). 

 Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους 
τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι στο 
Μπαγκλαντές αντιμετωπίζουν τις πλημμύρες. 
Η γνώση αυτή θα βοηθήσει τους μαθητές, 
όταν θα κληθούν για να δράσουν και να 
λύσουν το πρόβλημα, να κατασκευάσουν ένα 
μοντέλο αντιπλημμυρικού σπιτιού. 

Σημείωση: Το μάθημα εισάγει τους μαθητές στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με το φαινόμενο των πλημμυρών. Σε κάθε περίπτωση εναπόκειται 
στον/στην εκπαιδευτικό να επιλέξει ή και να διαμορφώσει τις δραστηριότητες που θα χρησιμοποιήσει για το μάθημά του/της. 
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων 1ου Μαθήματος – Νίκησε την πλημμύρα 

Μάθημα Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ο 
(45’) 

5΄ 1 Οι μαθητές απαντούν γραπτώς στο φυλλάδιο που τους δίνεται. 
Ανακοινώνονται κάποιες απαντήσεις στην τάξη και ακολουθεί μία σύντομη 
συζήτηση. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 1 
«Αρχικές Ερωτήσεις» 

Ατομική εργασία 

 

5΄ 

 

2 

Οι μαθητές στις ομάδες τους παρατηρούν 6 εικόνες που απεικονίζουν 
πλημμύρες από διάφορα μέρη του κόσμου και συζητούν για τα πιθανά μέρη όπου 
σημειώθηκαν οι πλημμύρες. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 2α 
«Πού στον κόσμο;» 

Ομαδική εργασία. 
1 φυλλάδιο σε κάθε ομάδα. 
Προβολή των εικόνων. 

Οι μαθητές κόβουν από το Φυλλάδιο 2 τις εικόνες για να τις κολλήσουν στη σωστή 
θέση στον παγκόσμιο χάρτη στο Φυλλάδιο 3. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 2β 
«Παγκόσμιος χάρτης» 

Ομαδική εργασία. 
Οι σωστές απαντήσεις είναι 
στο Παράρτημα 1. 

 

5΄ 

 

3 

Οι μαθητές παρατηρούν 2 εικόνες, 1 από την Ευρώπη και 1 από αναπτυσσόμενη 
χώρα, και απαντούν προφορικά στο ερώτημα: 

 Ποιων ανθρώπων η ζωή νομίζετε ότι θα επηρεαστεί περισσότερο από τις 
καταστροφικές συνέπειες της πλημμύρας; Γιατί; 

Οι μαθητές διαβάζουν τις πληροφορίες από το Φυλλάδιο Δραστηριότητα 4. 

Προβολή εικόνων 
PowerPoint 
Φυλλάδιο Δραστηριότητα 3 
«Σκέψεις για τις 

πλημμύρες» 

Συζήτηση στην ολομέλεια της 
τάξης. Αναφορά στις έννοιες 
«τεχνολογική δικαιοσύνη» και 
«φιλανθρωπικές οργανώσεις». 

7΄ 4 Οι μαθητές διαβάζουν σύντομες πληροφορίες σχετικά με τις πλημμύρες. 
Οι μαθητές μπορούν να ερευνήσουν περισσότερο τις αιτίες των πλημμυρών, π.χ. 
κλιματικές αλλαγές, αποψίλωση δασών, πολεοδομική ανάπτυξη. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 4 
«Μαθαίνω για τις 

πλημμύρες» 

Ατομική ή Ομαδική εργασία. 
Η έρευνα μπορεί να είναι 
προαιρετική και να γίνει στο 
σπίτι. 

13΄ 5 Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο και απαντούν στα ερωτήματα: 
1. Γιατί οι πλημμύρες αποτελούν ιδιαίτερο θέμα στο Μπαγκλαντές; 
2. Ποια μέτρα παίρνουν οι κάτοικοι για να τις αντιμετωπίσουν; 

Βίντεο «Ανθεκτικά μέσα 
Αντιμετώπισης 
καταστροφών» 
Φυλλάδιο Δραστηριότητα 5 

Ομαδική εργασία. 
Το βίντεο διαρκεί 5’ και έχει 
ελληνικούς υποτίτλους. 

10΄ 6 Οι μαθητές διαβάζουν και συζητούν για κάποιους από τους τρόπους με τους 
οποίους οι άνθρωποι στο Μπαγκλαντές προσπαθούν να κάνουν τα σπίτια τους πιο 
ανθεκτικά στις πλημμύρες και απαντούν σε μια σχετική ερώτηση. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 6 
«Μπαγκλαντές - σπίτια 
ανθεκτικά στις πλημμύρες» 

Η δραστηριότητα αυτή θα 
βοηθήσει τα παιδιά στη 
συνέχεια της ενότητας. 
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Παρουσίαση «Νίκησε την πλημμύρα» 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Αρχικές Ερωτήσεις 

Πρόκειται να ξεκινήσετε μια νέα δοκιμασία, η οποία ονομάζεται Νίκησε την 

Πλημμύρα. Παρακαλώ απαντήστε στις πιο κάτω ερωτήσεις πριν ξεκινήσει η 

δοκιμασία. 

1. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι κύριες αιτίες πλημμύρας σε όλο τον κόσμο; 

_____________________________________________________________________ 

2. Κατονομάστε 3 χώρες του κόσμου όπου γίνονται συχνά πλημμύρες. 

___________________          ____________________          _____________________ 

3. Τι νομίζετε ότι σκέφτεται η γυναίκα στην πιο κάτω φωτογραφία; Συμπλήρωσε 

το παρακάτω σύννεφο σκέψης.  

 

4. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μια φιλανθρωπική 

οργάνωση μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που 

πλημμυρίζουν συχνά; 

Αριθμήστε από το 1 ως το 5 (1 = καλύτερος τρόπος, 5 = λιγότερο βοηθητικός 

τρόπος) 

Τρόποι με τους οποίους οι φιλανθρωπικές οργανώσεις παρέχουν βοήθεια 

σε ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που πλημμυρίζουν συχνά 

Αριθμήστε 

1-5 

Εγκατάσταση σε νέο χώρο διαμονής   

Παροχή χρημάτων για να τα ξοδέψουν όπως επιθυμούν  

Παροχή φαγητού και ρούχων  

Εκπαίδευση των ανθρώπων για να επιβιώνουν από τις πλημμύρες   

Πληροφόρηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για προετοιμασία από τις πλημμύρες, 

π.χ. πώς να κτίσουν αντιπλημμυρικά σπίτια 
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5. Σας προκαλεί ενδιαφέρον να βλέπετε εικόνες ή να ακούτε ιστορίες ανθρώπων 

που ζουν σε διάφορες χώρες που πλήγηκαν από πλημμύρες; Βάλτε σε κύκλο 

ένα από τα πιο κάτω. 
 

Δεν με ενδιαφέρει      Με ενδιαφέρει λίγο     Με ενδιαφέρει πολύ 

Εάν σας ενδιαφέρει, πιστεύετε ότι μπορείτε να αλλάξετε κάτι; Ναι/ Όχι  

Αν  «Ναι» ποιες ιδέες έχετε; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2α: Πού στον κόσμο; 

Εργαστείτε σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων και παρατηρήστε τις πιο κάτω 

φωτογραφίες ανθρώπων από όλο τον κόσμο οι οποίοι επλήγησαν από πλημμύρες. 

 Σε ποια μέρη του κόσμου πιθανόν να έγιναν αυτές οι πλημμύρες; 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2β: Παγκόσμιος χάρτης 

Κόψτε τις εικόνες από το Φυλλάδιο της Δραστηριότητας 2α και τοποθετήστε τις στον πιο κάτω παγκόσμιο χάρτη. 



 

 

This publication has been produced with the assistance of the European 

Commission. The contents of this publication are the sole responsibility 

of CARDET and its project partners and can in no way be taken to 

reflect the views of the European Union. “Technology challenging 

poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 

European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries 

and peoples beyond its borders. 

31 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Σκέψεις για τις πλημμύρες 

Παρατηρήστε τις πιο κάτω φωτογραφίες, η μία από κάποια ανεπτυγμένη χώρα (π.χ. 

από την Ευρώπη) και η άλλη από κάποια αναπτυσσόμενη χώρα (π.χ. από την Αφρική) 

και συζητήστε στην ομάδα σας το πιο κάτω ερώτημα: 

 Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις πιστεύετε ότι οι άνθρωποι υποφέρουν 

περισσότερο από τις συνέπειες των πλημμυρών. Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας.  

Διαβάστε και συζητήστε 

 Οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας επηρεάζονται και υποφέρουν 

περισσότερο από τις συνέπειες των πλημμυρών. 

 Η ζωή σε συνθήκες φτώχειας κάνει πιο δύσκολη για τους ανθρώπους την 

αντιμετώπιση των πλημμυρών καθότι έχουν λιγότερα χρήματα για να 

ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. 

 Σε χώρες όπως το Μπαγκλαντές, οι άνθρωποι βιώνουν τις σοβαρές συνέπειες 

των κλιματικών αλλαγών πολύ πιο συχνά από άλλες χώρες.  

Αλλά… 

 Αν οι άνθρωποι είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τις πλημμύρες, είναι 

πολύ πιθανό να μπορέσουν να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα και 

να περιορίσουν τις καταστροφικές τους συνέπειες. 

 Πολλοί  φιλανθρωπικοί οργανισμοί, όπως ο Practical Action, επικεντρώνονται 

στην τεχνολογική δικαιοσύνη, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους των 

αναπτυσσόμενων χωρών να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες, γνώσεις και 

τεχνολογίες που χρειάζονται για να μπορέσουν να προετοιμαστούν 

κατάλληλα για την αντιμετώπιση των πλημμυρών.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Μαθαίνω για τις πλημμύρες 

Διαβάστε κάποιες πληροφορίες για τις πλημμύρες και συζητήστε στην τάξη. 

Τι είναι η πλημμύρα; 

Η πλημμύρα ορίζεται ως η προσωρινή κάλυψη του εδάφους από νερό εδάφους το οποίο υπό 

φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από νερό.  

 

Τι προκαλεί τις πλημμύρες; 

 Οι κυκλώνες και οι τυφώνες που συνήθως συνοδεύονται 

από ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν ακραίες πλημμύρες. 

Οι κυκλώνες και οι τυφώνες μπορούν επίσης να 

προκαλέσουν παράκτιες πλημμύρες, δηλαδή να 

δημιουργήσουν παλιρροϊκά κύματα υψηλότερα από τα 

συνήθη επίπεδα της θάλασσας.  

 Οι πλημμύρες ποταμών προκαλούνται από ποτάμια που 

ξεχειλίζουν, ως αποτέλεσμα των ισχυρών βροχοπτώσεων και του λιωσίματος των 

πάγων ή από την απελευθέρωση νερού από φράγματα.  

 Ξαφνικές πλημμύρες προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις σε πόλεις, ιδιαίτερα 

όπου το νερό δεν μπορεί να  διαφύγει διαμέσου του συστήματος διαχείρισης των 

ομβρίων υδάτων, είτε γιατί αυτά είναι ανεπαρκή είτε γιατί έχουν μπλοκαριστεί από 

ακαθαρσίες. 
 

Τι ζημιές προκαλούν οι πλημμύρες; 

Η δύναμη του κινούμενου νερού μπορεί να παρασύρει κτήρια, ανθρώπους και τις περιουσίες 

τους μακριά, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές και τραυματισμούς. Επιπρόσθετα το νερό 

μπορεί να αποδυναμώσει τα θεμέλια των κτηρίων και τους τοίχους τους και να κάνουν το 

έδαφος ασταθές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατολισθήσεις και σε καταρρεύσεις κτηρίων, 

δρόμων και γεφυρών. Όταν το νερό απομακρύνεται, η λάσπη και τα συντρίμμια παραμένουν, 

μολύνοντας τα σπίτια, τα κτήρια και το περιβάλλον. 

 

 

 

 

Επιπρόσθετη Δραστηριότητα 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η αύξηση των πλημμυρών σε διάφορα μέρη του κόσμου. 

Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Στην έρευνά σας συμπεριλάβετε και τα εξής θέματα: κλιματικές αλλαγές, φαινόμενο 

θερμοκηπίου, αποψίλωση δασών, πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Παρακολούθηση Βίντεο 

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής δικαιοσύνης, ο φιλανθρωπικός οργανισμός Practical 

Action, βοηθάει τους ανθρώπους σε ανανπτυσσόμενες χώρες όπως το Μπαγκλαντές 

να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις κλιματικές αλλαγές και να αντιμετωπίσουν 

καλύτερα κάποιες φυσικές καταστροφές όπως οι πλημμύρες.  

 Παρακολουθήστε το βίντεο της Practical Action «Ανθεκτικά μέσα αντιμετώπισης 

καταστροφών» και απαντήστε στο ερώτημα: 
  

o Με ποιους τρόπους προσπαθεί το πρόγραμμα της Practical Action να 

βοηθήσει τους κατοίκους των χωριών στο Μπαγκλαντές να αντιμετωπίζουν 

τις πλημμύρες; Ανάφερε τουλάχιστον 4 τρόπους. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 6: Μπαγκλαντές και σπίτια ανθεκτικά στις πλημμύρες 

Οι πλημμύρες είναι ένα συχνό φαινόμενο στο Μπαγκλαντές. Οι  

γεωφυσικές συνθήκες της χώρας, η μεγάλη πυκνότητα του 

πληθυσμού και η έλλειψη γης είναι παράγοντες που επιδεινώνουν 

τις καταστροφικές συνέπειες των πλημμυρών στη χώρα. 

Λόγω της εξάρτησης της χώρας από τη γεωργία ως την κύρια πηγή 

βιοπορισμού, τα διαθέσιμα εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των 

δασών και των πλαγιών του ποταμού, χρησιμοποιούνται για 

σκοπούς καλλιέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διάβρωση του 

εδάφους καθιστώντας το ευάλωτο στις πλημμύρες και στις καταστροφές σε οικισμούς κατά 

μήκος των οχθών. Επιπλέον, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, το νερό από τις 

πλημμύρες δεν ρέει γρήγορα στον ωκεανό και παραμένει στη γη για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, προκαλώντας έτσι μεγαλύτερες ζημιές. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης των πλημμυρών στο Μπαγκλαντές 

Ανθεκτική βάση: Στην κοινότητα της kutcha της Μπαγκλαντές οι 

βάσεις των σπιτιών είναι χτισμένες από χώμα, το οποίο διαλύεται 

από το νερό κατά τη διάρκεια των πλημμυρών. Αλλά, αν μαζί με το 

χώμα αναμιχθεί λίγο τσιμέντο και μερικά κομμάτια από πέτρα και 

τούβλα, αυτό καθιστά τη βάση αρκετά ισχυρή για να αντέξει στη 

δύναμη των πλημμυρών. Αν κι αυτό μπορεί να αυξάνει λίγο τα έξοδα 

κατασκευής της βάσης, μακροπρόθεσμα μειώνει το κόστος 

συντήρησής της. 

 

Ανύψωση της βάσης: Πολλά σπίτια είναι κτισμένα στο 

ύψος του εδάφους και έτσι πλημμυρίζουν εύκολα. Οι 

άνθρωποι προσπαθούν να ανυψώσουν τις βάσεις των 

σπιτιών τους πολλές οικογένειες κατά τη διάρκεια των 

ξηρών εποχών συλλέγουν χώμα από τις γειτονικές λίμνες 

για την αύξηση της βάσης των νοικοκυριών τους ώστε να 

μειώσουν τους κινδύνους από τις πλημμύρες. 

 

 

 

 

 

  

«Τα αναχώματα στον ποταμό είναι πολύ δαπανηρή και μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή 

δραστηριότητα. Η αύξηση του ύψους των βάσεων είναι η πραγματική ανάγκη της κοινότητας.» 

 Ujjawal, μέλος της CDRT από την κοινότητα Gunergati, περιοχή Tangail 
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Ενισχυμένες κολώνες: Κολώνες με τσιμέντο χρησιμοποιούνται 

στις τέσσερις γωνίες του δωματίου, για να παρέχουν ένα ασφαλές 

πλαίσιο, το οποίο να είναι σε θέση να αντέξει τους ισχυρούς 

ανέμους και τις επιπτώσεις των πλημμυρών και, παράλληλα, να 

αντιστέκεται στις επιθέσεις από τερμίτες. 

 

 

 

Πλατφόρμες Machha: Τα Machha είναι ξύλινες ή μπαμπού 

πλατφόρμες που βασίζονται στο εσωτερικό των κατοικιών και οι 

οποίες, συνήθως, χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικός χώρος. Κατά 

τη διάρκεια των πλημμυρών, η κατασκευή αυτή χρησιμεύει ως μια 

υπερυψωμένη περιοχή-καταφύγιο ιδιαίτερα για τα παιδιά, τους 

ηλικιωμένους και τις γυναίκες.  

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Με ποιους τρόπους οι κάτοικοι του Μπαγκλαντές προσπαθούν να κάνουν τα σπίτια 

τους πιο ανθεκτικά στις πλημμύρες; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

«Στην κοινότητα, κάθε σπίτι και τουαλέτα θα πρέπει να κατασκευαστούν πάνω από το 

επίπεδο που φτάνει το νερό κατά τη διάρκεια της πλημμύρας. Το 2007 πήρα καταφύγιο 

στην υπερυψωμένη άκρη του δρόμου. Ωστόσο, το επόμενο έτος θα κάνω μια machha και 

θα αυξήσω τη βάση του σπιτιού μου. Με τον τρόπο αυτό, κατά τη διάρκεια μελλοντικών 

πλημμυρών, θα αισθάνομαι ασφαλής και δεν θα χρειάζεται να εκκενώνω το σπίτι μου.» 

Jhahangir Alam, μέλος της κοινότητας Balrampur, περιοχή Sirajganj 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 2ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» 

Μάθημα Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 

2ο  

(45’) 

Α. Θεματική Ενότητα: Δομές 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

1. Να αναγνωρίζουν εφαρμογές δομών μέσα από παραδείγματα αντιπλημμυρικών κατασκευών - 

σπιτιών. 

2. Να επεξηγούν το ρόλο των δομών μέσα από διάφορα παραδείγματα αντιπλημμυρικών σπιτιών. 
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

Στόχος 1 

1. Να αναφέρουν τη σημασία που έχει η τεχνολογία και η τεχνολογική εξέλιξη στις συνθήκες 

διαβίωσης των ανθρώπων χρησιμοποιώντας Φυσικά και Τεχνικά υλικά. 

2. Να αναφέρουν τα είδη τεχνικών δόμησης σε αντιπλημμυρικές κατασκευές. 

3. Να αναφέρουν παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντοχή των αντιπλημμυρικών 

κατασκευών. 

Στόχος 2 

1. Να εξηγούν τι είναι στατικό και τι δυναμικό φορτίο. 

2. Να αναφέρουν πιθανές βλάβες που μπορεί να υποστούν τεχνητές αντιπλημμυρικές κατασκευές 

καθώς και τις αιτίες που τις προκαλούν. 

3. Να αναφέρουν παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντοχή των κατασκευών. 

4. Να αναγνωρίζουν το είδος της καταπόνησης σε κατασκευές, όταν ασκείται σε αυτές κάποια δύναμη 

(π.χ. φορτίο, άνεμος, νερό). 

- Οι μαθητές ενημερώνονται για το 
συγκείμενο, το νησί  Watu  και το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
κάτοικοι του νησιού. 
  

- Οι μαθητές μελετούν το διαθέσιμο 
πληροφοριακό υλικό που αφορά στις  
αρχές και μεθόδους για την 
κατασκευή αντιπλημμυρικών 
κατοικιών . 

 

- Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές 
ομάδες (3-4 ατόμων) και 
αναλαμβάνουν το ρόλο των μελών 
μιας κοινότητας του νησιού Watu και 
κάνουν κάποιες προκαταρτικές 
σκέψεις για την αντιμετώπιση των 
πλημμυρών. 
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για το 2ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» 
Μάθημα Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

2ο  

(45’) 

5’ 1 Παρουσιάζεται η κατάσταση/το σενάριο για το νησί Watu στον Ινδικό ωκεανό. Φυλλάδιο Δραστηριότητα 1 «Το 

νησί Watu» 

Ομαδική εργασία 

 

15’ 2 

Οι μαθητές μελετούν για διάφορους τρόπους – μεθόδους για την κατασκευή σπιτιών 

ανθεκτικά σε πλημμύρες.    

Οι μαθητές κρατούν αρχείο με τις σημειώσεις τους για τα ευρήματά τους και συζητούν 

στην ομάδα και στην ολομέλεια της τάξης. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 2 

«Αρχές προστασίας από τις 

πλημμύρες - μέθοδοι και 

κατασκευές» 

Στο τέλος της 

δραστηριότητας ακολουθεί 

συζήτηση για επίλυση 

αποριών. 

Σημείωση 

Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν έχουν καλύψει το 1ον  Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός στο σημείο αυτό να 

αξιοποιήσει εμβόλιμα κάποιο από το υλικό του 1ου Μαθήματος: 

(α) το βίντεο «Μέσα αντιμετώπισης καταστροφών»  

                                             ή/και  

(β) Δραστηριότητα 6: Μπαγκλαντές- σπίτια ανθεκτικά στις πλημμύρες» -  Πληροφοριακό υλικό για τους τρόπους που ο φιλανθρωπικός οργανισμός Practical Action 

προσπαθεί να βοηθήσει τους κατοίκους στο Μπαγκλαντές να προστατέψουν τα σπίτια τους από τις πλημμύρες  

15’ 3 

Χωρισμός των μαθητών σε 4 ομάδες, 1 για κάθε κοινότητα. 

Κάθε ομάδα παίρνει τη σχετική κάρτα και αφού τη μελετήσει για να κατανοήσει τα 

χατρακτηριστικά της κοινότητάς της προσπαθεί να απαντήσει στα ερωτήματα: 

1. Ποιες περιοχές της κοινότητάς σας διατρέχουν  κίνδυνο να πλημμυρίσουν; 
2. Που θα κτίζατε ένα καινούριο σπίτι στην κοινότητά σας; Γιατί; 

 

Εντοπίζονται οι  παράγοντες επικινδυνότητας από πλημμύρες στο νησί (απόσταση από 

ποτάμι, θάλασσα, μορφολογία εδάφους, ηλικίες κατοίκων, κ.ά.) 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 2 «Οι 

κοινότητες στο νησί Watu» 
 

Κάρτες κοινοτήτων 

(παράρτημα) 
 

Προβολή του χάρτη. 

Ομαδική εργασία. 

 

Ο εκπ/κός αναλύει στην 

τάξη 1 κάρτα ως 

παράδειγμα για τις άλλες 

ομάδες. 

 10’ 4 
Οι ομάδες ανακοινώνουν στην τάξη τα ευρήματα τους και επιλύουν τυχόν απορίες. 

Οι μαθητές υποβάλλουν ερωτήσεις, κάνουν παρατηρήσεις και σχολιάζουν. 

Προβολή του χάρτη του νησιού 

Watu. 

Κάθε ομάδα αιτιολογεί τις 

αποφάσεις της. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Η κατάσταση στο νησί Watu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Το σενάριο 

Είστε μια κοινότητα που ζει στο Watu, ένα μικρό νησί στον Ινδικό Ωκεανό.  

Κατά τα τελευταία 5 χρόνια έχει σημειωθεί τεράστια αύξηση των βροχοπτώσεων, με 
αποτέλεσμα πολλοί από τους ποταμούς του νησιού να υπερχειλίζουν, τουλάχιστον, δύο 
φορές το χρόνο. 

Τα παραδοσιακά σπίτια σας που έχουν χωμάτινο δάπεδο, ξύλινες κολώνες και ψάθινες 
στέγες, συχνά, καταστρέφονται εύκολα από τις πλημμύρες.  

Ως κάτοικοι του νησιού θέλετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό κάνοντας τα σπίτια 
σας να είναι ανθεκτικά στις πλημμύρες. 

                            

Τα σπίτια  στο νησί Watu Τα σπίτια στο νησί Watu 

Τα σπίτια  στο νησί Watu Ερώτημα: Για ποιους λόγους τα σπίτια στις πιο πάνω φωτογραφίες 

διατρέχουν κίνδυνο σε μια ενδεχόμενη πλημμύρα;  



 

 

This publication has been produced with the assistance of the European 

Commission. The contents of this publication are the sole responsibility 

of CARDET and its project partners and can in no way be taken to 

reflect the views of the European Union. “Technology challenging 

poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 

European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries 

and peoples beyond its borders. 

40 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Αρχές προστασίας από τις πλημμύρες - μέθοδοι και κατασκευές 

Μελετήστε το πιο κάτω πληροφοριακό υλικό για την κατασκευή αντιπλημμυρικών 
σπιτιών. 
 

1. Επιλογή τοποθεσίας 

Ο πιο σημαντικός τρόπος για την 

προστασία ενός κτηρίου από τις 

πλημμύρες είναι η οικοδόμησή του σε ένα 

μέρος που δεν είναι πιθανό να 

πλημμυρίσει. Για το λόγο αυτό θα πρέπει 

να επιλέγονται τοποθεσίες οι οποίες 

βρίσκονται πάνω από το υψηλότερο 

καταγεγραμμένο επίπεδο των πλημμυρών 

ή θα πρέπει να προστατεύονται από 

αναχώματα που είναι αρκετά ψηλά και ισχυρά για να εμποδίσουν μια ενδεχόμενη 

πλημμύρα. 

 

Τα κτήρια πρέπει να τοποθετούνται μακριά 

από την πιθανή πορεία που θα ακολουθήσει 

το νερό κατά την πλημμύρα.  

 

 

Φυτέψτε φυτά και δέντρα γύρω από τα 

κτήρια, για να περιορίσετε την πιθανότητα 

διάβρωσης του εδάφους από τις πλημμύρες. 

 

 

2. Γερά θεμέλια 
 

 Φτιάξτε το κτήριο σε θεμέλια ή πασσάλους που στηρίζονται σε σταθερό έδαφος.  
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 Μεριμνήστε για την 

ελαχιστοποίηση της διάβρωσης 

των θεμελίων. Προστατέψτε τη 

βάση των τοίχων από τη 

διάβρωση από τα όμβρια 

ύδατα με τη χρήση υδρορροών, σωλήνων κ.ά. 

 

 Φτιάξτε αρκετά βαθιά 

θεμέλια για να αντέχουν στην 

πίεση από την κίνηση του 

νερού. 

 

3. Οι τοίχοι και τα ανοίγματα 

 

 Εξασφαλίστε ότι οι τοίχοι είναι καλά 

σταθεροποιημένοι στα θεμέλια ή στους 

πασσάλους για να είναι σε θέση να 

αντέξουν στην πίεση από το νερό. Για 

τους τοίχους χρησιμοποιήστε υλικό 

ανθεκτικό στο νερό ή προσθέστε μια 

προστατευτική επικάλυψη. 

  

 Οι πόρτες και τα παράθυρα 

πρέπει να τοποθετούνται σε 

απέναντι τοίχους, ώστε σε 

περίπτωση που το νερό 

εισέλθει μέσα στο σπίτι να 

μπορεί να βγει έξω από αυτό. Αυτό θα αποτρέψει την πιθανή κατάρρευση των 

τοίχων, λόγω της υψηλής πίεσης που ασκεί σε αυτούς το νερό. 

Τριγωνοποίηση 

 Για αύξηση της σταθερότητας και της αντίστασης του σκελετού των σπιτιών στον 

άνεμο που είναι φτιαγμένα από μπαμπού, πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της 

τριγωνοποίησης η οποία θα κάνει το σκελετό του σπιτιού πιο σταθερό.. 
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Περιμετρικός τοίχος 

 Χαμηλοί υγρομονωνμένοι προστατευτικοί 

τοίχοι περιμετρικά της κατοικίας οι οποίοι δεν 

επιτρέπουν την είσοδο του νερού στο 

εσωτερικό της κατοικίας. 

 Φτιάχνονται από φτηνά, αναλώσιμα υλικά 

όπως καλάμια, άχυρα, λαμαρίνα, κ.ά.  

 

4. Πάτωμα 

 Φτιάξτε το σπίτι πάνω σε ανάχωμα (βάθρο) το οποίο να αντέχει στην πίεση του νερού 

σε περίπτωση πλημμυρών και να εμποδίζει το νερό από το να εισχωρήσει στο σπίτι. 

 

 

 

 

 Ανυψώστε το ισόγειο πάνω από τα γνωστά επίπεδα 

πλημμυρών για πρόληψη εισόδου του νερού στο 

καταφύγιο. Φτιάξτε το κτήριο πάνω σε πασσάλους, 

όπου ενδείκνυται. 

 

5. Οροφή 

 Οι υδρορροές βοηθούν 

στην προστασία της βάσης 

των τοίχων και των 

θεμελίων από τη βροχή (το 

νερό τρέχει μακριά από 

τους τοίχους).  

 

 Οι τετράκλινες οροφές είναι πιο ανθεκτικές στον άνεμο και προστατεύουν τους 

τοίχους από τη βροχή και από την εισροή του νερού στο εσωτερικό της κατοικίας.   

 

 

 

 

 

Αυτού του είδους το 

ατύχημα δε θα συμβεί. 

Η κλίση της οροφής πρέπει να είναι 

30°-40° για να αντιστέκεται σε 

μετακινήσεις λόγω του ανέμου. 

Η κλίση της οροφής πρέπει να είναι 

30°-40° για να αντιστέκεται σε 

μετακινήσεις λόγω του ανέμου. 

Τετράκλινη οροφή (φάκελος) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Οι κοινότητες στο νησί Watu 

Χωριστείτε σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα θα αντιπροσωπεύει μια από τις τέσσερις 

κοινότητες που ζουν στο νησί. Κοιτάξτε το χάρτη του Watu σας και την κάρτα της 

κοινότητάς σας που θα σας δώσει ο καθηγητής σας, για να γνωρίσετε την περιοχή 

στην οποία μένετε. 

Συζητήστε στην ομάδα σας: 

 Ποια σπίτια και ποιες περιοχές της κοινότητάς σας κινδυνεύουν περισσότερο 

από τις πλημμύρες; Σημειώστε τα στο χάρτη. 

 Πού θα χτίζατε το νέο σας σπίτι;  Γιατί; 

Χάρτης του νησιού Watu 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κάρτες κοινοτήτων για τις 4 ομάδες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα κοινότητας: Savuvi 

Τοποθεσία: βρίσκεται νοτιοδυτικά του νησιού 

Σπίτια: 5 

Άλλα κτήρια: δημοτικό σχολείο για 50 παιδιά 

Μέσο μέγεθος οικογένειας: 6 άτομα  

Βασικά επαγγέλματα στην κοινότητα: ψαράδες και 

ξυλουργοί 

Όνομα κοινότητας: Milma 

Τοποθεσία: βρίσκεται στο κέντρο του νησιού 

Σπίτια: 5 

Άλλα κτήρια: ανεμογεννήτρια και ηλεκτρογεννήτρια  

Μέσο μέγεθος οικογένειας: 6 άτομα  

Βασικά επαγγέλματα στην κοινότητα: αγρότες και 

ειδικευμένοι δασολόγοι 

 

Όνομα κοινότητας: Wazenzi 

Τοποθεσία: βρίσκεται βορειοδυτικά του νησιού 

Σπίτια: 5 

Άλλα κτήρια: γυμνάσιο με 30 μαθητές 

Μέσο μέγεθος οικογένειας: 8 άτομα  

Βασικά επαγγέλματα στην κοινότητα: οικοδόμοι 

παραδοσιακών σπιτιών και τουβλοποιοί 

 

Όνομα κοινότητας: Hila  

Τοποθεσία: βρίσκεται βορειοανατολικά του νησιού 

Σπίτια: 5 

Άλλα κτήρια: κέντρο υγείας και νοσοκομείο 

Μέσο μέγεθος οικογένειας: 7 άτομα  

Βασικά επαγγέλματα στην κοινότητα: γεωργοί και 

ειδικευμένοι χειροτέχνες 
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 3ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» 
 

Μ ά θ η μ α   Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας   Περίληψη του μαθήματος 
 

          

  Α. Θεματική Ενότητα: Τεχνολογία Υλικών      
 

  
Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

-  Οι μαθητές διεξάγουν δοκιμές ως προς 
 

   τα χαρακτηριστικά της  

      

  Οι μαθητές/τριες πρέπει:  απορροφητικότητας και της αντοχής των 
 

 1. Να επιλέγουν και να τεκμηριώνουν τη χρήση κατάλληλων υλικών σε κατασκευές.  υλικών που θα χρησιμοποιήσουν για την 
 

 2. Να επιλέγουν τον ορθό τρόπο επεξεργασίας και εφαρμογής των διάφορων υλικών  κατασκευή τους.  
 

   για τη βελτιστοποιημένη χρήση σε κατασκευές.      
 

  
Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

- Οι μαθητές έχουν επιλογές μέσα από 
 

   ένα κατάλογο από συγκεκριμένα υλικά,  

      

  Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση:  τα οποία προσομοιάζουν τα πραγματικά 
 

  Στόχος 1  υλικά που είναι διαθέσιμα προς χρήση 
 

 1. Να επιλέξουν και να αιτιολογήσουν ορθολογικά τα κατάλληλα υλικά που θα  στο νησί Watu.  
 

3ο  χρησιμοποιήσουν  στην  κατασκευή  τους,  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  της      
 

(45’)  κατασκευής.      
 

  Στόχος 2      
 

 1. Να αιτιολογούν την επιλογή των υλικών τους για συγκεκριμένη κατασκευή.      
 

     
 

  Α. Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός (δεξιότητες) - Οι μαθητές εργάζονται στη βάση των 
 

  
Β. Στόχοι Κλίμακας 3 

 αρχών   του Σχεδιασμού: συζητούν, 
 

   προτείνουν και επικοινωνούν τις ιδέες  

      

  Οι μαθητές/τριες πρέπει:  τους για λύση. Επιλέγουν την ιδέα που 
 

 1. Να αναλύουν τους παράγοντες που επιδρούν στο πρόβλημα των πλυμμηρών, μέσα  θα υλοποιήσουν, ετοιμάζουν σχέδιο του 
 

   από τη συλλογή και αξιοποίηση διάφορων πληροφοριών.  μοντέλου  και  αποφασίζουν  για  τις 
 

 2. Να διεξάγουν έρευνα και να αξιολογούν πηγές και πληροφορίες για αντιπλυμμηρικές  προδιαγραφές του.  
 

   κατασκευές      
 

 3. Να εφαρμόζουν τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού.      
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για το 3ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα»  
Μ ά θ η μ α Χρόνος  Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις  

 

        

   Παρουσίαζεται η κατάσταση και το πρόβλημα:  Εάν οι μαθητές δεν έχουν  
 

   

Σχεδιάστε και κατασκευάστε ένα μοντέλο του σπιτιού για την κοινότητά σας στο    

    διδαχθεί το μάθημα 1 και 2, θα  
 

       

   νησί Watu, το οποίο μπορεί να αντέξει στις επιπτώσεις μιας πλημμύρας. Φυλλάδιο Δραστηριότητα 1 ήταν χρήσιμο να ενημερωθούν  
 

 5’ 1  «Η κατάσταση και το για τις «Αρχές προστασίας από  
 

   Παρουσιάζονται οι βασικές προδιαγραφές της κατασκευής. πρόβλημα» τις πλημμύρες - μέθοδοι και  
 

    

κατασκευές» (Μάθημα 2,   

   Επιπρόσθετες προδιαγραφές: η καλυψη των αναγκών της κοινότητας, η επιλογή   
 

    

Δραστηριότητα 2)   

   των υλικών, η συνεργασία των μαθητών στην ομάδα, ο σχεδιασμός μοντέλου.   
 

       

   Μελέτη των βασικών διαθέσιμων υλικών, από τα οποία οι μαθητές μπορούν να  Ομαδική εργασία  
 

   επιλέξουν για να χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή τους. 
Φυλλάδιο Δραστηριότητα 2 

Για την κατασκευή δεν είναι 
 

 

 10’ 2 Τα συγκεκριμένα υλικά που προτείνονται είναι αυτά που είναι διαθέσιμα στο  
 

 «Διαθέσιμα υλικά»  
 

   νησί Watu. Είναι πιθανόν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν κάποια υλικά που δεν ανάγκη να χρησιμοποιηθούν  
 

      

    

όλα τα υλικά του καταλόγου. 
  

3ο   αναγράφονται στον κατάλογο.   
 

       

(45’)  
3* Οι μαθητές διεξάγουν δοκιμές ως προς την αντοχή των υλικών που θα Φυλλάδιο Δραστηριότητα 3 Ομαδική εργασία  

 

    

  χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή τους. «Αντοχή υλικών» (προαιρετική)  
 

    
 

 
10’      

 

  

Οι μαθητές διεξάγουν δοκιμές ως προς τα χαρακτηριστικά της Φυλλάδιο Δραστηριότητα 4 
Ομαδική εργασία 

 
 

    
 

  4* απορροφητικότητας των υλικών που θα χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή «Απορροφητικότητα  
 

  (προαιρετική)  
 

   τους. υλικών»  
 

     
 

       
 

 7’ 5 Σχεδιασμός 2 αρχικών ιδεών από κάθε μαθητή 
Φυλλάδιο Δραστηριότητα 5 
«Σχεδιασμός αρχικών ιδεών» Ατομική εργασία  

 

       
 

    
Φυλλάδιο Δραστηριότητα 6 Ομαδική εργασία  

 

 13’ 6 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της τελικής ιδέας του προτεινόμενο μοντέλου. Δίνεται τετραγωνισμένο χαρτί  
 

 «Σχεδιασμός τελικής ιδέας»  
 

    με κουτιά 1 Χ 1 εκ  
 

      
 

* Ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο, μπορείτε να επιλέξετε αν θα πραγματοποιήσετε κάποια από τις δραστηριότητες 2 και 3, για να βοηθήσετε τους μαθητές να μάθουν για τα  
 

διάφορα υλικά τα οποία είναι κατάλληλα για αντιπλημμυρικά σπίτια. Για εξοικονόμηση χρόνου μπορείτε να κάνετε κατανομή των δραστηριοτήτων, ώστε κάποιες ομάδες να  
 

εκτελέσουν τη μία δραστηριότητα και κάποιες ομάδες την άλλη δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές μπορούν να βρουν πληροφοριακό υλικό (κείμενο και φωτογραφίες) 
για τις εργασίες άλλων σχολείων για την ενότητα, στη διεύθυνση: http://practicalaction.org/challengeinschoolsbeattheflood1  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Η κατάσταση και το πρόβλημα 
 
Η κατάσταση 
Είστε μέλος μιας κοινότητας που ζει στο Watu, ένα 

μικρό νησί στον Ινδικό Ωκεανό. Τα τελευταία χρόνια 

έχει σημειωθεί τεράστια αύξηση των βροχοπτώσεων, 

με αποτέλεσμα πολλοί από τους  
ποταμούς του νησιού να υπερχειλίζουν και να 
προκαλούν πλημμύρες, οι οποίες καταστρέφουν τα 
σπίτια σας. 
 
Το πρόβλημα 
Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο ενός 
αντιπλημμυρικού σπιτιού για την κοινότητά σας στο 
νησί Watu. 
 

 
Πριν αναπτύξετε τις ιδέες σας για τα αντιπλημμυρικά σπίτια, σκεφτείτε κάποια από τα 
χαρακτηριστικά που θα έχει το σπίτι που θα κατασκευάσετε. 
 

 Υλικά 
Ποιες ιδιότητες θέλετε να έχουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε για το σπίτι σας; 
_______________________________________________________________________ 



 Καταλληλότητα για την κοινότητα/οικογένεια 


Ποια χαρακτηριστικά θέλετε να έχει το σπίτι σας, ώστε να είναι κατάλληλο για τα άτομα 
που θα διαμένουν μέσα σ’ αυτό; 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 

Καθώς σχεδιάζετε την κατασκευή σας, πρέπει να θυμάστε τις ακόλουθες προδιαγραφές. 
Η κατασκευή πρέπει:   

 Να κατασκευαστεί από υλικά που θα σας δώσει ο καθηγητής σας. 
 Να αντέχει στη δύναμη που εξασκεί πάνω του το κινούμενο νερό. 


 Να μην επιτρέπει την εισχώρηση του νερού στο εσωτερικό του στις περιπτώσεις 

της έντονης βροχόπτωσης και της πλημμύρας, όταν θα δοκιμαστεί στο τεστ 
πλημμύρας*. 

* Τεστ πλημμύρας - Να βάλετε το μοντέλο σας σε δοχείο με 5cm νερό και να το 

ραντίσετε με μια μάνικα ή ποτιστήρι για 2 λεπτά από απόσταση περίπου ενός μέτρου 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Διαθέσιμα υλικά 
Χρησιμοποιήστε τις πιο κάτω πληροφορίες για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τα υλικά που 

θα χρησιμοποιήσετε για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού σπιτιού 

Ρολό πολυαιθυλενίου 
Για τη μοντελοποίηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλαστική 
μεμβράνη. 

 
 
 
 
 
Μπετόν  
Για τη μοντελοποίηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
πλαστελίνη. 
 
 
 
 

 
Φύλλο πολυουρεθάνης 
Για τη μοντελοποίηση θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 
πλαστικά μπουκάλια. 
 
 
 
 

 
Ατσάλι 
Για τη μοντελοποίηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

μεταλλικούς δίσκους τροφίμων ή χαρτόνι τυλιγμένο σε 

αλουμινόχαρτο. 

 
 
 
Μπαμπού 
Για τη μοντελοποίηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλαμάκια. 
 
 
 
 
 
Λεπτό ξύλο 
Για τη μοντελοποίηση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
σπάτουλες ή ξυλάκια παγωτού. 
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Πηλός 
Για τη μοντελοποίηση θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 
πηλό μοντελισμού κατάλληλο για κατασκευές. 
 
 
 
 
 

 
 
Γυαλί 
Για την μοντελοποίηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλαστική 
διάφανη μεμβράνη ή ακρυλικό. 
 
 
 
 

 
Σκληρό ξύλο 
Για τη μοντελοποίηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξυλάκια 
παγωτού, σπάτουλες ή όποιο άλλο είδος ξύλου διαθέτει το 
εργαστήριό σας. 
 
 

 
 

Τσίγκος (λαμαρίνα) 
Για τη μοντελοποίηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
αλουμινόχαρτο ή κόριφλουτ. 
 
 
 

 
Τούβλα 
Για τη μοντελοποίηση θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 
πλαστελίνη ή τουβλάκια Lego. 
 
 
 
 

 
Καλάμια 
Για τη μοντελοποίηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γρασίδι ή 
φύλλα φυσικά ή πλαστικά. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Αντοχή υλικών 
 

Αυτή η δραστηριότητα σάς επιτρέπει να ελέγξετε την αντοχή των υλικών, για να 
αποφασίσετε εάν αυτά τα υλικά είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν για την 
κατασκευή των σπιτιών σας. 

 
 
 

Υλικά:     Υλικό υπό δοκιμή  

  

Η κάθε ομάδα θα χρειαστεί:  
 

- 2 πάγκους και μέγκενες  
 

- Σετ από βάρη 10g  
 

- Υλικά για τις δοκιμές  
 

- Ψαλίδια            10g βάρος – συνεχίστε να 
           προσθέτετε βάρος μέχρι το υλικό να 
           μην μπορεί να το υποστηρίξει 

 

- 1 πίνακα καταγραφής αποτελεσμάτων  
 

 
 
 

 

 

 

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Υλικό 

Βάρος που προστέθηκε στο υλικό  

Παρατηρήσεις 1η δοκιμή 2η δοκιμή Μέσος Όρος 

     

     

     

     

     

 

 

Οδηγίες 
 

1. Τοποθετήστε τους πάγκους και τις μέγκενες, όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα.  
2. Μετρήστε και κόψτε τα υλικά σε ένα μέγεθος περίπου 15 εκ x 2 εκ.  
3. Στερεώστε κάθε υλικό ξεχωριστά στις μέγκενες.  
4. Προσθέστε αρχικά 10g βάρος και συνεχίστε να προσθέτετε 10g κάθε φορά, μέχρι το υλικό 

να λυγίσει ή να σπάσει.  
5. Καταγράψτε τα ευρήματά σας στον πιο κάτω πίνακα αποτελεσμάτων και σημειώστε αν 

το 
υλικό λύγισε ή έσπασε από το βάρος.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Απορροφητικότητα υλικών 
 
Αυτή η δραστηριότητα σας επιτρέπει να ελέγξετε την απορροφητικότητα των υλικών, 

για να αποφασίσετε ποια υλικά είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή των σπιτιών σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Υλικό 

Ποσότητα απορρόφησης νερού σε ml  

Παρατηρήσεις 1η δοκιμή 2η δοκιμή Μέσος Όρος 

     

     

     

     

     

Υλικά  
Η κάθε ομάδα θα χρειαστεί:  
 Τουλάχιστον 1 πάγκο και 1 ορθοστάτη 
με λαβίδα (ιδανικότερα 4 σετ)   
 Χρονόμετρο   
 6 x 100ml γυάλινα ποτήρια ζέσεως   
 Χρωστική ουσία ζαχαροπλαστικής   
 Χάρακα   
 Υλικά για δοκιμή   
 1 πίνακα καταγραφής αποτελεσμάτων  
 

Υλικό υπό 
δοκιμασία 
 

Οδηγίες 
1. Tοποθετήστε τους ορθοστάτες όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα. Μπορείτε να 

εκτελέσετε πολλές δοκιμές ταυτόχρονα, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο.   
2. Μετρήστε και κόψετε τα υλικά σε ένα κανονικό μέγεθος, όπου είναι δυνατόν 15cm x 

2cm.  
 

3. Στερεώστε κάθε υλικό στη λαβίδα του ορθοστάτη, έτσι ώστε να συγκρατείται σε 

κατακόρυφη θέση πάνω από ένα γυάλινο ποτήρι που περιέχει 25ml χρωματισμένο νερό, 

ώστε να καταστεί ευκολότερη η παρατήρηση της απορρόφησης του νερού από το υλικό.   
4. Ξεκινήστε το χρονόμετρο μόλις το υλικό βυθιστεί μέσα στο νερό.  

 
5. Αφήστε τα υλικά βυθισμένα στο νερό για 3 λεπτά και, στη συνέχεια, αφού τα αφαιρέστε 

από αυτό, μετρήστε τη διαφορά στην ποσότητα του νερού στο γυάλινο ποτήρι.   
6. Καταγράψτε την απορροφητικότητα των υλικών στον πίνακα αποτελεσμάτων 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Σχεδιασμός αρχικών ιδεών 
 
Σχεδιάστε 1 ή 2 αρχικές ιδέες για το αντιπλημμυρικό σπίτι. 
Μοιραστείτε τις ιδέες που σχεδιάσατε και συγκρίνετέ τις μεταξύ σας στην ομάδα σας. Σκεφτείτε ποιες ιδέες σας ανταποκρίνονται 

καλύτερα στις ανάγκες του προβλήματος. Χρησιμοποιήστε τις ατομικές ιδέες για να επιλέξετε και να διαμορφώσετε το τελικό σχέδιο για 

την ομάδα σας. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Σχεδιασμός τελικής ιδέας 
 
Παρουσιάστε το τελικό σχέδιο της ιδέας της ομάδας σας, σημειώνοντας επεξηγηματικά σχόλια όπου χρειάζεται (π.χ. διαστάσεις, υλικό). 
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 4ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» 
 

Μάθημα Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ο 

(45΄) 

Α. Θεματική Ενότητα: Δομές 
 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει: 

1. Να εφαρμόσουν τεχνικές δόμησης σε δικές τους κατασκευές (κατοικίες) για την 

αντιμετώπιση των πλημμύρων. 
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να εφαρμόζουν όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού για την επίλυση προβλημάτων 

που προκαλούνται από τις πλημμύρες. 

2. Να σχεδιάζουν αντιπλημμυρικές κατασκευές, εφαρμόζοντας τεχνικές δόμησης όπως 

τριγωνισμός, στεγανοποίησης, υπερύψωσης. 
 

Α. Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός 
 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει: 

1. Να επεξηγούν και να εφαρμόζουν τα βασικά στάδια του Σχεδιασμού και να αξιολογούν την 

αναγκαιότητά τους στη βελτιστοποιημένη επίλυση ενός προβλήματος. 
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίζουν και να εξηγούν την καθοριστική σημασία που έχει ο Σχεδιασμός στην 

προσπάθεια επίλυσης οποιουδήποτε τεχνολογικού προβλήματος. 

 Οι μαθητές προχωρούν στην 

κατασκευή του  μοντέλου της 

αντιπλημμυρικής κατοικίας.  
 

 Οι μαθητές δοκιμάζουν το μοντέλο και 

προβαίνουν σε αλλαγές και βελτιώσεις. 
 

 Στο τέλος, η κάθε ομάδα παρουσιάζει 

το τελικό προϊόν, το οποίο και 

δοκιμάζει. 
 

 Δίνεται χρόνος για ανασκόπηση της 

ενότητας και οι μαθητές 

συμπληρώνουν το έντυπο 

αυτοαξιολόγησης. 

Σημείωση: Ο χρόνος που θα χρειαστούν οι μαθητές για την ολοκλήρωση της κατασκευής του μοντέλου μπορεί να διαφέρει σε κάθε περίπτωση. Εκτιμούμε 
ότι τρεις περίοδοι (3 Χ45’) είναι ένα λογικό χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση, δοκιμή και παρουσίαση της κατασκευής από τους μαθητές. 
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για το 4ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» 

Μάθημα Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

4ο – 6ο 

(3 x 45΄) 

 

115΄ 

 

1 Οι μαθητές κατασκευάζουν το μοντέλο για το αντιπλημμυρικό 

σπίτι. 

Το υλικό των 

προηγούμενων 

μαθημάτων 

Ομαδική εργασία 

 
10΄ 

 
2 

Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της και γίνεται ο έλεγχος 

του μοντέλου. 

Οι υπόλοιπες ομάδες αξιολογούν και βαθμολογούν την ομάδα που 

παρουσιάζει στο έντυπο αξιολόγησης. 

Φυλλάδιο 

Δραστηριότητα 1 

«Αξιολόγηση από 

μαθητές» 

Ομαδική εργασία 

Για τον έλεγχο θα 

χρειαστούν μάνικες 

νερού ή ποτιστήρια.  

 

5΄ 

 

3 

 

Οι μαθητές συμπληρώνουν το τελικό έντυπο αξιολόγησης. 
Φυλλάδιο 

Δραστηριότητα 2 

«Τελικές ερωτήσεις» 

Ομαδική εργασία 

(προαιρετική) 

5΄ 4 Τελική επισκόπηση της ενότητας (συζήτηση και ανατροφοδότηση).  Ολομέλεια της τάξης 

* Ο χρόνος που θα χρειαστούν οι μαθητές για την ολοκλήρωση της κατασκευής ποικίλει αναλόγως των υπάρχουσων εμπειριών και κατασκευαστικών δεξιοτήτων τους. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Μαθητές του σχολείου Sandlings Primary School ελέγχουν 

την κατασκευή τους με ποτιστήρια. 

Πηγή:  http://practicalaction.org/beatthefloodsandlings1 

http://practicalaction.org/beatthefloodsandlings1
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Αξιολόγηση από συμμαθητές 
 
Όνομα Ομάδας/Κοινότητας: ______________________ 
 
Παρακολουθήστε την παρουσίαση της κάθε ομάδας και δώστε ένα βαθμό από το 1 μέχρι το 10 για κάθε ένα από τα πιο κάτω ερωτήματα (το 1 είναι 

ο χαμηλότερος βαθμός και το 10 ο υψηλότερος). Υπολογίστε το συνολικό βαθμό. 

 
 

Όνομα ομάδας/ 
κοινότητας 

1 

Πόσο καλά η 
ομάδα κάλυψε τις 

ανάγκες της 
κοινότητάς της; 

2 

Πόσο επιτυχημένη 
ήταν η επιλογή των 

υλικών; 

3 

Πόσο καλός είναι ο 
συνολικός 

σχεδιασμός του 
μοντέλου; 

4 

Πόσο καλά 
εργάστηκαν και 
συνεργάστηκαν 

μεταξύ τους τα μέλη 
της ομάδας; 

5 

Πόσο καλά τα 
πήγε το μοντέλο 

στο τεστ της 
πλημμύρας; 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(από το 50) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Τελικές ερωτήσεις 
 

Όνομα: ________________________________ Τάξη: _____ Ημερ.: _____________ 
 

Μόλις ολοκληρώσατε την ενότητα Νίκησε την Πλημμύρα. Παρακαλώ απαντήστε 
στις πιο κάτω ερωτήσεις. 
1. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι κύριες αιτίες πλημμύρας σε όλο τον κόσμο;   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. Κατονομάστε 3 χώρες του κόσμου όπου γίνονται συχνά πλημμύρες.   
___________________        ____________________        _____________________ 
 

- Τι νομίζετε ότι σκέφτεται η γυναίκα στην πιο κάτω φωτογραφία; 

Συμπλήρωσε το παρακάτω σύννεφο σκέψης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μια φιλανθρωπική 

οργάνωση μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που 

πλημμυρίζουν συχνά;  

Αριθμήστε από το 1 ως το 5 (1 = καλύτερος τρόπος, 5 = λιγότερο βοηθητικός 

τρόπος)  
Τρόποι με τους οποίους οι φιλανθρωπικές οργανώσεις παρέχουν 

βοήθεια σε ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που πλημμυρίζουν 

συχνά 

Αριθμήστε 

1-5 

Εγκατάσταση σε νέο χώρο διαμονής  

Παροχή χρημάτων για να τα ξοδέψουν όπως επιθυμούν  

Παροχή φαγητού και ρούχων  

Εκπαίδευση των ανθρώπων για να επιβιώνουν από τις πλημμύρες  

Πληροφόρηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για προετοιμασία από τις 

πλημμύρες, π.χ. πώς να κτίσουν αντιπλημμυρικά σπίτια 

 

 
4. Σας προκαλεί ενδιαφέρον να βλέπετε εικόνες ή να ακούτε ιστορίες ανθρώπων που 

ζουν σε διάφορες χώρες που πλήγηκαν από πλημμύρες; Βάλτε σε κύκλο ένα από 
τα πιο κάτω.  

 
Δεν με ενδιαφέρει   Με ενδιαφέρει λίγο  Με ενδιαφέρει πολύ 

 
Εάν σας ενδιαφέρει, πιστεύετε ότι μπορείτε να αλλάξετε κάτι; Ναι / Όχι. Αν «Ναι» 
ποιες ιδέες έχετε; 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Ποιος βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο; 

Η δραστηριότητα-παιχνίδι «Ποιος βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο;» είναι μια 

δραστηριότητα υπόδυσης ρόλου, η οποία επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν 

ορισμένους από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό κινδύνου που 

αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως είναι 

για παράδειγμα οι πλημμύρες και οι σεισμοί. 
 
Για να διεξάγετε τη δραστηριότητα αυτή θα χρειαστείτε τα πιο κάτω φυλλάδια:  

(α) Για τον εκπαιδευτικό:   
- Φυλλάδιο 1: Ευπάθεια ανθρώπων σε φυσικούς κινδύνους (σελ. 3-4) 
- Φυλλάδιο 2: Σενάρια φυσικών κινδύνων (σελ. 5) 



 (β) Για τους μαθητές:   
- Φυλλάδιο 3: Πληροφορίες για το προφίλ του χαρακτήρα (σελ. 6-24) 
- Φυλλάδιο 4: Κάρτα προφίλ χαρακτήρα (σελ. 25)  
- Φυλλάδιο 5: Έννοιες λέξεων κλειδιά (σελ. 26)  



Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε μία μεγάλη αίθουσα ή σε εξωτερικό χώρο, με 
αρκετό χώρο για τα παιδιά για να κάνουν μέχρι και 10 βήματα μπροστά ή πίσω.  
 
 
Διάρκεια: 20-25 λεπτά 
 
Τρόπος αξιοποίησης της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στην 
ενότητα «Νίκησε την πλημμύρα» ως αφόρμηση ή ως τελική δραστηριότητα. 
 
 
Οδηγίες για χρήση:  
1. Δώστε σε κάθε παιδί από ένα διαφορετικό φυλλάδιο με Πληροφορίες για προφίλ 

του χαρακτήρα (Φυλλάδιο 3) και ζητήστε τους να το μελετήσουν. Εξηγήστε στα 

παιδιά ότι θα υποδυθούν το ρόλο του συγκεκριμένου χαρακτήρα που 

περιγράφεται στο φυλλάδιο.  
 
2. Δώστε σε κάθε παιδί το Φυλλάδιο 4 (Κάρτα προφίλ χαρακτήρα). Ζητήστε τους 

να συμπληρώσουν τις πληροφορίες στην κάρτα τους, σχετικά με το προφίλ τους 

αναλόγως του χαρακτήρα που θα υποδυθούν.  
 
3. Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού χρησιμοποιήστε το Φυλλάδιο 5 (Έννοιες 

λέξεων κλειδιά), για να ελέγξετε και να ενισχύσετε την κατανόηση των παιδιών, 

σχετικά με τις έννοιες: φυσικές καταστροφές, κίνδυνος, ευπάθεια και 

καταστροφή από φυσική καταστροφή.  
 
4. Ζητήστε από τα παιδιά να σταθούν σε γραμμή, ο ενας δίπλα από τον άλλο, 

κρατώντας ο καθένας τη δική του Κάρτα προφίλ χαρακτήρα (Φυλλάδιο 4). 

Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές έχουν αρκετό ελεύθερο χώρο (10 βήματα πίσω τους 

και 10 βήματα μπροστά τους) για να μπορούν να κινούνται.  
 
5. Διαβάστε μεγαλόφωνα την πρώτη δήλωση από το Φυλλάδιο 1 (Ευπάθεια 



 

 
 
This publication has been produced with the assistance of the European 

Commission. The contents of this publication are the sole responsibility 

of CARDET and its project partners and can in no way be taken to reflect 

the views of the European Union. “Technology challenging poverty: 

Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 

link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 

The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 

countries and peoples beyond its borders. 

59 

ανθρώπων σε φυσικούς κινδύνους) και δώστε χρόνο στους μαθητές, των οποίων 

το προφίλ σχετίζεται με τη συγκεκριμένη δήλωση, να κινηθούν αναλόγως 

μπροστά ή πίσω.  

6. Συνεχίστε με την ανάγνωση των υπόλοιπων δηλώσεων από το Φυλλάδιο 1 

(συνολικά υπάρχουν 10 δηλώσεις), δίνοντας κάθε φορά χρόνο στους μαθητές για 

να κάνουν τα βήματα που πρέπει.  

7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάγνωσης των 10 δηλώσεων από το 

Φυλλάδιο 1  (Ευπάθεια ανθρώπων σε φυσικούς κινδύνους), τα παιδιά θα 

πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της αίθουσας.  
 

- Τα παιδιά που βρίσκονται στο πίσω μέρος της αίθουσας είναι πιο 
ευπαθή σε φυσικές καταστροφές.  

- Τα παιδιά που βρίσκονται πιο μπροστά είναι λιγότερο ευπαθή σε 
φυσικές καταστροφές.  

- Επιλέξτε ορισμένα παιδιά που στέκονται σε διάφορα μέρη της 
αίθουσας για να μοιραστούν με τους υπόλοιπους τις πληροφορίες για 
το προφίλ τους.  

- Αν θέλετε διαβάστε την επεξήγηση από το Φυλλάδιο 1 (Ευπάθεια 
ανθρώπων σε φυσικούς κινδύνους) για να βοηθήσετε τους μαθητές 
να κατανοήσουν το πώς τους επηρεάζει η κάθε δήλωση.   

8. Τέλος, διαβάστε 2-3 δηλώσεις από το Φυλλάδιο 2 (Σενάρια φυσικών κινδύνων), 
σχετικά με μια φυσική καταστροφή που θα μπορούσε να τους επηρεάσει. Τα 
παιδιά θα πρέπει να σκεφτούν προσεχτικά σχετικά με το αν είναι πιθανό να 
επηρεαστούν, προτού κινηθούν μπροστά ή πίσω. Μπορεί να θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε την επεξήγηση για να βοηθήσετε τους μαθητές να 
κατανοήσουν το κατά πόσο είναι πιθανό να επηρεαστούν.  

9. Όταν η δραστηριότητα ολοκληρωθεί, αφιερώστε λίγο χρόνο για να συζητήσετε 
και να εξηγήσετε γιατί ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι πιο 
ευάλωτοι στις φυσικές καταστροφές.  

 
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επεξηγήσεις που αναφέρονται στα 

φυλλάδια Ευπάθεια και Φυσικοί Κίνδυνοι για να βοηθήσετε τους 
μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τους λόγους που ευθύνονται για 
την ευπάθεια των ανθρώπων.  

- Μπορείτε να θέσετε διάφορα ερωτήματα στους μαθητές, όπως τα πιο 
κάτω:   

 Ποιος είναι ο περισσότερο ή λιγότερο ευάλωτος στις 
πλημμύρες και γιατί; 


 Πώς επηρεάζονται τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας από τις 

φυσικές καταστροφές; 


 Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που θέτουν τους ανθρώπους στον 
κίνδυνο των φυσικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των πλημμύρων; 

 Τι μάθατε από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα; 


 Πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι στην Ευρώπη από τα φυσικά 
φαινόμενα, σε σχέση με τους ανθρώπους που ζουν στις 
αναπτυσσόμενες χώρες; 
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Φυλλάδιο 1: Ευπάθεια ανθρώπων σε φυσικούς κινδύνους 
 

Διαβάστε τις πιο κάτω δηλώσεις, μία κάθε φορά, αφήνοντας χρόνο στα παιδιά των 

οποίων το προφίλ ταιριάζει με τη δήλωση, για να κάνουν ένα βήμα μπροστά ή πίσω. 

Η επεξήγηση που δίνεται είναι για δική σας ενημέρωση και μπορείτε να την 

χρησιμοποιήσετε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. 

Α/Α   Δηλώσεις  Επεξήγηση 
 

      
 

     Οι άντρες στις αναπτυσσόμενες χώρες κατέχουν, 
 

     συχνά, θέσεις εξουσίας, γεγονός το οποίο είναι 
 

1 
  Κάντε δύο βήματα μπροστά αν  πιθανό να τους παρέχει προνομιακή πρόσβαση σε 

 

  
είστε άντρας.  

πληροφορίες που τους επιτρέπουν να  

    
 

     προετοιμαστούν για πιθανές καταστροφές, προτού 
 

     αυτές ξεσπάσουν. 
 

      
 

     Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι σε 
 

   
Κάντε ένα βήμα πίσω αν είστε  φυσικές καταστροφές, καθότι είναι λιγότερο 

 

    
ικανοί να μεταφερθούν σε μια ασφαλή περιοχή,  

2   
παιδί (κάτω των 10) ή  

 

   
και μπορεί να είναι λιγότερο ικανοί να  

   
ηλικιωμένος (πάνω των 60).  

 

    
αντεπεξέλθουν σε διαδικασίες έκτακτης ανάγκης  

     
 

     χωρίς να έχουν βοήθεια. 
 

      
 

     Η πλήρης απασχόληση παρέχει ένα βαθμό 
 

   Κάντε ένα βήμα μπροστά αν  οικονομικής ασφάλειας, ο οποίος συμβάλλει 
 

3   έχετε εργασία πλήρης  σημαντικά στην προετοιμασία των ανθρώπων και 
 

   απασχόλησης.  στον τρόπο που αντεπεξέρχονται σε καταστροφές, 
 

     απ’ ό,τι αν δεν έχουν ένα σταθερό εισόδημα. 
 

      
 

     Τα άτομα με αναπηρίες που επηρεάζουν την 
 

     κινητικότητά τους ή αυτοί που έχουν δυσκολίες 
 

   Κάντε ένα βήμα πίσω αν εσείς  στο να ακολουθήσουν οδηγίες είναι πιο πιθανό να 
 

4   ή το παιδί σας έχετε κάποια  είναι ευάλωτοι στα φυσικά φαινόμενα. Συχνά, 
 

   αναπηρία.  γίνονται σχέδια στο πλαίσιο των κοινοτήτων, 
 

     ούτως ώστε να οργανωθεί πρώτα η εκκένωση των 
 

     παιδιών και των ανθρώπων με αναπηρίες. 
 

      
 

     Η ιδιοκτησία γης ή κατοικίας παρέχει στους 
 

   Κάντε δύο βήματα μπροστά αν  ανθρώπους περισσότερη ασφάλεια από τις 
 

5   έχετε στην ιδιοκτησία σας  καταστροφές, καθότι έχουν περιουσία την οποία 
 

   σπίτι ή γη.  μπορούν να πωλήσουν, ώστε να έχουν κάποια 
 

     βοήθεια για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. 
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  Οι άνθρωποι που ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια 
 

 
Κάντε δύο βήματα μπροστά αν εκπαίδευση και παρακολούθησαν πανεπιστημιακά 

 

 
μαθήματα είναι πιο πιθανό να έχουν ένα ευρύτερο  

 
έχετε αποφοιτήσει από το  

6 δίκτυο υποστήριξης, για να βοηθηθούν να  

σχολείο και έχετε φοιτήσει στο  

 
ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και να αποκτήσουν  

 
πανεπιστήμιο.  

 
γνώση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης  

  
 

  μιας καταστροφής. 
 

    

  Οι άνθρωποι στις πόλεις είναι πιο πιθανό να έχουν 
 

  πρόσβαση στην επικοινωνία, για να μάθουν για τις 
 

7 
Κάντε ένα βήμα μπροστά αν καταστροφές προτού αυτές συμβούν, να έχουν 

 

ζείτε σε πόλη. πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να  

 
 

  έχουν δυνατότητες να επιστρέφουν στη δουλειά 
 

  πιο άμεσα. 
 

   
 

  Οι άνθρωποι που ζουν στις αγροτικές περιοχές 
 

  είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση σε 
 

  πληροφορίες που τους προειδοποιούν για 
 

8 
Κάντε δύο βήματα πίσω αν πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές. Η 

 

ζείτε σε αγροτική περιοχή. μεταφορά, η υποδομή και οι υπηρεσίες έκτακτης  

 
 

  ανάγκης μπορεί να μην είναι σε θέση να 
 

  βοηθήσουν τους ανθρώπους τόσο εύκολα και 
 

  άμεσα όσο στις αστικές περιοχές. 
 

   
 

  Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να παρέχει τη 
 

9 
Κάντε ένα βήμα μπροστά αν δυνατότητα προειδοποίησης για τυχόν 

 

έχετε κινητό τηλέφωνο. καταστροφές και παροχή βοήθειας μετά τις  

 
 

  καταστροφές. 
 

   
 

  Οι αποταμιεύσεις είναι ένα πολύ σημαντικό 
 

  στοιχείο αν θέλουμε οι άνθρωποι να 
 

10 
Κάντε ένα βήμα μπροστά αν αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες που προκύπτουν, 

 

έχετε αποταμιεύσεις. για να είναι σε θέση να αναπληρώσουν τα αγαθά  

 
 

  που έχασαν, όπως το φαγητό, τα ρούχα και το 
 

  σπίτι. 
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Φυλλάδιο 2: Σενάρια φυσικών κινδύνων 
 
Μετά το τέλος των 10 δηλώσεων από το Φυλλάδιο 1, διαβάστε 2-3 από τα πιο κάτω 

σενάρια στους μαθητές σας για να τους βοηθήσετε να κατανοήσουν περισσότερα 

πράγματα για τους φυσικούς κινδύνους που θέτουν τους ανθρώπους σε κίνδυνο. Η 

επεξήγηση που δίνεται είναι για δική σας ενημέρωση και μπορείτε να την 

χρησιμοποιήσετε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. 
  Σενάρια φυσικών κινδύνων     Επεξήγηση   

1. Μια   καταιγίδα   προκαλεί   ξαφνική  Οι βροχές που είναι εκτός εποχής, ακόμα και 
  πλημμύρα. Αν ζείτε σε απόσταση 1 km  στις   πιο   ξηρές   περιοχές,   μπορεί   να 
  από τον ποταμό, το σπίτι και η γη σας  προκαλέσουν καταστροφικές   πλημμύρες. 
  θα πλημμυρίσουν. Κάντε δύο βήματα  Δυστυχώς, αυτές οι σύντομες, αλλά μεγάλες 
  πίσω.      σε  ένταση  βροχοπτώσεις,  δεν  βοηθούν 
        ιδιαίτερα στη συλλογή νερού, καθώς το νερό 
        εξατμίζεται  γρήγορα  μόλις  σταματήσει  η 
        βροχή.     

2.  Μια καταστροφική πλημμύρα  Οι   γέφυρες   παρέχουν   πρόσβαση   σε 
  παρασύρει  μαζί  της  τη  γέφυρα  που  σημαντικές υπηρεσίες, όπως είναι οι αγορές, 
  ενώνει την περιοχή με την πόλη (εκεί  τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Η έλλειψη 
  όπου  βρίσκονται  το  νοσοκομείο,  το  πρόσβασης  σε  αυτές  τις  υπηρεσίες  θα 
  σχολείο,   οι   υπεραγορές   και   οι  επηρεάσει τη δυνατότητα πρόσβασης στην 
  περισσότερες δουλειές). Αν χρειάζεται  υγεία, την εκπαίδευση και την απόκτηση των 
  να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά, κάντε  προς το ζην.    
  δύο βήματα πίσω.          

3. Ένας τοπικός αναπτυξιακός οργανισμός  Συχνά, ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο 
  διαφημίζει  σε  τοπική  εφημερίδα  και  μεταφέρονται τα μηνύματα και τα υλικά που 
  στην τηλεόραση ότι προσφέρει δωρεάν  χρειάζονται για την προετοιμασία από τις 
  σωσίβια.  Αν  έχετε  πρόσβαση  στην  καταστροφές   δεν   επηρεάζουν   τις   πιο 
  τηλεόραση και στην εφημερίδα, είναι  ευπαθείς  ομάδες.  Τα  σήματα  και  οι 
  πολύ πιθανό να πάρετε και εσείς ένα  διαφημίσεις,  συχνά,  δεν  είναι  κατανοητά 
  σωσίβιο. Κάντε ένα βήμα μπροστά.   στους  φτωχότερους  ανθρώπους  που  δεν 
        μπορούν να διαβάσουν.   

4.  Συμβαίνει σεισμός μεγέθους 7 ρίχτερ.  Αρκετές  πόλεις  είναι  πολύ  ευάλωτες  σε 
        σεισμούς, ειδικά σε φτωχογειτονιές που είναι 

Αν ζείτε σε Αν ζείτε σε μια Αν  ζείτε σε  πρόχειρα κατασκευασμένες και χτισμένες. Τα 
πόλη κάντε αστική  μια αγροτική  κτήρια είναι κακοσχεδιασμένα και δεν είναι 
ένα βήμα φτωχογειτονιά περιοχή   αρκετά  σταθερά  ώστε  να  μπορούν  να 
πίσω. κάντε δύο μείνετε στη  αντεπεξέλθουν ακόμα και στους  σεισμούς 

   βήματα πίσω. θέση σας.  μικρής εμβέλειας.   
      

5. Δεν  βρέχει  εδώ  και  μήνες.  Υπάρχει  Οι  φτωχογειτονιές  οι  οποίες  έχουν  κακές 
  μεγάλη ξηρασία, η οποία επηρεάζει την  συνθήκες υγιεινής είναι, συχνά, αυτές που 
  πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε νερό  αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα 
  για σκοπούς άρδευσης. Αν ζείτε σε μια  λόγω της ξηρασίας, καθότι έχουν 
  φτωχογειτονιά ή αν έχετε καλλιέργειες  περιορισμένες  πηγές  νερού  και  αυξημένη 
  από τις οποίες τρέφεστε εσείς και η  πιθανότητα ασθενειών. Επηρεάζονται, 
  οικογένειά  σας,  κάντε  δύο  βήματα  επίσης, οι άνθρωποι που ζουν στις αγροτικές 
  πίσω.      περιοχές  και  καλλιεργούν  τροφές  για  τις 
        οικογένειές τους, αλλά και οι τοπικές αγορές. 
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Φυλλάδιο 3: Πληροφορίες για το προφίλ του χαρακτήρα 
 
Οδηγίες: Δώστε σε κάθε μαθητή από ένα προφίλ από αυτά που δίνονται πιο κάτω 

και ζητήστε τους να συμπληρώσουν μια κάρτα από τα φυλλάδια με τα άδεια προφίλ, 

χρησιμοποιώντας λεπτομέρειες από το βασικό χαρακτήρα τους. Σας προτείνουμε να 

επιλέξετε ορισμένα από τα πιο κάτω προφίλ, τα οποία προέρχονται τόσο από την 

Ευρώπη όσο και από τον ευρύτερο κόσμο, για να τονίσετε την παγκόσμια επίδραση 

των φυσικών φαινομένων. 

 
Ahmed Abdullah 

O Ahmed είναι ένας 9χρονος κτηνοτρόφος και φοιτά μερικές ώρες στο σχολείο. Ζει με την 
ενδεκαμελή οικογένειά του στο Darfur, στο Σουδάν.  

O Ahmed και τα 9 του αδέλφια μοιράζονται τις ευθύνες όσον αφορά τη φροντίδα του κοπαδιού 

τους, το οποίο περιλαμβάνει 140 γίδια και βόδια, και τις διαδρομές για το νερό και την τροφή των 

ζώων. Ο Ahmed και τα αδέλφια του χρησιμοποιούν τα ίδια πηγάδια που χρησιμοποιούν και τα ζώα 

τους, καθότι δεν έχουν άλλες πηγές καθαρού νερού. Η υγεία του βοσκότοπου και των ζώων τους 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον καιρό.  

Κος Abdel Ahmed 

O κος Abdel είναι 37 χρονών και ζει στην πόλη Fato στα ανατολικά του Σουδάν. Μετακόμισε εδώ 

με την οικογένειά του πριν από δέκα χρόνια, αφού πέρασε δύο χρόνια σε προσφυγικό καταυλισμό. 

Φοίτησε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

O κος Abdel εργάζεται ως ξυλουργός σε μικρές επιχειρήσεις της πόλης. Έχει αρκετή δουλειά, λόγω 

του ότι είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει και, πρόσφατα, έχει αγοράσει ένα κινητό τηλέφωνο, 

ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί του εύκολα. Είναι παντρεμένος και έχει 6 παιδιά, εκ των 

οποίων το ένα είναι τυφλό, επομένως χρειάζεται συνεχή φροντίδα.  

Κα Lucky Asmar 

Η κα Asmar είναι 18 χρονών και ζει σε ένα αγροτικό χωριό στην περιοχή Faridpur στο Μπαγκλαντές. 

Το χωριό είναι τοποθετημένο κοντά στην περιοχή των πλημμύρων στον ποταμό Padma. Η 

κοινότητα παρουσιάζει έλλειψη πρόσβασης σε ηλεκτρισμό. 

Ο σύζυγός της καλλιεργεί μια μικρή έκταση γης με ρύζι και άλλα προϊόντα. Το χειμώνα παράγει 

αρκετές ποσότητες, ώστε να αρκούν για τον ίδιο και τη σύζυγό του και ό,τι του περισσεύει το πωλεί 

στην τοπική αγορά. Η κα Asmar αυτή την περίοδο είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Σκοπεύει να 

γεννήσει στο κοινοτικό κέντρο υγείας του χωριού. Ωστόσο, αν αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε 

επιπλοκές θα πρέπει να ταξιδέψει τρεις ώρες μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Faridpur. 

Κα Halima Eltayib 

Η κα Eltayib είναι 40 χρονών και ζει στο χωριό Kobi Algadi στο Darfur, στο Σουδάν. Φοίτησε σε 
δημοτικό σχολείο, αλλά δεν συνέχισε την εκπαίδευσή της μετά από αυτό. 

Η κα Eltayib πέρασε σε εκείνο το χωριό όλη της τη ζωή. Μεγαλώνει μόνη της τα 3 μικρά παιδιά της, 

αφότου έφυγε ο σύζυγός της. Βγάζει τα προς το ζην φτιάχνοντας χειροποίητες κατασκευές, τις οποίες 
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πουλά στην τοπική αγορά. Η κα Eltayib είναι πολύ καλή ως αγρότισσα και κερδίζει μερικά επιπλέον 

χρήματα καλλιεργώντας φυτά από σπόρους τους οποίους μαζεύει η ίδια από το κοινοτικό δάσος. 

Κος Guillan Castro 

Ο κος Castro είναι 28 χρονών και ζει σε ένα χωριό ψηλά στα βουνά Andes, στο Περού. Ζει με τη 

γυναίκα του και τα δύο μικρά τους παιδιά, τα οποία είναι 3 και 5 χρονών. Φοίτησε σε ένα μικρό 

δημοτικό σχολείο. 

Η βασική πηγή εισοδήματός του προέρχεται από ένα μικρό κοπάδι από ζώα (alpacas), που παρέχει 

στην οικογένειά του γάλα, τυρί και μαλλί, προϊόντα τα οποία μπορούν είτε να καταναλώσουν οι ίδιοι 

είτε να τα πωλήσουν στην αγορά. Ο κος Castro χρησιμοποιεί, επίσης, τα ζώα του για να μεταφέρει 

αγαθά, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους γείτονές του, από τα βουνά μέχρι την πιο κοντινή αγορά, 

διαδρομή η οποία διαρκεί μια ολόκληρη μέρα. 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του χωριού είναι το κρύο, το 
οποίο έχει γίνει πιο σοβαρό τα τελευταία χρόνια. 

Κος Maxwell Gwazani 

Ο κος Gwazani είναι 55 χρονών και κατάγεται από το χωριό Gwazani, της Ζιμπάμπουε. Ζει με τη 

γυναίκα του και καλλιεργούν μια μικρή έκταση γης, την οποία νοικιάζουν. Στο παρελθόν, ήταν ένας 

επιτυχημένος κτηνοτρόφος, αλλά η συνεχής ξηρασία και οι υψηλές τιμές των τροφίμων στη 

Ζιμπάμπουε είχαν ως αποτέλεσμα το ζευγάρι να αναγκαστεί να πωλήσει τα ζώα του για να πληρώνει 

τα βασικά αγαθά που χρειαζόταν. 

Λόγω του αυξημένου κινδύνου ξηρασίας στη Ζιμπάμπουε, προσπαθούν να καλλιεργήσουν νέα είδη, 

όπως καπνό, αραβόσιτο και σπόρους σόγιας, τα οποία χρειάζονται λιγότερο νερό. 

Κος Razib Hassan 

Ο κος Hassan είναι 70 χρονών και ζει μαζί με τη γυναίκα του στις όχθες του ποταμού Jamuna, στο 

Βόρειο Μπαγκλαντές. Η οικογένειά του έχει αρχίσει να ανακάμπτει από την πρόσφατη διάβρωση της 

όχθης του ποταμού, η οποία συνέβηκε το περασμένο καλοκαίρι λόγω των πολλών πλημμυρών. 

Το σπίτι του κατάφερε να αντεπεξέλθει στην καταστροφή, έχοντας μόνο μια μικρή απώλεια έκτασης 

γης. Προς το παρόν, σκοπεύει να συνεχίσει να ζει κατ’ αυτό τον τρόπο. Ζει κοντά στους δύο γιους 

του, τις συζύγους τους και τα εγγόνια του. Η οικογένεια διαθέτει μια μικρή αγελάδα και κοτόπουλα 

και φέτος κατάφεραν να μαζέψουν μια μικρή ποσότητα ρυζιού, η οποία καλύπτει τις βασικές τους 

διατροφικές ανάγκες. 

Κα Zienab Humden 

Η κα Humden είναι 32 χρονών. Εκείνη και ο σύζυγός της ζουν σε ένα προσωρινό καταφύγιο σε ένα 
χώρο προσφύγων στο Darfur, στο Σουδάν. Η περιοχή θεωρείται άγονη και έχει μέσο όρο 
βροχόπτωσης 600mm και συνήθως ξηρασία. 

Ο σύζυγος της κας Humden εργάζεται ως ξυλουργός σε μια τοπική αγορά και κερδίζει περίπου 70p-

€1 κάθε μέρα. Η κα Humden κερδίζει ένα σημαντικό ποσό, πουλώντας γλυκά στην τοπική αγορά, 

κερδίζοντας περίπου 30p-50p κάθε φορά. Αυτή η επιχείρηση απαιτεί αρκετό χρόνο, καθότι για να 

φτιάχνει τα γλυκά της πρέπει να αγοράζει αλεύρι και λάδι επί καθημερινής βάσεως. Η αγορά είναι 
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περίπου 1 ώρα μακριά και πρέπει κάθε φορά να μεταφέρει αρκετή ποσότητα υλικών, για να της 

φτάσουν για μια ολόκληρη βδομάδα. Το εισόδημα της οικογένειας είναι αρκετό, ώστε να καλύπτει 

τις διατροφικές ανάγκες των δύο παιδιών τους και θεωρείται ικανοποιητικό σε σχέση με τους 

υπόλοιπους. Έχουν τη δυνατότητα να στείλουν το γιο τους στο σχολείο, αλλά δεν έχουν τόσα 

χρήματα ώστε να μπορούν να στείλουν και την κόρη τους. 

Κα Sharmila Kafle 

Η κα Kafle είναι 35 χρονών και ζει μαζί με το σύζυγό της και τα 3 τους παιδιά στην περιοχή Rupandehi, 
Δυτικά του Νεπάλ. Η οικογένειά της ζει στις όχθες του ποταμού Tilottama.  

Η οικογένεια επιβιώνει με το εισόδημα του συζύγου, ο οποίος είναι χαμηλόμισθος μηχανικός σε 

γκαράζ και με το εισόδημα της κας Kafle, η οποία διευθύνει ένα κινητό κατάστημα καλλυντικών στην 

αγορά που υπάρχει στην περιοχή. Μεταφέρει στην πλάτη της όλα τα προϊόντα της, μέσα σε ένα 

καλάθι φτιαγμένο από μπαμπού, το οποίο στηρίζεται με ένα λουρί στο μέτωπό της και περπατά 

καθημερινά μέχρι και 5 μίλια μέχρι να φτάσει στην αγορά. Σε κάθε αγορά κερδίζει περίπου €1.80 και 

καταφέρνει να επισκέπτεται περίπου 6 αγορές κάθε μήνα. Τα παιδιά της φοιτούν στο τοπικό σχολείο 

και όλη η οικογένεια εξαρτάται από την αγορά του χωριού, για το φαγητό και τις καθημερινές τους 

ανάγκες.  

Κος Mulu Ken 

Ο κος Ken είναι 33 χρονών και είναι υπάλληλος στην τοπική κυβέρνηση στην Asosa, πρωτεύουσα της 

περιοχής Gumaz, στην Αιθιοπία. Ο πατέρας του ήταν αρχηγός του χωριού και, αφού αποφοίτησε 

από το σχολείο, έκανε αίτηση για δουλειά ως υπάλληλος εγγραφής στο επαρχιακό κτηματολόγιο.  

Ο κος Ken είναι παντρεμένος και έχει 5 παιδιά. Η σύζυγός του είναι δασκάλα στο σχολείο της 

περιοχής και διαθέτουν μαζί ένα μικρό κατάστημα στο κέντρο της περιοχής, στο οποίο πωλούν 

γραφική ύλη. Ο κος Ken έχει αγοράσει μια μεγάλη έκταση γης σε μια περιοχή, στην οποία καλλιεργεί 

φυτά και εργοδοτεί ντόπιους για να του καλλιεργούν τη γη. Ελπίζει ότι στο μέλλον θα αυξηθεί η τιμή 

της γης του.  

Κος Leoncio Leando 

Ο κος Leando είναι 46 χρονών και ζει στο San Martin, μια από τις μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής 

καφέ και κακάο στο Περού, κοντά στον Αμαζόνιο. Μετακόμισε στην περιοχή πριν από 5 χρόνια μαζί 

με τους δύο του γιους, τον ανιψιό του και τη σύζυγό του, αναζητώντας γεωργική γη. Ο κος Leando 

ολοκλήρωσε και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

H οικογένεια ζει και εργάζεται στις όχθες του ποταμού Sisa και καλλιεργεί καλαμπόκι, μανιόκα, καφέ 

και κακάο. Μετακόμισαν στην περιοχή λόγω της διαθεσιμότητας σε φτηνή γη και λόγω της φήμης 

που υπήρχε ότι η περιοχή είναι γόνιμη. Ωστόσο, έχουν λίγη εμπειρία όσον αφορά την καλλιέργεια 

φυτών καφέ και πρέπει να μάθουν πώς να καλλιεργούν στο πλαίσιο ενός τροπικού κλίματος, όπου ο 

κίνδυνος πλημμυρών είναι μεγάλος. 

Κα Susan Maina  

Η κα Maina είναι 68 χρονών και ζει σε ένα άτυπο οικισμό στο Nakuru, στην Κένυα. Έχασε το σύζυγό 

της το 1989 και τα 4 από τα 6 της παιδιά πέθαναν όταν ήταν νέα. Ζει μαζί με τα 2 της παιδιά και τα 2 

της εγγόνια, τα οποία φοιτούν στο σχολείο της περιοχής. Η οικογένεια ζει σε ένα σπίτι το οποίο 
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φτιάχτηκε από ανακυκλωμένα υλικά. Το νερό αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο Nakuru και η 

κα Maina πρέπει να το αγοράζει από διάφορους πωλητές ή από εκείνα τα λίγα σπίτια της γειτονιάς 

που έχουν νερό.  

Το εισόδημά της προέρχεται από τα δύο της παιδιά, τα οποία εργάζονται στα εργοστάσια της 

περιοχής και συμπληρώνει αυτό το εισόδημα πουλώντας στην αγορά μεταχειρισμένα ρούχα. 

Κα Mary Mufiri 

Η κα Mufiri είναι 42 χρονών και ζει στην περιοχή Gwanda, στη Ζιμπάμπουε μαζί με τις δύο της κόρες. 

Το χωριό και η γύρω περιοχή στην οποία ζει είναι ξηρή τον περισσότερο χρόνο. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε σε έντονη εποχική μετανάστευση των ανδρών, οι οποίοι επιδιώκουν να εργαστούν στα 

οικολογικά αγροκτήματα στη γειτονική Νότια Αφρική, ενώ οι γυναίκες παραμένουν στο σπίτι. 

Η κα Mufiri εξαρτάται οικονομικά από το σύζυγό της, ο οποίος της στέλλει χρήματα από το μισθό 

που παίρνει στη Νότια Αφρική. Το νερό είναι πολύτιμο για εκείνους που διαμένουν στην περιοχή, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια σπαταλούν πολύ από το χρόνο τους 

καθημερινά, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις, μέχρι και 5 χιλιόμετρα για να φέρνουν νερό. 

Phoebe Nakiru 

Η Phoebe Nakiru είναι 11 χρονών και ζει μαζί με τη μητέρα της στην Turkana, στην Κένυα. Δεν 

πηγαίνει στο σχολείο και βασίζεται στο εισόδημα που λαμβάνει ο θείος της για τη διατροφή και τη 

διαμονή της.  

Η Phoebe και η μητέρα της μαζεύουν καθημερινά νερό και πρώτες ύλες. Όσο οι βροχοπτώσεις 

λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο και οι ποταμοί ξεραίνονται, η Phoebe και η μητέρα της 

αναγκάζονται να περπατούν όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις καθημερινά, μέσα στην ανυπόφορη 

ζέστη. Το μοναδικό νερό που βρίσκουν είναι βρώμικο και συχνά μολυσμένο από τα κόπρανα των 

ζώων. Μπορούν να βρουν νερό μόνο αναρριχόμενες σε πηγάδια, τα οποία υπάρχει η πιθανότητα να 

καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή.  

Κα Grace Nosandile 

Η κα Nosandile είναι 38 χρονών και ζει μαζί με το σύζυγό της και τα πέντε τους παιδιά σε ένα άτυπο 

καταυλισμό έξω από το Nairobi, στην Κένυα. Λόγω της φυσικής του αναπηρίας, ο σύζυγός της 

χρειάζεται να έχει αναπηρικό καροτσάκι για να κυκλοφορεί.  

Η οικογένειά της ζει σε ένα παραδοσιακό σπίτι, το οποίο είναι κατασκευασμένο από λάσπη και 
γρασίδι.  

Η κα Nosandile παρέχει το μοναδικό εισόδημα στην οικογένεια, μέσω της πώλησης φρούτων και 

άλλων προϊόντων, τα οποία αγοράζει και πωλεί στις τοπικές αγορές. Όταν η δουλειά αρχίζει να 

δυσκολεύει τότε ψάχνει για άλλου είδους εργασία. Ο μεγαλύτερος γιος της είναι 16 χρονών και 

σύντομα θα αρχίσει να εργάζεται κι εκείνος συλλέγοντας σκουπίδια και ανακυκλώνοντας. Τα 

υπόλοιπα 4 παιδιά της είναι ακόμα στο σχολείο.  

Daniel Omondi  

Ο Daniel Omondi είναι 8 χρονών και ζει στο χωριό Silanga στα προάστια του Nairobi, πρωτεύουσα 

της Κένυας. Το Silanga είναι ένα από τα διάφορα χωριά στην Kibera, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, 



 

 
 
This publication has been produced with the assistance of the European 

Commission. The contents of this publication are the sole responsibility 

of CARDET and its project partners and can in no way be taken to reflect 

the views of the European Union. “Technology challenging poverty: 

Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 

link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 

The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 

countries and peoples beyond its borders. 

67 

με κακοχτισμένα σπίτια. Οι γονείς του νοικιάζουν ένα σπίτι, το οποίο δεν έχει καθόλου πρόσβαση σε 

καθαρό νερό και τουαλέτα.  

Ο Daniel μοιράζεται το δωμάτιό του με 6 άλλους συγγενείς του, συμπεριλαμβανομένων των γονιών 

του, των αδελφιών του και των ξαδέρφων του, οι περισσότεροι από τους οποίους ταξιδεύουν 

καθημερινά στην πόλη μαζεύοντας σκουπίδια και κάνοντας οποιαδήποτε χειρονακτική εργασία 

βρουν. Το εισόδημα της οικογένειας φτάνει σχεδόν το €1 την ημέρα. 

Κος Nandi Paswan 

Ο κος Paswan είναι 59 χρονών, είναι αγρότης και ζει στο Shreepur, στο Νεπάλ. Το Shreepur είναι ένα 

μικρό χωριό, το οποίο βρίσκεται σε πεδιάδα κοντά στον ποταμό Koshi, ο οποίος πλημμυρίζει συχνά 

– συνήθως για πολλές μέρες.  

Ο κος Paswan είναι παντρεμένος και έχει την ευθύνη της ηλικιωμένης μητέρας του (74 χρονών), των 

3 παιδιών του και της νύφης του. Ζουν όλοι μαζί σε ένα μικρό σπίτι του ενός υπνοδωματίου, το οποίο 

είναι φτιαγμένο από πλίνθο και αχυρένια στέγη. Κερδίζει τα χρήματά του καλλιεργώντας μάνγκο σε 

ένα κτήμα ενός τετάρτου του στρέμματος μαζί με τα παιδιά του. Η κόρη του εργάζεται σε ένα 

εργοστάσιο χαλιών και στέλλει στο σπίτι περίπου €50 κάθε χρόνο. Η οικογένεια διαθέτει 2 αγελάδες, 

από τις οποίες παίρνουν το γάλα και πωλούν οτιδήποτε περισσέψει στην αγορά, μαζί με τα μάνγκο.  

Κα Swecha Pradham 

Η κα Pradham είναι 35 χρονών και ζει στην πόλη Pokhara, στο Νεπάλ. Η Pokhara βρίσκεται στους 

πρόποδες των Ιμαλάιων και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο Νεπάλ. Είναι μια όμορφη πόλη, 

αλλά είναι ευάλωτη σε πολλά φυσικά φαινόμενα, ειδικά στους σοβαρούς σεισμούς και πλημμύρες.  

Η κα Pradham έχει ζήσει πολλές πλημμύρες, καταιγίδες και σεισμικές δονήσεις και ο σύζυγός της 

πέθανε πριν από 2 χρόνια, όταν ένας σεισμός κτύπησε την πόλη. Ζει σε ένα σπίτι των 2 

υπνοδωματίων στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, μαζί με τα 3 παιδιά της ηλικιών 12, 15 και 18 

ετών. Το σπίτι τους έχει πρόσφατα ανακαινιστεί από τον αδελφό της, ο οποίος ζει κοντά, 

εφαρμόζοντας αντισεισμικές τεχνικές. Η κα Pradham καθαρίζει το σπίτι μιας οικογένειας στην 

περιοχή για να κερδίσει χρήματα και η κόρη της εργάζεται σε ένα εστιατόριο. 
 

Κα Violah Sugut  

Η κα Sugut είναι 19 χρονών και ζει μαζί με το σύζυγό της στην περιοχή Turkana, στην Κένυα. Πολλοί 
άνθρωποι στην περιοχή ταλαιπωρούνται με τη συνεχή ξηρασία.  

Η κα Sugut δεν έχει καθόλου εισοδήματα, αλλά είναι υπεύθυνη για τη συλλογή νερού για το σπίτι 

της. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πάρει μέχρι και μισή μέρα, καθότι συνήθως πρέπει να 

διανύσει τεράστιες αποστάσεις για να βρει νερό από τα πηγάδια. Λόγω της λιγοστής βροχόπτωσης, 

θεωρεί ότι υπάρχει ολοένα και λιγότερο διαθέσιμο νερό για την κοινότητά της, πράγμα το οποίο 

αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δουλειά του συζύγου της, ο οποίος εργάζεται ως βοσκός βοδιών. Η 

ξηρασία χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο κάθε χρόνο, προκαλώντας συνήθως βίαιες 

συγκρούσεις μεταξύ των γειτονικών χωριών, όσον αφορά την πρόσβαση σε περιορισμένα σημεία 

νερού.  
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Κα Naomi Wangai 

Η κα Wangai είναι 59 χρονών και ζει στο Nairobi, στην Κένυα. Εργαζόταν ως δασκάλα, αλλά τώρα 
έχει αφυπηρετήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή την περίοδο διαθέτει ένα μικρό 
αριθμό από μικρά καταστήματα στα οποία πωλεί καφέ, κοντά στο παλιό της σχολείο. 

Η κα Wangai πήγε στο Πανεπιστήμιο στην Κένυα και, στη συνέχεια, πήγε στην Αμερική για να πάρει 

το Μεταπτυχιακό της στη δημόσια υγεία. Είναι παντρεμένη και έχει 2 μεγάλα παιδιά, τα οποία 

εργάζονται στο Nairobi. Ο σύζυγός της πέθανε πριν από 4 χρόνια, αλλά κάθε μήνα λαμβάνει ένα 

ποσό από εκείνη την εταιρεία. 

Κα Shakira Azim 

Η κα Azim είναι 32 ετών και ζει μαζί με το σύντροφό της σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στο Λονδίνο. 
Περιμένουν το πρώτο τους παιδί τον επόμενο μήνα. 

Αφού τελείωσαν το πανεπιστήμιο, η κα Azim και ο σύντροφός της έλαβαν την κατάλληλη εκπαίδευση 

για να γίνουν δικηγόροι και, αυτή τη στιγμή, εργάζονται σε εταιρείες που έχουν ως έδρα τους το 

Λονδίνο. Η κα Azim σκοπεύει να επιστρέψει στη δουλειά για πλήρη απασχόληση, όταν το μωρό της 

γίνει 6 μηνών, καθότι η μητέρα της προσφέρθηκε να της το προσέχει. 

Κος Μάριος Χριστοδούλου 

Ο κος Χριστοδούλου είναι 67 χρονών και ζει μαζί με τη σύζυγό του στο εξοχικό τους σπίτι, το οποίο 

βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, στη Λεμεσό, στην Κύπρο. Εκείνος και η σύζυγός του ήταν 

εκπαιδευτικοί σε σχολείο, αλλά αφυπηρέτησαν και οι δύο 4 χρόνια πριν. 

Έχει 3 παιδιά και 5 εγγόνια, που ζουν στην πρωτεύουσα, στη Λευκωσία. Του αρέσει να περνά το 

χρόνο του με τα εγγόνια του, τα οποία συνήθως τον επισκέπτονται τα σαββατοκύριακα και το 

καλοκαίρι, όταν κλείνουν τα σχολεία. 

Κος Alfie Howard 

Ο κος Howard είναι 24 χρονών και ζει στο Leicester, στην Αγγλία μαζί με τη μητέρα του και τη 

μικρότερη αδερφή του, σε μια ενοικιαζόμενη κατοικία. Ο Alfie εγκατέλειψε το σχολείο στα 18 του 

χρόνια, έχοντας μόνο ορισμένα GCSE προσόντα.  

Ο κος Howard δεν έχει δουλέψει εδώ και 2 χρόνια, αλλά έχει ραντεβού για συνέντευξη την επόμενη 

βδομάδα για μια δουλειά μερικής απασχόλησης σε μια υπεραγορά στην περιοχή. Η μητέρα του 

εργάζεται μερικές ώρες σε ένα σχολείο και λαμβάνει, επίσης, ορισμένα προνόμια από το κράτος, τα 

οποία της επιτρέπουν να αυξάνει το εισόδημά της. Ο κος Howard έχει άσθμα, το οποίο συχνά 

χειροτερεύει το χειμώνα, κυρίως αν δεν λαμβάνει σωστά τα φάρμακά του.  

Κα Anna Krajewska  

Η κα Krajewska είναι 41 χρονών και ζει μόνη της στο Szczecin, στην Πολωνία. Έχει πολλούς φίλους με 

τους οποίους περνά τις ώρες της και το σπίτι της είναι πάντα γεμάτο με κόσμο. 

Από τότε που τελείωσε από το πανεπιστήμιο, η κα Krajewska έχει μια επιτυχημένη καριέρα στο 

μάρκετινγκ και στο μάνατζμεντ. Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που είχε πριν 15 χρόνια, το οποίο 

την καθήλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι, άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον σε εξοπλισμό και παροχή 



 

 
 
This publication has been produced with the assistance of the European 

Commission. The contents of this publication are the sole responsibility 

of CARDET and its project partners and can in no way be taken to reflect 

the views of the European Union. “Technology challenging poverty: 

Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 

link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 

The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 

countries and peoples beyond its borders. 

69 

βοήθειας για αποκατάσταση ατόμων με σωματικές βλάβες. 

Πριν από δύο χρόνια ίδρυσε μια διαδικτυακή επιχείρηση, δουλεύοντας από το σπίτι, στην οποία 

πουλά εξοπλισμό αποκατάστασης. Εργοδοτεί δύο άτομα και, μέχρι τώρα, η επιχείρησή της είναι 

κερδοφόρα. 

Κος Αλέξης Ιωάννου 

Ο κος Ιωάννου είναι 42 χρονών και ζει μαζί με την οικογένειά του στη Λάρνακα, στην Κύπρο. Είναι 

παντρεμένος εδώ και 15 χρόνια και έχει 2 παιδιά, μια κόρη 1 χρόνου και ένα γιο 9 χρονών. Ζουν όλοι 

μαζί σε ένα μεγάλο σπίτι, στο κέντρο της πόλης.  

Ο κος Ιωάννου είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και του αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Το 

ετήσιο εισόδημά του είναι €50.000. Αυτή την περίοδο σκέφτεται να δεχθεί την πρόταση που του 

έγινε για μια θέση ως καθηγητής σε πανεπιστήμιο της Ιταλίας και να μετακομίσει εκεί με όλη του 

την οικογένεια.  

Ελένη Πέτρου 

Η Ελένη Πέτρου είναι 14 χρονών και ζει στην Παναγιά, ένα αγροτικό χωριό κοντά στην Πάφο, στην 

Κύπρο, μαζί με τους γονείς της και τα 3 μικρότερα αδέλφια της. Γεννήθηκε με πάθηση των κινητικών 

νεύρων, και γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται βοήθεια για όλες τις καθημερινές της ανάγκες, όπως επίσης 

και ιατρική επίβλεψη. 

Ο πατέρας της Ελένης είναι αγρότης και η μητέρα της είναι άνεργη. Οι υψηλές θερμοκρασίες που 

παρατηρήθηκαν τον περασμένο χρόνο είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των καλλιεργειών τους 

και, ως επακόλουθο, τη μείωση του εισοδήματος της οικογένειας. Η Ελένη φοιτά σε γυμνάσιο της 

περιοχής και είναι άριστη μαθήτρια. Ελπίζει ότι μια μέρα θα καταφέρει να γίνει γιατρός. Η 

μεγαλύτερη ανησυχία της είναι ότι, λόγω της πάθησής της, μπορεί να μην βρει μια καλή δουλειά, η 

οποία να της επιτρέψει να πληρώσει τα έξοδα των σπουδών της, καθότι η οικογένειά της δεν είναι 

σε θέση να τη βοηθήσει οικονομικά. 

Darek Piaskowiak 

Ο Darek Piaskowiak είναι 13 χρονών και ζει μαζί με τους γονείς και την αδελφή του στο Zawonia, στην 

Πολωνία. Ο Darek ταξιδεύει 11km για να πάει στο σχολείο του στο Trzebnica, μαζί με άλλα παιδιά 

της περιοχής. Οι γονείς του είναι αγρότες και έχουν 13 εκτάρια γης, στα οποία καλλιεργούν 

κραμβέλαιο και το σιτάρι. 

Πέρυσι, η περιοχή αντιμετώπισε μεγάλη ξηρασία, η οποία επηρέασε τις εκτάσεις των καλλιεργειών 

-η ποσότητα της καλλιέργειας ήταν 40% λιγότερη από τη μέση τιμή των άλλων χρόνων. Οι μήνες που 

ακολούθησαν ήταν πολύ δύσκολοι οικονομικά, γεγονός το οποίο οδήγησε τους γονείς του Darek να 

καυγαδίζουν πιο συχνά. Ορισμένες φορές, ο Darek σκέφτεται τι θα ήθελε να κάνει στο μέλλον, αλλά 

αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που υπάρχουν, καθότι οι κλιματικές αλλαγές στην Ευρώπη κάνουν το 

μέλλον αβέβαιο για τους αγρότες. 

Κος Amar Sorour 

Ο κος Sorour είναι 24 χρονών και είναι Μαροκινός. Έφτασε παράνομα στην Ιταλία όταν ήταν 20 

χρονών. Εκείνη την περίοδο δεν είχε διαβατήριο ούτε προσωπικά έγγραφα με τα οποία να μπορεί 

να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Προέρχεται από μια φτωχή αγροτική οικογένεια στα βορειοδυτικά του 
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Μαρόκο και αποφοίτησε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

O κος Sorour ζει αυτή την περίοδο στη Ρώμη, κοντά στον αδελφό του, ο οποίος ζούσε για 15 χρόνια 

στην Ιταλία και παντρεύτηκε μια Ιταλίδα, με την οποία απέκτησε 2 γιους. Του αρέσει να περνά χρόνο 

με τα 2 του ανίψια και εργάζεται ως βοηθός μάγειρα σε μια πιτσαρία. Όνειρό του είναι να επισκεφτεί 

την οικογένειά του στο Μαρόκο, αλλά γνωρίζει ότι αν το έκανε αυτό δεν θα μπορούσε να επιστρέψει 

πίσω στην Ιταλία. Αυτή την περίοδο ενοικιάζει ένα δωμάτιο σε ένα σπίτι με 5 άτομα, το οποίο είναι 

μεν φθηνό αλλά είναι και πολύ αγχωτικό μερικές φορές. 

Κα Sara Abubakr 

Η κα Abubakr είναι 18 χρονών και ζει στο Fato, στο Ανατολικό Σουδάν. Η οικογένειά της μετακόμισε 
στην πόλη εδώ και δέκα χρόνια. 

Ο πατέρας της κας Abubakr εργάζεται ως ξυλουργός σε μικρές εταιρείες. Η κυρία Abubakr ζει με τους 

γονείς της και τα πέντε αδέλφια της. Ως το μεγαλύτερο κορίτσι της οικογένειας, είναι υπεύθυνη για 

το μαγείρεμα και τις δουλειές του σχολείου. Επίσης, σταμάτησε το σχολείο στην ηλικία των 10 ετών. 

Ο πατέρας της κυρίας Abubakr παρέχει στην οικογένεια ένα σταθερό εισόδημα. Ωστόσο, η 

οικογένεια περνά δύσκολα σε περιόδους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθότι δεν έχουν 

ούτε αποταμιεύσεις, ούτε συγγενείς κοντά τους για να τους βοηθήσουν με τη φροντίδα των παιδιών 

ή με την παροχή δανείων, όταν τα χρειάζονται. Ως αποτέλεσμα, η Sara έχει ένα πολύ βαρύ 

πρόγραμμα και ελάχιστο χρόνο για ξεκούραση. 

Κος Prem Anup 

Ο κος Anup είναι 37 χρονών και ζει στο κέντρο του Νεπάλ, μαζί με τη σύζυγο και τα 3 τους παιδιά. 

Εγκαταστάθηκαν στην πόλη Butwal, η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Tilottama. Ο κος Anup 

φοίτησε στο δημοτικό σχολείο, αλλά στη συνέχεια το παράτησε για να γίνει μαθητευόμενος 

μηχανικός.  

Ο κος Anup εργάζεται αυτή την περίοδο ως χαμηλόμισθος μηχανικός σε ένα γκαράζ. Η γυναίκα του 

εργάζεται σε ένα κατάστημα με καλλυντικά στην τοπική αγορά. Τα παιδιά τους φοιτούν στο τοπικό 

σχολείο.  

Ο κος Anup είναι, επίσης, εθελοντής διασώστης και βοηθά τους συμπολίτες του να ανταπεξέλθουν 

σε καταστροφές, όπως πλημμύρες και σεισμούς, και γι’ αυτό το λόγο έχει ένα κινητό τηλέφωνο.  

Κος Ahmed Azif 

Ο κος Azif είναι 18 χρονών και τα τελευταία έξι χρόνια ζούσε σε ένα προσωρινό καταυλισμό στο 

Darfur, στο Σουδάν. Η περιοχή στην οποία κατοικεί είναι μια άγονη ζώνη, η οποία έχει πληγεί από 

την ξηρασία. 

Ο κος Azif εργάζεται ως εργάτης στην αγορά του καταυλισμού και κερδίζει αρκετά χρήματα, ώστε να 

μπορεί να αγοράζει είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία διανέμονται με φορτηγά. Ελπίζει ότι κάποια 

μέρα θα μπορέσει να φύγει με ένα από αυτά τα φορτηγά, αλλά πρώτα θα πρέπει να περιμένει μέχρι 

να παραλάβει τα έγγραφα ταυτοποίησής του. Επίσης, έχει μάθει να γράφει και να διαβάζει, 

πηγαίνοντας στο σχολείο που υπάρχει στον καταυλισμό. Αν και αναπολεί τον πατέρα του που ήταν 

κτηνοτρόφος, δεν θέλει να έχει μια ζωή σαν εκείνο. Αντίθετα, θέλει να πάει στο Khartoum και να 
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βρει μια δουλειά στην πόλη. 

Κα Eshe Esmasse 

Η κα Esmasse είναι 25 χρονών και ζει μαζί με τα δύο μικρά παιδιά της και τον άντρα της στο χωριό 

Namoruputh, στην περιοχή Turkana, στην Κένυα. Η κα Esmasse αποφοίτησε από το δημοτικό 

σχολείο, αλλά δεν συνέχισε τις σπουδές της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

κα Esmasse δεν έχει εισοδήματα, αλλά είναι υπεύθυνη να φέρνει νερό στο σπίτι. Αυτή η εργασία 

μπορεί να της πάρει μέχρι και μισή μέρα, καθότι συνήθως πρέπει να διανύει πολύ μεγάλες 

αποστάσεις για να μαζεύει το νερό από τα πηγάδια. Η ξηρασία στην Turkana φαίνεται να αυξάνεται 

κάθε χρόνο και πολλοί κτηνοτρόφοι, συμπεριλαμβανομένου και του συζύγου της, έχασαν πολλά ζώα 

λόγω της ξηρασίας. 

Κα Dalia Garcia  

Η κα Garcia είναι 20 χρονών και ζει στην πόλη Cuzco, την πρωτεύουσα της περιοχής στην οποία 

γίνεται μεγάλη καλλιέργεια πατάτας, στο Περού. Οι γονείς της ήταν και οι δύο δάσκαλοι και η κα 

Garcia και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί της φοίτησαν στο σχολείο, προτού συνεχίσουν σε περαιτέρω 

εκπαίδευση.  

Η κα Garcia πρόσφατα αποφοίτησε με δίπλωμα στη διαχείριση των καλλιεργειών. Την περίοδο αυτή 

εργάζεται σε μια εταιρεία που ασχολείται με το εμπόριο της πατάτας, δίνοντας συμβουλές σε 

τοπικούς αγρότες σχετικά με τις τεχνικές καλλιέργειας της πατάτας. Η κα Garcia ελπίζει ότι ο τομέας 

της εμπειρίας της και το δίπλωμα που διαθέτει θα της επιτρέψουν να σπουδάσει για να πάρει πτυχίο 

στη γεωπονία, στη Lima ή ίσως και στο εξωτερικό.  

Κος Abdi Hassan 

Ο κος Hassan είναι 21 χρονών και ζει στην περιοχή Mandera, στην Κένυα. Φοίτησε στο δημοτικό 

σχολείο, αλλά δεν συνέχισε την εκπαίδευσή του. Είναι ο μεγαλύτερος από τα έξι αδέλφια του και ζει 

μαζί με όλη του την οικογένεια του.  

Ο κος Hassan είναι βοσκός και έχει κοπάδι με κατσίκες, επομένως, για να μπορεί να διατηρεί το 

βοσκοτόπι του και να ταΐζει τα ζώα του, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καλές βροχοπτώσεις. 

Ωστόσο, η περιοχή στην οποία ο κος Hassan ζει αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ξηρασίας εδώ και 

αρκετά χρόνια. Για να αυξήσει το εισόδημά του, συλλέγει και πωλεί καυσόξυλα και νερό. Το 

κοντινότερο πηγάδι βρίσκεται 16 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.  

Κος Osman Humden 

Ο κος Humden είναι 32 χρονών. Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά. Ζει σε ένα προσωρινό 

καταυλισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε για τους πρόσφυγες που προέκυψαν από τη σύγκρουση στο 

Darfur, στο Σουδάν. Η περιοχή είναι άγονη και έχει μέσο όρο 600mm βροχόπτωσης και συνήθως 

ξηρασία.  

Ο κος Humden εργάζεται ως ξυλουργός στην τοπική αγορά και κερδίζει περίπου 70p-€1 κάθε μέρα. 

Η γυναίκα του κερδίζει κι εκείνη λίγα χρήματα, πουλώντας Zalabia (γλυκά) στην τοπική αγορά. Το 

εισόδημα της οικογένειας είναι αρκετό για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των δύο παιδιών 

τους και θεωρείται ικανοποιητικό σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους στον καταυλισμό. 
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Ωστόσο, δεν μπορούν να κάνουν οικονομίες. Έχουν τη δυνατότητα να στείλουν το γιο τους στο 

σχολείο, αλλά δεν έχουν τόσα λεφτά ώστε να μπορέσουν να στείλουν και την κόρη τους.  

Κος Abukir Idriss  

Ο κος Idriss είναι 55 χρονών και ζει μαζί με τη σύζυγο και τα 6 τους παιδιά στο χωριό Tashatoy, κοντά 
στο Kassala, στο Σουδάν. Δεν έχει πάει ποτέ στο σχολείο.  

Ο κος Idriss είναι αγρότης και γι’ αυτό πηγαίνει κάθε μέρα στην αγορά για να πωλήσει τις σοδιές του. 

Επίσης, πωλεί παραδοσιακά χειροτεχνήματα, τα οποία κατασκευάζει η γυναίκα του και οι δύο του 

κόρες. Ο κος Idriss δεν έχει πόσιμο νερό στο σπίτι του και, επομένως, είναι υπό την ευθύνη των 6 

εγγονιών του (όλα κάτω των 12 ετών) να φέρνουν πόσιμο νερό στο σπίτι. Η οικογένεια βασίζεται στο 

νερό της βροχής όσον αφορά το πότισμα των καλλιεργειών τους, τις οποίες έχουν σε έκταση που 

ενοικιάζουν.  

Afrah Karar 

H Afrah Karar είναι 16 χρονών και κατάγεται από το χωριό Bagadir, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 

30 km από την πόλη Kassala, Ανατολικά του Σουδάν. Ζει μαζί με τους γονείς της και τα 3 της αδέλφια, 

το ένα από τα οποία αντιμετωπίζει μια σωματική αναπηρία. Ζουν σε σπίτι ενός υπνοδωματίου και η 

Afrah δεν έχει πάει ποτέ στο σχολείο. 

Η Afrah άρχισε πρόσφατα να εργάζεται σε ένα μικρό αγρόκτημα, το οποίο είναι μόνο για γυναίκες 

και βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι της. Βοηθά στην καλλιέργεια μπάμιας, χέννας και μπανάνας. Τα 

χρήματα που κερδίζει, πουλώντας αυτά τα προϊόντα στην τοπική αγορά, προσφέρουν ένα χρήσιμο 

εισόδημα για την οικογένειά της. 

Κος Ranjith Kumar 

Ο κος Kumar είναι 40 χρονών και ζει στην περιοχή Hambantota, νότια της Σρι Λάνκα. Αυτή η περιοχή 

είναι παραδοσιακή όσον αφορά την καλλιέργεια ρυζιού και χωράφια με ρύζι καλύπτουν όλη την 

παράκτια περιοχή. Η Hambantota είχε πληγεί από το τσουνάμι που έγινε στον Ινδικό Ωκεανό το 2004. 

Ο κος Kumar και η οικογένειά του ήταν από τους τυχερούς που κατάφεραν να σωθούν.  

Ο κος Kumar καλλιεργεί ρύζι για να μπορεί να τρέφει και να προσφέρει ένα μικρό εισόδημα στη 

γυναίκα του, τα 2 τους παιδιά και το πρώτο τους εγγόνι. Φέτος, η παραγωγή ήταν σχεδόν η μισή από 

εκείνη που είχε συνήθως, λόγω της αύξησης της αλμυρότητας του εδάφους και της έλλειψης 

καθαρού νερού για σκοπούς άρδευσης. Η σύζυγός του έχει 10 κοτόπουλα, τα οποία είναι πολύ 

σημαντικά, καθότι τα αυγά που τους περισσεύουν τα πωλούν στην τοπική αγορά.  

Κα Martha Lino  

Η κα Lino είναι 31 χρονών και ζει στο χωριό Tingabamba, το οποίο βρίσκεται στην ορεινή περιοχή 

Canchis, στο Περού. Η κα Lino είναι μόνη της από τότε που ο άντρας της έφυγε και την άφησε, λίγο 

μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους. Ζει μόνη μαζί με τα δύο της παιδιά.  

Η κα Lino είναι αγρότισσα και έχει ζώα (alpaca). Ζει με αυτά που κερδίζει πουλώντας το τρίχωμα των 

ζώων της, το οποίο της παρέχει περίπου €3 τη βδομάδα. Για τα προϊόντα τους βασίζονται στην τοπική 

αγορά και, μερικές φορές, πεινούν όταν η κοινότητα είναι αποκλεισμένη λόγω των έντονων καιρικών 

συνθηκών (η θερμοκρασία τη νύχτα μπορεί να πέσει κάτω από τους -20˚C και έντονος άνεμος και 
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βροχή, συχνά, βασανίζουν το χωριό για πολλές μέρες). 

Κα Rosa Maria 

Η κα Maria είναι 43 χρονών και ζει στο Περού, σε μια παραθαλάσσια περιοχή στην οποία υπάρχουν 

βουνά και λιβάδια, τα οποία κάνουν τη μετακίνηση των κατοίκων πολύ δύσκολη. Η περιοχή 

επηρεάζεται πολύ από το μετεωρολογικό φαινόμενο El Nino και τις σοβαρές βροχοπτώσεις, οι 

οποίες καταστρέφουν τους δρόμους και τις γέφυρες, αποκλείοντας το χωριό για αρκετές μέρες.  

Η κα Maria είναι κτηνοτρόφος ινδικού χοίρου εδώ και δύο δεκαετίες. Το εισόδημά της είναι σταθερό, 

αλλά κάθε χρόνο ανησυχεί για τους κρύους χειμώνες και τις επιπτώσεις που επιφέρουν στις 

καλλιέργειές της. Ο σύζυγός της πέθανε σε ένα σεισμό στο Ica το 2006 και η Rosa ανησυχεί για το 

μέλλον τόσο το δικό της όσο και των δύο παιδιών της, τα οποία φοιτούν στο σχολείο της περιοχής. 

Και τα δύο θέλουν να φύγουν από το χωριό όταν τελειώσουν το σχολείο και να βρουν δουλειά στην 

πρωτεύουσα Huarez.  

Κα Rahel Mutai  

Η κα Mutai είναι 64 χρονών, πρώην δασκάλα σε σχολείο και σύμβουλος για την κοινότητα στην 
περιοχή Mendera, στη Βορειοανατολική Κένυα.  

H κα Mutai μετακόμισε στη Mendera μαζί με το σύζυγό της, τον οποίο γνώρισε στο πανεπιστήμιο 

όταν και οι δύο σπούδαζαν δάσκαλοι. Ο σύζυγός της, ο οποίος πέθανε 4 χρόνια πριν, ήταν ο 

διευθυντής του γυμνασίου της περιοχής. Τα 4 από τα 7 παιδιά της ζουν στην περιοχή, τα 2 

μετακόμισαν στο Nairobi και το μικρότερο σπουδάζει στο εξωτερικό. Η κα Mutai ζει με το μεγαλύτερο 

γιο της, τη σύζυγό του και τα 5 τους παιδιά στο κέντρο της πόλης. 

Κα Mita Nirmola 

Η κα Nirmola είναι 35 χρονών και ζει στις όχθες του ποταμού Jamuna στο Μπαγκλαντές, μαζί με το 
σύζυγό της και τα 4 τους παιδιά.  

Η κα Nirmola διαθέτει περίπου 5 εκτάρια γης, αλλά λόγω του ότι ο ποταμός έχει πλημμυρίσει, η 

μεγαλύτερη έκταση από αυτή που διέθετε έχει χαθεί. Ως αποτέλεσμα, η οικογένεια συχνά χρειάζεται 

να μετακινείται, καταφεύγοντας στα αναχώματα του ποταμού. Επιβιώνουν έχοντας ένα μικρό 

εισόδημα, κυρίως, από το ψάρεμα.  

Η μεγαλύτερή της κόρη είναι 13 χρονών και έχει πρόσφατα παντρευτεί έναν τοπικό αγρότη, αλλά 

συνεχίζει να δυσκολεύεται στην προσπάθειά της να θρέψει την οικογένειά της, καθότι δεν μπορεί 

να αντεπεξέλθει οικονομικά όσον αφορά τα έξοδα του σχολείου.  

Κα Betty Ochola 

Η κα Ochola είναι 62 χρονών και είναι υπεύθυνη για όλη την οικογένεια, η οποία ζει στα προάστια 

του Kisumu, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Κένυα. Το σπίτι της είναι φτιαγμένο με τείχους από λάσπη 

και με κυματοειδή στέγη από κασσίτερο. Δεν έχει πρόσβαση σε αποχετευτικό σύστημα ούτε σε 

καθαρό νερό.  

Η κα Ochola είναι υπεύθυνη για όλη την οικογένεια, η οποία αποτελείται από 8 άτομα και είναι χήρα 

τα τελευταία 10 χρόνια. Η οικογένεια κερδίζει τα προς το ζην, καλλιεργώντας μια μικρή έκταση γης 

που διαθέτουν και παρέχοντας οικιακές εργασίες στο Kisumu. Δεν έχουν πρόσβαση σε παροχή 
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νερού, γι’ αυτό και η κα Ochola πρέπει να αγοράζει το νερό από ένα τοπικό προμηθευτή.  

Κα Maya Pandey 

Η κα Pandey είναι 29 χρονών και ζει στο Shanti Tole, Butwal, στο Nepal. Ο σύζυγός της έφυγε πριν 

από 4 χρόνια και τώρα μεγαλώνει μόνη της τα 2 τους παιδιά, ηλικιών 5 και 10 χρόνων. Το Butwal 

βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Tilottama. Η κα Pandey διαθέτει ένα μικρό πάγκο με τρόφιμα, τον 

οποίο στήνει στο δρόμο στο χωριό για να κερδίζει τα προς το ζην. Τα παιδιά της δεν πηγαίνουν στο 

σχολείο και η ίδια ανησυχεί διότι τα αφήνει μόνα τους στο σπίτι καθημερινά. Το Shanti Tole χτίστηκε 

σε μια πεδινή περιοχή κοντά στον ποταμό και είναι, πάντα, η πρώτη περιοχή που πλημμυρίζει και η 

τελευταία που ξεραίνεται. Κατά τις πλημμύρες των τελευταίων χρόνων, πολλοί άνθρωποι στην 

περιοχή πέθαναν, λόγω σοβαρών ασθενειών. 

Yam Pradham 

Ο Yam Pradham είναι 15 χρονών και πηγαίνει στο σχολείο στην πόλη Pokhara, στο Νεπάλ. Η πόλη 

Pokhara είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο Νεπάλ και είναι ευπαθής σε πολλά φυσικά 

φαινόμενα, κυρίως σοβαρούς σεισμούς και πλημμύρες.  

Ο Yam έχει ζήσει φωτιές, πλημμύρες και καταιγίδες και έχει βιώσει τον κίνδυνο των σεισμών. Ζει σε 

ένα σπίτι 2 υπνοδωματίων στην πόλη μαζί με τη μητέρα του, το μικρότερο αδερφό του και τη 

μεγαλύτερη αδελφή του. Το σπίτι έχει ανακαινιστεί πρόσφατα από το θείο του, σε μια προσπάθεια 

να το φτιάξουν ώστε να είναι αντισεισμικό. Ωστόσο, το σχολείο του είναι ένα παλιό κτήριο και δεν 

έχει ανακαινιστεί ώστε να είναι αντισεισμικό. Ο πατέρας του Yam πέθανε πρόσφατα και το εισόδημα 

του νοικοκυριού προέρχεται τώρα από τη μεγαλύτερη αδελφή του και τη μητέρα του.  

Ο Yam επιθυμεί να πάει στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσει μηχανική.  

Κος Bahadur Soti 

Ο κος Soti είναι 37 ετών και ζει μαζί με τη γυναίκα και τα δύο τους παιδιά στην περιοχή Lalmonirhat, 

στο Μπαγκλαντές. Όλη η οικογένεια ζει σε ένα μικρό σπίτι στη γη του ξαδέλφου του. Χρειάστηκε να 

μετακομίσουν αρκετές φορές κατά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των πλημμυρών, οι οποίες 

παρέσυραν τα σπίτια και τις περιουσίες τους.  

O κος Soti είναι γεωργικός εργάτης και για 5 μήνες κάθε χρόνο μεταφέρεται σε άλλες περιοχές για 

να βρει δουλειά. Ως αποτέλεσμα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την ιδιοκτησία 

καλλιεργήσιμης γης ή σπιτιού, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδρίες της κοινότητας. Η 

οικογένεια ζει μέσα σε μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσο έχουν αρκετή ποσότητα 

φαγητού και άλλα απαραίτητα αγαθά. 

Κα Florence Syprose  

Η κα Syprose είναι μια γυναίκα 63 χρονών, η οποία ζει σε μια φτωχογειτονιά, η οποία ονομάζεται 

Nyalenda και βρίσκεται στα περίχωρα του Kisumu, στην Κένυα. Ένα σοβαρό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει το χωριό είναι η προμήθεια του νερού. Το χωριό αυτή την περίοδο βασίζεται σε 

φυσική πηγή, η οποία ρέει στο χωριό, αλλά δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι το νερό αυτό δεν είναι 

μολυσμένο.  

Η Syprose είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα όλης της οικογένειάς της και για τα 5 της εγγόνια, καθότι 
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τα 4 παιδιά της πέθαναν από AIDS. Ο σύζυγός της Daniel πέθανε πριν από 3 χρόνια, αφού πάτησε 

πάνω σε ένα καρφί και έπαθε σηψαιμία. Δεν έχει καθόλου πηγές από σταθερό εισόδημα και 

βασίζεται πάνω σε εγχώριες εργασίες. 

Κος Stanley Ukel 

Ο κος Ukel είναι 33 χρονών και ζει στην κοινότητα Kapiri-Mposhi, στη Ζάμπια, όπου ο ιός του 

HIV/AIDS έχει εξαπλωθεί. Ο κος Ukel προσβλήθηκε από την ασθένεια πριν από 6 χρόνια και παλεύει 

μόνος του εδώ και δύο χρόνια από τότε που έχασε τη σύζυγό του από την ίδια ασθένεια.  

Ο κος Ukel αυτή την περίοδο ζει μαζί με τους γονείς του και το μεγαλύτερο γιο του, ο οποίος είναι 

15 χρονών και τον οποίο φροντίζουν οι γονείς του. Οι μητέρα του καλλιεργεί λαχανικά και βότανα 

σε μια μικρής έκτασης γη και ο γιος του εργάζεται στην τοπική αγορά. Τα υπόλοιπα παιδιά του, 

ηλικιών 7 και 9, φοιτούν στο σχολείο της περιοχής.  

Η γη στην οποία είναι κτισμένο το σπίτι τους πλημμυρίζει πολύ συχνά από τον ποταμό, αλλά το σπίτι 

θεωρείται ότι είναι ανακαινισμένο. Ο κος Ukel πρέπει να πηγαίνει πολύ συχνά στο νοσοκομείο της 

περιοχής, το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της πόλης, για να παίρνει τα φάρμακά του, αλλά συχνά, 

όταν δεν νιώθει αρκετά καλά για να διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση, αναγκάζεται να στέλλει το γιο 

του. 

Κος Francesco Caprizzi 

Ο κος Caprizzi είναι 34 χρονών και ζει μαζί με τους γονείς του κοντά στη Bologna, στην Ιταλία. 

Σπούδασε βιοχημικός πριν από 5 χρόνια, αλλά ακόμα δεν βρήκε δουλειά στον τομέα του. Εργάζεται 

ως οδηγός για εγχώριες εταιρείες μεταφοράς, αλλά δεν σταματά να ψάχνει για πιθανές θέσεις 

εργασίας στον τομέα της βιοχημείας. 

Σκέφτεται να πάει στη Γερμανία να ψάξει για δουλειά εκεί, λόγω του ότι η εταιρεία στην οποία 

εργάζεται άρχισε να απολύει προσωπικό λόγω της οικονομικής κρίσης. Μετακόμισε μαζί με τους 

γονείς του αφού τέλειωσε το πανεπιστήμιο, σε μια προσπάθειά του να εξοικονομήσει χρήματα. 

Κος Beppe Cincirelli 

Ο κος Cincirelli είναι 72 χρονών και ζει με τη γυναίκα του σε ένα μικρό χωριό κοντά στο Siracusa στη 

Σικελία, στην Ιταλία. Έχει αφυπηρετήσει και παίρνει μια μικρή σύνταξη, αλλά πάντα είχε ένα μικρό 

λαχανόκηπο, ο οποίος παρέχει σε εκείνον και στη γυναίκα του τη μεγαλύτερη ποσότητα από τα 

λαχανικά που χρειάζονται για τη διατροφή τους. 

Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, η βροχόπτωση έχει μειωθεί κατά 50% και ο κος Cincirelli δεν μπορεί να 

καλλιεργήσει τόση ποσότητα λαχανικών όσα χρειάζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Σικελία 

αναγκάζεται να εισάγει πόσιμο νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθότι δεν διαθέτει αρκετή 

ποσότητα, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των κατοίκων. Πρόσφατα, η υγεία της συζύγου 

του χειροτέρεψε και χρειάζεται να λαμβάνει φάρμακα, τα οποία είναι ακριβά και δεν τα καλύπτει το 

σύστημα υγείας. 

Κος Peter Jones 

Ο κος Jones είναι 88 χρονών και, από τότε που πέθανε η γυναίκα του, δύο χρόνια πριν, ζει σε 

γηροκομείο στο Coventry, στην Αγγλία. Έχει δύο παιδιά, τα οποία έχουν τη δική τους οικογένεια και 
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ζουν κοντά σε εκείνον. Πρόσφατα, υπέστη εγκεφαλική βλάβη, η οποία τον άφησε σε αναπηρικό 

καροτσάκι.  

Ο κος Jones πέρασε όλη τη ζωή του εργαζόμενος ως μηχανικός στο Royal Air Force και γι’ αυτό το 

λόγο έχει τώρα μια καλή σύνταξη. Θεωρείται ως ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο στην κοινότητα, λόγω 

του ότι έχει διοργανώσει αρκετές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για να μαζέψει χρήματα για εγχώριες 

αλλά και παγκόσμιες φιλανθρωπίες.  

Κα Angela Lepratti 

Η κα Lepratti είναι 34 χρονών, είναι παντρεμένη και έχει δύο μικρά παιδιά. Είναι φαρμακοποιός και 

εργαζόταν σε οικογενειακό χημείο στη μικρή παραθαλάσσια πόλη της Vernazza, στην περιοχή 

Liguria, στην Ιταλία.  

Η πόλη είχε κτυπηθεί το 2011 από δυνατή βροχή, η οποία προκάλεσε κατολίσθηση λάσπης, 

πλημμύρες και παντελή καταστροφή στην πόλη. Από τότε η οικογένειά της ζούσε με τη γιαγιά τους 

σε μια κοντινή πόλη, η οποία δεν είχε πληγεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Προσπαθούν να ξαναφτιάξουν 

το σπίτι τους και το χημείο, αλλά η διαδικασία αυτή απαιτεί αρκετό χρόνο. Η κα Lepratti δεν 

εργάζεται από το 2011, επομένως η οικογένειά της αναγκάζεται να εξαρτάται οικονομικά από το 

μισθό του συζύγου της και τη βοήθεια της γιαγιάς.  

Κα Grażyna Michalak  

Η κα Michalak είναι 54 χρονών και ζει στο Cukrówka, στην Πολωνία, σε ένα μικρό χωριό 30km μακριά 

από την πόλη Radom, μαζί με το σύζυγο και δύο από τα παιδιά τους, τα οποία φοιτούν ακόμη στο 

σχολείο. Έχει και δύο μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία ζουν στην Ιρλανδία και τη Γερμανία και τα οποία 

τους επισκέπτονται για τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.  

Η κα Michalak εργαζόταν σε ένα τοπικό παντοπωλείο, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια φροντίζει, 

κυρίως, το σπίτι της και κάνει κάποιες εποχικές δουλειές σε μια φάρμα της περιοχής, από όπου 

λαμβάνει ένα καλό μισθό. Δύο χρόνια πριν, η φάρμα στην οποία εργαζόταν είχε πληγεί από τυφώνα 

και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τόσο τη δουλειά της όσο και τα έσοδά της.  

Κα Αλίκη Παπαδοπούλου  

Η κα Παπαδοπούλου είναι 33 χρονών και είναι ανύπαντρη μητέρα ενός τρίχρονου κοριτσιού. Έχει 

σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά λόγω του προβλήματος της ανεργίας που επικρατεί στην 

Κύπρο ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, εργάζεται, στην παρούσα φάση, ως ταμίας σε μια 

υπεραγορά της περιοχής.  

H κα Παπαδοπούλου ζει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα στη Λευκωσία, κοντά στο σπίτι των γονιών της. 

Προέρχεται από μια εύπορη οικογένεια και η μητέρα της προσέχει το παιδί της όσο εκείνη εργάζεται 

στην υπεραγορά. Συνήθως, περνά τα Σαββατοκύριακά της μαζί με τους γονείς της και, σπάνια, 

βγαίνει με τους φίλους της. 

Sophie Smith 

Η Sophie Smith είναι 11 χρονών και ζει με τους γονείς της σε μια μονώροφη κατοικία στο κτήμα τους, 

που είναι 300 εκτάρια στο Somerset, στην Αγγλία. Η μητέρα της την συνοδεύει μέχρι το τέλος του 

αγροκτήματος, από όπου παίρνει το λεωφορείο για να πάει στο σχολείο της, το οποίο βρίσκεται 8 
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μίλια μακριά από το σπίτι της.  

H περιοχή στην οποία κατοικεί η Sophie έχει πλημμυρίσει τέσσερις φορές τα τελευταία 6 χρόνια. 

Φέτος, η οικογένειά της αναγκάστηκε να φύγει από τη φάρμα για ένα μήνα και η μεγαλύτερη έκταση 

της φάρμας εξακολουθεί να βρίσκεται πλημμυρισμένη. Αυτή την περίοδο, η Sophie μένει μαζί με μια 

άλλη οικογένεια, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στο σχολείο της, μέχρι να υποχωρήσει η πλημμύρα. 

Κος Marcin Swolewski 

Ο κος Swolewski είναι 51 χρονών και ζει στα περίχωρα του Kraków, στην Πολωνία, μαζί με τη σύζυγό 

του και την ενός έτους κόρη τους. Έχει εργαστεί ως οικοδόμος από τότε που αποφοίτησε από το 

τεχνικό σχολείο. 

Πριν από μερικά χρόνια αγόρασε μια μικρή έκταση και έκτισε εκεί ένα οικογενειακό σπίτι, κοντά 

στον ποταμό Rudawa. Μπόρεσε να αγοράσει αυτή την έκταση, λόγω του ότι ήταν φθηνή διότι 

βρίσκεται σε πλημμυρική περιοχή. Αντιλαμβάνεται το ρίσκο ότι μια μέρα ο ποταμός μπορεί να 

πλημμυρίσει και μαζί με εκείνον να πλημμυρίσει και το σπίτι τους, αλλά τα επίπεδα του 

συγκεκριμένου ποταμού ήταν αρκετά σταθερά τα τελευταία χρόνια και, άλλωστε, υπάρχουν πολλά 

παρόμοια σπίτια στην ίδια περιοχή. 
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Φυλλάδιο 4: Κάρτα προφίλ χαρακτήρα 
 
Τυπώστε τα πιο κάτω δείγματα και δώστε από μια άδεια κάρτα σε κάθε παιδί για να 

την συμπληρώσει. 

 Κάρτα Προφίλ    Κάρτα Προφίλ  

Όνομα:………………………………………………………  Όνομα:……………………………………………………… 
Ηλικία:……………………………………………………….  Ηλικία:………………………………………………………. 
Άτομα: Ζω με…………………………………………....  Άτομα: Ζω με………………………………………….... 
Χώρα: Ζω στο(ν)/στη(ν)…………………………...  Χώρα: Ζω στο(ν)/στη(ν)…………………………... 
…………………………………………………………….......  ……………………………………………………………....... 
Τοποθεσία: Αστική Αγροτική  Τοποθεσία: Αστική Αγροτική 
Λεπτομέρειες υγείας:………………………………..  Λεπτομέρειες υγείας:……………………………….. 
Εκπαίδευση:………………………………………………  Εκπαίδευση:……………………………………………… 
Εργασία:……………………………………………………  Εργασία:…………………………………………………… 
Περιουσία: Έχω στην ιδιοκτησία μου………..  Περιουσία: Έχω στην ιδιοκτησία μου……….. 
………………………………………………………………….  …………………………………………………………………. 
Άλλες λεπτομέρειες:………………………………….  Άλλες λεπτομέρειες:…………………………………. 
…………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 
Απειλές στην περιοχή μου: π.χ. πλημμύρα,  Απειλές στην περιοχή μου: π.χ. πλημμύρα, 
ξηρασία……………………………………………………..  ξηρασία…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 

 

 Κάρτα Προφίλ    Κάρτα Προφίλ  

Όνομα:………………………………………………………  Όνομα:……………………………………………………… 
Ηλικία:……………………………………………………….  Ηλικία:………………………………………………………. 
Άτομα: Ζω με…………………………………………....  Άτομα: Ζω με………………………………………….... 
Χώρα: Ζω στο(ν)/στη(ν)…………………………...  Χώρα: Ζω στο(ν)/στη(ν)…………………………... 
…………………………………………………………….......  ……………………………………………………………....... 
Τοποθεσία: Αστική Αγροτική  Τοποθεσία: Αστική Αγροτική 
Λεπτομέρειες υγείας:………………………………..  Λεπτομέρειες υγείας:……………………………….. 
Εκπαίδευση:………………………………………………  Εκπαίδευση:……………………………………………… 
Εργασία:……………………………………………………  Εργασία:…………………………………………………… 
Περιουσία: Έχω στην ιδιοκτησία μου………..  Περιουσία: Έχω στην ιδιοκτησία μου……….. 
………………………………………………………………….  …………………………………………………………………. 
Άλλες λεπτομέρειες:………………………………….  Άλλες λεπτομέρειες:…………………………………. 
…………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 
Απειλές στην περιοχή μου: π.χ. πλημμύρα,  Απειλές στην περιοχή μου: π.χ. πλημμύρα, 
ξηρασία……………………………………………………..  ξηρασία…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 
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Φυλλάδιο 5: Έννοιες λέξεων κλειδιά 
 
Οι πιο κάτω λέξεις χρησιμοποιούνται πολύ κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Ελέγξτε κατά πόσο κατανοείτε τη σημασία τους για να σας 
βοηθήσει να επωφεληθείτε όσο το δυνατό περισσότερο από τη δραστηριότητα αυτή. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυσικές καταστροφές: 
 
Ξηρασία, σεισμοί, πλημμύρες, 

κατολισθήσεις, καταιγίδες, πυρκαγιές και 

ηφαιστειακές εκρήξεις. 
 

Κίνδυνος: 
 
Η πιθανότητα οι άνθρωποι να επηρεαστούν 
από τις φυσικές καταστροφές.  
 

Ευπάθεια: 
 
Πόσο ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι στις ζημιές 

που προκαλούνται από τις φυσικές 

καταστροφές. 

Καταστροφή: 
 
Μια φυσική καταστροφή επηρεάζει σοβαρά 

τους ανθρώπους και την ικανότητά τους να 

ανακάμψουν από το συμβάν.  
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Διδακτικές Ενότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

1.  Θεματική Περιοχή Α.Π. «Κατασκευαστικά Συστήματα - Δομές» 

1.2 Διδακτική Ενότητα 2: «Γέφυρα ζωής» 
 

Η Ενότητα 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι που ζουν σε 

φτωχές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι συχνοί τυφώνες και 

πλημμύρες. Στην ενότητα «Γέφυρα Ζωής» παρουσιάζεται το πρόβλημα που 

προκάλεσε μια πρόσφατη πλημμύρα στο Labak της Ινδονησίας καταστρέφοντας τη 

γέφυρα στην περιοχή. Ευρύτερα, η Ενότητα επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν για 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες 

και για το ρόλο της τεχνολογίας να υποστηρίξει τους κατοίκους να βελτιώσουν τη ζωή 

τους. Η ενότητα δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν 

την τεχνολογία των Κατασκευαστικών Συστημάτων και, συγκεκριμένα, να 

κατασκευάσουν ένα μοντέλο μιας ασφαλούς και ανθεκτικής γέφυρας. Πέραν των 

άλλων στόχων, η ενότητα «Γέφυρα Ζωής» έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους 

μαθητές να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργήσουν για τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και, γενικά, της ζωής των ανθρώπων που ζουν σε φτωχές περιοχές στις 

αναπτυσσόμενες χώρες.  

Το υλικό της Ενότητας περιλαμβάνει ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες, είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένο για τους μαθητές της Α΄-Β΄ Γυμνασίου και είναι, επίσης, 

εναρμονισμένο με τους Στόχους Κλίμακας και τους Δείκτες Επιτυχίας του κυπριακού 

Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η Ενότητα 

μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, τις ανάγκες και τα 

δεδομένα της τάξης του εκπαιδευτικού.  
 

Περιεχόμενο Ενοτήτων 

Για τη διδασκαλία της Ενότητας «Γέφυρα Ζωής» προτείνονται συνολικά 5 διδακτικές 

περίοδοι των 45 λεπτών (5x45΄). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τροποποιήσει το 

προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα αναλόγως και να διαθέσει λιγότερο ή περισσότερο 

χρόνο για τη διδασκαλία της ενότητας. 

 Στο 1ο μάθημα παρουσιάζονται το πρόβλημα, οι βασικές προδιαγραφές λύσης 

και τα διαθέσιμα υλικά. Επιπρόσθετα, οι μαθητές μελετούν σύντομο 

πληροφοριακό υλικό για τις γέφυρες: τύποι γεφυρών, δυνάμεις θλίψης και 

εφέλκυσης που ασκούνται στις γέφυρες, τεχνική τριγωνισμού. 

 Στο 2ο μάθημα οι μαθητές εκτελούν 2 πειράματα για να αντιληφθούν τη 

σημασία του τριγωνισμού στην αντοχή μιας δομής και σχεδιάζουν τη δική 

τους λύση για την κατασκευή.  
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 Στα επόμενα 3 μαθήματα (3ο, 4ο και 5ο) οι μαθητές κατασκευάζουν τη γέφυρά 

τους, εφαρμόζοντας τη διαδικασία του σχεδιασμού. Τέλος, οι μαθητές 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους και αξιολογούνται από τους 

συμμαθητές τους.  

Η ενότητα περιλαμβάνει 2 Πίνακες που παρουσιάζουν: (α) Τους Στόχους και Δείκτες 

Επιτυχίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρου και (β) Το Διάγραμμα 

Δραστηριοτήτων του μαθήματος. Στον πρώτο πίνακα καταγράφονται οι Στόχοι και 

οι Δείκτες Επιτυχίας του ΑΠ που καλύπτονται μέσα από τη διδασκαλία του κάθε 

μαθήματος (Παράρτημα). Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τις μαθησιακές 

δραστηριότητες και την πορεία του μαθήματος. 

 

Δραστηριότητες της Ενότητας 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το περιεχόμενο της ενότητας. 

Μάθημα Χρόνος Δραστηριότητα 

1ο  

(45΄) 

10΄ 1 

Παρουσιάζεται η κατάσταση και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 

κάτοικοι στην περιοχή Labak στην Ινδονησία. 

Οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο για την κατάσταση. 

15΄ 2 

Οι μαθητές μελετούν τις προδιαγραφές της λύσης και τα κριτήρια 

αξιολόγησης και συζητούν στην ομάδα και στην ολομέλεια της τάξης 

πιθανές άλλες προδιαγραφές που θα ήθελαν να προσθέσουν. 

Οι μαθητές ενημερώνονται για τα διαθέσιμα υλικά και για κάποιες 

τεχνικές τρυπήματος ξύλου. 

20΄ 3 

Οι μαθητές μελετούν πληροφοριακό υλικό για τις γέφυρες: ιστορικά 

στοιχεία, τύποι γεφυρών, δυνάμεις που ασκούνται στις γέφυρες (στατικό 

και δυναμικό φορτίο), τεχνική δόμησης του τριγωνισμού. 

2ο  

(45΄) 

15΄ 4 

Οι μαθητές εκτελούν 2 πειράματα για την αύξηση της αντοχής της 

γέφυρας: (α) για τον τριγωνισμό ως τεχνική δόμησης και (β) φορμάρισμα 

χαρτιού σε ακορντεόν.  

10΄ 5 Οι μαθητές κατασκευάζουν εικονικές γέφυρες με τη βοήθεια λογισμικού. 

20΄ 6 
Οι μαθητές σχεδιάζουν τις ιδέες τους για επίλυση του προβλήματος. 

Αν υπάρχει χρόνος οι ομάδες ξεκινούν την κατασκευή της γέφυράς τους. 

3ο-4ο  

(90΄) 
90΄ 7 Οι μαθητές (ατομικά ή σε μικρές ομάδες) κατασκευάζουν τη γέφυρα. 

5ο  

(45΄) 
45΄ 8 

Οι ομάδες ολοκληρώνουν την εργασία τους, παρουσιάζουν τις γέφυρές 

τους και αξιολογούνται από τους συμμαθητές τους. 

Κάθε ομάδα εφαρμόζει το τεστ αντοχής στη γέφυρά της. 
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Σημείωση: Αναλόγως των αναγκών και των ικανοτήτων των μαθητών της τάξης σας και το 

διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, μπορείτε να τροποποιήσετε κάποιες από τις διδακτικές 

δραστηριότητες. 

 

Άλλα Θέματα 

Το πρόβλημα: Το πρόβλημα στην Ενότητα έχει ως εξής:   

«Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο γέφυρας την οποία θα μπορούν 
να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι και τα παιδιά της περιοχής Labak για 
να διασχίζουν πεζοί τον ποταμό χωρίς να τίθεται η ασφάλειά τους 
σε κίνδυνο.» 

Τονίζεται ότι η λύση επικεντρώνεται στην κατασκευή γέφυρας με δοκούς (ξυλάκια 

παγωτού ή σπάτουλες) και πλαίσια με εφαρμογή της αρχής δόμησης του  

τριγωνισμού. 

Υλικά: Στην Ενότητα προτείνονται συγκεκριμένα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές 

για να κατασκευάσουν την κατασκευή τους. Ωστόσο, σημειώνεται ότι πέραν των 

προτεινόμενων υλικών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο υλικό ως 

επιπρόσθετο υλικό ή για αντικατάσταση κάποιο υλικού από τον κατάλογο. 

Κατασκευαστικές τεχνικές: Η κατασκευή της γέφυρας με τριγωνισμό βασίζεται στην 

ένωση των δοκών (ξυλάκια παγωτού ή σπάτουλες). Τα ξυλάκια μπορούν να ενωθούν 

μεταξύ τους με 2 κυρίως τρόπους: (α) να κολληθούν με κόλλα ξύλου, (β) να ενωθούν 

με διπλόκαρφα αφού προηγουμένως τρυπηθούν. Με το δεύτερο τρόπο οι μαθητές 

δεν θα χρειαστούν καθόλου κόλλα για την κατασκευή της γέφυρας. Είναι σημαντικό 

οι μαθητές να καταγράψουν και να ακολουθήσουν το μοτίβο που θα 

χρησιμοποιήσουν για τον τριγωνισμό. Όταν ολοκληρωθούν οι 2 σειρές των πλαισίων 

τότε αυτές μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους με τη χρήση αξόνων, οι οποίοι θα 

σταθεροποιηθούν με τη χρήση στόπερ (π.χ. πολύ λεπτές ροδέλες από πλαστικό 

διάφανο σωλήνα). 

 

 

 

 

 

Ομαδική Εργασία: Για την ολοκλήρωση της Ενότητας προτείνεται ο χωρισμός των 

μαθητών σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων, καθώς η συνεργασία και επικοινωνία 

είναι μερος των στόχων της Ενότητας.  

Σχεδιασμός: Ένας από τους βασικούς στόχους της Ενότητας είναι οι μαθητές  να 
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εκτιμήσουν και να εφαρμόσουν τη διαδικασία του σχεδιασμού. Η κατασκευή του 

μοντέλου είναι ένα μέρος της συνολικής διαδικασίας του σχεδιασμού. Τα παιδιά θα 

πρέπει να έχουν ευκαιρίες για συνεχή ανατροφοδότηση και αναστοχασμό, καθώς 

επίσης και χρόνο για παρουσίαση της εργασίας τους στην τάξη. 

 

Επιπρόσθετες Πηγές 

http://practicalaction.org/ 
Practical Action: Φιλανθρωπικός Οργανισμός στην Ανάπτυξη Τεχνολογικών λύσεων 
σε αναπτυσσόμενες χώρες. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DLMDK3ijS4s  

Βίντεο που παρουσιάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην περιοχή 

Labak της Ινδονησίας. 

 

www.smart-kit.com/s3052/bridge-building-game/ 

Λογισμικό για εικονική κατασκευή γεφυρών με τριγωνισμό. 

 

http://www.ioannispadiotis.com/tech/  

Ελληνική ιστοσελίδα με τα διάφορα είδη γεφυρών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://practicalaction.org/
http://www.youtube.com/watch?v=DLMDK3ijS4s
http://www.smart-kit.com/s3052/bridge-building-game/
http://www.ioannispadiotis.com/tech/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B5%CF%83-2/%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AD%CF%82/%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82-2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας 

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας – Ενότητα «Γέφυρα Ζωής» 

Α. Θεματική Ενότητα: Δομές - Κατασκευαστικά Συστήματα 
 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

3. Να αναγνωρίζουν εφαρμογές δομών μέσα από παραδείγματα γεφυρών. 

4. Να επεξηγούν το ρόλο των δομών μέσα από διάφορα παραδείγματα γεφυρών. 

5. Να εφαρμόσουν τεχνικές δόμησης σε δικές τους γέφυρες. 
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

    

        Στόχος 1 

4. Να αναφέρουν τους διάφορους τύπους γεφυρών και τα βασικά τους χαρακτηριστικά. 

5. Να αναφέρουν τα είδη τεχνικών δόμησης σε κατασκευές - γέφυρες. 

6. Να εξηγούν τη σημασία της τεχνικής του τριγωνισμού για την αντοχή των γεφυρών. 

 

        Στόχος 2 

5. Να εξηγούν τι είναι στατικό και τι δυναμικό φορτίο. 

6. Να αναγνωρίζουν την καταπόνηση θλίψης και εφελκυσμού σε κατασκευές όταν εξασκούνται 

πάνω σε αυτές κάποιες δυνάμεις. 

 

        Στόχος 3 

1. Να εφαρμόζουν όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού για την επίλυση του προβλήματος 

της κατασκευής της γέφυρας. 

2. Να σχεδιάζουν γέφυρες εφαρμόζοντας την τεχνική δόμησης του τριγωνισμού. 
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Γέφυρα Ζωής» 

Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 

Α. Θεματική Ενότητα: Δομές - Κατασκευαστικά Συστήματα 
 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

1. Να αναγνωρίζουν εφαρμογές δομών μέσα από παραδείγματα γεφυρών. 

2. Να επεξηγούν το ρόλο των δομών μέσα από διάφορα παραδείγματα γεφυρών. 

3. Να εφαρμόσουν τεχνικές δόμησης σε δικές τους γέφυρες. 
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 
    

        Στόχος  1 

1. Να αναφέρουν τους διάφορους τύπους γεφυρών και τα βασικά τους χαρακτηριστικά. 

2. Να αναφέρουν τα είδη τεχνικών δόμησης σε κατασκευές - γέφυρες. 

3. Να εξηγούν τη σημασία της τεχνικής του τριγωνισμού για την αντοχή των γεφυρών. 
 

        Στόχος  2 

1. Να εξηγούν τι είναι στατικό και τι δυναμικό φορτίο. 

2. Να αναγνωρίζουν τις καταπονήσεις θλίψης και εφελκυσμού σε κατασκευές όταν 

εξασκούνται πάνω σε αυτές κάποιες δυνάμεις.  
 

        Στόχος  3 

1. Να εφαρμόζουν όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού για την επίλυση του 

προβλήματος της κατασκευής της γέφυρας. 

2. Να σχεδιάζουν γέφυρες εφαρμόζοντας την τεχνική δόμησης του τριγωνισμού. 

- Οι μαθητές ενημερώνονται για την κατάσταση  

και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 

κάτοικοι της περιοχής Labak στην Ινδονησία, 

δηλαδή ότι η  υφιστάμενη γέφυρα του χωριού 

έχει καταστραφεί και πρέπει να κατασκευαστεί 

μια καινούργια γέφυρα. 

- Οι μαθητές μελετούν το διαθέσιμο 

πληροφοριακό υλικό για τις γέφυρες (τύποι 

γεφυρών, γέφυρα με πλαίσια). 

- Οι μαθητές εκτελούν 2 πειράματα για να 

ανακαλύψουν τους τρόπους ενίσχυσης της 

αντοχής της γέφυρας. 

- Οι μαθητές ατομικά ή σε μικρές ομάδες (2-3 

ατόμων) αναλαμβάνουν το σχεδιασμό της 

λύσης και την κατασκευή της γέφυρας. 

- Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την κατασκευή της 

και την πορεία εργασίας της και αξιολογείται 

από τις υπόλοιπες ομάδες. 
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για τη Ενότητα «Γέφυρα Ζωής» 

Μάθημα Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

1ο  

(45΄) 

10΄ 1 

Παρουσιάζεται η κατάσταση και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην 

περιοχή Labak στην Ινδονησία. 

Οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο για την κατάσταση. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 1      

«Η κατάσταση και το πρόβλημα 

στο χωριό Labak»  

Βίντεο «Γέφυρα Labak» 

Προβολή βίντεο 

διάρκειας 1 λεπτού. 

http://www.youtube.com

/watch?v=DLMDK3ijS4s  

15΄ 2 

Οι μαθητές μελετούν τις προδιαγραφές της λύσης και τα κριτήρια αξιολόγησης και 

συζητούν στην ομάδα και στην ολομέλεια της τάξης πιθανές άλλες προδιαγραφές που 

θα ήθελαν να προσθέσουν. 

Οι μαθητές ενημερώνονται για τα διαθέσιμα υλικά και για κάποιες τεχνικές 

τρυπήματος ξύλου. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 1  

«Η κατάσταση και το πρόβλημα 

στο χωριό Labak» 

Γίνεται συζήτηση επί 

των προδιαγραφών 

και των κριτηρίων 

αξιολόγησης. 

20΄ 3 

Οι μαθητές μελετούν πληροφοριακό υλικό για τις γέφυρες: ιστορικά στοιχεία, τύποι 

γεφυρών, δυνάμεις που ασκούνται στις γέφυρες (στατικό και δυναμικό φορτίο), 

τεχνική δόμησης του τριγωνισμού. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 2 

«Μαθαίνω για τις γέφυρες» 
 

Δίνεται έμφαση στον 

τύπο της γέφυρας με 

πλαίσια. 

2ο  

(45΄) 

15΄ 4 
Οι μαθητές εκτελούν 2 πειράματα για την αύξηση της αντοχής της γέφυρας: (α) για τον 

τριγωνισμό ως τεχνική δόμησης και (β) φορμάρισμα χαρτιού σε ακορντεόν.  

Φυλλάδια Δραστηριοτήτων 3 & 4 

«Πείραμα για τον τριγωνισμό» 

«Πείραμα για γερό κατάστρωμα» 

Ατομική εργασία 

10΄ 5 Οι μαθητές κατασκευάζουν εικονικές γέφυρες με τη βοήθεια λογισμικού. 
www.smart-kit.com/s3052/bridge-

building-game/ 
Προαιρετική εργασία 

20΄ 6 
Οι μαθητές σχεδιάζουν τις ιδέες τους για επίλυση του προβλήματος. 

Αν υπάρχει χρόνος, οι ομάδες ξεκινούν την κατασκευή της γέφυράς τους. 

Φυλλάδια Δραστηριοτήτων 5 & 6 

«Σχεδιασμός  αρχικών ιδεών» 

«Σχεδιασμός  τελικής ιδέας» 

Μπορεί να γίνει 

χωρισμός των 

μαθητών σε ομάδες 

3ο-4ο  

(90΄) 
90΄ 7 Οι μαθητές (χωρισμένοι σε δυάδες ή μικρές ομάδες) κατασκευάζουν τη γέφυρα. Όλο το πιο πάνω υλικό 

Συχνός αναστοχασμός 

& ανατροφοδότηση 

5ο  

(45΄) 
45΄ 8 

Οι ομάδες ολοκληρώνουν την εργασία τους, παρουσιάζουν τις γέφυρές τους και 

αξιολογούνται από τους συμμαθητές τους. 

Κάθε ομάδα εφαρμόζει το τεστ αντοχής στη γέφυρά της. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 7 

«Αξιολόγηση από συμμαθητές» 

Ανακεφαλαίωση 

βασικών σημείων 

ενότητας 

Σημείωση: Ο αριθμός των μαθημάτων και ο διδακτικός χρόνος που παρουσιάζεται στον πίνακα είναι ενδεικτικός και μπορεί να τροποποιηθεί/προσαρμοστεί από τον εκπ/κό. 

http://www.youtube.com/watch?v=DLMDK3ijS4s
http://www.youtube.com/watch?v=DLMDK3ijS4s
http://www.smart-kit.com/s3052/bridge-building-game/
http://www.smart-kit.com/s3052/bridge-building-game/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Η κατάσταση και το πρόβλημα στο χωριό Labak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προδιαγραφές 

Καθώς σχεδιάζετε την κατασκευή σας να θυμάστε τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 Η γέφυρα πρέπει να κατασκευαστεί από υλικά που θα σας δώσει ο καθηγητής σας. 

 Η γέφυρα πρέπει:  

o να κατασκευαστεί με πλαίσια και να βασίζεται στην τεχνική δόμησης του 

τριγωνισμού (βλ. σελ. 6) 

o να έχει μήκος  20-25 εκ. και πλάτος 10-12 εκ. (κλίμακα 1:100) 

o να αντέχει σε φορτίο τουλάχιστον 500 γραμμαρίων (π.χ. μπουκάλι νερού 1/2 L) 

 Άλλες δικές σας προδιαγραφές 

……………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Κριτήρια αξιολόγησης 
Στο τέλος της ενότητας η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την πορεία εργασίας της και την 

κατασκευή της στην τάξη και θα βαθμολογηθεί από τις άλλες ομάδες στα πιο κάτω σημεία: 

1. Πόσο καλός είναι ο όλος σχεδιασμός της λύσης: ερευνούν, επινοούν και 

επικοινωνούν ιδέες, δοκιμάζουν, ετοιμάζουν σχέδιο, αναστοχάζονται, αξιολογούν, 

βελτιώνουν.  

2. Πόσο ασφαλής είναι η γέφυρα για τους ανθρώπους που την χρησιμοποιούν. 

3. Πόσο καλά εργάστηκαν και συνεργάστηκαν μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας. 

4. Πόσο ανθεκτική είναι η γέφυρα στο τεστ αντοχής σε φορτίο 500 γρ.  

Η κατάσταση 

Το Labak είναι μια περιοχή στην Ινδονησία. Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ μιας δύσβατης οροσειράς και 

ενός ορμητικού ποταμού. Ο μόνος τρόπος επικοινωνίας των κατοίκων με τη γύρω περιοχή γίνεται 

διαμέσου της γέφυρας μήκους 25m που βρίσκεται πάνω από τον ποταμό. Η γέφυρα είναι σημαντική για 

τη ζωή των κατοίκων, αφού καθημερινά την διασχίζουν πεζοί για να μεταβούν στις εργασίες τους και να 

μεταφέρουν προϊόντα ως επίσης και τα παιδιά για να πηγαίνουν στο σχολείο. 

Πρόσφατα, λόγω πλημμυρών, η γέφυρα υπέστη σοβαρές ζημιές στη γέφυρα με αποτέλεσμα να τίθεται 

καθημερινά σε κίνδυνο η ασφάλεια των κατοίκων που την χρησιμοποιούν.  

 

Το πρόβλημα 

Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο γέφυρας την οποία θα  
μπορούν να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι και τα παιδιά 
της περιοχής Labak για να διασχίζουν πεζοί τον ποταμό,  
χωρίς να τίθεται η ασφάλειά τους σε κίνδυνο. 
 
Παρακολουθήστε το βίντεο «Γέφυρα Labak». 
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Διαθέσιμα υλικά 
Πιο κάτω σας δίνεται ενδεικτικά ένας κατάλογος με τα βασικά υλικά που θα χρειαστείτε για 

την κατασκευή σας. Σε συνεννόηση με τον καθηγητή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 

κάποια άλλα υλικά που δεν είναι στον κατάλογο. 

1 2 

 

 

3 

25 ξυλάκια παγωτού ή 

σπάτουλες 

30 διπλόκαρφα 80-100 εκ. ξύλινο άξονα 4mm ή 

8-10 ξυλάκια για σουβλάκια 

4 

 

 

 

     

5    6 

3-4 φύλλα χαρτονιού Α4 Κόλλα (α) ξύλου (β) χαρτιού 10 cm διαφανή πλαστικό σωλήνα 

 

 Για να ενώσετε τα ξυλάκια μεταξύ τους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κόλλα ξύλου 

ή/και διπλόκαρφα, αφού προηγουμένως τα τρυπήσετε. 

 Τον πλαστικό διαφανή σωλήνα μπορείτε να τον κόψετε σε μικρές ροδέλες και να τις 

χρησιμοποιήσετε για τη σύσφιξη των αξόνων πάνω στα ξυλάκια παγωτού. 

Τεχνικές και Δεξιότητες τρυπήματος 

Για την κατασκευή της γέφυράς σας πιθανόν να χρειαστεί να τρυπήσετε τα ξυλάκια παγωτού ή τις σπάτουλες. 

Πιο κάτω ακολουθούν κάποιες χρήσιμες τεχνικές τρυπήματος: 

(α) Χρησιμοποιήστε τον εφαρμοστή των κουμπιών τοποθετώντας το ξυλάκι στο 

σημείο που ανοίγει τρύπες ο εφαρμοστής, όπως δείχνει η φωτογραφία. 

 

(β)  Χρησιμοποιήστε το χειροκίνητο διατρητήρα. Θυμηθείτε να 

τοποθετήστε μια σκληρή ξύλινη επιφάνεια κάτω από το ξυλάκι  

για να προστατέψετε τον πάγκο σας. 

 

γ) Στερεώστε μια δέσμη από 6 σπάτουλες  

στη μέγγενη και τρυπήστε με το χειροκίνητο  

τρυπάνι σε οριζόντια θέση.   
 
 

Προσοχή: Ο τρόπος αυτός δεν ισχύει για τα  ξυλάκια παγωτού, καθότι σπάζουν στο τρύπημα. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Μαθαίνω για τις γέφυρες 

Η γέφυρα, ως τεχνικό κατασκεύασμα, χρονολογείται από την 

αρχαιότητα.  Οι Ρωμαίοι κατασκεύαζαν λίθινες γέφυρες χτιστές πάνω 

σε μεγάλα ποτάμια. Πάρα πολλές από αυτές σώζονται μέχρι σήμερα. 

Στο Μεσαίωνα, οι γέφυρες είχαν και οχυρωμένους πύργους, που 

χρησιμοποιούνταν ως φρούρια για την προστασία της γύρω 

περιοχής.  Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, άρχισαν να 

κατασκευάζονται οι μεταλλικές γέφυρες, ενώ λίγο αργότερα 

χρησιμοποιήθηκε το μπετόν αρμέ.  Άλλοτε, για τις μεταλλικές γέφυρες 

χρησιμοποιούσαν το σίδερο, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως το 

ατσάλι. 

 

Είδη γεφυρών 

Γενικά, υπάρχουν πολλά είδη γεφυρών. Τα βασικότερα είναι τα εξής: 

 Με δοκούς - οι δυνάμεις και το βάρος της γέφυρας μεταφέρονται στους δοκούς που την 

στηρίζουν. 

 Με δικτυωτά πλαίσια - το κατάστρωμα ενισχύεται με την τεχνική του τριγωνισμού. 

 Τοξωτές - λόγω του κυκλικού σχεδίου, όλο το βάρος της γέφυρας και το φορτίο μεταφέρονται 

στις δυο βάσεις δεξιά και αριστερά. 

 Κρεμαστές* - το κατάστρωμα στηρίζεται σε δύο κύρια καλώδια, τα οποία είναι αναρτημένα 

σε δύο πύργους.  Το βάρος της γέφυρας μεταφέρεται στα καλώδια,  μετά στους πύργους και 

εντέλει στη γη όπου οι πύργοι είναι σταθερά θεμελιωμένοι. 

 Καλωδιωτές*- τα καλώδια ανάρτησης αναρτώνται κατευθείαν από το οδόστρωμα στους 

πύργους και έτσι δεν χρειάζονται τα δύο κύρια καλώδια και οι άκρες αντιστήριξης, όπως στην 

κρεμαστή γέφυρα. 
 

* Οι κρεμαστές και καλωδιωτές γέφυρες είναι κατάλληλες για μεγάλα ανοίγματα. 

 

Εικ.1: Δίτοξη Ρωμαϊκή γέφυρα 
του2ου μ.Χ. αιώνα στην Πάτρα 

Εικόνα 2: Πέντε βασικοί τύποι γεφυρών 
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Φορτίο και δυνάμεις θλίψης και εφέλκυσης 

Μια γέφυρα συγκρατεί δύο είδη φορτίων: (α) το ίδιο το βάρος της που είναι στατικό φορτίο και (β) 

το βάρος των ανθρώπων που κινούνται πάνω της και είναι δυναμικό φορτίο. Όταν πάνω στη γέφυρα 

υπάρχει κάποιο φορτίο, το πάνω μέρος του καταστρώματος συμπιέζεται, δηλαδή δέχεται δυνάμεις 

θλίψης, ενώ ταυτόχρονα, το κάτω μέρος τεντώνεται, δηλαδή δέχεται δυνάμεις εφέλκυσης (Εικ. 3).   

  

 

 

 

 

Γέφυρες με δικτυωτά πλαίσια  

Από τους διάφορους τύπους γεφυρών, η γέφυρα με πλαίσια είναι ο πιο απλός τύπος γέφυρας. Σε 

αυτού του τύπου τη γέφυρα το στατικό και το δυναμικό φορτίο μεταφέρονται αρχικά από το 

κατάστρωμα στους δοκούς που την στηρίζουν. Για να ενισχύσουμε αυτό τον τύπο γέφυρας 

κατασκευάζουμε στο κατάστρωμα δικτυωτά πλαίσια, εφαρμόζοντας την αρχή του τριγωνισμού. Τον 

τύπο της γέφυρας με δικτυωτά πλαίσια σχεδίασε ο William Howe το 1840 και αποτελεί ένα  από τα 

πιο δημοφιλή σχέδια γέφυρας (εικ. 4). Η καινοτομία του 

σχεδίου ήταν η χρήση των διαγώνιων στηριγμάτων  που 

έδωσαν εντυπωσιακή αντοχή στη γέφυρα. Διάφορες 

παραλλαγές του μοτίβου Howe εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται ευρέως στο σχεδιασμό και κατασκευή των 

γεφυρών του τύπου με πλαίσια (Εικ. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5: Διάφοροι τύποι γεφυρών με δικτυωτά πλαίσια 

 
      Εικόνα 4: Η γέφυρα Howe  

Εικόνα 3: Δοκός υπό φορτίο - θλίψης και εφέλκυσης 

Παρατήρησε και σύγκρινε τις πιο πάνω γέφυρες με δικτυωτά πλαίσια.  

  - Ποιο κοινό χαρακτηριστικό έχουν μεταξύ τους; 

 - Η τριγωνοποίηση είναι η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις; 

                                          Λυγίστε μια πλαστική                 

                                          ρίγα για να παρατηρήσετε  

                                          τις καταπονήσεις θλίψης 

                                          και εφέλκυσης. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Πείραμα για τον τριγωνισμό 

Για το πιο κάτω πείραμα θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: 6 ξυλάκια παγωτού, 6 διπλόκαρφα.  

Οδηγίες 

 Τρυπήστε 4 ξυλάκια παγωτού, το καθένα στις δύο του άκρες. 

 Ενώστε τα ξυλάκια μεταξύ τους με διπλόκαρφα για να φτιάξετε ένα πλαίσιο (Σχ. 1).  

 Με το δάκτυλό σας εξασκείστε δύναμη στη μία γωνία του πλαισίου. Τι παρατηρείτε;  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ενώστε 2 ξυλάκια μεταξύ τους με 2 διπλόκαρφα ή 2 κουμπιά για να φτιάξετε ένα μεγαλύτερο 

ξυλάκι ίσο με τη διαγώνιο του πλαισίου. Στερεώστε το ξυλάκι όπως φαίνεται στο σχέδιο (Σχ. 2). 

 Με το δάκτυλό σας εξασκείστε δύναμη στη μία γωνία του πλαισίου. Τι παρατηρείτε; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Κόψτε 2 μικρότερα ξύλα και στερεώστε τα στο  πλαίσιο όπως στο σχέδιο (Σχ. 3.) 

 Με το δάκτυλό σας εξασκείστε δύναμη στη μία γωνία του πλαισίου. Τι παρατηρείτε; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Τριγωνισμός 

Όταν η άσκηση δυνάμεων σε ένα πλαίσιο προκαλεί παραμόρφωση στο πλαίσιο, τότε θεωρούμε ότι 

το πλαίσιο ως δομή είναι αδύναμο και ασταθές. Με την τοποθέτηση μιας διαγώνιας δοκού, η οποία 

δημιουργεί τρίγωνα, αυξάνεται η αντοχή του πλαισίου. Αυτή η τεχνική δόμησης λέγεται τριγωνισμός 

και, πέρα από τις γέφυρες, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό πολλών άλλων δομών. 

  

 

   

                              
               Σχ. 1                                      Σχ. 2                                     Σχ. 3 

Ώρα για παιχνίδι … 

Επισκεφτείτε την πιο κάτω ιστοσελίδα για να κτίσετε γέφυρες διασκεδάζοντας. 

http://www.smart-kit.com/s3052/bridge-building-game/  

http://www.smart-kit.com/s3052/bridge-building-game/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Πείραμα για γερό κατάστρωμα 

Για να πετύχετε ανθεκτικό κατάστρωμα-δρόμο για τη γέφυρα εκτελέστε το πιο κάτω πείραμα.  

Θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: 1 χαρτόνι Α4, μερικά μολύβια και 2 βιβλία. 

Οδηγίες 

 Διπλώστε ένα χαρτόνι Α4 κατά μήκος και κόψτε το σε 2 ίσα κομμάτια. 

 Τοποθετήστε το χαρτόνι πάνω σε 2 βιβλία που απέχουν 15 εκ. (Σχ. 1). 

 Τοποθετήστε πάνω στο χαρτόνι 1 μολύβι και κάθε φορά να προσθέτετε 1 περισσότερο μέχρι το 

χαρτόνι να λυγίσει (Σχ. 2). Πόσα μολύβια συνολικά συγκράτησε το χαρτόνι; ……… 

 Διπλώστε το άλλο χαρτόνι κατά μήκος σε λωρίδες των 1,5 εκ. σχηματίζοντας ακορντεόν (Σχ. 3). 

 Τοποθετήστε πάνω στο χαρτόνι 1 μολύβι και κάθε φορά να προσθέτετε 1 περισσότερο μέχρι το 

χαρτόνι να λυγίσει (Σχ. 4). Πόσα μολύβια συνολικά συγκράτησε το χαρτόνι; ……… 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Παρατηρήστε κάποιες κατασκευές που έφτιαξαν άλλοι μαθητές 

 

 

        

             Σχ.1       Σχ. 2           Σχ. 3          Σχ. 4 

Το κατάστρωμα της γέφυράς σας από χαρτί σε σχήμα ακορντεόν μπορεί να τοποθετηθεί σε θήκη με 

χαρτόνι, όπως φαίνεται στις πιο κάτω φωτογραφίες. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Σχεδιασμός  αρχικών ιδεών 

Σχεδιάστε 1 ή 2 αρχικές ιδέες για τη γέφυρά σας. Να θυμάστε ότι η γέφυρα πρέπει να κατασκευαστεί με την τεχνική του τριγωνισμού. 

Μοιραστείτε τις ιδέες που σχεδιάσατε και συγκρίνετέ τις μεταξύ σας στην ομάδα σας. Σκεφτείτε ποιες ιδέες σας ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 

του προβλήματος. Χρησιμοποιήστε τις ατομικές ιδέες για να επιλέξετε και να διαμορφώσετε το τελικό σχέδιο για την ομάδα σας. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Σχεδιασμός τελικής ιδέας 
Παρουσιάστε το τελικό σχέδιο της ιδέας της ομάδας σας, σημειώνοντας επεξηγηματικά σχόλια όπου χρειάζεται (π.χ. διαστάσεις, υλικό). 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7: Αξιολόγηση από συμμαθητές             Όνομα Ομάδας: ______________________ 

Παρακολουθήστε την παρουσίαση της κάθε ομάδας και δώστε ένα βαθμό από το ένα μέχρι το 10 για κάθε ένα από τα πιο κάτω ερωτήματα  
(το 0 είναι ο χαμηλότερος βαθμός και το 10 ο υψηλότερος). Υπολογίστε το συνολικό βαθμό. 

Όνομα ομάδας  

 

1* 

Πόσο καλή ήταν η 

διαδικασία του 

σχεδιασμού; 

2 

Πόσο ασφαλής είναι 

η γέφυρα για τους 

ανθρώπους που θα 

την χρησιμοποιούν; 

3 

Πόσο καλά εργάστηκαν 

και συνεργάστηκαν 

μεταξύ τους τα μέλη της 

ομάδας; 

4 

Πόσο καλά τα πήγε το 

μοντέλο στο τεστ; 

(500 γρ. φορτίου)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

     /50 

     /50 

   
 

 /50 

     /50 

     /50 

   
 

 /50 

*Διαδικασία Σχεδιασμού: κατανοούν και αναλύουν το πρόβλημα, ερευνούν, επινοούν και επικοινωνούν ιδέες, δοκιμάζουν, ετοιμάζουν σχέδιο δράσης, 

αναστοχάζονται, αξιολογούν, βελτιώνουν. 
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Διδακτικές Ενότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

 

Θεματική Περιοχή Α.Π. «Ενέργεια» 

Διδακτική Ενότητα 1: «Ενέργεια για τον κόσμο» 
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Διδακτικές Ενότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

2. Θεματική Περιοχή Α.Π. «Ενέργεια» 

2.1 Διδακτική Ενότητα 1: «Ενέργεια για τον κόσμο» 

Η Ενότητα  

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των 

αναπτυσσόμενων χωρών είναι η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Ιδιαίτερα 

έντονο είναι το πρόβλημα των κατοίκων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, οι 

οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού της χώρας. 

Η Ενότητα Ενέργεια για τον κόσμο επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν για τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στον 

ηλεκτρισμό και για το ρόλο των φιλανθρωπικών οργανισμών να υποστηρίξουν τους 

κατοίκους πολλών περιοχών σε αναπτυσσόμενες χώρες, με την κατασκευή μικρών 

ηλεκτροπαραγωγών μονάδων με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας.  

Η Ενότητα Ενέργεια για τον κόσμο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους μαθητές σας 

να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργήσουν για την αντιμετώπιση του σοβαρού 

θέματος της αξιοποίησης της ενέργειας, για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που 

ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, η Ενότητα καταπιάνεται με το θέμα 

της αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας και τη μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια 

μέσω των ανεμογεννητριών. Το υλικό της Ενότητας περιλαμβάνει ποικίλες 

μαθησιακές δραστηριότητες και είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τους μαθητές 

της Α΄ Γυμνασίου και, σύμφωνα με το κυπριακό Αναλυτικό Πρόγραμμα, τους Στόχους 

Κλίμακας και τους Δείκτες Επιτυχίας. Το διδακτικό υλικό είναι ευέλικτο, 

προσαρμόσιμο και μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, 

τις ανάγκες και τα δεδομένα της τάξη σας. 

Περιεχόμενο  

Η Ενότητα αποτελείται από τρεις υποενότητες και για τη διδασκαλία τους 

προτείνονται 3 μαθήματα των 45 λεπτών. Ωστόσο, οι υποενότητες είναι δομημένες 

με τρόπο που σας επιτρέπουν να διδάξετε την ενότητα σε 2 μαθήματα (2 Χ 45΄), 

αφήνοντας πίσω τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με γενικά θέματα που 

αφορούν στην ενέργεια (έννοια, μορφές, μετατροπές, είδη ενεργειακών πηγών).  

Στο μέρος της Ενότητας που αφορά στην κατασκευή, οι μαθητές καλούνται να 

υποδυθούν το ρόλο των μελών μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που έχει σταλεί στο 

Περού, με στόχο να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα μοντέλο μιας 
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ανεμογεννήτριας, που θα ικανοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες ενός 

νοικοκυριού σε ηλεκτρική ενέργεια.  

Η κάθε υποενότητα συνοδεύεται από 2 Πίνακες: (α) Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας και 

(β) Διάγραμμα Δραστηριοτήτων. Στον πρώτο πίνακα καταγράφονται οι Στόχοι και οι 

Δείκτες Επιτυχίας κάθε υποενότητας σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ο 

δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τις μαθησιακές δραστηριότητες και την πορεία του 

μαθήματος. 

Υποενότητες  

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις υποενότητες και το περιεχόμενό τους. 
 

Μάθημα Χρόνος Δραστηριότητα 

 

 

 

 

1ο 

(45΄) 

10΄ 1 Οι μαθητές μελετούν για την Ενέργεια: την έννοια, τις μορφές 
της, τις μετατροπές της και τη σημασία της για την εξέλιξη του 
ανθρώπου.  

10΄ 2 Κατηγοριοποίηση των πηγών ενέργειας σε: (α) μη 
ανανεώσιμες και (β) ανανεώσιμες και μελέτη των 
χαρακτηριστικών τους και επιβάρυνση του περιβάλλοντος.  

10΄ 3 Συσκευές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και διάφοροι 
τύποι ηλεκτροπαραγωγών σταθμών ανάλογα με την πηγή 
ενέργειας που χρησιμοποιούν.  

15΄ 4 Η έννοια και η σημασία της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης και ο 
ρόλος των ΑΠΕ για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας (Millennium Development Goals).  

 

 

2ο 

(45΄) 

10΄ 5 Οι ανεμογεννήτριες: τα βασικά μέρη, ο τρόπος λειτουργίας.  
Μικρό πείραμα δημιουργίας ηλεκτρογεννήτριας (1 μοτέρ, 2 

καλώδια, 1 φτερωτή/προπέλα, 1 μικροαμπερόμετρο).  

10΄ 6 Η κατάσταση και το πρόβλημα, προδιαγραφές της λύσης, 
διαθέσιμα υλικά και χρήσιμες κατασκευαστικές εισηγήσεις.  

25΄ 7 Ο σχεδιασμός αρχικών και τελικών ιδεών για (α) την 
ανεμογεννήτρια και (β) τα πτερύγια.  
Κατασκευή της ανεμογεννήτριας (αν παραμείνει χρόνος).  

3ο 

(45΄) 

45΄ 8 Κατασκευή της ανεμογεννήτριας και δοκιμή της.  
Αυτοαξιολόγηση μαθητών.  

 

Σημείωση: Η ενότητα μπορεί να διδαχθεί σε 2 Χ 45΄. Σε τέτοια περίπτωση οι δραστηριότητες 

1, 2, 3 και 4 δεν θα διδαχθούν. Εισηγούμαστε όπως ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιήσει κάποιο 

από το υλικό της δραστηριότητας 4 για να θίξει επιγραμματικά το θέμα της Τεχνολογικής 

Δικαιοσύνης. 
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Άλλα Θέματα  

Υλικά: Στην Ενότητα προτείνονται συγκεκριμένα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές 

για να κατασκευάσουν την ανεμογεννήτρια. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, πέραν των 

προτεινόμενων υλικών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο υλικό ως 

επιπρόσθετο υλικό ή για αντικατάσταση κάποιου υλικού από τον κατάλογο.  

Ομαδική Εργασία: Για την ολοκλήρωση της Ενότητας είναι σημαντικό να γίνει 

χωρισμός των μαθητών σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων. Η συνεργασία και 

επικοινωνία είναι μερος των στόχων της Ενότητας.  

Σχεδιασμός: Σημειώστε ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Ενότητας είναι οι 

μαθητές να εκτιμήσουν και να εφαρμόσουν τη διαδικασία σχεδιασμού 

ανεμογεννήτριας. Η κατασκευή του μοντέλου είναι ένα μέρος της συνολικής 

διαδικασίας του σχεδιασμού. Τα παιδιά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στο σχεδιασμό 

των πτερυγίων για να πετύχουν την καλύτερη λειτουργία της ανεμογεννήτριας.  

Επιπρόσθετες Πηγές  

http://practicalaction.org/   
(Practical Action: Φιλανθρωπικός Οργανισμός στην Ανάπτυξη Τεχνολογικών λύσεων σε 
αναπτυσσόμενες χώρες)  
 
http://www.garyfallidou.org/gr_ele_production.html   
(Παρουσιάζει απλά πειράματα με τον ηλεκτρισμό και τη λειτουργία της γεννήτριας)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=usISdE-WSWU   
(Βίντεο για τη χρήση των ΑΠΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες από την Practical Action)  
 
http://www.technologystudent.com/energy1/less7.htm   
(Πληροφορίες για την κατασκευή ανεμογεννήτριας)  
 
http://www.ourplanet.org.uk/wind-turbines-video.asp   
(Βίντεο για τις ανεμογεννήτριες)  
 
http://www.ourplanet.org.uk/turbine-blades-video.asp   
(Βίντεο για τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας) 

 

 

http://practicalaction.org/
http://www.garyfallidou.org/gr_ele_production.html
https://www.youtube.com/watch?v=usISdE-WSWU
http://www.technologystudent.com/energy1/less7.htm
http://www.ourplanet.org.uk/wind-turbines-video.asp
http://www.ourplanet.org.uk/turbine-blades-video.asp
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Ενέργεια για τον Κόσμο» 
Μάθημα Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο - 4ο 

(4 x 45΄) 

Α. Θεματική Ενότητα: Ενέργεια 
 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει: 

1. Να εξηγούν την έννοια και τη σημασία της ενέργειας για τον άνθρωπο. 

2. Να αναφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση 

ορυκτών καυσίμων ενέργειας και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής τους. 

3. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργειακής συνείδησης, μέσω εξοικονόμησης 

ενέργειας και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

4. Να αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογής των ΑΠΕ και τη συμβολή τους στη 

βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. 
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίζουν και αναφέρουν τις διάφορες μετατροπές της ενέργειας. 

2. Να κατηγοριοποιούν τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες. 

3. Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης για τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

4. Να επεξηγούν την αναγκαιότητα χρήσης των διαφόρων ΑΠΕ και πώς αυτές 

μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των αναπτυσσόμενων χωρών. 

5. Να εφαρμόζουν μέσα από κατασκευές τη χρήση της αιολικής ενέργειας ως μία 

μορφή ΑΠΕ στη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Η δραστηριότητα 1 εξετάζει το θέμα της 

Ενέργειας: τι είναι, τις μορφές της και τις 

διάφορες μετατροπές της. 

 Η δραστηριότητα 2 ασχολείται με τις 

Ενεργειακές Πηγές (ανανεώσιμες και μη 

ανανεώσιμες) και τα διάφορα προβλήματα 

που προκαλεί η αλόγιστη χρήση των μη 

ανανεώσιμων πηγών.  

 Η δραστηριότητα 3 καταπιάνεται με την 

Ηλεκτρική Ενέργεια: την κατανάλωση κάποιων 

συσκευών και την παραγωγή.  

 Η δραστηριότητα 4 εξετάζει το θέμα της 

Τεχνολογικής Δικαιοσύνης. 

 Η δραστηριότητα 5 εξετάζει την Αιολική 

Ενέργεια και τις ανεμογεννήτριες. 

 Η  δραστηριότητα  6  παρουσιάζει  το 

πρόβλημα και τις προδιαγραφές. 

 Στις  δραστηριότητες  7-9  οι  μαθητές 

σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τη λύση. 

 Η  δραστηριότητα 10  είναι  το  Φύλλο 

Αυτοαξιολόγησης των μαθητών. 

Σημείωση: Η ενότητα μπορεί να διδαχθεί 2 Χ 45΄. Σε τέτοια περίπτωση, οι δραστηριότητες 1, 2, 3 και 4 δεν θα διδαχθούν και οι Στόχοι Κλίμακας 1 και 2, όπως και οι Δείκτες 

Επιτυχίας 1, 2 και 3 δεν ισχύουν. 
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για την Ενότητα «Ενέργεια για τον κόσμο» 

Μάθημα Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

1ο  
(45΄) 

10΄ 1 
Οι μαθητές μελετούν για την Ενέργεια: την έννοια, τις μορφές της, τις 
μετατροπές της και τη σημασία της για την εξέλιξη του ανθρώπου. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 1 «Η 
Ενέργεια» 

Να γίνει αναφορά στο 
ρόλο της Ενέργειας για 
τον πολιτισμό. 

10΄ 2 
Κατηγοριοποίηση των πηγών ενέργειας σε: (α) μη ανανεώσιμες και (β) 
ανανεώσιμες και μελέτη των χαρακτηριστικών τους και επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 2 «Πηγές 
Ενέργειας» 
Παρουσίαση (ΡΡΤ) 
«Φωτο_Περιβαλλοντικής_Καταστρο
φής» 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να προβάλει τις 
φωτογραφίες που είναι 
στο φυλλάδιο. 

10΄ 3 
Συσκευές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και διάφοροι τύποι 
ηλεκτροπαραγωγών σταθμών ανάλογα με την πηγή ενέργειας που 
χρησιμοποιούν. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 3 «Η 
Ηλεκτρική Ενέργεια» 
Παρουσίαση (ΡΡΤ) 
«Η_Ηλεκτρική_Ενέργεια» 

Η παρουσίαση «Η 
Ηλεκτρική Ενέργεια» 
περιέχει και τις 
απαντήσεις του 
Φυλλαδίου 3. 

15΄ 4 
Η έννοια και η σημασία της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης και ο ρόλος των ΑΠΕ για 
την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (Millennium Development 
Goals). 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 4 
«Τεχνολογική Δικαιοσύνη και οι 
ΑΠΕ» 
Βίντεο ‘Practical Action Renewable 
Energy Video’ 

Το βίντεο διαρκεί 3 λεπτά, 
έχει ελληνικούς 
υποτίτλους. Πηγή: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=usISdE-
WSWU 

2ο  
(45΄) 

10΄ 5 
Οι ανεμογεννήτριες: τα βασικά μέρη, ο τρόπος λειτουργίας. 
Μικρό πείραμα δημιουργίας ηλεκτρογεννήτριας (1 μοτέρ, 2 καλώδια, 1 
φτερωτή/προπέλα, 1 μικροαμπερόμετρο). 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 5 
«Ανεμογεννήτριες» 
Βίντεο «Λειτουργία της 
Ανεμογεννήτριας» 

Το βίντεο διαρκεί 40΄ 
δευτ. 
Το πείραμα μπορεί να 
γίνει στην έδρα. 

10΄ 6 
Η κατάσταση και το πρόβλημα, προδιαγραφές της λύσης, διαθέσιμα υλικά και 
χρήσιμες κατασκευαστικές εισηγήσεις. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 6 «Η 
κατάσταση και το πρόβλημα» 
Παρουσίαση (ΡΡΤ) «Η κατάσταση, το 
πρόβλημα» 

Η παρουσίαση 
παρουσιάζει τις εικόνες 
και φωτογραφίες του 
φυλλαδίου. 
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25΄ 7 
Ο σχεδιασμός αρχικών και τελικών ιδεών για (α) την ανεμογεννήτρια και (β) τα 
πτερύγια. 
Κατασκευή της ανεμογεννήτριας (αν παραμείνει χρόνος). 

- Φυλλάδια Δραστηριοτήτων 7α, 7β 
και 7γ 

Οι μαθητές να εργαστούν 
σε μικρές ομάδες. 

3ο  
(45΄) 

45΄ 8 
Κατασκευή της ανεμογεννήτριας και δοκιμή της. 
Αυτοαξιολόγηση μαθητών. 

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 10 
«Αυτοαξιολόγηση» 

Παρουσίαση 
αποτελεσμάτων 

Σημείωση: Η ενότητα μπορεί να διδαχθεί 2 Χ 45΄. Σε τέτοια περίπτωση, οι δραστηριότητες 1, 2, 3 και 4 δεν θα διδαχθούν. Εισηγούμαστε όπως ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιήσει 
κάποιο από το υλικό της δραστηριότητας 4 για να θίξει το θέμα της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Η Ενέργεια 
Τι είναι Ενέργεια;  
Η ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που συνοδεύει κάθε μεταβολή στο φυσικό μας κόσμο. Η 

ενέργεια γίνεται, κυρίως, αισθητή εκ του αποτελέσματός της, που είναι γνωστό ως έργο και 

ευθύνεται για τις διάφορες μεταβολές που παρατηρούνται στον υλικό κόσμο. 
 

Παράδειγμα: Το νερό δέχεται θερμική ενέργεια και αλλάζει από υγρή σε αέρια 

μορφή. Έτσι, η ενέργεια που δέχθηκε το νερό προκάλεσε την αλλαγή του 

νερού από υγρή σε αέρια μορφή (έργο). 
 
Μορφές Ενέργειας  
Ανάλογα με την προέλευσή της και τον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε ονομάζουμε την ενέργεια  
κινητική, δυναμική, ηλεκτρική, χημική, πυρηνική, θερμική. 
 
Μετατροπή Ενέργειας  
Η ενέργεια δεν μπορεί ούτε να δημιουργηθεί από το μηδέν, αλλά ούτε και να καταστραφεί. Απλώς, 
αλλάζει από τη μια μορφή στην άλλη. 
 

Παράδειγμα: Όταν κρατάμε τη χορδή του τόξου τεντωμένη ασκούμε σ’ αυτή 

δύναμη και έτσι η χορδή έχει δυναμική ενέργεια. Όταν αφήσουμε τη χορδή, το 

βέλος αποκτά κινητική ενέργεια. Σε αυτήν τη μεταβολή λέμε ότι η δυναμική 

ενέργεια της χορδής μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια του βέλους. 
 

 Μελετήστε και συζητήστε τις πιο κάτω μετατροπές ενέργειας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Να αναφέρετε τη μετατροπή της Ηλεκτρικής Ενέργειας που συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαβάστε και συζητήστε - Ενέργεια και Πολιτισμός  
Η ενέργεια είναι μια υπηρεσία ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, αφού αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

για την επιβίωσή του (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, γεωργία, μεταφορές, παραγωγή τροφίμων και άλλων 

αγαθών), την ανάπτυξη της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της οικονομίας και του πολιτισμού. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Πηγές Ενέργειας 
 
Κατηγορίες ενεργειακών πηγών  
Η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ενεργειακής πηγής, δηλαδή 
μιας «αποθήκης» από την οποία να αντλείται. Οι ενεργειακές πηγές ταξινομούνται σε:  

o μη ανανεώσιμες και   
o ανανεώσιμες  

 
 Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
   

-   Γαιάνθρακες: λιγνίτης, ανθρακίτης, κ.τ.λ. -   Ηλιακή (από τον ήλιο) 
-   Πετρέλαιο:  μαζούτ,  πετρέλαιο,  βενζίνη, -   Υδραυλική (από το νερό) 

 κηροζίνη κ.λπ. -   Αιολική (από τον άνεμο) 
- Φυσικό αέριο -   Βιομάζα  (οργανική  ύλη  που  μπορεί  να 
- Πυρηνική Ενέργεια χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο) 

  -  Γεωθερμική (από το εσωτερικό της γης) 
- Δεν  μπορούν  να  ανανεώσουν  σε  εύλογο Χαρακτηρίζονται οι πηγές που μπορούν με φυσικό 

 χρονικό διάστημα την αποθηκευμένη τους τρόπο  να  ανανεώσουν  σε  σύντομο  χρονικό 
 ενέργεια. διάστημα την αποθηκευμένη τους ενέργεια. 

- Η διαδικασία σχηματισμού τους διήρκεσε  
 εκατομμύρια χρόνια.  

Η  αλόγιστη  χρήση  τους  έχει  οδηγήσει  σε Η χρήση τους εξυπηρετεί το στόχο της προστασίας 
ενεργειακές κρίσεις, αλλά και στη δημιουργία του   περιβάλλοντος,   καθώς   πρόκειται   για 

σειράς περιβαλλοντικών προβλημάτων (εκπομπές «καθαρές»  και  φιλικές  προς  το  περιβάλλον 
CO2)  ενεργειακές πηγές. 

   
 
Επιβάρυνση του Περιβάλλοντος  
Ένα, όμως, από τα σοβαρότερα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση των μη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ορυκτών καυσίμων) είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 
 

 Παρατηρήστε τις πιο κάτω εικόνες και καταγράψετε κάτω από την καθεμιά το θέμα- 


πρόβλημα που παρουσιάζει: μόλυνση αέρα από καυσαέρια, ξηρασίες - ανομβρίες, λιώσιμο 
πάγων, αποψίλωση δασών, π λημμύρες, μόλυνση εδάφους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1------------------------------- 2 ------------------------------- 3-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4------------------------------- 5------------------------------- 6-------------------------------- 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Η Ηλεκτρική Ενέργεια 
 
Τι έκανες σήμερα το πρωί που απαιτούσε τη χρήση του ηλεκτρισμού; 
 
.............................................................................................................. ........... 
 
.........................................................................................................................  
 
Ποια από τις πιο κάτω συσκευές καταναλώνει περισσότερη ενέργεια;  
(Θεωρούμε ως δεδομένο ότι λειτουργούν για το ίδιο χρονικό διάστημα) 
 

1  2  3 
     

 
Ποια από τις πιο κάτω συσκευές καταναλώνει περισσότερη ενέργεια στη διάρκεια ενός έτους, 
σε ένα μέσο νοικοκυριό; Αριθμήστε με 1, 2 και 3 (1 = περισσότερη ενέργεια) 
 
 
 
 
 
 

...... ....... ...... 
 
 
 
Πού παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια;  
Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, που χρησιμοποιούν ως 

καύσιμη ύλη ορυκτά καύσιμα όπως ο λιγνίτης, το κάρβουνο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 

Επίσης, παράγεται σε πυρηνικά εργοστάσια. Τέλος, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς, σε αιολικά πάρκα και σε φωτοβολταϊκά πάρκα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4                          5 
 
Να ονομάσεις τους πιο πάνω ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς: 
 

1 ............................................................... 4 .................................................................. 

2 ............................................................... 5 ................................................................... 
3 ...............................................................  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Τεχνολογική Δικαιοσύνη και οι ΑΠΕ 
 
Τι είναι η Τεχνολογική Δικαιοσύνη; 
 
Περίπου 1.4 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν 
έχουν ηλεκτρισμό (ΙΕΑ, 2009).  
Αυτό είναι το 1/5 του συνολικού πληθυσμού. 
 
Είναι δίκαιο;  
Όχι, δεν είναι δίκαιο. Θεωρούμε ότι όλοι 

άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση στον 

ηλεκτρισμό, ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή 

ποιότητα ζωής. Αυτό ονομάζεται  
«Τεχνολογική Δικαιοσύνη». 
 
 

Τεχνολογική Δικαιοσύνη = το δικαίωμα του καθενός να έχει πρόσβαση στην 
τεχνολογία που χρειάζεται για να ζει μια αξιοπρεπή ζωή. 

 
 
 
Τι άλλο γίνεται για να βοηθηθούν οι άνθρωποι που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες;  
Το έτος 2000, οι ηγέτες του κόσμου μαζεύτηκαν 

και αποφάσισαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους 

στις αναπτυσσόμενες χώρες να βγουν από τη 

φτώχεια και να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. 

Έθεσαν 8 διαφορετικούς στόχους που 

επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν μέχρι το 

2020. Αυτοί οι στόχοι ονομάζονται  
Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας. 

 
Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας  

1. Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας   
2. Επίτευξη παγκόσμιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης   
3. Προώθηση της ισότητας των φύλων  
4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας   
5. Βελτίωση της υγείας των μητέρων  
6. Καταπολέμηση ασθενειών (AIDS, ελονοσία κ.ά.)   
7. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας   
8. Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας  

 
Γιατί ο ηλεκτρισμός είναι τόσο σημαντικός για την Τεχνολογική Δικαιοσύνη;  
Παρακολουθήστε  το βίντεο  ‘Practical Action  Renewable  Energy Video’  και  σημειώστε: 
(α)  τα  προβλήματα που  προκαλεί  η απουσία  του  ηλεκτρισμού στους  ανθρώπους  και  
(β) τους τρόπους με τους οποίους η φιλανθρωπική οργάνωση Practical Action βοηθάει τους 
κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών σε αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν ηλεκτρισμό. 
 
......................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Εφαρμογές ΑΠΕ για την παροχή ενέργειας (ΡΡΤ)  
Παρακολουθήστε την παρουσίαση «Εφαρμογές ΑΠΕ σε Αναπτυσσόμενες Χώρες» και συζητήστε τους 

τρόπους με τους οποίους η οργάνωση Practical Action βοηθά τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών 

να βελτιώσουν τη ζωή τους με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Ανεμογεννήτριες 
 
Ένας τρόπος για να παράγουμε ηλεκτρισμό είναι με τη χρήση της δύναμης του ανέμου.  

• Οι ανεμογεννήτριες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική.   
• Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να παρέχουν ενέργεια σε απομακρυσμένες κοινότητες που δεν 

συνδέονται με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.   
• Ο άνεμος είναι μια ανανεώσιμη, καθαρή πηγή ενέργειας που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.   
• Η κινητική ενέργεια του ανέμου ονομάζεται αιολική, από το θεό Αίολο, που στην αρχαία 

ελληνική μυθολογία ήταν ο θεός των ανέμων.  
 
Πώς λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες;  
Η λειτουργία της ανεμογεννήτριας βασίζεται 

στη κίνηση των πτερυγίων της (φτερωτή), τα 

οποία περιστρέφονται όταν φυσά. Η κίνηση 

αυτή μεταδίδεται σε ένα άξονα περιστροφής 

και μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα από 

μια γεννήτρια. Η απόδοση της 

ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μέγεθός 

της και την ταχύτητα του ανέμου .  

 

Η πιο σημαντική εφαρμογή των 
ανεμογεννητριών είναι η σύνδεσή τους με το  
 
ηλεκτρικό δίκτυο. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τα αιολικά πάρκα διοχετεύεται στο δίκτυο. 

Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα οι ανεμογεννήτριες να λειτουργούν αυτόνομα για κάλυψη ή 

συμπλήρωση ενεργειακών αναγκών απομακρυσμένων κατοικιών, αγροκτημάτων κ.ο.κ.  

 
Βίντεο  
Παρακολουθήστε το βίντεο «Λειτουργία της Ανεμογεννήτριας» σχετικά με τον τρόπο που η 
ανεμογεννήτριες λειτουργούν για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. 
 

Επιπρόσθετα, μπορείτε να επισκεφτείτε την πιο κάτω ιστοσελίδα για να 
παρακολουθήσετε την προσομοίωση για τα μέρη και τη λειτουργία της 
ανεμογεννήτριας:  http://energy.gov/eere/wind/how-does-wind-turbine-work 



 
Φτιάξτε γρήγορα μια πρόχειρη ανεμογεννήτρια 
 

Θα χρειαστείτε: 
 

- 2 καλώδια με κροκοδειλάκια   
- 1 μικροαμπερόμετρο (μιλιαμπερόμετρο)   
- 1 μοτεράκι (θα το χρησιμοποιήσετε ως γεννήτρια)   
- 1 φτερωτή (προπέλα)  

 
Ενώστε το μοτεράκι και το μικροαμπερόμετρο με τα κροκοδειλάκια.  
Περιστρέψτε τη φτερωτή με το χέρι σας και παρατηρήστε την ένδειξη στο μικροαμπερόμετρο. 

Η περιστροφική ενέργεια της φτερωτής μετατρέπεται από τη γεννήτρια σε ηλεκτρική. 

http://energy.gov/eere/wind/how-does-wind-turbine-work
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Η κατάσταση και το πρόβλημα 
 
 

Η κατάσταση 
Είστε μέλος μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης. Η ομάδα σας βρίσκεται σε ένα 

απομακρυσμένο χωριό στο Περού, το οποίο δεν διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια. Η 

αποστολή σας είναι να βοηθήσετε τους κατοίκους της κοινότητας να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψουν κάποιες από τις βασικές καθημερινές 

τους ανάγκες. 
 

Το πρόβλημα 
Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο μίας ανεμογεννήτριας, 

η οποία θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και θα καλύπτει 

κάποιες από τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, όπως ο 

φωτισμός. 
 
 
Καθώς σχεδιάζετε την κατασκευή σας, πρέπει να θυμάστε τις ακόλουθες 
προδιαγραφές. 
 
Η κατασκευή σας πρέπει:   

 Να κατασκευαστεί από υλικά που θα σας δώσει ο καθηγητής σας. 
 Να μετατρέπει την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική. 
 Να παράγει τη μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια. 
 Η κατασκευή σας να είναι ανθεκτική και σταθερή. 



Η δοκιμή της ανεμογεννήτριας  
 
Η ανεμογεννήτριά σας θα δοκιμαστεί με τον εξής τρόπο:   
Αφού ολοκληρώσετε την ανεμογεννήτριά σας, ενώστε τη γεννήτρια (μοτέρ) με ένα 

αμπερόμετρο με τη βοήθεια 2 καλωδίων (κροκοδειλάκια). Στη συνέχεια, 

τοποθετήστε την ανεμογεννήτρια απέναντι από ένα ηλεκτρικό αεριστήρα σε 

απόσταση 1 μέτρου. Ξεκινήστε τον αεριστήρα και καταγράψτε την ένδειξη στο 

αμπερόμετρο. Επαναλάβετε τη δοκιμή 3 φορές κάνοντας αλλαγές στην κατεύθυνση 

των πτερυγίων. Στην περίπτωση που δεν έχετε αεριστήρα χρησιμοποιήστε ένα 

φουσκωμένο μπαλόνι από απόσταση 20-30 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Για τη δοκιμή θα χρειαστείτε: 1 μικροαμπερόμετρο, 2 καλώδια (κροκοδειλάκια), 1 αεριστήρα ή 1 μπαλόνι 
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Διαθέσιμα υλικά 
 
Πιο κάτω δίνεται ενδεικτικά ένας κατάλογος με τα υλικά που θα χρειαστείτε. Σε 
συνεννόηση με τον καθηγητή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα υλικά που 
δεν είναι στον κατάλογο. 
 

1 2 3   

   4  
     

30Χ30 εκ. πλαστικό φύλλο 2- 3 Χαρτόνια Α4 1 τροχαλία 1 μοτέρ  με  την 
με κυψελίδες (κόριφλουτ)  (διάμετρο 50-70 χιλ.) τροχαλία του 
5 6 7 8  

    
ξύλινοι άξονες 1μ., δ. 3 χιλ 1 πλαστικό μπουκάλι χαλίκια ή άμμος κολλητική ταινία 
(ή ξύλινα καλαμάκια) (γάλακτος ή νερού 1.5-2 L) (περίπου 300 γρ.)   

 
 
Χρήσιμες Πληροφορίες  
Οι πιο κάτω πληροφορίες έχουν σκοπό να σας δώσουν κάποιες ιδέες και εισηγήσεις για 
την κατασκευή της ανεμογεννήτριας. 

1. Χρησιμοποιήστε το πλαστικό μπουκάλι για να φτιάξετε τον πύργο της 
ανεμογεννήτριας (εικ. 1).  

2. Για καλύτερη σταθερότητα του μπουκαλιού, βάλτε μέσα σε αυτό λίγα χαλίκια ή 
άμμο (εικ. 1).  

3. Στερεώστε ένα κομμάτι κόριφλουτ στο στόμιο του μπουκαλιού με κολλητική 
ταινία (εικ. 1).  

4. Στερεώστε με κολλητική ταινία το μοτέρ (γεννήτρια) πάνω στο κόριφλουτ. 
Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ εξέχει από το μπουκάλι, ώστε να μην εμποδίζει τα 
πτερύγια (εικ. 2).  

5. Με τη βοήθεια του μοιρογνωμονίου σημαδέψτε τα σημεία στα οποία θα 
εφαρμοστούν τα πτερύγια, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των πτερυγίων που 
θα έχει η ανεμογεννήτρια.  

6. Τρυπήστε τα σημεία στην τροχαλία με αρίδα που να έχει διάμετρο ίση με τη 
διάμετρο των αξόνων ή των ξύλινων καλαμακιών (εικ. 3).  

7. Σχεδιάστε και κόψτε τα πτερύγια. Αν θα χρησιμοποιήσετε κόριφλουτ, προσέξτε 
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ώστε στο κάτω μέρος των πτερυγίων να υπάρχουν οι κυψελίδες για να 
εφαρμόσουν μέσα οι άξονες (εικ. 4).  

8. Είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε την ανεμογεννήτριά σας (εικ. 5).  

 

 

1    2       3           4          5 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7α: Σχεδιασμός αρχικών ιδεών  
Σχεδιάστε: (α) στο κουτί Α, την ανεμογεννήτριά σας και (β) στο κουτί Β, τα πτερύγια της ανεμογεννήτριάς σας.  
Μοιραστείτε τις ιδέες που σχεδιάσατε και συγκρίνετέ τις μεταξύ σας στην ομάδα σας. Σκεφτείτε ποιες ιδέες σας ανταποκρίνονται καλύτερα 

στις ανάγκες του προβλήματος. Χρησιμοποιήστε τις ατομικές ιδέες για να επιλέξετε και να διαμορφώσετε το τελικό σχέδιο για την ομάδα σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α: ανεμογεννήτρια Β: πτερύγια 

Απαντήστε για τα πτερύγια:  
- Πόσα πτερύγια θα έχει η ανεμογεννήτρια; ................................   
- Τι υλικό θα χρησιμοποιήσετε; ....................................................   
- Τι σχήμα έχουν τα πτερύγια; ......................................................   
- Ποιες είναι οι διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος); ...............................  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7β: Σχεδιασμός τελικής ιδέας για την ανεμογεννήτρια. 
 
Παρουσιάστε το τελικό σχέδιο της ιδέας της ομάδας σας για την ανεμογεννήτρια σημειώνοντας επεξηγηματικά σχόλια όπου χρειάζεται (π.χ. 
διαστάσεις, υλικό). Τα κουτιά στο τετραγωνισμένο χαρτί έχουν διαστάσεις 1 Χ 1 εκ. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7γ: Σχεδιασμός τελικής ιδέας για τα πτερύγια.  
Παρουσιάστε το τελικό σχέδιο της ιδέας της ομάδας σας για τα πτερύγια της ανεμογεννήτριάς σας, σημειώνοντας επεξηγηματικά 
σχόλια όπου χρειάζεται (π.χ. διαστάσεις, υλικό). Σχεδιάστε μόνο 1 πτερύγιο. 
Τα κουτιά στο τετραγωνισμένο χαρτί έχουν διαστάσεις 1 Χ 1 εκ. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8: Αυτοαξιολόγηση 
Όνομα Ομάδας: ______________________ 
 
Παρακολουθήστε την παρουσίαση της κάθε ομάδας και δώστε ένα βαθμό από το 1 μέχρι το 10 για κάθε ένα από τα πιο κάτω ερωτήματα (το 1 

είναι ο χαμηλότερος βαθμός και το 10 ο υψηλότερος). Υπολογίστε το συνολικό βαθμό. 

 

 

Όνομα ομάδας 

που αξιολογείται 

1 

Πόσο καλός είναι 

ο όλος 

σχεδιασμός του 

μοντέλου; 

2 

Πόσο 

πετυχημένη ήταν 

η επιλογή των 

υλικών; 

3 

Πόσο σταθερή 

και ανθεκτική 

είναι η 

ανεμογεννήτρια; 

4 

Πόσο καλά 

εργάστηκαν και 

συνεργάστηκαν 

μεταξύ τους τα 

μέλη της ομάδας; 

5 

Πόσο καλά τα 

πήγε το μοντέλο 

στο τεστ; 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(από το 50) 
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Παρουσίαση «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» 
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Παρουσίαση «Η ηλεκτρική ενέργεια» 
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Παρουσίαση «Η κατάσταση και το πρόβλημα» 
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Παρουσίαση «Φωτογραφίες Περιβαλλοντικής Καταστροφής» 
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Διδακτικές Ενότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

2. Θεματική Περιοχή Α.Π. «Ενέργεια» 

2.2 Διδακτική Ενότητα 2: «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή» 

Η Ενότητα 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι που ζουν σε 

φτωχές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ότι δεν έχουν πρόσβαση σε 

ηλεκτρική ενέργεια. Ιδιαίτερα έντονο είναι, επίσης, το πρόβλημα των μολυσματικών 

ασθενειών, όπως του Δάγκειου πυρετού και της Μαλάριας, με αποτέλεσμα 

εκατομμύρια άνθρωποι στις χώρες αυτές να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο. Η 

Ενότητα «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή» επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν 

για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν σε φτωχογειτονιές και 

για το ρόλο των φιλανθρωπικών οργανισμών στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν 

τους κατοίκους που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η ενότητα δίνει την ευκαιρία 

στους μαθητές να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν την τεχνολογία των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και, συγκεκριμένα, των φωτοβολταϊκών, για τη μετατροπή της 

Ηλιακής Ενέργειας σε Ηλεκτρική Ενέργεια, ώστε να βοηθήσουν τους ανθρώπους να 

αποκτήσουν πρόσβαση στον ηλεκτρισμό. 

Η Ενότητα «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή» έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους 

μαθητές σας να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργήσουν για τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης και γενικά της ζωής των ανθρώπων που ζουν σε φτωχές 

περιοχές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, η Ενότητα καταπιάνεται με το 

θέμα της αξιοποίησης των φωτοβολταϊκών για τη μετατροπής της ηλιακής ενέργειας 

σε ηλεκτρική ενέργεια, με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, όπως για 

παράδειγμα στην εγκατάσταση λαμπτήρων φωτισμού και στην εγκατάσταση 

ανεμιστήρων οροφής στο σπίτι, για την αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών 

της Μαλάριας και του Δάγκειου Πυρετού. Το υλικό της Ενότητας περιλαμβάνει 

ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες και είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τους 

μαθητές της Α΄-Β΄ Γυμνασίου και είναι, επίσης, εναρμονισμένο με τους Στόχους 

Κλίμακας και τους Δείκτες Επιτυχίας του κυπριακού Αναλυτικού Προγράμματος του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η Ενότητα μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με 

το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, τις ανάγκες και τα δεδομένα της τάξης του 

εκπαιδευτικού.  
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Περιεχόμενο Ενοτήτων 

Για τη διδασκαλία της Ενότητας «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή» προτείνονται 

συνολικά 5 διδακτικοί περίοδοι των 45 λεπτών (5 x 45΄). Η ενότητα είναι χωρισμένη 

σε 2 ανεξάρτητα μέρη: 

 Το Α΄ μέρος είναι εισαγωγικό και καλύπτει γενικά θέματα για την Ενέργεια 

(μορφές, παραγωγή, μετατροπές, ΑΠΕ) και για τη διδασκαλία του απαιτείται 

1 διδακτική περίοδος (1Χ45΄). Και οι 4 δραστηριότητες του 1ου μέρους είναι οι 

ίδιες με αυτές της Ενότητας «Ενέργεια για τον κόσμο», γι’ αυτό αν οι μαθητές 

τις έχουν ήδη διδαχθεί δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουν.  

 Το Β΄ μέρος επικεντρώνεται στη χρήση των φωτοβολταϊκών ως βασικό 

στοιχείο για την επίλυση του προβλήματος που αφορά στη μετατροπή της 

ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Για τη διδασκαλία του Β΄ μέρους 

υπολογίζεται ότι χρειάζονται 4 διδακτικές περίοδοι (4 Χ 45΄), 

συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για την κατασκευή. 

Η ενότητα περιλαμβάνει 2 Πίνακες που παρουσιάζουν: (α) Τους Στόχους και Δείκτες 

Επιτυχίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρου και (β) Το Διάγραμμα 

Δραστηριοτήτων του μαθήματος. Στον πρώτο πίνακα καταγράφονται οι Στόχοι και 

οι Δείκτες Επιτυχίας του ΑΠ που καλύπτονται μέσα από τη διδασκαλία του κάθε 

μαθήματος (Παρ. 1). Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τις μαθησιακές 

δραστηριότητες και την πορεία του μαθήματος (Παρ. 1). 
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Δραστηριότητες της Ενότητας 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το περιεχόμενο της ενότητας. 

Μ έ ρ ο ς  Μ ά θ η μ α Χρόνος Δραστηριότητα 

Α΄ 
1ο 

(45΄) 

10΄ 1 

Οι μαθητές μελετούν για την Ενέργεια: την έννοια, τις 

μορφές της,  τις μετατροπές της και τη σημασία της για την 

εξέλιξη του ανθρώπου. 

10΄ 2 

Κατηγοριοποίηση των πηγών ενέργειας σε: (α) μη 

ανανεώσιμες και (β) ανανεώσιμες και μελέτη των 

χαρακτηριστικών τους και  επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος. 

10΄ 3 

Συσκευές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

διάφοροι τύποι ηλεκτροπαραγωγών σταθμών, ανάλογα με 

την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν. 

15΄ 4 

Η έννοια και η σημασία της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης και 

ο ρόλος των ΑΠΕ για την επίτευξη των Αναπτυξιακών 

Στόχων της Χιλιετίας (Millennium Development Goals). 

Β΄ 

2ο 

(45΄) 

5΄ 5 
Οι μαθητές μελετούν την κατάσταση, το πρόβλημα τις 

προδιαγραφές της λύσης και τα διαθέσιμα υλικά. 

10΄ 6 

Οι μαθητές μελετούν βασικές πληροφορίες για τον Ήλιο, 

την Ηλιακή Ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και 

παρακολουθούν βίντεο για τη λειτουργία των ΦΒ. 

15΄ 7  
Οι μαθητές πειραματίζονται και διερευνούν τη σχέση της 

κλίσης με την παραγωγή των φωτοβολταϊκών. 

15΄ 8 

Οι μαθητές πειραματίζονται και συγκρίνουν τη σχέση του 

ηλεκτρικού κυκλώματος με 2 συσκευές (αντιστάσεις) 

συνδεδεμένες σε σειρά και παράλληλα. 

3ο-5ο  

(135΄)  

120΄ 9 
Οι μαθητές σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τη λύση για το 

σπίτι και το ηλεκτρικό κύκλωμα. 

15΄ 10 Παρουσίαση εργασιών – αξιολόγηση – αναστοχασμός 

Σημείωση: Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν θα διδαχθούν τις δραστηριότητες 1-

4, επειδή τις έχουν ήδη διδαχθεί από την Ενότητα «Ενέργεια για τον Κόσμο» ή από 

άλλο μάθημα, τότε η ενότητα μπορεί να διδαχθεί σε 4 Χ 45΄. Σε κάθε περίπτωση, 

εισηγούμαστε όπως ο/η εκπαιδευτικός επαναφέρει επιγραμματικά το θέμα της 

Τεχνολογικής Δικαιοσύνης.  
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Άλλα Θέματα 

Το πρόβλημα: Το πρόβλημα στην Ενότητα έχει ως εξής:   

«Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο σπιτιού στο οποίο θα εγκαταστήσετε 1 

ηλεκτρικό ανεμιστήρα οροφής και 1 τουλάχιστον ηλεκτρικό λαμπτήρα. Το 

σπίτι θα έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται με τη χρήση 

φωτοβολταϊκού πλαισίου.» 

Η έμφαση στο πρόβλημα είναι στην κατασκευή του ηλεκτρικού 

κυκλώματος με 1 φωτοβολταϊκό, το οποίο θα τροφοδοτεί 2 

ηλεκτρικές συσκευές (μοτέρ και λαμπτήρα) σε παράλληλη σύνδεση, 

η λειτουργία των οποίων θα ελέγχεται με ξεχωριστούς διακόπτες. 

Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να αναλωθεί πολύς χρόνος στην 

κατασκευή του σπιτιού. Έτσι, για σκοπούς εξοικονόμησης χρόνου 

εισηγούμαστε, για την κατασκευή της δομής του σπιτιού, τα παιδιά 

να αξιοποιήσουν υλικά όπως χαρτόκουτο ή κουτί παπουτσιών.  

Υλικά: Στην Ενότητα προτείνονται συγκεκριμένα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές 

για να φτιάξουν την κατασκευή τους. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, πέραν των 

προτεινόμενων υλικών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο υλικό ως 

επιπρόσθετο υλικό ή για αντικατάσταση κάποιο υλικού από τον κατάλογο. 

Λογισμικά: Στη δραστηριότητα 8, οι μαθητές πειραματίζονται 

με υλικά για να διερευνήσουν και να συγκρίνουν το ηλεκτρικό 

κύκλωμα με 2 ηλεκτρικές συσκευές συνδεδεμένες σε σειρά και 

παράλληλα. Εάν τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές, η διερεύνηση μπορεί να γίνει σε εικονικό 

εργαστηριακό περιβάλλον με τη βοήθεια συγκεκριμένων λογισμικών, όπως το Virtual 

Electronic Lab.  

Ομαδική Εργασία: Για την ολοκλήρωση της Ενότητας είναι σημαντικό να γίνει 

χωρισμός των μαθητών σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων. Η συνεργασία και 

επικοινωνία είναι μέρος των στόχων της Ενότητας. 

Σχεδιασμός: Ένας από τους βασικούς στόχους της Ενότητας είναι οι μαθητές  να 

εκτιμήσουν και να εφαρμόσουν τη διαδικασία του σχεδιασμού. Η κατασκευή του 

μοντέλου είναι ένα μέρος της συνολικής διαδικασίας του σχεδιασμού. Τα παιδιά θα 

πρέπει να έχουν ευκαιρίες για συνεχή ανατροφοδότηση και αναστοχασμό, όπως 

επίσης και χρόνο για παρουσίαση της εργασίας τους στην τάξη. 
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Επιπρόσθετες Πηγές 

http://practicalaction.org/ 
(Practical Action: Φιλανθρωπικός Οργανισμός στην Ανάπτυξη Τεχνολογικών 
λύσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες) 
 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/7FCCCC67119C7A3AC2257586003AC345/

$file/%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%98%CE%95%CE%

A1%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97

%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20-

%20%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%A4%CE%91%C

E%AA%CE%9A%CE%91.pdf  

(«Ηλιακά Θερμικά Συστήματα – Φωτοβολταϊκά» από το Ίδρυμα Έρευνας Κύπρου) 

 

http://www.garyfallidou.org/gr_ele_production.html 

(Παρουσιάζει απλά πειράματα με τον ηλεκτρισμό και τη λειτουργία της 

γεννήτριας) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=usISdE-WSWU  

(Βίντεο για τη χρήση των ΑΠΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες από την Practical Action) 

https://www.youtube.com/watch?v=x2zjdtxrisc 

(Βίντεο για τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών) 

 

  

http://practicalaction.org/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/7FCCCC67119C7A3AC2257586003AC345/$file/%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20-%20%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%A4%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%91.pdf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/7FCCCC67119C7A3AC2257586003AC345/$file/%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20-%20%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%A4%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%91.pdf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/7FCCCC67119C7A3AC2257586003AC345/$file/%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20-%20%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%A4%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%91.pdf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/7FCCCC67119C7A3AC2257586003AC345/$file/%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20-%20%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%A4%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%91.pdf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/7FCCCC67119C7A3AC2257586003AC345/$file/%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20-%20%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%A4%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%91.pdf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/7FCCCC67119C7A3AC2257586003AC345/$file/%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20-%20%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%A4%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%91.pdf
http://www.garyfallidou.org/gr_ele_production.html
https://www.youtube.com/watch?v=usISdE-WSWU
https://www.youtube.com/watch?v=x2zjdtxrisc
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας 

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας – Ενότητα ‘Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή’ 

Α. Θεματική Ενότητα: Ενέργεια 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 - Οι μαθητές πρέπει:  

1. Να εξηγούν την έννοια και τη σημασία της ενέργειας για τον άνθρωπο. 

2. Να αναφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση ορυκτων 

καυσίμων ενέργειας και να προτείνουν τρόπους αντμετώπισής  τους. 

3. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργειακής συνείδησης, μέσω εξοικονόμησης 

ενέργειας και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

4. Να αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογής των ΑΠΕ και τη συμβολή τους στη βελτίωση 

της ζωής των ανθρώπων. 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίζουν και αναφέρουν τις διάφορες μετατροπές της ενέργειας. 

2. Να κατηγοριοποιούν  τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες. 

3. Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της Τεχνολογικής Διακιοσύνης για την 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

4. Να επεξηγούν την αναγκαιότητα χρήσης των διαφόρων ΑΠΕ και πώς αυτές μπορούν 

να βοηθήσουν ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των αναπτυσσόμενων χωρών. 

5. Να εφαρμόζουν μέσα από κατασκευές τη χρήση της ηλιακής ενέργειας μέσω 

φωτοβολταϊκών ως μία μορφή  ΑΠΕ στη δημιουργία ηλεκρικής ενέργειας. 

6. Να κατανοούν το ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά και παράληλη σύνδεση με 2 ή  

περισσότερες συσκευές και να το εφαρμόζουν στις κατασκευές τους. 
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή» 

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 

Α. Θεματική Ενότητα: Ενέργεια 
 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  
1. Να εξηγούν την έννοια και τη σημασία της ενέργειας για τον άνθρωπο. 

2. Να αναφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση ορυκτών 

καυσίμων ενέργειας και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής  τους. 

3. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργειακής συνείδησης, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας 

και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

4. Να αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογής των ΑΠΕ και τη συμβολή τους στη βελτίωση της 

ζωής των ανθρώπων. 
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίζουν και αναφέρουν τις διάφορες μετατροπές της ενέργειας. 

2. Να κατηγοριοποιούν τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες. 

3. Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης, για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

4. Να επεξηγούν την αναγκαιότητα χρήσης των διάφορων ΑΠΕ και πώς αυτές μπορούν να 

βοηθήσουν, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των αναπτυσσόμενων χωρών.  

5. Να εφαρμόζουν μέσα από κατασκευές τη χρήση της ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών, 

ως μία μορφή ΑΠΕ για τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας. 

6. Να κατανοούν το ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά και παράλληλη σύνδεση με 2 ή  περισσότερες 

συσκευές και να το εφαρμόζουν στις κατασκευές τους. 

- Η δραστηριότητα 1 εξετάζει το θέμα της Ενέργειας: 

μορφές και μετατροπές της.* 

- Η δραστηριότητα 2 ασχολείται με τις ανανεώσιμες 

και μη ανανεώσιμες Ενεργειακές Πηγές. * 

- Η δραστηριότητα 3 καταπιάνεται με την Ηλεκτρική 

Ενέργεια: την κατανάλωση κάποιων συσκευών και 

την παραγωγή. * 

- Η δραστηριότητα 4 εξετάζει το θέμα της 

Τεχνολογικής Δικαιοσύνης. * 

- Η δραστηριότητα 5 παρουσιάζει το πρόβλημα, τις 

προδιαγραφές της λύσης και τα διαθέσιμα υλικά. 

- Η δραστηριότητα 6 εξετάζει την Ηλιακή Ενέργεια και 

τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. 

- Στη δραστηριότητα 7 οι μαθητές διερευνούν τη 

σχέση μεταξύ κλίσης και παραγωγής των 

φωτοβολταϊκών. 

- Στη δραστηριότητα 8 οι μαθητές διερευνούν το 

ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά και σε παράλληλη 

σύνδεση.  

- Στις δραστηριότητες 9 οι μαθητές σχεδιάζουν τις 

ιδέες τους για λύση του προβλήματος. 

- Στη δραστηριότητα 10 οι μαθητές συμπληρώνουν το 

Φύλλο Αξιολόγησης για τους συμμαθητές τους. 

Σημείωση: Η ενότητα μπορεί να διδαχθεί 4 Χ 45΄. Σε τέτοια περίπτωση, οι δραστηριότητες 1, 2, 3 και 4 δεν θα διδαχθούν και οι Στόχοι Κλίμακας 1 και 2, όπως και οι Δείκτες 

Επιτυχίας 1, 2 και 3, δεν ισχύουν. * Οι δραστηριότητες 1 ως 4 είναι ακριβώς οι ίδιες όπως στην ενότητα «Ενέργεια για τον Κόσμο». 
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για την Ενότητα «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή» 

Μ ά θ η μ α Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Σχόλια 

1ο 

(45΄) 

10΄ 1 

Οι μαθητές μελετούν για την Ενέργεια: έννοια, 

μορφές, μετατροπές και σημασία για την εξέλιξη 

του ανθρώπου. 

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 1 «Η Ενέργεια» 
Να γίνει αναφορά στο ρόλο της 

Ενέργειας για τον πολιτισμό. 

10΄ 2 

Κατηγοριοποίηση των πηγών ενέργειας σε: (α) μη 

ανανεώσιμες και (β) ανανεώσιμες και μελέτη των 

χαρακτηριστικών τους και επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος. 

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 2 «Πηγές Ενέργειας» 
- Παρουσίαση (ΡΡΤ) 

«Φωτο_Περιβαλλοντικής_Καταστροφής» 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προβάλει τις 

φωτογραφίες που είναι στο φυλλάδιο. 

10΄ 3 

Συσκευές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

διάφοροι τύποι ηλεκτροπαραγωγών σταθμών, 

ανάλογα με την πηγή ενέργειας που 

χρησιμοποιούν. 

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 3 «Η Ηλεκτρική 
Ενέργεια» 

- Παρουσίαση (ΡΡΤ) «Η_Ηλεκτρική_Ενέργεια» 

Η παρουσίαση «Η Ηλεκτρική Ενέργεια» 

περιέχει και τις απαντήσεις του 

Φυλλαδίου 3. 

15΄ 4 

Η έννοια και η σημασία της Τεχνολογικής 

Δικαιοσύνης και ο ρόλος των ΑΠΕ για την 

επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 

(Millennium Development Goals). 

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 4 «Τεχνολογική 
Δικαιοσύνη και οι ΑΠΕ» 

- Βίντεο «Practical Action Renewable Energy 
Video» 

Το βίντεο διαρκεί 3 λεπτά, έχει 

ελληνικούς υποτίτλους. Πηγή: 

https://www.youtube.com/watch?v=usISdE-

WSWU 

2ο 

(45΄) 

5΄ 5 

Οι μαθητές μελετούν την κατάσταση, το 

πρόβλημα τις προδιαγραφές της λύσης και τα 

διαθέσιμα υλικά. 

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 5 «Η κατάσταση και 
το πρόβλημα» 

Οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες. 

10΄ 6 

Οι μαθητές μελετούν βασικές πληροφορίες για 

τον Ήλιο, την Ηλιακή Ενέργεια και τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια και παρακολουθούν 

βίντεο για τη λειτουργία των ΦΒ. 

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 6 Ηλιακή Ενέργεια 
«Φωτοβολταϊκά Συστήματα» 

- https://www.youtube.com/watch?v=x2zjdtxrisc 

Το βίντεο διαρκεί περίπου 1 λεπτό. 

15΄ 7  

Οι μαθητές πειραματίζονται και διερευνούν τη 

σχέση της κλίσης με την παραγωγή των 

φωτοβολταϊκών. 

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 7 «Σχέση κλίσης-
παραγωγής φωτοβολταϊκών» 

Οι μαθητές να εργαστούν σε μικρές 

ομάδες. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

των ομάδων. 

https://www.youtube.com/watch?v=usISdE-WSWU
https://www.youtube.com/watch?v=usISdE-WSWU
https://www.youtube.com/watch?v=x2zjdtxrisc
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15΄ 8 

Οι μαθητές πειραματίζονται και συγκρίνουν τη 

σχέση του ηλεκτρικού κυκλώματος με 2 

συσκευές (αντιστάσεις) συνδεδεμένες σε σειρά 

και παράλληλα. 

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 8 «Ηλεκτρικό 
κύκλωμα σε σειρά και παράλληλη σύνδεση» 

Να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα. 

3ο-5ο  

(135΄)  

120΄ 9 
Οι μαθητές σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τη 

λύση για το σπίτι και το ηλεκτρικό κύκλωμα. 
- Φυλλάδια Δραστηριότητες 9α, 9β και 9γ Ομαδική εργασία 

15΄ 10 
Παρουσίαση εργασιών – αξιολόγηση - 

αναστοχασμός 
- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 10 «Αξιολόγηση» Ανακεφαλαίωση 

Σημείωση: Οι δραστηριότητες 1, 2, 3 και 4 είναι οι ίδιες με αυτές στην Ενότητα ‘Ενέργεια για τον κόσμο’.  



 

 
 

This publication has been produced with the assistance of the 

European Commission. The contents of this publication are the sole 

responsibility of CARDET and its project partners and can in no way be 

taken to reflect the views of the European Union. “Technology 

challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to 

gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during 

a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy 

and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and 

individual freedoms. The European Union is committed to sharing its 

achievements and its values with countries and peoples beyond its borders. 

134 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Η Ενέργεια 

Τι είναι Ενέργεια; 

Η ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που συνοδεύει κάθε μεταβολή στο φυσικό μας κόσμο. 

Η ενέργεια γίνεται, κυρίως, αισθητή εκ του αποτελέσματός της, που είναι γνωστό ως έργο 

και ευθύνεται για τις διάφορες μεταβολές που παρατηρούνται στον υλικό κόσμο. 

 

 

Παράδειγμα: Το νερό δέχεται θερμική ενέργεια και αλλάζει από 

υγρή σε αέρια μορφή. Έτσι, η ενέργεια που δέχθηκε το νερό 

προκάλεσε την αλλαγή του νερού από υγρή σε αέρια μορφή 

(έργο).  

 

 
Μορφές Ενέργειας 
Ανάλογα με την προέλευσή της και τον τρόπο που την χρησιμοποιούμε ονομάζουμε την 

ενέργεια κινητική, δυναμική, ηλεκτρική, χημική, πυρηνική, θερμική.  
 

 

Μετατροπή Ενέργειας 

Η ενέργεια δεν μπορεί ούτε να δημιουργηθεί από το μηδέν, αλλά ούτε και να καταστραφεί. 

Απλώς, αλλάζει από τη μια μορφή στην άλλη. 

 
 

Παράδειγμα: Όταν κρατάμε τη χορδή του τόξου τεντωμένη ασκούμε 

σ´ αυτή δύναμη και έτσι η χορδή έχει δυναμική ενέργεια. Όταν 

αφήσουμε τη χορδή, το βέλος αποκτά κινητική ενέργεια. Σε αυτήν 

τη μεταβολή λέμε ότι η δυναμική ενέργεια της χορδής 

μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια του βέλους. 

 
 

 Μελετήστε και συζητήστε τις πιο κάτω μετατροπές ενέργειας. 
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 Να αναφέρετε τη μετατροπή της Ηλεκτρικής Ενέργειας που συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. 

  

 

 

   

Διαβάστε και συζητήστε  - Ενέργεια και Πολιτισμός 
Η ενέργεια είναι μια υπηρεσία ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, αφού αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

για την επιβίωσή του (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, γεωργία, μεταφορές, παραγωγή τροφίμων και άλλων 

αγαθών), την ανάπτυξη της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της οικονομίας και του πολιτισμού. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Ενεργειακές Πηγές 

Κατηγορίες ενεργειακών πηγών 

Η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ενεργειακής πηγής, 

δηλαδή μιας «αποθήκης» από την οποία να αντλείται. Οι ενεργειακές πηγές ταξινομούνται 

σε: 

1. μη ανανεώσιμες  

2. ανανεώσιμες 

 
 

Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 

 Γαιάνθρακες: λιγνίτης, ανθρακίτης, 
κ.λπ. 

 Πετρέλαιο: μαζούτ, πετρέλαιο, 
βενζίνη, κηροζίνη κ.λπ. 

 Φυσικό αέριο  

 Πυρηνική Ενέργεια 

 Ηλιακή (από τον ήλιο) 

 Υδραυλική (από το νερό) 

 Αιολική (από τον άνεμο) 

 Βιομάζα (οργανική ύλη που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο) 

 Γεωθερμική (από το εσωτερικό της 
γης) 

 Δεν μπορούν να ανανεώσουν σε 
εύλογο χρονικό διάστημα την 
αποθηκευμένη τους ενέργεια.  

 Η διαδικασία σχηματισμού τους 
διήρκεσε εκατομμύρια χρόνια. 

 Χαρακτηρίζονται οι πηγές που 
μπορούν με φυσικό τρόπο να 
ανανεώσουν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα την αποθηκευμένη τους 
ενέργεια. 

 Η αλόγιστη χρήση τους έχει οδηγήσει 
σε ενεργειακές κρίσεις, αλλά και στη 
δημιουργία σειράς περιβαλλοντικών 
προβλημάτων (εκπομπές CO2). 

 Η χρήση τους εξυπηρετεί το στόχο της 
προστασίας του περιβάλλοντος, 
καθώς πρόκειται για «καθαρές» και 
φιλικές προς το περιβάλλον 
ενεργειακές πηγές. 
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Επιβάρυνση του Περιβάλλοντος 

Ένα, όμως, από τα σοβαρότερα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση των μη 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ορυκτών καυσίμων) είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

 

 Παρατηρήστε τις πιο κάτω εικόνες και καταγράψετε κάτω από την καθεμιά το θέμα- 
πρόβλημα που παρουσιάζει: μόλυνση αέρα από καυσαέρια, ξηρασίες - ανομβρίες, 
λιώσιμο πάγων, αποψίλωση δασών,  πλημμύρες, μόλυνση εδάφους. 

 

 

 

 

 

 

 

           1-------------------------------             2 -------------------------------             3 ------------------------------ 
 

 

 

 

 

            

 

            4-------------------------------           5 -------------------------------              6 ------------------------------ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Η Ηλεκτρική Ενέργεια 

Τι έκανες σήμερα το πρωί που απαιτούσε τη χρήση του ηλεκτρισμού; 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............... 

 

Ποια από τις πιο κάτω συσκευές καταναλώνει περισσότερη ενέργεια; 

(Θεωρούμε ως δεδομένο ότι λειτουργούν για το ίδιο χρονικό διάστημα) 

 

 

 

 

 
 

Ποια από τις πιο κάτω συσκευές καταναλώνει περισσότερη ενέργεια στη διάρκεια ενός 

έτους, σε ένα μέσο νοικοκυριό; Αριθμήστε με 1, 2 και 3 (1= περισσότερη ενέργεια) 

            

             

 

 

 

 

 

Πού παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια; 

Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς που χρησιμοποιούν ως 

καύσιμη ύλη ορυκτά καύσιμα, όπως ο λιγνίτης, το κάρβουνο, το πετρέλαιο και το φυσικό 

αέριο. επίσης, παράγεται σε πυρηνικά εργοστάσια. Τέλος, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται 

σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς, σε αιολικά πάρκα και σε φωτοβολταϊκά πάρκα. 

 

  

Να ονομάσεις τους πιο πάνω ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς: 
 

1 ...............................................................  4 .................................................................. 

2 ...............................................................   5 ................................................................... 

3 ............................................................... 

 

               1           2   3               4                 5 

        
1 

           
2 

  
3 

                                  
               ......                            .......                      ...... 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Τεχνολογική Δικαιοσύνη και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

Τι είναι η Τεχνολογική Δικαιοσύνη; 

Περίπου 1.4 δισεκατομμύρια άνθρωποι 

δεν έχουν ηλεκτρισμό (εικ. 1).  

Αυτό είναι το 1/5 του συνολικού 

πληθυσμού.  
 

Είναι δίκαιο;  

Όχι, δεν είναι δίκαιο. Θεωρούμε ότι όλοι 

άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση στον 

ηλεκτρισμό, ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή 

ποιότητα ζωής. Αυτό ονομάζεται 

«Τεχνολογική Δικαιοσύνη».  

 

 

 

 
  

Τι άλλο γίνεται για να βοηθηθούν οι άνθρωποι που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες; 

Το έτος 2000 οι ηγέτες του κόσμου 

μαζεύτηκαν και αποφάσισαν να βοηθήσουν 

τους ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες 

χώρες να βγουν από τη φτώχεια και να 

ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Έθεσαν 8 

διαφορετικούς στόχους που επιδιώκουν να 

πραγματοποιήσουν μέχρι το 2020. Αυτοί οι 

στόχοι ονομάζονται Αναπτυξιακοί Στόχοι της 

Χιλιετίας.  
 

Γιατί ο ηλεκτρισμός είναι τόσο σημαντικός για την Τεχνολογική Δικαιοσύνη;  

Παρακολουθήστε το βίντεο «Practical Action Renewable Energy Video» και σημειώστε:  

(α) τα προβλήματα που προκαλεί η απουσία του ηλεκτρισμού στους ανθρώπους και  

(β) τους τρόπους με τους οποίους η φιλανθρωπική οργάνωση Practical Action βοηθάει τους 

κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών σε αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν ηλεκτρισμό. 
 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

  

Τεχνολογική Δικαιοσύνη = το δικαίωμα του καθενός να έχει πρόσβαση στην 

τεχνολογία που χρειάζεται για να ζει μια αξιοπρεπή ζωή. 

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας 
 

1. Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας 
2. Επίτευξη παγκόσμιας πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
3. Προώθηση της ισότητας των φύλων  
4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας 
5. Βελτίωση της υγείας των μητέρων 
6. Καταπολέμηση ασθενειών (AIDS, ελονοσία κ.ά.) 
7. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
8. Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Εφαρμογές ΑΠΕ για την παροχή ενέργειας (ΡΡΤ) 

Παρακολουθήστε την παρουσίαση «Εφαρμογές ΑΠΕ σε Αναπτυσσόμενες Χώρες» και συζητήστε τους 

τρόπους με τους οποίους η οργάνωση Practical Action βοηθά τους κατοίκους απομακρυσμένων 

περιοχών να βελτιώσουν τη ζωή τους με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Εικ. 1: Άνθρωποι χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρισμό (σε 
εκατομμύρια) – Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Η κατάσταση και το πρόβλημα 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Καθώς σχεδιάζετε την κατασκευή σας, να θυμάστε τις ακόλουθες προδιαγραφές:  

 Η κατασκευή σας πρέπει να κατασκευαστεί από υλικά που θα σας δώσει ο καθηγητής 

σας. 

 Το μοντέλο του σπιτιού να είναι τέτοιο ώστε να φαίνονται μέσα σε αυτό ο 

ανεμιστήρας και ο λαμπτήρας (π.χ. η μία πλευρά του σπιτιού να είναι ακάλυπτη). 

 Η λειτουργία του ανεμιστήρα και της λάμπας να ελέγχεται με ξεχωριστούς διακόπτες. 

 Το μοντέλο σπιτιού να είναι στερεό και ο ανεμιστήρας, ο λαμπτήρας και τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια να είναι καλά στερεωμένα σε αυτό. 
 

Κριτήρια αξιολόγησης 
Στο τέλος της ενότητας η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την πορεία εργασίας της και την 

κατασκευή της στις υπόλοιπες ομάδες της τάξης. Η κάθε ομάδα θα βαθμολογηθεί από τις 

άλλες ομάδες στην κλίμακα 1-10, στη βάση των 5 πιο κάτω σημείων: 

1. Πόσο καλός είναι ο όλος σχεδιασμός του μοντέλου.  

2. Πόσο πετυχημένη ήταν η επιλογή των υλικών.  

3. Πόσο στερεή, ανθεκτική και ασφαλής είναι η κατασκευή.  

Η κατάσταση 

Πολλοί άνθρωποι που ζουν σε φτωχές κοινότητες σε αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα, επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Ένα άλλο σοβαρό 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι οι μολυσματικές ασθένειες (Ελονοσία, Ιός του Δυτικού 

Νείλου, Δάγκειος Πυρετός κ.ά.), οι οποίες μεταδίδονται από τσιμπήματα μολυσμένων εντόμων 

με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πεθαίνουν. Οι ειδικοί συστήνουν διάφορους τρόπους 

προστασίας από τα κουνούπια στο σπίτι, όπως τη χρήση ανεμιστήρων οροφής. 

 

Το πρόβλημα 

Ως μέλη μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης 

βρίσκεστε σε ένα απομακρυσμένο χωριό 

στο Βιετνάμ, το οποίο δεν έχει πρόσβαση 

σε ηλεκτρική ενέργεια.  

Η αποστολή σας είναι η εξής: 

Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο σπιτιού, 

στο οποίο θα εγκαταστήσετε 1 ηλεκτρικό 

ανεμιστήρα οροφής και 1 τουλάχιστον 

ηλεκτρικό λαμπτήρα. Το σπίτι θα έχει 

πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια που θα 

παράγεται με τη χρήση φωτοβολταϊκού 

πλαισίου. 

Ενημερωτικό φυλλάδιο από το Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων της Ελλάδας (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) 
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4. Πόσο καλά εργάστηκαν και συνεργάστηκαν μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας. 

5. Πόσο καλά και αποδοτικά λειτουργεί το ηλεκτρικό κύκλωμα. 

 
Διαθέσιμα υλικά 

Πιο κάτω σας δίνεται ενδεικτικά ένας κατάλογος με τα υλικά που θα χρειαστείτε για την 

κατασκευή σας. Σε συνεννόηση με τον καθηγητή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα 

υλικά που δεν είναι στον κατάλογο. 

1 

 

2    

 

3 4 

φωτοβολταϊκό πλαίσιο 1 έλικα καλώδιο 1 μοτέρ 

5 

 

6   7  

 

1 ηλεκτρικό λαμπτήρα 

με τη βάση του 

2 διακόπτες (on-off) χαρτόκουτο, κουτί παπουτσιών κόριφλουτ 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες:  

1. Χρησιμοποιήστε κουτί παπουτιών ή χαρτόκουτο ή κόριφλουτ για 

να κατασκευάσετε εύκολα και σε σύντομο χρόνο τη δομή του 

σπιτιού. Να θυμάστε ότι το σπίτι σας θα πρέπει να είναι με τέτοιο 

τρόπο κατασκευασμένο ώστε να φαίνεται το εσωτερικό του. 

 

2. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε διακόπτες μπορείτε να 

κατασκευάσετε τους δικούς σας με τη χρήση διπλόκαρφων ή 

πινέζων και μεταλλικών συνδετήρων φυλλαδίων.  
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3. Μπορείτε να κατασκευάσετε τους δικούς σας έλικες με 

τροχαλίες, άξονες και κόριφλουτ. 

o Με τη βοήθεια του μοιρογνωμονίου σημαδέψτε τα 

σημεία στα οποία θα εφαρμοστούν τα πτερύγια, 

λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των πτερυγίων που 

θα έχει ο ανεμιστήρας. 

o Τρυπήστε τα σημεία στην τροχαλία με αρίδα που να 

έχει διάμετρο ίση με τη διάμετρο των αξόνων ή των 

ξύλινων καλαμακιών.  

o Σχεδιάστε και κόψτε τα πτερύγια. Αν θα 

χρησιμοποιήσετε κόριφλουτ, προσέξτε ώστε στο 

κάτω μέρος των πτερυγίων να υπάρχουν οι 

κυψελίδες για να εφαρμόσουν μέσα οι άξονες. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Ηλιακή Ενέργεια και Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

 

Ένας τρόπος για να παράγουμε ηλεκτρισμό είναι με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας. 

• Η ηλιακή ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη καθαρή πηγή ενέργειας.  

• Τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. 

• Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να παρέχουν ενέργεια σε απομακρυσμένες 

κοινότητες που δεν συνδέονται με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Ήλιος και Ενέργεια 
Ο  Ήλιος, μαζί με τους οκτώ πλανήτες που περιφέρονται γύρω από αυτόν, αποτελούν το 

Ηλιακό Σύστημα. Η Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης, απ’ όσο ξέρουμε μέχρι σήμερα, που 

φιλοξενεί ζωή. Ο Ήλιος αποτελεί την πρωταρχική πηγή ενέργειας και χωρίς αυτόν δεν θα 

υπήρχε ζωή πάνω στη Γη. Ακτινοβολεί φως και θερμότητα, στοιχεία απαραίτητα για τη ζωή 

στον πλανήτη μας. Η ενέργεια από τον ήλιο εισέρχεται στη Γη με τη μορφή 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

 

 

  

 

 

 

 

Ηλιακή Ενέργεια 

Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής 

ενέργειας. Όταν μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση 

του νερού και για θέρμανση χώρου. Αυτό γίνεται εφικτό με χρήση ηλιακών θερμικών 

συστημάτων, όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες,  που συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και την 

μετατρέπουν σε θερμότητα. Για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 

χρησιμοποιούνται τα φωτοβολταϊκά και τα ηλιοθερμικά συστήματα. 

 

Πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά; 

Το φωτοβολταϊκό στοιχείο, γνωστό και ως πλαίσιο ή 

πάνελ, είναι ένας τεχνητός ημιαγωγός δύο 

στρωμάτων, συνήθως από πυρίτιο.  

Το ηλιακό φως, που ουσιαστικά είναι μικρά πακέτα 

ενέργειας και ονομάζονται φωτόνια απορροφώνται 

από το φωτοβολταϊκό στοιχείο, αναγκάζοντας  τα 

ηλεκτρόνια του φωτοβολταϊκού να μετακινηθούν 

Πληροφορίες για τον Ήλιο 

 Αποτελείται 70% από υδρογόνο, 28% από ήλιο, 2% από 
διάφορα μέταλλα 

 Απόσταση από τη Γη: 149,6 εκατομμύρια Km  

 Διάμετρος: 1,4 x 103 km (109 φορές τη διάμετρο της Γης) 

 Μάζα: 1,9 x 1030 kg (333 φορές τη μάζα της Γης) 
 Μέση Θερμοκρασία Επιφάνειας: 6000 0C  

    
Ήλιος: αστέρας συστήματος 

 

Λειτουργία φωτοβολταϊκού 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
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από το θετικό προς το αρνητικό. Έτσι, δημιουργείται ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη 

σύνδεση σε φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθήστε το βίντεο «Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών». 

https://www.youtube.com/watch?v=x2zjdtxrisc  

https://www.youtube.com/watch?v=x2zjdtxrisc
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7:  Σχέση κλίσης-παραγωγής των φωτοβολταϊκών 

Ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Μήπως 

η γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων του ήλιου πάνω στο φωτοβολταϊκό πλαίσιο επηρεάζει την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού;  

 

Διερεύνηση 

 

 

 

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά που θα χρειαστείτε 

- 1 φωτοβολταϊκό πλαίσιο 

- 1 μικροαμπερόμετρο 

(μιλιαμπερόμετρο) 

- 2 καλώδια 

«κροκοδειλάκια» 

- 1 κομμάτι χαρτόνι ή 

κόριφλουτ 

- 1 μοιρογνωμόνιο 

- ταινία διπλής επιφάνειας 

- βιβλία 

- μολύβι 

Διερευνήστε 

1. Στερεώστε το φωτοβολταϊκό πλαίσιο πάνω σε ένα 

κομμάτι χαρτόνι ή κόριφλουτ. Χρησιμοποιήστε την 

ταινία διπλής επιφάνειας. 

2. Ενώστε το φωτοβολταϊκό με το μικροαμπερόμετρο 

με τα καλώδια «κροκοδειλάκια». 

3. Τοποθετήστε το φωτοβολταϊκό έξω στον ήλιο σε 

οριζόντια θέση και καταγράψτε την τιμή στο 

αμπερόμετρο (εικ. 1). 

4. Επαναλάβετε τις μετρήσεις, ανυψώνοντας το 

φωτοβολταϊκό στις γωνίες 100, 300, 500, 700 και 900  

(γωνία ανύψωσης) όπως φαίνεται στην εικόνα 2. 

Εικ. 1: Σύνδεση  Φωτοβολταϊκού με 
Αμπερόμετρο 

Εικ. 2: Γωνία ανύψωσης φωτοβολταϊκού κατά 100  
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Πίνακας καταγραφής αποτελεσμάτων   

Γωνία Απόδοση 

(mA) 

Γωνία Απόδοση 

(mA) 

0 0  50 0  

10 0  70 0  

30 0  90 0  

 

 
  Μάθετε περισσότερα για την κλίση των ΦΒ πλαισίων  

1. Ο σωστός προσανατολισμός των ΦΒ πλαισίων επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή τους.  
2. Η κλίση των ΦΒ πλαισίων πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε η επιφάνεια των πλαισίων να 

είναι κάθετη προς την κατεύθυνση της ηλιακής ακτινοβολίας, για να δέχεται τη μέγιστη 
ηλιακή ακτινοβολία.   

3. Λόγω της μεταβολής της θέσης του ήλιου κατά τη διάρκεια του έτους, η γωνία κλίσης για την 
οποία τα πλαίσια έχουν μέγιστη απόδοση διαφέρει από εποχή σε εποχή. 

4. Η ιδανική γωνία κλίσης των ακίνητων ΦΒ πλαισίων εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος του 
τόπου εγκατάστασης και την επιθυμητή περίοδο λειτουργίας του συστήματος.  

5. Βρείτε την ιδανική γωνία ανύψωσης των φωτοβολταϊκών που ισχύει για κάθε χώρα και πόλη 
στην  ιστοσελίδα http://solarelectricityhandbook.com/solar-angle-calculator.html.  

Πηγή: Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (http://www.mcit.gov.cy/) 

Τι παρατηρείτε; _______________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

http://solarelectricityhandbook.com/solar-angle-calculator.html
http://www.mcit.gov.cy/
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Διερευνήστε 

1. Ετοιμάστε (α) ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με 1 λαμπτήρα (εικ. 1) και (β) ένα άλλο κύκλωμα 

με 2 λαμπτήρες στη σειρά (εικ. 2). Βεβαιωθείτε ότι οι λαμπτήρες ανάβουν. 

-  Συγκρίνετε τη φωτεινότητα των λαμπτήρων μεταξύ των 2 κυκλωμάτων. Τι 

παρατηρείτε; 

_____________________________________________________________________ 

- Αφαιρέστε από το 2ο κύκλωμα (εικ. 2) ένα από τους δύο λαμπτήρες. Τι παρατηρείτε; 

________________________________________________________________________ 
 

1. Χρησιμοποιήστε τα υλικά από το 2ο κύκλωμα για να ετοιμάσετε ένα άλλο κύκλωμα με 2 

λαμπτήρες σε παράλληλη σύνδεση (εικ. 3).  

- Τι παρατηρείτε όσον αφορά τη φωτεινότητα των λαμπτήρων; Συγκρίνετε με τα άλλα 

κυκλώματα. 

______________________________________________________________________ 

- Αφαιρέστε από το κύκλωμα ένα από τους δύο λαμπτήρες. Τι παρατηρείτε; 

______________________________________________________________________ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8: Ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά και παράλληλη σύνδεση 
 

Μέρος της κατασκευής σας προϋποθέτει τη δημιουργία ηλεκτρικού κυκλώματος για τη 

λειτουργία του ανεμιστήρα και του ηλεκτρικού λαμπτήρα.  

Με ποιο τρόπο θα πετύχετε την ανεξάρτητη και αποδοτικότερη λειτουργία των 2 συσκευών; 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρικό κύκλωμα 

Υλικά που θα χρειαστείτε 

4 μπαταρίες ΑΑ (1,5 V)   2 διπλές μπαταριοθήκες (2 Χ1,5 V) 

6 καλώδια τύπου «κροκοδειλάκια»  3 ηλεκτρικούς λαμπτήρες (2- 3 V) 

Θυμηθείτε ... 

Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα περιλαμβάνει, συνήθως, τα πιο κάτω 

στοιχεία: 

- πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. μπαταρία, φωτοβολταϊκό 

πλαίσιο) 

- ηλεκτρική συσκευή (π.χ. μοτέρ, λαμπτήρας)  

- αγωγοί (καλώδια) 

- διακόπτης ελέγχου κυκλώματος 
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Εικ.2: Σύνδεση σε σειρά Εικ. 3: Παράλληλη σύνδεση Εικ. 1: Κύκλωμα με 1 λαμπτήρα 

Ποιο από τους 2 τρόπους θα χρησιμοποιήσετε για το δικό σας κύκλωμα; Γιατί; 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9α: Σχεδιασμός  αρχικών ιδεών του σπιτιού και του κυκλώματος 

Σχεδιάστε: (α) στο κουτί Α, το σπίτι σας και (β) στο κουτί Β, το ηλεκτρικό κύκλωμα.  

Μοιραστείτε τις ιδέες που σχεδιάσατε και συγκρίνετέ τις μεταξύ σας στην ομάδα σας. Σκεφτείτε ποιες ιδέες σας ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του 

προβλήματος. Χρησιμοποιήστε τις ατομικές ιδέες για να επιλέξετε και να διαμορφώσετε το τελικό σχέδιο για την ομάδα σας. 

 
Α: σπίτι Β: ηλεκτρικό κύκλωμα 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9β: Σχεδιασμός του σπιτιού 

Παρουσιάστε το τελικό σχέδιο της ομάδας σας για το μοντέλο του σπιτιού, σημειώνοντας επεξηγηματικά σχόλια όπου χρειάζεται (π.χ. 
διαστάσεις, υλικό). Τα κουτιά στο τετραγωνισμένο χαρτί έχουν διαστάσεις 1 Χ 1 εκ.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9γ: Σχεδιασμός του Ηλεκτρικού Κυκλώματος 
Παρουσιάστε το τελικό σχέδιο της ομάδας σας για το ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει (α) το φωτοβολταϊκό πλαίσιο, (β) τον 
ανεμιστήρα και (γ) τον ηλεκτρικό λαμπτήρα. Σημειώστε επεξηγηματικά σχόλια όπου χρειάζεται (π.χ. διαστάσεις, υλικό).  
Τα κουτιά στο τετραγωνισμένο χαρτί έχουν διαστάσεις 1 Χ 1 εκ.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10: Αξιολόγηση από συμμαθητές 
 Όνομα Ομάδας: ______________________ 

Παρακολουθήστε την παρουσίαση της κάθε ομάδας και δώστε ένα βαθμό από το 1 μέχρι το 10 για κάθε ένα από τα πιο κάτω ερωτήματα  

(το 1 είναι ο χαμηλότερος βαθμός και το 10 ο υψηλότερος). Υπολογίστε το συνολικό βαθμό. 

Όνομα ομάδας 

που αξιολογείται 

 

1 

Πόσο καλός 

είναι ο όλος 

σχεδιασμός 

του μοντέλου; 

2 

Πόσο 

πετυχημένη ήταν 

η επιλογή των 

υλικών; 

3 

Πόσο σταθερή, 

ανθεκτική και 

ασφαλής είναι η 

κατασκευή; 

4 

Πόσο καλά 

εργάστηκαν και 

συνεργάστηκαν 

μεταξύ τους τα 

μέλη της ομάδας; 

5 

Πόσο καλά και 

αποδοτικά 

λειτουργεί το 

ηλεκτρικό 

κύκλωμα; 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(από το 50) 
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Παρουσίαση «Ενέργεια για τον κόσμο» 

 

 

 



 

 
 

This publication has been produced with the assistance of the 

European Commission. The contents of this publication are the sole 

responsibility of CARDET and its project partners and can in no way be 

taken to reflect the views of the European Union. “Technology 

challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 

European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and 

peoples beyond its borders. 

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

This publication has been produced with the assistance of the 

European Commission. The contents of this publication are the sole 

responsibility of CARDET and its project partners and can in no way be 

taken to reflect the views of the European Union. “Technology 

challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 

European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and 

peoples beyond its borders. 

155 

Παρουσίαση «Φωτογραφίες Περιβαλλοντικής Καταστροφής» 
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Διδακτικές Ενότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

 

Θεματική Περιοχή Α.Π. «Μηχανισμοί» 

Διδακτική Ενότητα: «Νερό για την Κοινότητα» 
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Διδακτικές Ενότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

3. Θεματική Περιοχή Α.Π. «Μηχανισμοί» 

3.1 Διδακτική Ενότητα 1: «Νερό για την Κοινότητα» 

Η Ενότητα  

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι που ζουν σε 

φτωχές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ότι δεν έχουν πρόσβαση σε 

τρεχούμενο νερό, επειδή δεν υπάρχει σύστημα ύδρευσης. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι 

άνθρωποι (ιδιάιτερα οι γυναίκες και τα παιδιά) αναγκάζονται να κουβαλούν το νερό 

στα σπίτια τους από κοντινά ποτάμια ή λίμνες. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ επίπονη 

και απαιτεί από τα παιδιά να σπαταλούν πολλές ώρες την ημέρα μεταφέροντας νερό. 

Πέραν των άλλων προβλημάτων (ανεπαρκής ποσότητα νερού, ακαταλληλότητα του 

νερού), τα παιδιά δεν έχουν χρόνο για άλλες δραστηριότητες, όπως να πάνε στο 

σχολείο, να διαβάσουν και να ψυχαγωγηθούν. Η ενότητα «Νερό για την Κοινότητα» 

επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

άνθρωποι που ζουν σε φτωχογειτονιές και για το ρόλο των φιλανθρωπικών 

οργανισμών στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν τους κατοίκους που ζουν σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. Η ενότητα δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν 

και να εφαρμόσουν την τεχνολογία των Μηχανισμών και, συγκεκριμένα, της αντλίας 

νερού ως μίας συσκευής που μπορεί να βοηθήσει στην άντληση και τη μεταφορά του 

νερού. Γενικότερα, η Ενότητα «Νερό για την Κοινότητα» έχει σχεδιαστεί για να 

βοηθήσει τους μαθητές σας να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργήσουν για τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και γενικά της ζωής των ανθρώπων που ζουν σε 

φτωχές περιοχές στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

Το υλικό της Ενότητας περιλαμβάνει ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες και είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένο για τους μαθητές της Α΄-Β΄ Γυμνασίου και είναι επίσης 

εναρμονισμένο με τους Στόχους Κλίμακας και τους Δείκτες Επιτυχίας του κυπριακού 

Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η Ενότητα 

μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, τις ανάγκες και τα 

δεδομένα της τάξης του εκπαιδευτικού.  

Περιεχόμενο Ενοτήτων  

Για τη διδασκαλία της Ενότητας «Νερό για την Κοινότητα» προτείνονται συνολικά 4 

διδακτικοί περίοδοι των 45 λεπτών (4 x 45΄).  

 Το 1ο μάθημα είναι εισαγωγικό και δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να 

σκεφτούν για τη χρησιμότητα του νερού και τους τρόπους μεταφοράς του. 

Γίνεται αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι 
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στις αναπτυσσόμενες χώρες, όσον αφορά την εξασφάλιση νερού. 

Επιπρόσθετα, στο μάθημα παρουσιάζονται το πρόβλημα, οι βασικές 

προδιαγραφές λύσης και τα υλικά. Οι μαθητές κατασκευάζουν μια πρόχειρη 

αντλία και μελετούν τον τρόπο λειτουργίας της. 

 Για τα επόμενα μαθήματα (2ο – 4ο) υπολογίζεται ότι χρειάζονται 3 διδακτικές 

περίοδοι (3 Χ 45΄) και καταπιάνονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή της 

λύσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται δύο απλές μέθοδοι κατασκευής 

αντλίας νερού, για να επιλέξουν οι μαθητές τη μία που θα χρησιμοποιήσουν 

για τη δική τους κατασκευή.  

Η ενότητα περιλαμβάνει 2 Πίνακες που παρουσιάζουν: (α) Τους Στόχους και Δείκτες 

Επιτυχίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρου και (β) Το Διάγραμμα 

Δραστηριοτήτων του μαθήματος. Στον πρώτο πίνακα καταγράφονται οι Στόχοι και οι 

Δείκτες Επιτυχίας του ΑΠ που καλύπτονται μέσα από τη διδασκαλία του κάθε μαθήματος 

(Παράρτημα). Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τις μαθησιακές δραστηριότητες και την 

πορεία του μαθήματος. 

 

Δραστηριότητες της Ενότητας  

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το περιεχόμενο της ενότητας. 

Μάθημα Χρόνος Δραστηριότητα 

1ο  

(45΄) 

10΄ 1 

Δίνεται στους μαθητές μια δραστηριότητα αφόρμησης και 
ιδεοθύελλας για τους τρόπους μεταφοράς του νερού. Γίνεται 
αναφορά στις φτωχές κοινότητες αναπτυσσόμενων χωρών, 
όπου δεν υπάρχει σύστημα ύδρευσης. Οι μαθητές 
παρακολουθούν 1 βίντεο για τα προβλήματα σχετικά με το νερό 
σε φτωχές κοινότητες.  

10΄ 2 

Οι μαθητές διαβάζουν την κατάσταση και το πρόβλημα: «Να 
κατασκευάσετε ένα μοντέλο απλού συστήματος μεταφοράς 
νερού στην κοινότητα από μία κοντινή λίμνη με τη χρήση 
αντλίας νερού.»  
Παρουσιάζονται οι προδιαγραφές και τα βασικά υλικά της 

λύσης.  

5΄ 3 
Οι μαθητές μελετούν βασικές πληροφορίες για την αντλία. Να 
τονιστεί ότι η αντλία είναι ένας μηχανισμός που μας βοηθά στη 
μετακίνηση υγρών και αερίων.  

20΄ 4 

Οι μαθητές κατασκευάζουν μια πρόχειρη αντλία νερού για να 
παρατηρήσουν τον τρόπο λειτουργίας της.  
Συζητούν (α) την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου και την 

κίνηση του νερού και (β) τη σημασία των βαλβίδων.  
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2ο - 4ο   

(3 x 45΄) 

10΄ 5 

Οι μαθητές μελετούν το υλικό για τους 2 προτεινόμενους 
τρόπους κατασκευής της αντλίας, παρακολουθούν σχετικά 
βίντεο και επιλέγουν στις ομάδες τους τον τρόπο που θα 
ακολουθήσουν για να κατασκευάσουν την αντλία τους.  

110΄ 6 Οι μαθητές σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τη λύση του 
προβλήματος (μοντέλο συστήματος μεταφοράς νερού).  

15΄ 7-10 
Παρουσίαση εργασιών - αξιολόγηση – αναστοχασμός.  

Σημείωση: Αναλόγως των αναγκών και των ικανοτήτων των μαθητών της τάξης σας και 
του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, μπορείτε να τροποποιήσετε την ενότητα και τις 
διδακτικές δραστηριότητες. 

 

Άλλα Θέματα  

Το πρόβλημα: Το πρόβλημα στην Ενότητα έχει ως εξής:  

«Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο απλού συστήματος άντλησης-

μεταφοράς-αποθήκευσης νερού με χρήση αντλίας νερού.»  

Τονίζεται ότι η λύση δεν αφορά μόνο στην κατασκευή της αντλίας νερού, αλλά όλη 

τη διαδιακασία που αφορά στην άντληση-μεταφορά-αποθήκευση του νερού. Οι 

μαθητές πρέπει να ενθαρρυνθούν να ασχοληθούν σε κάποιο βαθμό και με την 

αισθητική της λύσης, που αφορά στην προσομοίωση του φυσικού περιβάλλοντος 

(π.χ. λίμνη, σπίτια κοινότητας, ντεπόζιτο αποθήκευσης νερού, σωλήνα μεταφοράς 

νερού, κ.ο.κ.). Για το λόγο αυτό στα παιδιά θα δοθεί και μία βάση για την τοποθέτηση 

της κατασκευής τους.  

Υλικά: Στην Ενότητα προτείνονται συγκεκριμένα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές 

για να κατασκευάσουν την κατασκευή τους. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, πέραν των 

προτεινόμενων υλικών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο υλικό ως 

επιπρόσθετο υλικό ή για αντικατάσταση κάποιο υλικού από τον κατάλογο.  

Ομαδική Εργασία: Για την ολοκλήρωση της Ενότητας είναι σημαντικό να γίνει 

χωρισμός των μαθητών σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων. Η συνεργασία και 

επικοινωνία είναι μερος των στόχων της Ενότητας.  

Σχεδιασμός: Ένας από τους βασικούς στόχους της Ενότητας είναι οι μαθητές να 

εκτιμήσουν και να εφαρμόσουν τη διαδικασία του σχεδιασμού. Η κατασκευή του 

μοντέλου είναι ένα μέρος της συνολικής διαδικασίας του σχεδιασμού. Τα παιδιά θα 

πρέπει να έχουν ευκαιρίες για συνεχή ανατροφοδότηση και αναστοχασμό, όπως 

επίσης και χρόνο για παρουσίαση της εργασίας τους στην τάξη. 
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Επιπρόσθετες Πηγές  

http://practicalaction.org/   
(Practical Action: Φιλανθρωπικός Οργανισμός στην Ανάπτυξη Τεχνολογικών λύσεων 
σε αναπτυσσόμενες χώρες)  
 
http://www.learnwithplayathome.com/2012/07/science-for-kids-water-bottle-
fountain.html   
 
https://www.youtube.com/watch?v=WtMBEvqJMvo   
 
http://article.wn.com/view/2014/05/11/Woman_jabbed_with_syringe_at_supermark
et_checkout/   
 
http://2epal-am.weebly.com/alphanutaulambdaiotaepsilonsigma.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://practicalaction.org/
http://www.learnwithplayathome.com/2012/07/science-for-kids-water-bottle-fountain.html
http://www.learnwithplayathome.com/2012/07/science-for-kids-water-bottle-fountain.html
https://www.youtube.com/watch?v=WtMBEvqJMvo
http://article.wn.com/view/2014/05/11/Woman_jabbed_with_syringe_at_supermarket_checkout/
http://article.wn.com/view/2014/05/11/Woman_jabbed_with_syringe_at_supermarket_checkout/
http://2epal-am.weebly.com/alphanutaulambdaiotaepsilonsigma.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας 

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας – Ενότητα «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή» 

Α. Θεματική Ενότητα: Mηχανισμοί  
 
Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3  
Οι μαθητές πρέπει:  

1. Να αναγνωρίζουν εφαρμογές μηχανισμών μέσα από παραδείγματα 
κατασκευών. 

2. Να επεξηγούν το ρόλο των μηχανισμών μέσα από διάφορα παραδείγματα. 
3. Να προσομοιώνουν και μοντελοποιούν συστήματα μηχανισμών. 
4. Να εφαρμόζουν παραδείγματα μηχανισμών σε δικές τους κατασκευές. 

 
Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 2 & 3  
Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση:  

1. Να εξηγούν την αρχή λειτουργίας των μηχανισμών (είσοδος – επεξεργασία – 
έξοδος) στην περίπτωση της αντλίας του νερού (παλινδρομική με έμβολο). 

2. Να περιγράφουν την αρχή λειτουργίας της αντλίας νερού ως μηχανισμού που 
χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ρευστών (π.χ. υγρών, αερίων). 

3. Να εντοπίζουν πρακτικά προβλήματα των οποίων η επίλυση να βασίζεται στη 
χρήση της αντλίας νερού. 

4. Να σχεδιάζουν κατασκευές, για την επίλυση προβλήματος, χρησιμοποιώντας 
την αντλία νερού. 

5. Να εφαρμόζουν όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού για την επίλυση 
πρακτικών προβλημάτων.  
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Nερό για την Κοινότητα» 

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 

Α. Θεματική Ενότητα: Μηχανισμοί 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει: 

1. Να γνωρίζουν εφαρμογές μηχανισμών μέσα από παραδείγματα κατασκευών. 

2. Να επεξηγούν το ρόλο των μηχανισμών μέσα από διάφορα παραδείγματα. 

3. Να προσομοιώνουν και μοντελοποιούν συστήματα μηχανισμών. 

4. Να εφαρμόζουν παραδείγματα μηχανισμών σε δικές τους κατασκευές.  

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 2 & 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να εξηγούν την αρχή λειτουργίας των μηχανισμών (είσοδος – επεξεργασία - 

έξοδος) στην περίπτωση της αντλίας του νερού (παλινδρόμηση με έμβολο). 

2. Να περιγράφουν την αρχή λειτουργίας της αντλίας νερού ως μηχανισμού που 

χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ρευστών (π.χ. υγρών, αερίων). 

3. Να εντοπίζουν πρακτικά προβλήματα των οποίων η επίλυση να βασίζεται στη 

χρήση της αντλίας νερού.  

4. Να σχεδιάζουν κατασκευές, για την επίλυση προβλήματος, χρησιμοποιώντας 

την αντλία νερού.  

5. Να εφαρμόζουν όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού για την επίλυση 

πρακτικών προβλημάτων.  

 Δραστηριότητα 1: ιδεοθύελλα για τους τρόπους 

μεταφοράς του νερού, το πρόβλημα της πρόσβασης σε 

νερό σε φτωχές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

 Δραστηριότητα 2: παρουσιάζεται το πρόβλημα, οι 

προδιαγραφές της λύσης και τα διαθέσιμα υλικά.  

 Δραστηριότητα 3: βασικές πληροφορίες για την Αντλία 

(ορισμός, είδη, ιστορική αναδρομή). 

 Δραστηριότητα 4: διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας της 

αντλίας με παλινδρόμηση εμβόλου. Οι μαθητές 

κατασκευάζουν μια πρόχειρη αντλία.  

 Δραστηριότητα 5: παρουσιάζονται 2 παρόμοιοι τρόποι 

κατασκευής αντλίας νερού με 2 σύριγγες. 

 Δραστηριότητα 6α & 6β: οι μαθητές σχεδιάζουν τις ιδέες 

τους για λύση του προβλήματος και προχωρούν με το 

κατασκευαστικό μέρος της λύσης.  

 Δραστηριότητα 7: οι μαθητές συμπληρώνουν το Φύλλο  

Αξιολόγησης για τους συμμαθητές τους.  

 

 



   

 
 

 

This publication has been produced with the assistance of the European Commission. The 

contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners 

and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. “Technology 

challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their 

know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have 

built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, 

tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and 

its values with countries and peoples beyond its borders. 

164 

Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για την Ενότητα «Nερό για την Κοινότητα» 

Μ ά θ η μ α 
Χρόν

ος 
Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Σχόλια 

1ο 

(45΄) 

10΄ 1 

Δίνεται στους μαθητές μια δραστηριότητα 
αφόρμησης και ιδεοθύελλας για τους τρόπους 
μεταφοράς του νερού. Γίνεται αναφορά στις 
φτωχές κοινότητες αναπτυσσόμενων χωρών, 
όπου δεν υπάρχει σύστημα ύδρευσης. Οι 
μαθητές παρακολουθούν 1 βίντεο για τα 
προβλήματα σχετικά με το νερό σε φτωχές 
κοινότητες.  

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 1 «Νερό στις 

αναπτυσσόμενες χώρες – προβλήματα & 
προκλήσεις»  

- Βίντεο διάρκειας 2 λεπτών  
 

Στα ερώτήματα (1, 2, 3) οι μαθητές 
εκφράζουν τις απόψεις τους. Δεν 
χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερος 
σχολιασμός ή ανάλυση των ιδεών.  
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες.  

10΄ 2 

Οι μαθητές διαβάζουν την κατάσταση και το 
πρόβλημα: «Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο 
απλού συστήματος μεταφοράς νερού στην 
κοινότητα από μία κοντινή λίμνη με τη χρήση 
αντλίας νερού.»  
Παρουσιάζονται οι προδιαγραφές και τα βασικά 

υλικά της λύσης.  

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 2 «Η κατάσταση 
και το πρόβλημα»  
 

Η λύση δεν αφορά μόνο στην αντλία, 
αλλά και στη μεταφορά και στην 
αποθήκευση του νερού.  
Οι μαθητές να καταβάλουν προσπάθεια 

για προσομοίωση του φυσικού 

περιβάλλοντος (λίμνη, χωριό, κ.ο.κ.).  

5΄ 3 

Οι μαθητές μελετούν βασικές πληροφορίες για 
την αντλία. Να τονιστεί ότι η αντλία είναι ένας 
μηχανισμός που μας βοηθά στη μετακίνηση 
υγρών και αερίων.  

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 3 «Η αντλία»  
 

Οι πληροφορίες είναι γενικές και δεν 
χρειάζεται εμβάθυνση στο θέμα των 
αντλιών.  

20΄ 4 

Οι μαθητές κατασκευάζουν μια πρόχειρη αντλία 
νερού για να παρατηρήσουν τον τρόπο 
λειτουργίας της.  
Συζητούν (α) την παλινδρομική κίνηση του 

εμβόλου και την κίνηση του νερού και (β) τη 

σημασία των βαλβίδων.  

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 4 «Πώς 
λειτουργεί η αντλία;»  
- Βίντεο «Πρόχειρη_Κατασκευή_Αντλίας» 
(2΄)  
- Υλικά για την κατασκευή της αντλίας  

Η κατασκευή της αντλίας μπορεί να 
γίνει (α) από τους μαθητές σε ομάδες ή 
(β) ως δραστηριότητα επίδειξης από τον 
εκπαιδευτικό.  
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2ο – 4ο  

(3 x 45΄) 

10΄ 5 

Οι μαθητές μελετούν το υλικό για τους 2 
προτεινόμενους τρόπους κατασκευής της 
αντλίας, παρακολουθούν σχετικά βίντεο και 
επιλέγουν στις ομάδες τους τον τρόπο που θα 
ακολουθήσουν για να κατασκευάσουν την αντλία 
τους.  

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 5 «Κατασκευή 
αντλίας»  
- Βίντεο «Α_Τρόπος_Κατασκευής_Αντλίας» 
(2΄)  
- Βίντεο «Β_Τρόπος_Κατασκευής_Αντλίας» 
(2΄)  

Ομαδική εργασία.  
Οι 2 τρόποι κατασκευής της αντλίας 

είναι παρόμοιοι.  

110

΄ 
6 

Οι μαθητές σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τη 
λύση του προβλήματος (μοντέλο συστήματος 
μεταφοράς νερού).  

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 6α & 6β  
 

Η λύση δεν αφορά μόνο στην 
κατασκευή αντλίας, αλλά όλου του 
συστήματος (άντληση, μεταφορά, 
αποθήκευση του νερού).  

15΄ 7-10  Παρουσίαση εργασιών - αξιολόγηση - 
αναστοχασμός  

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 7 «Αξιολόγηση»  Ανακεφαλαίωση  



 

 
 
 

This publication has been produced with the assistance of the 

European Commission. The contents of this publication are the sole 

responsibility of CARDET and its project partners and can in no way be 

taken to reflect the views of the European Union. “Technology 

challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 

European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and 

peoples beyond its borders. 

166 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Νερό στις αναπτυσσόμενες χώρες – προβλήματα 

και προκλήσεις  

Ο δεκατριών χρονών Αντρέας μαζί με την οκτάχρονη αδελφή του και τους γονείς του 

έχουν πάει για κατασκήνωση στα βουνά για μια εβδομάδα για τις καλοκαιρινές τους 

διακοπές. Ο χώρος δεν διαθέτει οποιεσδήποτε υπηρεσίες και βρίσκεται πέντε ώρες 

απόσταση με τα πόδια από το κοντινότερο 

χωριό. Σε απόσταση 1 χιλιομέτρου υπάρχει 

ένα ποτάμι. Οι γονείς του Αντρέα έχουν 

επιλέξει να κατασκηνώσουν σε αυτή τη θέση, 

γιατί η θέα είναι εκπληκτική και γιατί κοντά 

υπάρχουν πολλά μονοπάτια της φύσης για να  

επισκεφτούν.  

 

Μελετήστε τα πιο κάτω ερωτήματα και γράψτε τις ιδέες σας:  

1. Σε τι θα χρειαστεί το νερό για την εβδομάδα που θα βρίσκεται στην 

κατασκήνωση η οικογένεια του Αντρέα; Αναφέρετε 3-4 περιπτώσεις. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Με ποιους τρόπους μπορούν να εξασφαλίσουν το νερό που θα χρειαστούν; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Στην περίπτωση που η οικογένεια του Αντρέα επιλέξει να εφοδιαστεί με νερό 

από το ποτάμι, πόσο νερό νομίζετε ότι θα μπορούσαν να κουβαλήσουν όλοι 

μαζί σε μία διαδρομή; 

Μέγιστη ποσότητα νερού: ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 L           2 L         5 L             10 L       20 L  
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Βίντεο  

Παρακολουθήστε το βίντεο «Νερό: Προβλήματα, Προκλήσεις» και συζητήστε στην 

ομάδα σας για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί 

άνθρωποι που ζουν σε φτωχές κοινότητες σε αναπτυσσόμενες χώρε ς της Ασίας και 

της Αφρικής. Τι μπορεί να είναι το σύστημα ύδρευσης; Εσείς έχετε τέτοιο σύστημα;  

 

Διαβάστε και σχολιάστε τα πιο κάτω γεγονότα σχετικά με τις αναπτυσσόμενες 

χώρες:  

- Οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια περνούν έως και 5 ώρες την ημέρα 

μεταφέροντας νερό.  

- Οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση μόνο σε 20 λίτρα νερού την ημέρα!  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Η κατάσταση και το πρόβλημα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθώς σχεδιάζετε την κατασκευή σας να θυμάστε τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 

 Η κατασκευή σας πρέπει να κατασκευαστεί από υλικά που θα σας δώσει ο 
καθηγητής σας. 

 Η λύση να καλύπτει τις εξής πτυχές: 
την άντληση του νερού από τη λίμνη με τη χρήση   
κάποιου μηχανισμού.  
(β) την ασφαλή μεταφορά του σε άλλο 
σημείο (π.χ. με σωλήνες) σε απόσταση 
περίπου 30 εκ.  
(γ) την αποθήκευσή του (π.χ. ντεπόζιτο 
νερού, πηγάδι) σε κάποιο σημείο του 
χωριού.  

 Η λύση για την άντληση του νερού σας θα βασίζεται στη λειτουργία της 

αντλίας νερού (χειροκίνητη) που θα κατασκευάσετε εσείς, με τη χρήση 2 

συρίγγων. 

 
 
 
 

Η κατάσταση 
Το χωριό Chepang Gaun είναι φτωχό χωριό στο αναπτυσσόμενο 

Νεπάλ. Οι άνθρωποι εδώ δεν έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο 

νερό.  

Για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό, οι γυναίκες και τα παιδιά 

αναγκάζονται να ξοδεύουν πολλές ώρες κουβαλώντας 

καθημερινά νερό σε δοχεία από κοντινά ποτάμια και λίμνες.  

Αυτή η επίπονη εργασία εις βάρος του χρόνου των παιδιών και των γυναικών. 

Επιπρόσθετα, η ποσότητα νερού που μεταφέρουν με τον τρόπο αυτό είναι περιορισμένη 

και δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των ανθρώπων. Εσείς, ως μέλη μιας 

φιλανθρωπικής οργάνωσης έχετε αναλάβει να βοηθήσετε τους κατοίκους τους χωριού.  

Το πρόβλημα 

Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο απλού συστήματος άντλησης-μεταφοράς-αποθήκευσης 

νερού με χρήση αντλίας νερού.  
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Κριτήρια αξιολόγησης 
 
Στο τέλος της ενότητας η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την πορεία εργασίας της και 

την κατασκευή της στις υπόλοιπες ομάδες της τάξης. Η κάθε ομάδα θα 

βαθμολογηθεί από τις άλλες ομάδες στην κλίμακα 1-10 στη βάση των 5 πιο κάτω 

σημείων: 
 

1. Πόσο καλός είναι ο όλος σχεδιασμός του μοντέλου λύσης.   
2. Πόσο πετυχημένη ήταν η επιλογή των υλικών.   
3. Πόσο στερεό και ασφαλές είναι το σύστημα μεταφοράς του νερού.   
4. Πόσο καλά εργάστηκαν και συνεργάστηκαν μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας.  

 
5. Πόσο καλά και αποδοτικά λειτουργεί η αντλία νερού και γενικά το σύστημα 

άντλησης-μεταφοράς-αποθήκευσης του νερού.  
 

Διαθέσιμα υλικά 
 
Πιο κάτω σας δίνεται ενδεικτικά ένας κατάλογος με τα υλικά που θα χρειαστείτε για 

την κατασκευή σας. Σε συνεννόηση με τον καθηγητή σας μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε και άλλα υλικά που δεν είναι στον κατάλογο. 
 
Προσοχή: ΔΕΝ θα χρειαστείτε όλα τα πιο κάτω υλικά αλλά μόνο αυτά που 
απαιτούνται για τον τρόπο που θα επιλέξετε για να κατασκευάσετε την αντλία 
νερού. 
 

1 2 3 4  

     
Σύριγγες Μαλακός διαφανής Σκληρός πλαστικός 2 σιδερένιες μπίλιες 

 σωλήνας σωλήνας   
5 6 7 8 9 

     
1 βάση περίπου 30X50 εκ 2 δοχεία υγρών 1 πλαστική Κόλλα για Πλαστική 

(π.χ κόριφλουτ, ξύλο) (π.χ. πλαστικά μπουκάλα νερού πλαστικά κολλητική 
 ποτήρια, κούπες) ½ λίτρου  ταινία 
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Χρήσιμες Πληροφορίες:  
*Για την κατασκευή της αντλίας νερού προτείνονται 2 διαφορετικοί τρόποι (βλ. 

Δραστηριότητα 6: κατασκευή αντλίας νερού). Επίσης, στη συνέχεια της ενότητας 

υπάρχει κάποιο πείραμα για το οποίο χρειάζονται κάποια υλικά. Συνοπτικά τα υλικά 

παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 
 

 
Α/Α   

Υλικά  Τρόπος Κατασκευής Αντλίας Νερού 
 

       
 

      Τρόπος Α Τρόπος Β Πείραμα 
 

1  Σύριγγες 2 (6ml, 2,5ml) 2 (6ml ή 10ml) 1 (20ml) 
 

       

2  Μαλακός διαφανής σωλήνας (40-50 εκ) √ √ 0 
 

       

3  Σκληρός πλαστικός σωλήνας (15 -20 εκ) √ √ 0 
 

        

4  2 σιδερένιες μπίλιες √ √ 0 
 

        

5  1 βάση περίπου 30X50 εκ (π.χ. κόριφλουτ, ξύλο) √ √ 0 
 

        

6  2 δοχεία υγρών (π.χ. πλαστικά ποτήρια, κούπες) √ √ √ 
 

        

7  1 πλαστική μπουκάλα νερού ½ λίτρου 0 0 √ 
 

       

8  Κόλλα για πλαστικά √ √ √ 
 

       

9  Πλαστική κολλητική ταινία 0 0 √ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Η Αντλία 
 
Τι είναι η Αντλία;  
Είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ρευστών (κυρίως υγρών 
αλλά και  
αερίων). Πιο συγκεκριμένα, είναι συσκευή που χρησιμοποιεί 

Μηχανικό Έργο για να ανυψώσει, να μεταφέρει ή να 

συμπιέσει ρευστά. Καταναλώνουν δηλαδή Μηχανικό έργο, 

για να μεταβάλλουν τη δυναμική ή την κινητική ενέργεια ενός 

ρευστού. 
 

Ιστορία της Αντλίας  
Οι αντλίες είναι γνωστές από τα αρχαία χρόνια. Η παλαιότερη, ίσως, ιστορικά 

εφαρμογή αντλίας νερού είναι αυτή του Αρχιμήδη με τον ατέρμονα κοχλία (325 

π.Χ.), που χρησιμοποιήθηκε για την άντληση νερού από το Νείλο ποταμό, για την 

άρδευση των χωραφιών στην αρχαία Αίγυπτο. 
 
 
 
 
 
 
 
  Ατέρμονας κοχλίας του Αντλία του Κτησίβιου Πυροσβεστική αντλία 
  Αρχιμήδη (325 π.Χ.)  (300 π.Χ.)   του Ήρωνος (100 π.Χ.) 

 
Πού συναντάμε αντλίες στην καθημερινότητά μας;   
        

  Στο σπίτι     Στο αυτοκίνητο 
  Ύδρευση: Το σύστημα το οποίο φέρνει το   Κυκλοφορία καυσίμου: Το σύστημα που 
  νερό στις βρύσες μας.    αναροφά από τη δεξαμενή (ντεπόζιτο) 
  Άρδευση: Παρόμοιο σύστημα που φέρνει  το καύσιμο (αντλίες βενζίνης, αντλίες 
  το νερό στις παροχές άρδευσης.    πετρελαίου).  
  Θέρμανση: Οι κυκλοφορητές που  Κυκλοφορία λαδιού: Το σύστημα που 
  χρησιμοποιούνται για να στείλουν το ζεστό  κατευθύνει το λάδι της μηχανής στα 
  νερό στις βρύσες μας ή στα θερμαντικά  σημεία λίπανσης (αντλία λαδιού). 
  σώματα (καλοριφέρ).    Κυκλοφορία νερού ψύξης: Το σύστημα 
  Στα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης που  που κατευθύνει το νερό για την ψύξη 
  λειτουργούν με κυκλοφορία αέρα.   των κυλίνδρων. 
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Κατηγορίες Αντλιών  
Υπάρχουν δύο είδη αντλιών: 

 Οι φυγοκεντρικές αντλίες που προσδίδουν κινητική ενέργεια στο ρευστό με 
φυγοκεντρικές δυνάμεις, ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις ή μηχανική ώθηση. 


 Οι παλινδρομικές αντλίες που προσδίδουν κινητική ενέργεια στο ρευστό με 

μηχανικά μέσα (π.χ. έμβολο) ή με ένα άλλο ρευστό (π.χ. πεπιεσμένο αέρα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυγοκεντρική αντλία Παλινδρομικές αντλίες 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Πώς λειτουργεί η Αντλία; 
 
Κατασκευάστε μια πρόχειρη αντλία νερού και συζητήστε για τον τρόπο λειτουργίας της. 
 
Υλικά και εργαλεία 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      
1 σύριγγα 20 ml 1 πλαστική Πλαστική Κόλλα για 1 ψαλίδι 1 δοχείο με 

 μπουκάλα ½ L κολλητική ταινία πλαστικά  νερό 
 
 
Οδηγίες (Συνοδεύεται από βίντεο)  

1. Ανοίξτε μια τρύπα στο πώμα του μπουκαλιού περίπου 4-5 mm (εικ. 1).   
2. Κόψτε μια λωρίδα 1x3 εκ. κολλητικής ταινίας. Διπλώστε στο 1 εκ. και κολλήστε 

το στην ταινία (εικ. 2).  
 

3. Κολλήστε την ταινία στο εσωτερικό του πώματος. Η ταινία να καλύπτει την 
τρύπα στο πώμα αλλά να μην κολλήσει πάνω της, ώστε να σηκώνεται για να 
επιτρέπει την είσοδο του νερού (εικ. 3, 4).   

4. Βιδώστε το πώμα στο μπουκάλι (εικ. 5).  
 

5. Ανοίξτε μια μικρή τρύπα (4mm) στο μπουκάλι και καλύψτε την με κολλητική 
ταινία, όπως κάνατε με το πώμα (εικ. 6, 7). Η ταινία να μπορεί να μετακινηθεί 
για να επιτρέπει την έξοδο του νερού.   

6. Ανοίξτε μια τρύπα στη βάση του μπουκαλιού τόσο μεγάλη ώστε μόλις να 
χωράει τη σύριγγα (εικ. 8).   

7. Κόψτε τη «μύτη» της σύριγγας και μεγαλώστε λίγο την τρύπα (εικ. 9).   
8. Βάλτε τη σύριγγα περίπου 2 εκατοστά μέσα στο μπουκάλι και κολλήστε τη με 

γόμα (εικ. 10, 11).   
9. Δοκιμάστε την αντλία με ένα δοχείο νερού (εικ. 12).  
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1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

    
 
 

Συζητήστε για το πώς λειτουργεί η αντλία που φτιάξατε:  
 Τι συμβαίνει όταν (α) τραβάτε και (β) σπρώχνετε το έμβολο; Γιατί συμβαίνει αυτό; 
 Σε τι εξυπηρετούν οι τρύπες στο πώμα και στα πλάγια της μπουκάλας; 


 Τα κομμάτια της πλαστικής ταινίας μπροστά από τις 2 τρύπες λειτουργούν ως 

βαλβίδες. Τι νομίζετε δηλαδή ότι κάνουν; Υπάρχει κάτι ανάλογο στο ανθρώπινο 
σώμα; 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Κατασκευή Αντλίας Νερού 
 
Μελετήστε τους 2 τρόπους κατασκευής της αντλίας και επιλέξτε εκείνο που θα 
χρησιμοποιήσετε.  
 
Α΄ Τρόπος Κατασκευής Αντλίας 

Υλικά και εργαλεία 

Προσοχή: Είναι σημαντικό η μικρή σύριγγα να χωράει μέσα στη μεγάλη σύριγγα 

(εικ. 11 και 12). 

Οδηγίες (Συνοδεύεται από βίντεο) 

 
Σημείωση: Οι μπίλιες μέσα στις σύριγγες λειτουργούν ως βαλβίδες που ανοίγουν και κλείνουν με 
την κίνηση του εμβόλου αναλόγως, ώστε να λειτουργεί η αντλία. 
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Β΄ Τρόπος Κατασκευής Αντλίας  
Υλικά και εργαλεία 

Προσοχή: Οι σωλήνες πρέπει να εφαρμόζουν στο στόμιο της σύριγγας. Ο σκληρός 
πλαστικός σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο στόμιο της σύριγγας για την 
απορρόφηση του νερού. 

Οδηγίες (Συνοδεύεται από βίντεο) 
1. Αφαιρέστε τα έμβολα και από τις δύο σύριγγες.   
2. Ανοίξτε μία τρύπα με το ψαλίδι στο κάτω μέρος της κάθε σύριγγας, περίπου 4 mm.  

 
3. Ενώστε με το μαλακό διαφανή σωλήνα τις 2 σύριγγες, ξεκινώντας από την οπή της 

πρώτης σύριγγας και καταλήγοντας στο στόμιο της δεύτερης σύριγγας.   
4. Στερεώστε με κόλλα το σωλήνα στην οπή της πρώτης σύριγγας.  

 
5. Στην οπή της δεύτερης σύριγγας στερεώστε με κόλλα το σωλήνα ο οποίος θα βγάζει 

το νερό. Αποφασίστε για το μήκος του σωλήνα αναλόγως του πού θέλετε να 
μεταφέρετε το νερό.   

6. Ρίξτε από μία μπίλια και στις δύο σύριγγες και επανατοποθετήστε τα έμβολα.   
7. Στην πρώτη σύριγγα εφαρμόστε το σωλήνα, ο οποίος θα απορροφά το νερό 

(είσοδος του νερού).  

Σημείωση: Ενώ λειτουργείτε την αντλία παρακολουθήστε την κίνηση των μπίλιων μέσα στις 
σύριγγες (α) όταν τραβάτε το έμβολο και (β) όταν σπρώχνετε το έμβολο.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6α: Σχεδιασμός αρχικών ιδεών 
 
Σχεδιάστε: (α) στο κουτί Α - την αντλία και (β) στο κουτί Β - το σύστημα άντλησης, μεταφοράς, αποθήκευσης του νερού. Μοιραστείτε τις 
ιδέες που σχεδιάσατε και συγκρίνετέ τις μεταξύ σας στην ομάδα σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α: αντλία Β: σύστημα μεταφοράς 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6β: Σχεδιασμός του συστήματος άντλησης-μεταφοράς-αποθήκευσης του νερού. 
 
Παρουσιάστε το τελικό σχέδιο της ομάδας σας για το μοντέλο του συστήματος μεταφοράς, σημειώνοντας όποια επεξηγηματικά σχόλια όπου 
χρειάζεται. Τα κουτιά στο τετραγωνισμένο χαρτί έχουν διαστάσεις 1 Χ 1 εκ. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7: Αξιολόγηση από συμμαθητές 
 
Όνομα Ομάδας: ______________________ 
 
Παρακολουθήστε την παρουσίαση της κάθε ομάδας και δώστε ένα βαθμό από το 1 ως το 10 για κάθε ένα από τα πιο κάτω ερωτήματα. 
 

 

Όνομα ομάδας 
που 

αξιολογείται 

1 

Πόσο καλός 
είναι ο όλος 

σχεδιασμός του 
μοντέλου; 

2 

Πόσο 
πετυχημένη 

ήταν η επιλογή 
των υλικών; 

3 

Πόσο σταθερή, 
ανθεκτική και 

ασφαλής είναι η 
κατασκευή; 

4 

Πόσο καλά 
εργάστηκαν και 
συνεργάστηκαν 
μεταξύ τους τα 

μέλη της 
ομάδας; 

5 

Πόσο καλά και 
αποδοτικά 

λειτουργεί η 
αντλία; 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(από το 50) 
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Διδακτικές Ενότητες Οικιακής Οικονομίας 

 

Θεματική Περιοχή Α.Π. «Ανάπτυξη Ασφαλούς και Υγιεινού 

Τρόπου Ζωής» 

Διδακτική Ενότητα: «Μαγείρεμα και Υγεία» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

This publication has been produced with the assistance of the 

European Commission. The contents of this publication are the sole 

responsibility of CARDET and its project partners and can in no way be 

taken to reflect the views of the European Union. “Technology 

challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 

European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and 

peoples beyond its borders. 

181 

Διδακτικές Ενότητες Οικιακής Οικονομίας 

1. Θεματική Περιοχή Α.Π. «Ανάπτυξη Ασφαλούς και Υγιεινού Τρόπου Ζωής» 

1.1 Διδακτική Ενότητα 1: «Μαγείρεμα και Υγεία» 

Η Ενότητα 

Η ενότητα «Μαγείρεμα και Υγεία» εξετάζει το θέμα του μαγειρέματος, όπως το 

βιώνουν οι φτωχοί άνθρωποι που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ενότητα 

επικεντρώνεται στο θέμα της μαγειρικής εστίας που χρησιμοποιούν τα πλείστα 

νοικοκυριά στις αναπτυσσόμενες χώρες: φωτιά η οποία παράγεται με στερεά 

καύσιμα (ξύλα, κάρβουνα, κοπριές ζωών, κ.ά.). Με αυτό το είδος της μαγειρικής 

εστίας η υγεία των ανθρώπων στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα των γυναικών και των 

παιδιών, τίθεται σε σοβαρούς κινδύνους από τις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνού. 

Ο καπνός από τα στερεά καύσιμα αποτελεί την τέταρτη αιτία για το θάνατο των 

ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι 

πεθαίνουν πρόωρα από ασθένειες (πνευμονία, εγκεφαλικά επεισόδια, 

καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια, καρκίνο του πνεύμονα) που οφείλονται στον καπνό 

από το μαγείρεμα με στερεά καύσιμα.  

Η ενότητα αναδεικνύει τη διαφορά που μπορεί να κάνει μια εστία μαγειρέματος στις 

ζωές των ανθρώπων. Οι μαθητές μελετούν για τη σημασία του μαγειρέματος στη 

διατροφή των ανθρώπων, για τη δημιουργία πιο εύγευστου και εύπεπτου φαγητού 

και για τη διαφύλαξη της υγείας των ανθρώπων από ασθένειες όπως η σαλμονέλα. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές ερευνούν διάφορες μαγειρικές εστίες που 

χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, καθώς και το θέμα της ενέργειας των διάφορων 

καυσίμων. Τέλος, οι μαθητές μελετούν για τις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνού από 

το μαγείρεμα με στερεά καύσιμα στην υγεία των ανθρώπων και ενημερώνονται για 

διάφορους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος που απασχολεί, κυρίως, τους 

κατοίκους στις αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. καπνοδόχος,  μαγειρική εστία με 

καλύτερη καύση). Η ενότητα ολοκληρώνεται με μια δραστηριότητα κατασκευής 

αφίσας για την ενημέρωση των ανθρώπων για τους κινδύνους από τον καπνό στα 

νοικοκυριά. Η παρουσίαση της αφίσας θα αντικατοπτρίζει όσα οι μαθητές έμαθαν 

στην ενότητα αυτή.  

Η ενότητα «Μαγείρεμα και Υγεία» έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους μαθητές να 

ευαισθητοποιηθούν για ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας που αφορά σε 3 

δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπρόσθετα, οι 

μαθητές καλούνται να προτείνουν τρόπους και ιδέες για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος, δηλαδή του καπνού που παράγεται από τα στερεά καύσιμα κατά το 

μαγείρεμα στα νοικοκυριά και που απειλεί τη ζωή των ανθρώπων. Το διδακτικό υλικό 

της ενότητας είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ 

Γυμνασίου και είναι εναρμονισμένο με τους Στόχους και τους Δείκτες Επιτυχίας του 



 

 
 
 

This publication has been produced with the assistance of the 

European Commission. The contents of this publication are the sole 

responsibility of CARDET and its project partners and can in no way be 

taken to reflect the views of the European Union. “Technology 

challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 

European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and 

peoples beyond its borders. 

182 

Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Το 

υλικό είναι ευέλικτο, προσαρμόσιμο και μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με το 

διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, τις ανάγκες και τα δεδομένα της τάξη του εκπαιδευτικού.  

 

Πληροφοριακό υλικό 

Ο καπνός σκοτώνει  

 Περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

μαγειρεύουν και θερμαίνουν τα σπίτια τους με ανοιχτές φωτιές με καύση 

βιομάζας (ξύλο, κοπριά ζώων και υπολείμματα καλλιεργειών) και άνθρακα.  

 Η έκθεση στον καπνό στα νοικοκυριά είναι ο τέταρτος παράγοντας θανάτων των 

ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

 Πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα από ασθένειες 

(πνευμονία, εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια, καρκίνο του 

πνεύμονα), που οφείλονται στον καπνό από το μαγείρεμα με στερεά καύσιμα.  

 Περισσότερο από το 50% των πρόωρων θανάτων μεταξύ των παιδιών κάτω των 5 

ετών οφείλονται σε πνευμονία που προκαλείται από αιωρούμενα σωματίδια 

(αιθάλη) που εισπνέονται από τη ρύπανση του καπνού.  

 Οι γυναίκες σπαταλούν από 2 μέχρι 8 ώρες κάθε μέρα συλλέγοντας καυσόξυλα. 

 Από τη μεταφορά βαριών φορτίων στερεών καυσίμων, οι γυναίκες διατρέχουν 

κινδύνους, όπως κακώσεις του σπονδύλου και επιπλοκές της εγκυμοσύνης. 

 Η συχνή έκθεση στον καπνό προκαλεί καταρράκτη, που είναι η κύρια αιτία 

τύφλωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 Η χρήση ρυπογόνων καυσίμων επιβαρύνει το περιβάλλον και την αειφόρο 

ανάπτυξη. 

Πηγή: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/ (World Health 

Organisation) 

 

Περιεχόμενο Ενοτήτων 

Για τη διδασκαλία της ενότητας «Μαγείρεμα και Υγεία» χρειάζονται συνολικά 90 

λεπτά, δηλαδή 2 περίοδοι των 45 λεπτών (2 x 45΄). Το κάθε μάθημα συνοδεύεται από 

2 Πίνακες: (α) Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ 

Κύπρου και (β) Διάγραμμα Δραστηριοτήτων και στόχοι του μαθήματος. Στον πρώτο 

πίνακα καταγράφονται οι Στόχοι και οι Δείκτες Επιτυχίας του ΑΠ που καλύπτονται 

μέσα από τη διδασκαλία του κάθε μαθήματος (Παρ. 1). Ο δεύτερος πίνακας 

παρουσιάζει τους συγκεκριμένους στόχους του μαθήματος και την πορεία του 

μαθήματος με τις διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/
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Την ενότητα συνοδεύει και μια παρουσίαση PPT «Μαγείρεμα στο σπίτι» την οποία 

μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να προβάλει κάποιες εικόνες που έχουν 

στα φύλλα εργασίας τους οι μαθητές. 

 

Πίνακας δραστηριοτήτων 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις μαθησιακές δραστηριότητες της 

ενότητας. 

Χρόνος Δραστηριότητα 

10΄ 1 

Οι μαθητές μελετούν βασικές πληροφορίες για τα τρόφιμα ως πηγή ενέργειας 

και το διαχωρισμό τους βάσει της περιεκτικότητάς τους σε υδατάνθρακες, λίπη 

και πρωτεΐνες.  

15΄ 2 

Οι μαθητές διαβάζουν για τον ορισμό του μαγειρέματος και διαχωρίζουν τα 

τρόφιμα σε αυτά που τρώγονται (α) ωμά, (β) μαγειρεμένα, (γ) ωμά και 

μαγειρεμένα. 

Εντοπίζονται οι λόγοι για τους οποίους το μαγείρεμα είναι σημαντική 

διαδικασία για την προετοιμασία των τροφίμων. 

15΄ 3 

Οι μαθητές παρατηρούν διάφορες μαγειρικές εστίες και εντοπίζουν το είδος 

καυσίμου που χρησιμοποιεί η καθεμιά [π.χ. ηλεκτρισμός, υγραέριο, στερεά 

καύσιμα  (ξύλα, κάρβουνο)]. 

Οι μαθητές συζητούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε εστίας. 

Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο «Ιστορία της Σάρας» και απαντούν σε 

ερωτήσεις. 

20΄ 4 

Γίνεται αναφορά στην Τεχνολογική Δικαιοσύνη και στους Αναπτυξιακούς 

Στόχους της Χιλιετίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας. 

Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο «Καμινάδες: σώζουν ζωές μειώνοντας τον 

καπνό». 

30΄ 5 

Οι μαθητές μελετούν στατιστικά στοιχεία του Π.Ο.Υ. για τις επιπτώσεις του 

καπνού από το μαγείρεμα στην υγεία των ανθρώπων και προτείνουν τρόπους 

αντιμετώπισης. 

Οι μαθητές κατασκευάζουν και παρουσιάζουν στην τάξη αφίσα ενημέρωσης.  
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Οι μαθησιακές δραστηριότητες 
 

Φυλλάδιο Α 

Η πρώτη δραστηριότητα παρουσιάζει τη σχέση των τροφίμων με την ενέργεια. Οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται ότι προϋπόθεση για τη ζωή είναι η ενέργεια και ότι οι 

άνθρωποι παίρνουν ενέργεια από τα τρόφιμα. 

Η δεύτερη δραστηριότητα παρουσιάζει τη διάκριση και ταξινόμηση των τροφίμων 

ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες. Οι 

μαθητές μελετούν την Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής και προσπαθούν να 

δημιουργήσουν το προσωπικό τους διατροφικό προφίλ. 

 

Φυλλάδιο Β 

Οι μαθητές διαβάζουν για τον ορισμό του μαγειρέματος και προσπαθούν να τον 

κατανοήσουν. Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές προσπαθούν να διακρίνουν 

και να ταξινομήσουν τα τρόφιμα σε 3 κατηγορίες: α) αυτά που τρώγονται ωμά, (β) 

αυτά που τρώγονται μαγειρεμένα και (γ) αυτά που τρώγονται είτε ωμά είτε 

μαγειρεμένα.  

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές προσπαθούν να διατυπώσουν τη σημασία 

του μαγειρέματος για τη διατροφή του ανθρώπου χρησιμοποιώντας τις λέξεις 

κλειδιά που τους δίνονται (εύπεπτο, εύγεστο, εύκολο στη χώνεψη, βακτήρια, 

ασθένειες).  Αναμένεται από τους μαθητές να καταλήξουν σε ένα γενικό συμπέρασμα 

για το μαγείρεμα όπως:  

Το μαγείρεμα κάνει τα τρόφιμα πιο εύγεστα και εύπεπτα, βοηθώντας 

έτσι στη χώνεψή τους. Επίσης, με το μαγείρεμα σκοτώνονται διάφορα 

βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν στα τρόφιμα και τα οποία 

μπορούν να προκαλέσουν διάφορες ασθένειες στον άνθρωπο όπως η 

σαλμονέλα. 

Αν υπάρχει χρόνος (είτε στο σπίτι είτε στην τάξη) οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν 

το άρθρο «Γιατί μαγειρεύουμε το φαγητό και δεν το τρώμε ωμό» στην ιστοσελίδα 

http://coolweb.gr/faghto-omo-vrasimo/ 

 

Φυλλάδιο Γ 

Οι μαθητές προσπαθούν να αναγνωρίσουν το καύσιμο που χρησιμοποιεί κάθε 

μαγειρική εστία. Στις φωτογραφίες παρουσιάζονται 9 διαφορετικού τύπου εστίες. 

Αναμένεται από τους μαθητές να αναφέρουν περίπου τα πιο κάτω είδη ενέργειας-

καυσίμου:  

http://coolweb.gr/faghto-omo-vrasimo/
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1. Ηλεκτρική ενέργεια, 2. Υγραέριο, 3. Ξύλα, κλαδιά, υπολείμματα 

καλλιεργειών, κόπρανα  ζώων, 4. Ηλιακή ενέργεια, 5. Κάρβουνα, 6. 

Ξύλα, 7. Κάρβουνα, 8. Κλαδιά, 9. Ξύλα   

 

Οι μαθητές εντοπίζουν τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πιο πάνω 

μαγειρικών εστιών που έχουν σχέση με τα εξής θέματα: κόστος αγοράς, 

αποδοτικότητα - χρόνος μαγειρέματος, κόστος λειτουργίας, συντήρηση,  διαδικασία 

εξεύρεσης καυσίμου, μέγεθος - βάρος, ευκολία στη μεταφορά, επικινδυνότητα (π.χ. 

παραγωγή καπνού, ατυχήματα), κ.ά. 

Είναι καλό να δοθούν ευκαιρίες στους μαθητές να εκφράσουν όποιες προσωπικές 

εμπειρίες έχουν με τα διάφορα είδη μαγειρικών εστιών. Κατά τη συζήτηση ρωτήστε 

τους μαθητές να χωρίσουν τις εστίες σε 2 κατηγορίες με δικά τους κριτήρια. 

Επιδιώξτε να γίνει ο διαχωρισμός σε παλιές και σύγχρονες εστίες και αν στα σπίτια 

μας χρησιμοποιούμε και σύγχρονες και παλιές μαγειρικές εστίες και σε ποιες 

περιπτώσεις. 

Το βίντεο «Η ιστορία της Σάρα» (διάρκειας 3,30 λεπτών) παρουσιάζει ένα κορίτσι από 

την Κένυα (αναπτυσσόμενη χώρα) και τις δυσκολίες που είχε με το μαγείρεμα στην 

παραδοσιακή μαγειρική εστία με φωτιά. Επίσης, πώς η ζωή της αλλάζει προς το 

καλύτερο με μια νέου τύπου μαγειρική εστία που αποκτά η Σάρα. Στο τέλος του 

βίντεο, γίνεται συζήτηση γύρω από τα ερωτήματα της δραστηριότητας. 

 

Φυλλάδιο Δ 

Οι μαθητές διαβάζουν για τον όρο Τεχνολογική Δικαιοσύνη (το δικαίωμα των 

ανθρώπων να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία, ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή 

ποιότητα ζωής) και για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), που στόχο 

έχουν τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, ιδιαίτερα των φτωχών 

ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι καλά να γίνει μια σύντομη συζήτηση 

για τους ΑΣΧ. 

Το βίντεο «Καμινάδες: σώζουν ζωές μειώνοντας τον καπνό» (διάρκειας 6 λεπτών) 

παρουσιάζει τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί ο καπνός στα νοικοκυριά που 

χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα για να μαγειρεύουν. Παρουσιάζεται η προσπάθεια 

κάποιων φιλανθρωπικών οργανώσεων να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος. 
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Φυλλάδιο Ε 

Στο φυλλάδιο Ε παρουσιάζονται διάφορα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για τη χρήση μαγειρικών εστιών με στερεά καύσιμα και 

τις επιπτώσεις του καπνού στην υγεία των ανθρώπων. Σκοπός είναι οι μαθητές να 

αντιληφθούν το εύρος και τη σοβαρότητα του προβλήματος. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να δώσουν κάποιες πρακτικές  

ιδέες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναμένονται απαντήσεις όπως ο 

καλύτερος εξαερισμός στα σπίτια, το μαγείρεμα σε εξωτερικό χώρο, η απομάκρυνση 

των παιδιών από το χώρο όπου γίνεται το μαγείρεμα, η χρήση καπνοδόχων, η 

αντικατάσταση των μαγειρικών εστιών με βελτιωμένες εστίες (π.χ. όπως αυτή που 

έχει η Σάρα) με την οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση - φιλανθρωπικές 

οργανώσεις - διεθνή κοινότητα κ.ο.κ. 

Στην τρίτη δραστηριότητα, οι μαθητές ετοιμάζουν στις ομάδες τους μία αφίσα με 

σκοπό την ενημέρωση για την επικινδυνότητα του καπνού και για τρόπους 

προφύλαξης. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την αφίσα της στην τάξη. Η δραστηριότητα 

δίνει την ευκαιρία για ανακεφαλαίωση και εξυπηρετεί και ως δραστηριότητα 

αξιολόγησης των μαθητών. 

 

 

 

Ιστοσελίδες  

1. Βίντεο «Η ιστορία της Σάρα» 
http://www.cleancookstoves.org/resources/multimedia/sarahs-story-kenya.html 
https://www.youtube.com/watch?v=3UZ6oR40zn4  
 

2. Άρθρο «Γιατί μαγειρεύουμε το φαγητό και δεν το τρώμε ωμό» 
http://coolweb.gr/faghto-omo-vrasimo/ 
 

3. World Health Organisation (WHO) 

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/  
 

4. Βίντεο «Καμινάδες: σώζουν ζωές μειώνοντας τον καπνό» (Smoke hoods: Saving 
lives by reducing smoke)  

https://www.youtube.com/watch?v=kOKp9FjDhME  
 

5. Φιλανθρωπικός Οργανισμός Practical Action 
http://practicalaction.org/  

 
 
 

http://www.cleancookstoves.org/resources/multimedia/sarahs-story-kenya.html
https://www.youtube.com/watch?v=3UZ6oR40zn4
http://coolweb.gr/faghto-omo-vrasimo/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/
https://www.youtube.com/watch?v=kOKp9FjDhME
http://practicalaction.org/
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Μαγείρεμα και Υγεία» 

Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρο υ  

Πιο κάτω παρατίθενται οι Θεματικές Ενότητες, οι Στόχοι και οι Δείκτες Επιτυχίας από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρου για τις τάξεις Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, στο γνωστικό αντικείμενο Αγωγή 

Υγείας, οι οποίοι σχετίζονται με τη Διδακτική Ενότητα «Μαγείρεμα και Υγεία». 
 

Α1. Θεματική Ενότητα 

Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιεινού τρόπου ζωής. 
 

Α2. Στόχοι Ενότητας  

Οι μαθητές αναμένεται:  
1. Να ορίζουν την έννοια υγεία, βασιζόμενοι στις προσωπικές τους εμπειρίες ή και στις εμπειρίες 

άλλων από το άμεσο περιβάλλον τους, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στην 
υγεία. 

2. Να επεξεργάζονται παράγοντες (οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς) που σχετίζονται 
με την υγεία και τον τρόπο ζωής των ατόμων (φαγητό, φυσική δραστηριότητα, ουσίες 
εξάρτησης και ασφάλεια). 

3. Να εφαρμόζουν υγιεινές συμπεριφορές στο σχολείο και στην κοινότητα. 
4. Να επιδεικνύουν με εργαστηριακές και βιωματικές δραστηριότητες τη σημασία της 

προετοιμασίας, διαχείρισης, επεξεργασίας και επιλογής φαγητού σε σχέση με την υγεία. 
 

Α3. Δείκτες Επιτυχίας  

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να ερευνούν και να συζητούν σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει η 
κοινωνία, να εντοπίζουν τους παράγοντες που τα προκαλούν και να εισηγούνται τρόπους 
επίλυσής τους. 

2. Να κρίνουν παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και τον τρόπο ζωής των ατόμων. 
3. Να κρίνουν τον τρόπο που κάποιοι παράγοντες προσδιορίζουν τις διατροφικές συνήθειες των 

ανθρώπων. 
4. Να εφαρμόζουν κανόνες ασφάλειας και υγείας που αφορούν στο φαγητό. 

Β1. Θεματική Ενότητα 

Διαμόρφωση ενεργού πολίτη. 
 

Β2. Στόχοι Ενότητας 

Οι μαθητές αναμένεται: 

1. Να σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των άλλων. 
2. Να δραστηριοποιούνται συλλογικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την 

υγεία στο σχολείο και την κοινότητα. 
3. Να εντοπίζουν προβλήματα υγείας στην κοινωνία και να εισηγούνται τρόπους επίλυσής τους. 

 

Β3. Δείκτες Επιτυχίας  

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να ερευνούν και να συζητούν σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει η 
κοινωνία, να εντοπίζουν τους παράγοντες που τα προκαλούν και να εισηγούνται τρόπους 
επίλυσής τους. 

2. Να θέλουν να συμμετέχουν σε ομάδες και οργανώσεις εθελοντισμού. 
3. Να προτείνουν τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας. 
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Διάγραμμα Μαθήματος (2 x 45΄) 

Μαθησιακοί Στόχοι 

Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

• Να γνωρίζουν ότι τα τρόφιμα αποτελούν πηγές ενέργειας για τη ζωή. 

• Να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους οι τροφές πρέπει να 

μαγειρεύονται. 

• Να αναγνωρίζουν διάφορες μαγειρικές εστίες και το είδος καυσίμου που 

χρησιμοποιούν.  

• Να περιγράφουν τα προβλήματα υγείας που προκύπτουν από τη φωτιά (με την 

καύση στερεών καυσίμων) ως πρακτική μαγειρέματος στις αναπτυσσόμενες 

χώρες και να εισηγούνται λύσεις/ιδέες αντιμετώπισης του προβλήματος.  

 

Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

10΄ 1 

Οι μαθητές μελετούν βασικές 

πληροφορίες για τα τρόφιμα ως 

πηγή ενέργειας και το διαχωρισμό 

τους βάσει της περιεκτικότητάς 

τους σε άμυλο, λίπη και πρωτεΐνες.  

Φυλλάδιο: 

Α. Τρόφιμα 

Οι μαθητές αξιολογούν 

τις διατροφικές τους 

συνήθειες στη βάση της 

Πυραμίδας Διατροφής. 

15΄ 2 

Οι μαθητές διαβάζουν για τον 

ορισμό του μαγειρέματος και 

διαχωρίζουν τα τρόφιμα σε αυτά 

που τρώγονται (α) ωμά, (β) 

μαγειρεμένα, (γ) ωμά και 

μαγειρεμένα. 

 

Εντοπίζονται οι λόγοι για τους 

οποίους το μαγείρεμα είναι 

σημαντική διαδικασία για την 

προετοιμασία των τροφίμων. 

Φυλλάδιο: 

Β. Μαγείρεμα 

Οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται ότι το 

μαγείρεμα είναι 

σημαντική διαδικασία 

για τη διατροφή του 

ανθρώπου. 

15΄ 3 

Οι μαθητές παρατηρούν διάφορες 

μαγειρικές εστίες και εντοπίζουν το 

είδος καυσίμου που χρησιμοποιεί η 

καθεμιά [π.χ. ηλεκτρισμός, 

υγραέριο, στερεά καύσιμα (ξύλα, 

κάρβουνο)] 

 

Οι μαθητές συζητούν τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

της κάθε εστίας. 

 

 

Φυλλάδιο: 

Γ. Μαγειρικές 

Εστίες 

 

Βίντεο  

διάρκειας 

3΄,29΄΄ 

Το βίντεο παρουσιάζει 

τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι 

φτωχοί άνθρωποι στις 

αναπτυσσόμενες χώρες 

όσον αφορά το 

μαγείρεμα. 
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Οι μαθητές παρακολουθούν το 

βίντεο «Ιστορία της Σάρας» και 

απαντούν σε ερωτήσεις. 

Το βίντεο διαθέτει ελληνικούς υποτίτλους. Πηγή: 

http://www.cleancookstoves.org/resources/multimedia/sarahs-story-kenya.html 

https://www.youtube.com/watch?v=3UZ6oR40zn4 [Sarah's Story (Kenya)] 

20΄ 4 

Γίνεται αναφορά στην Τεχνολογική 

Δικαιοσύνη και στους 

Αναπτυξιακούς Στόχους της 

Χιλιετίας για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας. 

 

Οι μαθητές παρακολουθούν το 

βίντεο «Καμινάδες: σώζουν ζωές 

μειώνοντας τον καπνό» 

Φυλλάδιο: 

Δ. Τεχνολογική 

Δικαιοσύνη 

 

Διάρκεια βίντεο 

5΄,53΄΄ 

Το βίντεο παρουσιάζει 

τις βλαβερές επιπτώσεις 

του καπνού στα 

νοικοκυριά και τον 

τρόπο αντιμετώπισής 

του με τις καμινάδες. 

Το βίντεο διαθέτει ελληνικούς υποτίτλους. Πηγή: 

https://www.youtube.com/watch?v=kOKp9FjDhME (Smoke hoods: Saving lives by 

reducing smoke) 

30΄ 5 

Οι μαθητές μελετούν στατιστικά 

στοιχεία του Π.Ο.Υ. για τις 

επιπτώσεις του καπνού από το 

μαγείρεμα στην υγεία των 

ανθρώπων και προτείνουν τρόπους 

αντιμετώπισης. 

 

Οι μαθητές κατασκευάζουν και 

παρουσιάζουν στην τάξη αφίσα 

ενημέρωσης.  

Φυλλάδιο: 

Ε. Νοικοκυριά: 

Ρύπανση του 

αέρα και υγεία 

Η παρουσίαση της 

αφίσας αποτελεί  

δραστηριότητα 

ανακεφαλαίωσης και 

αξιολόγησης των 

ομάδων/μαθητών. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cleancookstoves.org/resources/multimedia/sarahs-story-kenya.html
https://www.youtube.com/watch?v=3UZ6oR40zn4
https://www.youtube.com/watch?v=kOKp9FjDhME
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Α. Τρόφιμα 

Τρόφιμα και Ενέργεια 
Ο άνθρωπος για να ζήσει χρειάζεται ενέργεια, την οποία παίρνει από τα 

διάφορα τρόφιμα. Τα τρόφιμα περιέχουν διάφορα θρεπτικά συστατικά 

(υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία) και αποτελούν το 

«καύσιμο» της ζωής. Κάθε τρόφιμο περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας, η 

οποία εξαρτάται από τη σύστασή του. 

 

Είδη Τροφίμων 

Ανάλογα με την προέλευσή τους, τα τρόφιμα διακρίνονται σε φυτικά (φρούτα, 

λαχανικά, όσπρια, κ.ά.) και ζωικά (ψάρια, πουλερικά, αυγά, γάλα, κ.ά.). Ένας τρόπος 

ταξινόμησης των τροφίμων γίνεται με βάση τη θρεπτική τους αξία σε πρωτεΐνες, 

λιπαρά και υδατάνθρακες.  Με βάση αυτή την ταξινόμηση προκύπτει και η πυραμίδα 

για την υγιεινή διατροφή (Εικ. 1). Ο συγκεκριμένος τρόπος ταξινόμησης περιλαμβάνει 

τις εξής βασικές κατηγορίες τροφίμων: 

 Δημητριακά και αμυλούχα λαχανικά 

 Φρούτα και λαχανικά 

 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 

 Κρέας, πουλερικά, ψάρια, ξηροί καρποί και αυγά (πρωτεϊνούχες τροφές) 

 Τροφές πλούσιες σε λίπος 

 Τροφές πλούσιες σε ζάχαρη 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 1: Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής Το διατροφικό σου προφίλ 
 

Σε ποιο βαθμό οι διατροφικές σου συνήθειες συμβαδίζουν με την Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής;        

ΚΑΘΟΛΟΥ            ΛΙΓΟ              ΑΡΚΕΤΑ             ΠΟΛΥ             ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
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Β. Μαγείρεμα 

Το μαγείρεμα είναι η διαδικασία της προετοιμασίας τροφίμων με 

τη χρήση της θερμότητας, με σκοπό την κατανάλωσή τους από τον 

άνθρωπο. Η ιστορία της διαδικασίας του μαγειρέματος χάνεται στο 

βάθος των αιώνων και θεωρείται ότι αρχικά περιλάμβανε το ψήσιμο 

της τροφής (κρέας, ψάρι) σε γυμνή φλόγα.  

Μαγειρεμένες και ωμές τροφές 

Παρατηρήστε τις πιο κάτω εικόνες με τις τροφές και προσπαθήστε να τις κατατάξετε 

σε τρεις κατηγορίες σημειώνοντας στο κουτάκι δίπλα από κάθε τροφή τον ανάλογο 

αριθμό: 

[1] για τις  τροφές που μπορούμε να καταναλώσουμε ωμές 

[2] για τις τροφές που καταναλώνουμε μαγειρεμένες 

[3] για τις τροφές που μπορούμε να καταναλώσουμε είτε ωμές είτε 

μαγειρεμένες 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτημα: Γιατί το μαγείρεμα των τροφών είναι σημαντικό για τη διατροφή μας; 
      (Λέξεις κλειδιά: εύγεστο, εύπεπτο, μαλακό, χώνεψη, βακτήρια, ασθένειες) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Γ. Μαγειρικές Εστίες  

 

 

    

    

    

    

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το άρθρο «Γιατί μαγειρεύουμε το φαγητό και δεν το τρώμε 

ωμό» στην ιστοσελίδα http://coolweb.gr/faghto-omo-vrasimo/ 

 

http://coolweb.gr/faghto-omo-vrasimo/
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Το μαγείρεμα είναι μία βασική καθημερινή δραστηριότητα στη ζωή μας, αφού 

υπολογίζεται ότι παγκοσμίως το 80% των τροφών που καταναλώνουμε 

μαγειρεύονται. Για δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στις αναπτυσσόμενες 

χώρες χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο, το μαγείρεμα αποτελεί μια 

ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη διαδικασία.  
 

Μαγειρικές Εστίες και Καύσιμα 

Για το μαγείρεμα των τροφών οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διάφορες μαγειρικές 

εστίες. 

 Παρατηρήστε τις πιο κάτω εικόνες μαγειρικών εστιών και σημειώστε κάτω 

από την καθεμιά από πού αντλεί την ενέργεια, δηλαδή το είδος του καυσίμου 

που χρησιμοποιεί για να ψήσει το φαγητό. 

 Συζητήστε για τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της κάθε εστίας. 

1 2 3  

   

4  5 6 

   

7  8 9 
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Η ζωή της Σάρα (Βίντεο)  

Παρακολουθήστε το βίντεο «Η ιστορία της Σάρα» και συζητήστε τα πιο κάτω 

ερωτήματα:  

• Τι είδους προβλήματα αντιμετώπιζε η Σάρα με την παλιά εστία 
μαγειρέματος;  

• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της καινούργιας εστίας μαγειρέματος;  

• Πώς η καινούργια εστία μαγειρέματος άλλαξε τη ζωή της Σάρας;  

 

Δ. Τεχνολογική Δικαιοσύνη 

Η κατάσταση σήμερα 

Περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή το 1/2 περίπου του 

συνολικού πληθυσμού, χρησιμοποιούν φωτιά με ξύλα για 

να μαγειρεύουν το φαγητό τους. Καθημερινά οι άνθρωποι 

μέσα στα σπίτια τους εκτίθενται στον καπνό, ο οποίος 

προκαλεί πολλά προβλήματα στην υγεία τους.  
 

Είναι αυτό δίκαιο;  

Όχι, δεν είναι δίκαιο. Θεωρούμε ότι όλοι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην 

τεχνολογία, ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής. Αυτό ονομάζεται 

«Τεχνολογική Δικαιοσύνη».  
 

Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας 

Πώς ο υπόλοιπος κόσμος βοηθά τους ανθρώπους που ζουν σε αναπτυσσόμενες 

χώρες; 

Το 2000 οι ηγέτες του κόσμου μαζεύτηκαν και αποφάσισαν να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους στις 

αναπτυσσόμενες χώρες να βγουν 

από τη φτώχεια και να ζήσουν 

μια αξιοπρεπή ζωή. Έθεσαν 8 

διαφορετικούς στόχους που 

επιδιώκουν να 

πραγματοποιήσουν μέχρι το 

2020. Αυτοί οι στόχοι 

ονομάζονται Αναπτυξιακοί 

Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ).  
 

  

 

 

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) 

1. Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας 
2. Επίτευξη παγκόσμιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
3. Προώθηση της ισότητας των φύλων  
4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας 
5. Βελτίωση της υγείας των μητέρων 
6. Καταπολέμηση ασθενειών (AIDS, ελονοσία κ.ά.) 
7. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
8. Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας 
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Γιατί η Τεχνολογική Δικαιοσύνη είναι σημαντική;  

Παρακολουθήστε το βίντεο «Καμινάδες: σώζουν ζωές μειώνοντας τον καπνό» και 

συζητήστε:  

 Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες 

λόγω του ότι μαγειρεύουν σε ανοικτές εστίες με στερεά καύσιμα;  

 Πώς η φιλανθρωπική οργάνωση Practical Action βοηθάει στην αντιμετώπιση 

του προβλήματος και ποια αποτελέσματα έχει αυτή η προσπάθεια;  

 Ποιοι ΑΣΧ επιτυγχάνονται με την αντιμετώπιση του προβλήματος του καπνού; 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ε. Νοικοκυριά: Ρύπανση του αέρα και υγεία 

Μελετήστε τα πιο κάτω στατιστικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την 

Υγεία (Π.Ο.Υ. – WHO) σχετικά με τις επιπτώσεις του καπνού από το μαγείρεμα με τη 

χρήση στερεών καυσίμων και συζητήστε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα σας. 

 

 

 

 

           

         

 

 

 

 

 

 Περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, μαγειρεύουν και 

θερμαίνουν τα σπίτια τους με ανοιχτές φωτιές με καύση βιομάζας (ξύλο, κοπριά ζώων και 

υπολείμματα καλλιεργειών) και άνθρακα.  

 Η έκθεση στον καπνό στα νοικοκυριά είναι ο τέταρτος παράγοντας θανάτων των ανθρώπων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες.  

 Πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα από ασθένειες (πνευμονία, εγκεφαλικά 

επεισόδια, καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια, καρκίνο του πνεύμονα) που οφείλονται στον καπνό 

από το μαγείρεμα με στερεά καύσιμα.  

 Περισσότερο από το 50% των πρόωρων θανάτων μεταξύ των παιδιών κάτω των 5 ετών 

οφείλονται σε πνευμονία που προκαλείται από αιωρούμενα σωματίδια (αιθάλη) που 

εισπνέονται από τη ρύπανση του καπνού.  

 Οι γυναίκες σπαταλούν από 2 μέχρι 8 ώρες κάθε μέρα συλλέγοντας καυσόξυλα. 

 Από τη μεταφορά βαριών φορτίων στερεών καυσίμων, οι γυναίκες διατρέχουν κινδύνους, όπως 

κακώσεις του σπονδύλου και επιπλοκές της εγκυμοσύνης. 

 Η συχνή έκθεση στον καπνό προκαλεί καταρράκτη που είναι η κύρια αιτία τύφλωσης στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

 Η χρήση ρυπογόνων καυσίμων επιβαρύνει το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Πηγή: WHO (World Health Organisation), http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/
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Συζητήστε στην ομάδα σας και εισηγηθείτε κάποιες πρακτικές ιδέες-λύσεις για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί ο καπνός από το μαγείρεμα με στερεά 

καύσιμα στα φτωχά νοικοκυριά στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Πολλοί άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν γνωρίζουν για τις βλαβερές 

συνέπειες του καπνού για την υγεία τους.  Μαζί με την ομάδά σας, να ετοιμάσετε μια 

ενημερωτική αφίσα για τους κινδύνους από τον καπνό, καθώς και κάποιους τρόπους 

αντιμετώπισης του προβλήματος. Να παρουσιάσετε την αφίσα σας στην τάξη. 
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Παρουσίαση «Μαγείρεμα και Υγεία» 
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Διδακτικές Ενότητες Οικιακής Οικονομίας 

 

Θεματική Περιοχή Α.Π. «Ανάπτυξη Ασφαλούς και Υγιεινού 

Τρόπου Ζωής» 

Διδακτική Ενότητα: «Όχι στην Κακή Υγεία» 
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1. Θεματική Περιοχή Α.Π. «Ανάπτυξη Ασφαλούς και Υγιεινού Τρόπου Ζωής» 

1.2 Διδακτική Ενότητα 2: «Όχι στην Κακή Υγεία» 

Η Ενότητα  

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των 

αναπτυσσόμενων χωρών είναι οι μολυσματικές ασθένειες του Δάγκειου πυρετού και 

της Μαλάριας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα των κατοίκων που ζουν σε 

περιοχές που δεν τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Η Ενότητα «Όχι στην 

κακή υγεία» επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν σε φτωχογειτονιές και για το ρόλο των 

φιλανθρωπικών οργανισμών, στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν τους 

κατοίκους που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η ενότητα δίνει την ευκαιρία στους 

μαθητές να γνωρίσουν και να κρίνουν τις σύγχρονες τεχνολογικές προσπάθειες της 

Γενετικής Μηχανικής για αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών διά μέσου 

μεταλλαγμένων κουνουπιών.  

Η Ενότητα «Ενέργεια για τον κόσμο» έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους μαθητές 

σας να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργήσουν για την αντιμετώπιση του σοβαρού 

θέματος των μολυσματικών ασθενειών του Δάγκειου πυρετού και της Μαλάριας, που 

απειλούν τη ζωή των ανθρώπων που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Συγκεκριμένα, η Ενότητα καταπιάνεται με το θέματα των μολυσματικών ασθενειών 

και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Το υλικό της Ενότητας 

περιλαμβάνει ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες και είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένο για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου και εναρμονισμένο με το 

κυπριακό Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τους 

Στόχους Κλίμακας και τους Δείκτες Επιτυχίας. Το διδακτικό υλικό είναι ευέλικτο, 

προσαρμόσιμο και μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, 

τις ανάγκες και τα δεδομένα της τάξη του εκπαιδευτικού.  

Περιεχόμενο Ενοτήτων  

Η Ενότητα «Όχι στην κακή υγεία» αποτελείται από 2 μαθήματα και για τη διδασκαλία 

τους προτείνονται 3 περίοδοι των 45 λεπτών (3 x 45΄). Για τη διδασκαλία του 1ου 

μαθήματος χρειάζονται 45 λεπτά και για το 2ο μάθημα 90 λεπτά.  

Το κάθε μάθημα συνοδεύεται από 2 Πίνακες: (α) Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας από 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρου και (β) Διάγραμμα Δραστηριοτήτων και 

στόχοι του μαθήματος. Στον πρώτο πίνακα καταγράφονται οι Στόχοι και οι Δείκτες 

Επιτυχίας του ΑΠ που καλύπτονται μέσα από τη διδασκαλία του κάθε μαθήματος 

(Παρ. 1). Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τους συγκεκριμένους στόχους του 

μαθήματος, τις μαθησιακές δραστηριότητες και την πορεία του μαθήματος. 
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Μαθήματα  

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα 2 μαθήματα με το περιεχόμενό τους. 

Μ ά θ η μα Χρόνος Δραστηριότητα 

1ο  

(45΄) 

5΄ 1 Οι μαθητές μελετούν βασικές πληροφορίες για τις μολυσματικές ασθένειες 
όπως η Ελονοσία, ο Ιός του Δυτικού Νείλου, ο Δάγκειος Πυρετός κ.α.  

10΄ 2 
Οι μαθητές διαβάζουν για την προσπάθεια του ιδρύματος Bill & Melinda Gates 
για βελτίωση της παγκόσμιας υγείας, ιδιαίτερα των ανθρώπων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες που μαστίζονται από μολυσματικές ασθένειες.  

15΄ 3 

Ανάγνωση του κειμένου «Η ιστορία της Τερέζας» που αναφέρεται στα 
προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει η Τερέζα και η οικογένειά της στην 
Ουγκάντα.  
Ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου (Β1).  
Οι μαθητές εντοπίζουν 5 παράγοντες για τους οποίους οι φτωχοί άνθρωποι 
είναι πιο επιρρεπείς στις μολυσματικές ασθένειες (Β2).  

15΄ 4 
Οι μαθητές αντιστοιχούν 12 προτάσεις-έργα με τους παράγοντες που έχουν 
εντοπίσει στην προηγούμενη δραστηριότητα (Β2) και επιλέγουν από αυτές τις 
5, κατά την άποψή τους, καλύτερες.  

2ο - 3ο   

(2 x 

45΄) 

10΄ 5 Οι μαθητές διαβάζουν για τη μολυσματική ασθένεια του Δάγκειου πυρετού.  
Απάντηση ερωτήσεων κατανόησης.  

10΄ 6 Οι μαθητές διαβάζουν τη μελέτη περίπτωσης αντιμετώπισης του Δάγκειου 
πυρετού στο Βιετνάμ.  

15΄ 7 Οι μαθητές ετοιμάζουν αφίσα ενημέρωσης για τα μέτρα καταπολέμησης του 
Δάγκειου πυρετού, τα οποία δεν πρέπει να επιβαρύνουν το περιβάλλον.  

5΄ 8 
Οι μαθητές διαβάζουν για τη μολυσματική ασθένεια της μαλάριας (ελονοσίας).  

10΄ 9 Ο κύκλος της ζωής του κουνουπιού της Μαλάριας και πώς μπορεί αυτός να 
σπάσει.  

10΄ 
1

0 
Πληροφοριακό υλικό για τη Γενετική Μηχανική (ΓΜ) ως λύση στο πρόβλημα της 
Μαλάριας.  

15΄ 
1

1 
Συζήτηση-επιχειρηματολογία με το θέμα:  
Θα πρέπει να δημιουργήσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια;  

10΄ 
1

2 
Τρόποι προστασίας από τα κουνούπια.  

5΄ 
1

3 
Ανακεφαλαίωση, αναστοχασμός  
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Πληροφοριακό Υλικό και απαντήσεις για το 1ο Μάθημα  

Πείτε «ΟΧΙ» στην κακή υγεία  

Η φτώχια και η κακή υγεία μπορούν να συνδυαστούν. Ωστόσο, θα μπορούσε να 

σπάσει αυτή η σύνδεση; Ο Bill Gates σίγουρα το πιστεύει αυτό και γι’ αυτό 

χρηματοδοτεί την επιστήμη που θα μπορούσε να το κάνει πραγματικότητα. Το 

ίδρυμα Bill and Melinda Gates έχει απονείμει επιχορήγηση ύψους £245 

εκατομμυρίων σε μερικούς από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες του κόσμου. Αυτό 

είναι το αποκορύφωμα του έργου «Grand Challenges», το οποίο ξεκίνησε το 2003. Τα 

κυριότερα εμπόδια για την καλή υγεία έχουν εντοπιστεί και έχουν προγραμματιστεί 

κάποιες δημιουργικές λύσεις. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές αντιμετωπίζουν 

την πρόκληση να επιλέξουν τα πέντε καλύτερα σχέδια από μια μικρή λίστα με 12 

επιλογές. Επίσης, οι συναυλίες Live8, οι σύνοδοι κορυφής G8 και οι διαδηλώσεις στη 

Μεγάλη Βρετανία συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φτώχιας.  

 

Διεξαγωγή δραστηριοτήτων  

Η δραστηριότητα Α2 παρουσιάζει την ιστορία. Ο Bill Gates (της Microsoft) δίνει 300 

εκατομμύρια ευρώ για βελτίωση της παγκόσμιας υγείας, ιδιαίτερα εκείνων των 

ανθρώπων που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι οποίοι εξακολουθούν να 

μαστίζονται από μολυσματικές ασθένειες. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να 

μετατρέψουν τις αρχικές ιδέες σε πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση 

μεγαλύτερων προβλημάτων που έχουν να κάνουν με θέματα υγείας. Οι μαθητές 

πρέπει να προσδιορίσουν τους παράγοντες που κάνουν τις φτωχότερες κοινωνίες πιο 

επιρρεπείς στις ασθένειες και να επιλέξουν το καλύτερο σχέδιο για την αντιμετώπιση 

της κάθε αιτίας.  

Στη δραστηριότητα Β οι μαθητές διαβάζουν την ιστορία της Τερέζας, η οποία ζει σε 

ένα χωριό της Ουγκάντα. Αυτό θα τους βοηθήσει να προσδιορίσουν πέντε από τους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην εξάπλωση της ασθένειας και στην αποδυνάμωση 

της άμυνας των ανθρώπων. Οι μολυσματικές ασθένειες που καλύπτονται 

περιλαμβάνουν το δάγκειο πυρετό, την ελονοσία, τη φυματίωση και το HIV. 
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Απαντήσεις της άσκησης Β2  

(Να εντοπίσετε από την ιστορία της Τερέζας πέντε παράγοντες για τους οποίους οι 

φτωχοί άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στις μολυσματικές ασθένειες. Εξηγήστε κάθε 

ένα από τους παράγοντες, όπως το παράδειγμα στον πίνακα που ακολουθεί). 

Παράγοντες που κάνουν τους φτωχούς 

πιο επιρρεπείς στις ασθένειες 

Γιατί αυτό είναι πρόβλημα 

1. Δεν εμβολιάζονται Τα μικρόβια έχουν την ευκαιρία να 

πολλαπλασιαστούν στο εσωτερικό του 

σώματος και να παράγουν τοξίνες, προτού 

το ανοσοποιητικό σύστημα μπορέσει να 

αντιδράσει για να αντιμετωπίσει.  

2. Η κακή διατροφή οφείλεται στη χρήση 

φθηνών βασικών τροφίμων, υψηλών σε 

θερμίδες, αλλά χαμηλών σε θρεπτικά 

συστατικά 

Χωρίς τις πρωτεΐνες, βιταμίνες και 

ανόργανα άλατα που είναι απαραίτητα για 

τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, το 

σώμα δεν μπορεί να προστατεύσει 

αποτελεσματικά το ανοσοποιητικό τους 

σύστημα.  

3. Συχνή επαφή με έντομα Έντομα, όπως τα κουνούπια, αποτελούν 

φορείς ασθενειών. Μεταφέρουν μικρόβια 

από άνθρωπο σε άνθρωπο.  

4. Έλλειψη φαρμάκων Ορισμένες από τις πιο σοβαρές ασθένειες, 

όπως η φυματίωση και το HIV, μπορούν να 

μολύνουν τους ανθρώπους για πάντα.  

5. Έλλειψη τοπικών κλινικών Οι άνθρωποι που υποφέρουν από 

φυματίωση και HIV μπορούν να 

μεταδώσουν τις λοιμώξεις τους, προτού καν 

διαγνωστούν ότι τις έχουν.  

 

Η δραστηριότητα Γ1 αποτελείται από ένα σύνολο καρτών που περιγράφουν τα 12 

έργα που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση. Αρχικά, οι μαθητές θα μπορούσαν να 

τα ταξινομήσουν, ώστε να ταιριάζουν με τους 5 παράγοντες τους οποίους καθόρισαν 

στο πρώτο μέρος της δραστηριότητας.  
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Απαντήσεις της άσκησης Γ1 

Βασικός παράγοντας για την υγεία Έργα που στοχεύουν σε αυτό τον 

παράγοντα 

1. Δεν εμβολιάζονται B, Γ, E  

2. Κακή διατροφή  Α, Ι, Θ 

3. Συχνή επαφή με έντομα Δ, Στ, Κ 

4. Έλλειψη φαρμάκων Λ 

5. Έλλειψη τοπικών κλινικών Ζ, Η 

 

Στο τέλος, στη δραστηριότητα Γ2 οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν τα 5 καλύτερα 

έργα για να χρηματοδοτήσουν – ένα έργο για κάθε ένα από τους παράγοντες.  

 

Σημειώσεις  

Το ίδρυμα BILL & MELINDA GATES έδωσε επιχορηγήσεις αξίας $450m (£245m) στις 

27 Ιουνίου, 2005. Τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν είχαν ως στόχο να βρουν λύσεις 

για τα 14 πιο σημαντικά προβλήματα που πλήττουν την υγεία των ανθρώπων 

παγκοσμίως. Τα περισσότερα από αυτά τα 14 προβλήματα εμπίπτουν σε 1 από τις 5 

γενικές κατηγορίες που αναφέρονται σε αυτή τη δραστηριότητα. 
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Πληροφοριακό Υλικό και απαντήσεις για το 2ο Μάθημα  

Α. Δάγκειος πυρετός (σημειώσεις εκπαιδευτικού)  

Στις τροπικές περιοχές του κόσμου, τα κουνούπια μπορούν να προκαλέσουν πολύ 

περισσότερα προβλήματα απ’ ό,τι ένα απλό τσίμπημα! Μπορούν να σπείρουν το 

δάγκειο πυρετό – μια επικίνδυνη ιογενή ασθένεια. Εκατομμύρια άνθρωποι 

μολύνονται με την ασθένεια αυτή κάθε χρόνο και χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν 

εξαιτίας της. Είναι ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος και δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμο 

εμβόλιο για προστασία από αυτόν. Ωστόσο, πολλά χωριά στο Βιετνάμ δεν 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ασθένεια αυτή. Αυτό οφείλεται στις προσπάθειες 

των ντόπιων παιδιών, τα οποία συνεργάζονται με τους επιστήμονες σε ένα πολύ 

αποτελεσματικό πρόγραμμα για βιολογικό έλεγχο. Αυτό που επιτυγχάνουν είναι να 

μειώνουν τον αριθμό των κουνουπιών, χωρίς ωστόσο να μολύνουν το περιβάλλον με 

επιβλαβή εντομοκτόνα. Αυτή η δραστηριότητα για δημιουργία αφίσας ενισχύει τους 

μαθητές να κατανοήσουν τις αλυσίδες τροφίμων, καθώς εργάζονται για να βρουν 

πώς τα παιδιά μπορούν να μειώσουν την εξάπλωση του ιού και εξηγούν γιατί αυτή η 

στρατηγική λειτουργεί με επιτυχία.  

Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων  

Στη δραστηριότητα Α οι μαθητές μελετούν πληροφοριακό υλικό για το Δάγκειο 

πυρετό και απαντούν τις ερωτήσεις κατανόησης (προφορικά).  

Στη δραστηριότητα Β παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης στο Βιετνάμ, όπου η 

αντιμετώπιση του Δάγκειου πυρετού γίνεται με ένα πρόγραμμα χαμηλού 

τεχνολογικού επιπέδου.  

Στη δραστηριότητα Γ οι μαθητές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες των προηγούμενων 

δραστηριοτήτων για να συμπληρώσουν το δείγμα αφίσας. Εδώ υπάρχουν πολλά κενά 

για να σχεδιαστούν διαγράμματα και εικόνες, ώστε να δημιουργήσουν κάτι πιο 

οπτικό. Μπορείτε αν θέλετε να τυπώσετε αυτή τη σελίδα σε Α3, ώστε τα παιδιά να 

έχουν περισσότερο χώρο για τα διαγράμματά τους.  

Πιθανή ολοκλήρωση δραστηριότητας Γ: Ο κάθε μαθητής θα δει την αφίσα κάποιου 

συμμαθητή του και όλοι θα πρέπει να αναφέρουν ένα πράγμα που τους αρέσει και 

να εισηγηθούν ένα πράγμα που θα μπορούσε να βελτιωθεί. Οι μαθητές 

ενθαρρύνονται, επίσης, να πουν γιατί αυτή η μορφή ελέγχου προτιμάται από τους 

χημικούς ελέγχους και να εισηγηθούν γιατί το έργο είναι τόσο επιτυχές στα χωριά 

του Βιετνάμ.  
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Πληροφορίες για το ιστορικό υπόβαθρο:  

Ο ψεκασμός με εντομοκτόνο των κουνουπιών που μεταφέρουν το δάγκειο πυρετό 

είναι δαπανηρή και αναποτελεσματική μέθοδος. Τα σωματίδια του εντομοκτόνου 

πρέπει να έρθουν σε επαφή με το κουνούπι για να μπορούν να το σκοτώσουν. 

Δυστυχώς, το κουνούπι ‘Aedes aegypti’ κυκλοφορεί πολύ μέσα στα σπίτια. Κρύβεται 

στα ντουλάπια, στα οποία συνήθως δεν εισέρχεται το εντομοκτόνο. Η στρατηγική 

χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου, στην οποία εμπλέκονται τα παιδιά, έχει συμβάλει 

στην εξάλειψη της ασθένειας στα περισσότερα χωριά στα οποία έχει εφαρμοστεί. 

Αφήνουν τα μικρά μαλακόστρακα, τα λεγόμενα ‘Mesocyclops’, μέσα σε μεγάλες 

δεξαμενές νερού και πηγάδια που χρησιμοποιούνται στις φτωχές περιοχές, όπου 

προτιμούν τα κουνούπια να γεννούν τα αυγά τους. Τα μαλακόστρακα τρώνε τις 

προνύμφες των κουνουπιών ‘Aedes aegypti’, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό 

τους. Το έργο είναι πολύ επιτυχές στα χωριά και έχει συμβάλει σημαντικά στον 

περιορισμό της ασθένειας. 

 

Β. Κουνούπια vs μαλάρια (ελονοσία)  

Όταν μολυνθείς με ελονοσία, είναι πολύ δύσκολο να απαλλαγείς από αυτήν. Γι’ αυτό, 

οι επιστήμονες προσπαθούν να κρατήσουν αυτή την ασθένεια μακριά από τους 

ανθρώπους. Ωστόσο, η ελονοσία επανέρχεται στο προσκήνιο. Τα κουνούπια 

διαδίδουν το παράσιτο που ευθύνεται για την ελονοσία και η υπερθέρμανση του 

πλανήτη αυξάνει την εξάπλωσή του. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια επικεντρώνεται στη 

μείωση του αριθμού των κουνουπιών. Σε αυτή τη δραστηριότητα υπόδυσης ρόλων, 

οι μαθητές πρέπει να λάβουν υπόψη τα πλεονεκτήματα και τις αβεβαιότητες της 

χρήσης των Γενετικά Τροποποιημένων (ΓΤ) κουνουπιών για να μειώσουν το φυσικό 

πληθυσμό τους.  

Διεξαγωγή δραστηριοτήτων  

Η δραστηριότητα Δ παρουσιάζει γενικές βασικές πληροφορίες για τη μαλάρια.  

Στη δραστηριότητα Ε υπάρχει μια απλή περιγραφή της ζωής των κουνουπιών, η οποία 

ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν πώς θα μπορούσε να σπάσει αυτός ο κύκλος.  

Η δραστηριότητα Στ αναφέρει περιληπτικά πιθανούς τρόπους μείωσης του αριθμού 

των κουνουπιών και ζητά να αναφερθεί τι έχουν κοινό μεταξύ τους. Η προφανής 

απάντηση είναι ότι όλα περιλαμβάνουν γενετική μηχανική. Ωστόσο, οι μαθητές 

μπορούν, επίσης, να επισημάνουν ότι κανένας από αυτούς τους τρόπους δεν έχει 

δοκιμαστεί εκτός εργαστηρίου.  
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Η δραστηριότητα Ζ ενθαρρύνει τους μαθητές να υποδυθούν ρόλους για να 

παρουσιάσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με την 

τεχνολογία της γενετικής μηχανικής.  

Η δραστηριότητα Η παρουσιάζει μια σειρά από μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, 

όπως προτείνονται από Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Ελλάδας 

(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ). Οι μαθητές επιλέγουν 2 από τα μέτρα για να τα προτείνουν για στους 

ανθρώπους που ζουν στις φτωχές χώρες.  

Αν υπάρχει χρόνος, τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν το βίντεο «Ασπίδα στην 

ελονοσία, αιθέρια έλαια», διάρκειας 2.16 λεπτών:  

https://www.youtube.com/watch?v=hvLmZfusaII  

 

Ιστοσελίδες  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Malaria#History 

Εδώ θα βρείτε ένα καλό παγκόσμιο χάρτη με περιοχές που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα με την ελονοσία και ένα καλό υπόβαθρο σχετικά με την ανακάλυψη της 
αιτίας που προκαλεί την ελονοσία. 

 http://www.sciencemuseum.org.uk/antenna/mosquitoes/  

 http://www.newscientist.com/channel/health/dn11500-spiteful-gene-manipulation-
could-combat-malaria.html  

 http://www.guardian.co.uk/science/story/0,3605,1588727,00.html  

 http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,1516178,00.html (Η είδηση στην 
Guardian)  

 http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4629587.stm (Η είδηση στο BBC) 

 http://www.grandchallengesgh.org/ardisplay.aspx?SecID=301&ID=163 
“The Grand Challenge” – επισκεφτείτε τους συνδέσμους για να βρείτε 
περισσότερεςπληροφορίες για όλα τα 43 έργα που χρηματοδοτήθηκαν. 

 https://www.youtube.com/watch?v=t45I_Gq1P5o (Το παράσιτο της ελονοσίας 

 https://www.youtube.com/watch?v=hvLmZfusaII (Ασπίδα στην ελονοσία, 
αιθέριαέλαια)  

 http://www.keelpno.gr/ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων - ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) 

 http://el.wikipedia.org/  

 http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4257935.stm 
BBC – εισαγωγή στην ιστορία. Καλές βασικές πληροφορίες. 

 http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6995 
Περισσότερες πληροφορίες για το δάγκειο πυρετό και για το πρόγραμμα 
εξάλειψήςτου στο Βιετνάμ. 

 http://www.newscientist.com  

 http://news.bbc.co.uk  

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov  

 http://www.who.int/malaria/en/ 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

 http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/dengue/ 
Τομέας Μεταδοτικών λοιμωδών νοσημάτων 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hvLmZfusaII
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaria#History
http://www.sciencemuseum.org.uk/antenna/mosquitoes/
http://www.newscientist.com/channel/health/dn11500-spiteful-gene-manipulation-could-combat-malaria.html
http://www.newscientist.com/channel/health/dn11500-spiteful-gene-manipulation-could-combat-malaria.html
http://www.guardian.co.uk/science/story/0,3605,1588727,00.html
http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,1516178,00.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4629587.stm
http://www.grandchallengesgh.org/ardisplay.aspx?SecID=301&ID=163
https://www.youtube.com/watch?v=t45I_Gq1P5o
http://www.keelpno.gr/
http://el.wikipedia.org/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4257935.stm
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6995
http://www.newscientist.com/
http://news.bbc.co.uk/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.who.int/malaria/en/
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/dengue/
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1ο Μάθημα 

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Όχι στην κακή υγεία» 

Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρο υ  

Α1. Θεματική Ενότητα 

Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιεινού τρόπου ζωής 
 

Α2. Στόχοι Ενότητας  

Οι μαθητές αναμένεται:  
1. Να ορίζουν την έννοια υγεία βασιζόμενοι στις προσωπικές τους εμπειρίες ή και στις εμπειρίες 

άλλων από το άμεσο περιβάλλον τους, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στην 
υγεία. 

2. Να επεξεργάζονται παράγοντες (οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς) που σχετίζονται με 
την υγεία και τον τρόπο ζωής των ατόμων (φαγητό, φυσική δραστηριότητα, ουσίες εξάρτησης 
και ασφάλεια). 

3. Να εφαρμόζουν υγιεινές συμπεριφορές στο σχολείο και στην κοινότητα. 
4. Να αναπτύξουν συλλογικά σχέδιο δράσης προαγωγής της υγείας για το σχολείο, το σπίτι και την 

κοινότητά τους. 
 

Α3. Δείκτες Επιτυχίας  

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να ερευνούν και να συζητούν σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει η 
κοινωνία, να εντοπίζουν τους παράγοντες που τα προκαλούν και να εισηγούνται τρόπους 
επίλυσής τους. 

2. Να κρίνουν παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και τον τρόπο ζωής των ατόμων. 
3. Να διαμορφώνουν ένα σχέδιο δράσης που να στοχεύει στη βελτίωση του άμεσου 

περιβάλλοντός τους, έτσι ώστε η υγιεινή λύση να γίνει και η ευκολότερη επιλογή. 

Β1. Θεματική Ενότητα 

Διαμόρφωση ενεργού πολίτη 
 

Β2. Στόχοι Ενότητας 

Οι μαθητές αναμένεται: 

1. Να σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των άλλων. 
2. Να δραστηριοποιούνται συλλογικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την 

υγεία στο σχολείο και την κοινότητα. 
3. Να εντοπίζουν προβλήματα υγείας στην κοινωνία και να εισηγούνται τρόπους επίλυσής τους. 

 

Β3. Δείκτες Επιτυχίας  

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να ερευνούν και να συζητούν σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει η 
κοινωνία, να εντοπίζουν τους παράγοντες που τα προκαλούν και να εισηγούνται τρόπους 
επίλυσής τους. 

2. Να θέλουν να συμμετέχουν σε ομάδες και οργανώσεις εθελοντισμού. 
3. Να προτείνουν τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας. 
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Διάγραμμα 1ου Μαθήματος (1 x 45΄) 

Μαθησιακοί Στόχοι 

Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

 Να εκτιμήσουν τα πιθανά οφέλη από μια σειρά από τρόπους που μειώνουν τη 

μετάδοση των νοσημάτων ή βελτιώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα των ατόμων που 

έχουν μολυνθεί. 

 Να κατονομάζουν μερικές από τις ασθένειες που μπορούν να προκαλέσουν τα 
μικρόβια και να περιγράφουν πώς αυτές μπορούν να μεταδοθούν.  

 Να περιγράφουν μερικές από τις άμυνες που έχει ο οργανισμός ενάντια στις 
ασθένειες και να αναγνωρίζουν τον εμβολιασμό ως τρόπο βελτίωσης του 
ανοσοποιητικού συστήματος. 

Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

5΄ 1 

Οι μαθητές μελετούν βασικές πληροφορίες για 

τις μολυσματικές ασθένειες όπως η Ελονοσία, 

ο Ιός του Δυτικού Νείλου, ο Δάγκειος Πυρετός 

κ.α. 

Κείμενο σελ. 3: 

«Μολυσματικές 

Ασθένειες» 

Μετά την 

ανάγνωση του 

κειμένου  

ακολουθεί 

συζήτηση 

10΄ 2 

Οι μαθητές διαβάζουν για την προσπάθεια του 

ιδρύματος Bill & Melinda Gates για βελτίωση 

της παγκόσμιας υγείας, ιδιαίτερα των 

ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες που 

μαστίζονται από μολυσματικές ασθένειες. 

Κείμενο σελ. 3: 

 «Η προσπάθεια του 

ιδρύματος Bill & 

Melinda Gates» 

O Bill Gates είναι ο 

ιδρυτής & 

ιδιοκτήτης της 

Microsoft 

15΄ 3 

Ανάγνωση του κειμένου «Η ιστορία της 

Τερέζας» που αναφέρεται στα προβλήματα 

υγείας που αντιμετωπίζει η Τερέζα και η 

οικογένειά της στην Ουγκάντα.  

 

Ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης του 

κειμένου (Β1). 

 

Οι μαθητές εντοπίζουν 5 παράγοντες για τους 

οποίους οι φτωχοί άνθρωποι είναι πιο 

επιρρεπείς στις μολυσματικές ασθένειες (Β2). 

Φυλλάδιο σελ. 6: 

«Η ιστορία της 

Τερέζας» 

Ασκήσεις σελ. 4: 

α) Ερωτήσεις 

κατανόησης (Β1) 

β) Εντοπισμός 

παραγόντων που 

κάνουν τους 

ανθρώπους πιο 

επιρρεπείς στις 

μολυσματικές 

ασθένειες (Β2) 

Μετά την 

ανάγνωση της 

ιστορίας μπορούν 

να γίνουν κάποιες 

ερωτήσεις 

κατανόησης. 
 

Οι απαντήσεις της 

άσκησης Β2 είναι 

στο εγχειρίδιο 

εκπαιδευτικού. 

15΄ 4 

Οι μαθητές αντιστοιχούν 12 προτάσεις – έργα 

με τους παράγοντες που έχουν εντοπίσει στην 

προηγούμενη δραστηριότητα (Β2) και 

επιλέγουν από αυτές τις 5, κατά την άποψή 

τους, καλύτερες. 

Φυλλάδιο σελ. 7 

«Προτάσεις για 

Προγράμματα» 
 

Ασκήσεις σελ. 5 (Γ1) 

Οι μαθητές 

δικαιολογούν τις 

επιλογές τους. 

Οι απαντήσεις της 

άσκησης είναι στο 

εγχειρίδιο 

εκπαιδευτικού. 
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Α. Μολυσματικές Ασθένειες 
Οι μολυσματικές ασθένειες (Ελονοσία, Ιός του Δυτικού Νείλου, Δάγκειος Πυρετός 

κ.α.) μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω διαβιβαστών, όπως είναι τα έντομα 

(κουνούπια, τσιμπούρια) και τα τρωκτικά (ποντίκια, 

αρουραίοι), οι οποίοι καταπίνουν το         

μικροοργανισμό που προκαλεί την ασθένεια κατά τη 

διάρκεια του γεύματός τους, από ένα μολυσμένο 

ξενιστή (ζώο ή άνθρωπο) και, στη συνέχεια, τον 

μεταφέρουν σε ένα νέο ξενιστή, κατά τη διάρκεια του 

επόμενου γεύματος. 

Κάθε χρόνο περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι μολύνονται και πάνω 

από ένα εκατομμύριο πεθαίνουν από νοσήματα που μεταδίδονται από 

διαβιβαστές. Τα νοσήματα αυτά μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε, αλλά 

ευδοκιμούν, συνήθως, σε φτωχές κοινότητες όπου δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες 

υγιεινής. Η επανεμφάνιση και αύξηση των μολυσματικών ασθενειών αποτελεί 

ζήτημα υψίστης σημασίας για την υγεία, καθώς απειλούν τη ζωή των ανθρώπων σε 

όλο τον κόσμο. 

Η προσπάθεια του ιδρύματος Bill & Melinda Gates 

Το ίδρυμα Bill & Melinda Gates (της Microsoft) δίνει €300 εκατομμύρια για βελτίωση 

της παγκόσμιας υγείας, ιδιαίτερα εκείνων των ανθρώπων που ζουν στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και οι οποίοι εξακολουθούν να μαστίζονται από 

μολυσματικές ασθένειες. 

Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των αρχικών ιδεών, για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν οι μολυσματικές ασθένειες.  

Σε αυτήν την ενότητα θα 

μάθετε τους λόγους που 

κάνουν τους ανθρώπους 

στις φτωχές κοινωνίες πιο 

επιρρεπείς στις ασθένειες 

και θα επιλέξετε τον 

καλύτερο τρόπο για την 

αντιμετώπιση της 

κατάστασης.   

Τσίμπημα κουνουπιού σε 
άνθρωπο 
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Β. Να διαβάσετε το κείμενο «Η ιστορία της Τερέζας» και, στη συνέχεια, να κάνετε 

τις πιο κάτω εργασίες.  

Β1.Να απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις: 

 Τι κάνει την Τερέζα να είναι πιο επιρρεπής στο δάγκειο πυρετό; 

 Γιατί οι γονείς της μολύνθηκαν με τον ιό της φυματίωσης μόλις μετακόμισαν στην 

πόλη; 

 Γιατί η Σάρα πιστεύει ότι μπορεί να έχει τον ιό HIV; 

 Γιατί υπάρχουν διαθέσιμα μόνο ελάχιστα φάρμακα για τη θεραπεία των τροπικών 

ασθενειών; 

 

Β2. Να εντοπίσετε από την ιστορία της Τερέζας πέντε παράγοντες για τους οποίους 

οι φτωχοί άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στις μολυσματικές ασθένειες. Εξηγήστε 

κάθε ένα από τους παράγοντες, όπως το παράδειγμα στον πίνακα που ακολουθεί. 

Παράγοντες που κάνουν τους φτωχούς 

ανθρώπους πιο επιρρεπείς στις μολυσματικές 

ασθένειες 

Επεξήγηση 

(Γιατί αυτό είναι πρόβλημα;) 

1. Δεν εμβολιάζονται. Τα μικρόβια έχουν την ευκαιρία να πολλαπλασιαστούν 

στο εσωτερικό του σώματος, προτού το ανοσοποιητικό 

σύστημα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει.  
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Γ. Μελετήστε το φυλλάδιο «Προτάσεις για προγράμματα», στο οποίο 

παρουσιάζεται ένα σύνολο καρτών που περιγράφουν τα 12 έργα που έχουν 

επιλεγεί για χρηματοδότηση από το ίδρυμα Bill & Melinda Gates. Στη συνέχεια, να 

κάνετε τις πιο κάτω ασκήσεις.  

 

Γ1. Η κάθε μία από τις 12 κάρτες που βρίσκονται στο φυλλάδιο έχει ένα διαφορετικό γράμμα 

του αλαφαβήτου από το Α ως το Λ. Να ταξινομήσετε τις κάρτες, δηλαδή τα διάφορα έργα, 

ώστε να ταιριάζουν με τους 5 παράγοντες τους οποίους καθορίσατε στην προηγούμενη 

άσκηση (ασκ. Β2). Για κάποιους παράγοντες θα υπάρχουν περισσότερα από ένα έργο. 

Παράγοντας για την εξάπλωση των 

μολυσματικών ασθενειών 

Έργα που στοχεύουν σε αυτό τον παράγοντα 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Γ2. Να επιλέξετε τα 5 κατά την άποψή σας καλύτερα έργα για να χρηματοδοτηθούν – ένα 

έργο για κάθε ένα από τους παράγοντες.  

Παράγοντας για την εξάπλωση των 

μολυσματικών ασθενειών 

Έργο που επιλέγω ως καλύτερο για τον 

παράγοντα 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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2ο Μάθημα 

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Όχι στην κακή υγεία» 

Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρο υ 

Α1. Θεματική Ενότητα 

Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιεινού τρόπου ζωής 
 

Α2. Στόχοι Ενότητας  

Οι μαθητές αναμένεται:  
1. Να ορίζουν την έννοια υγεία βασιζόμενοι στις προσωπικές τους εμπειρίες ή και στις εμπειρίες 

άλλων από το άμεσο περιβάλλον τους, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στην 
υγεία. 

2. Να επεξεργάζονται παράγοντες (οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς) που σχετίζονται με 
την υγεία και τον τρόπο ζωής των ατόμων (φαγητό, φυσική δραστηριότητα, ουσίες εξάρτησης 
και ασφάλεια). 

3. Να εφαρμόζουν υγιεινές συμπεριφορές στο σχολείο και στην κοινότητα. 
4. Να αναπτύξουν συλλογικά σχέδιο δράσης προαγωγής της υγείας για το σχολείο, το σπίτι και 

την κοινότητά τους. 
 

Α3. Δείκτες Επιτυχίας  

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να ερευνούν και να συζητούν σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει η 
κοινωνία, να εντοπίζουν τους παράγοντες που τα προκαλούν και να εισηγούνται τρόπους 
επίλυσής τους. 

2. Να κρίνουν παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και τον τρόπο ζωής των ατόμων. 
3. Να διαμορφώνουν ένα σχέδιο δράσης που να στοχεύει στη βελτίωση του άμεσου 

περιβάλλοντός τους, έτσι ώστε η υγιεινή λύση να γίνει και η ευκολότερη επιλογή. 
 

Β1. Θεματική Ενότητα 

Διαμόρφωση ενεργού πολίτη 
 

Β2. Στόχοι Ενότητας 

Οι μαθητές αναμένεται: 

1. Να σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των άλλων. 
2. Να δραστηριοποιούνται συλλογικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την 

υγεία στο σχολείο και την κοινότητα. 
3. Να εντοπίζουν προβλήματα υγείας στην κοινωνία και να εισηγούνται τρόπους επίλυσής τους. 

 

Β3. Δείκτες Επιτυχίας  

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να ερευνούν και να συζητούν σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει η 
κοινωνία, να εντοπίζουν τους παράγοντες που τα προκαλούν και να εισηγούνται τρόπους 
επίλυσής τους. 

2. Να θέλουν να συμμετέχουν σε ομάδες και οργανώσεις εθελοντισμού. 
3. Να προτείνουν τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας. 
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Διάγραμμα 2ου Μαθήματος  (2 x 45΄)  

Μαθησιακοί Στόχοι 

Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

 Να αναφέρουν τις συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση και τη μετάδοση του 

Δάγκειου πυρετού και της Μαλάριας. 

 Να αναφέρουν τα διάφορα προβλήματα που προκαλεί ο Δάγκειος πυρετός 

και η Μαλάρια στην υγεία των ανθρώπων. 

 Να περιγράφουν και να συγκρίνουν τους διάφορους τρόπους αντιμετώπισης 
του Δάγκειου πυρετού και της Μαλάριας.  

 Να επεξηγούν τα πιθανά πλεονεκτήματα και τους κινδύνους της γενετικής 

μηχανικής και να κατανοούν τις οικονομικές, κοινωνικές και ηθικές 

επιπτώσεις για τη σκόπιμη παραγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.  

 
 

Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

10΄ 1 

Οι μαθητές διαβάζουν για τη 

μολυσματική ασθένεια του 

Δάγκειου πυρετού. 

Απαντήσεις ερωτήσεων 

κατανόησης. 

Κείμενο σελ. 3:  

«Α. Δάγκειος πυρετός - 

Βασικές πληροφορίες» 

Αφίσα «Πόλεμος κατά 

του Δάγκειου πυρετού» 

Οι ερωτήσεις 

κατανόησης απαντώνται 

προφορικά στην 

ολομέλεια της τάξης. 

10΄ 2 

Οι μαθητές διαβάζουν τη 

μελέτη περίπτωσης 

αντιμετώπισης του Δάγκειου 

πυρετού στο Βιετνάμ. 

Κείμενο σελ. 5: 

«Β. Αντιμετώπιση του 

Δάγκειου πυρετού – 

Μελέτη περίπτωσης στο 

Βιετνάμ» 

Γίνονται ερωτήσεις 

κατανόησης και 

επεξεργασίας του 

κειμένου. 

15΄ 3 

Οι μαθητές ετοιμάζουν αφίσα 

ενημέρωσης για τα μέτρα 

καταπολέμησης του Δάγκειου 

πυρετού, τα οποία δεν πρέπει 

να επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Άσκηση σελ. 6 

«Γ. Συμπλήρωση αφίσας» 

Η ολοκλήρωση της 

αφίσας μπορεί να γίνει 

ως ομαδική εργασία. 

5΄ 4 

Οι μαθητές διαβάζουν για τη 

μολυσματική ασθένεια της 

μαλάριας (ελονοσίας). 

Κείμενο σελ. 7:  

«Δ. Ελονοσία (Μαλάρια)» 

Επιλύονται απορίες των 

μαθητών 

10΄ 5 

Ο κύκλος της ζωής του 

κουνουπιού της Μαλάριας και 

πώς μπορεί αυτός να σπάσει. 

Κείμενο σελ. 8 (Κεφ. Ε) 

Οι μαθητές αναφέρουν 

ιδέες για την 

αντιμετώπιση των 

κουνουπιών 

10΄ 6 

Πληροφοριακό υλικό για τη 

Γενετική Μηχανική (ΓΜ) ως 

λύση στο πρόβλημα της 

Μαλάριας. 

Κείμενο σελ. 9 

«Στ. Η γενετική μηχανική: 

μια νέα λύση;» 

Μπορεί να γίνει επιπλέον 

αναφορά σε 

παραδείγματα 

μεταλλαγμένων 

τροφίμων. 

* 

* 
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15΄ 7 

Συζήτηση-επιχειρηματολογία 

με το θέμα: 

Θα πρέπει να δημιουργήσουμε 

γενετικά τροποποιημένα 

κουνούπια; 

Κείμενο σελ. 10 (Κεφ. Ζ) 

Σύσταση κριτικής 

επιτροπής και χωρισμός 

των υπόλοιπων μαθητών 

σε  ομάδες. 

10΄ 8 
Τρόποι προστασίας από τα 

κουνούπια. 
Αφίσες σελ. 11 (Κεφ. Η) 

Ομαδική εργασία. 

Παρουσίαση στην τάξη. 

5΄ 9 
Ανακεφαλαίωση, 

αναστοχασμός 
Βίντεο 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hvLmZfusaII 
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Α. Δάγκειος πυρετός - Βασικές πληροφορίες 

Ο ιός του Δάγκειου πυρετού ενδημεί σε περισσότερες από 100 χώρες, κυρίως στην 

ΝΑ Ασία, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), εκτιμάται ότι συμβαίνουν 50-100 εκατομμύρια λοιμώξεις 

Δάγκειου πυρετού παγκοσμίως κάθε έτος. Σε πολλές χώρες της Ασίας και Νότιας 

Αμερικής, ο Δάγκειος πυρετός αποτελεί βασική αιτία σοβαρής νόσησης και θανάτου, 

κυρίως σε παιδιά. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει καταγραφεί αυξημένος αριθμός 

περιστατικών Δάγκειου πυρετού σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η πιθανή εξάπλωση 

του ιού σε μια χώρα μπορεί να συμβεί είτε μέσω ταξιδιωτών που νοσούν, είτε μέσω 

εισόδου μολυσμένων κουνουπιών με μεταφορικά μέσα ή προϊόντα εμπορίου.   

Ο ιός του Δάγκειου πυρετού μεταδίδεται μέσω του μολυσμένου  κουνουπιού  Aedes 

aegypti. Τα κουνούπια μολύνονται από τον ιό όταν τσιμπήσουν έναν ασθενή που έχει 

προσβληθεί από τη νόσο. Το κουνούπι γίνεται μολυσματικό 4-12 ημέρες μετά τη 

λήψη του μολυσμένου αίματος και παραμένει μολυσματικό εφόρου ζωής. Τα 

κουνούπια αναπαράγονται, κυρίως, σε ανθρωπογενείς εστίες (π.χ. βαρέλια, 

δεξαμενές με νερό, λάστιχα, πιατάκια γλαστρών). Ο ιός του Δάγκειου πυρετού δεν 

μεταδίδεται άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μπορεί να μεταδοθεί μέσω 

μεταγγίσεων μολυσμένου αίματος. 

Ο ιός του δαγκείου προκαλεί υψηλό πυρετό και οδυνηρές μυϊκές κράμπες, γι’ αυτό 

είναι επίσης γνωστός ως «πυρετός των σπασμένων οστών», επειδή ο πόνος που 

προκαλεί στους ανθρώπους είναι τόσο μεγάλος, που έχουν την αίσθηση ότι σπάνε τα 

κόκαλά τους. Η νόσος μπορεί να  προκαλέσει αιμορραγικό πυρετό ή πτώση της 

αρτηριακής πίεσης και να γίνει επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή. Δεν 

υπάρχει εμβόλιο κατά του δάγκειου ιού, γι’ αυτό οι άνθρωποι πρέπει να λαμβάνουν 

προληπτικά μέτρα προστασίας που έχουν σχέση με τον περιορισμό του πληθυσμού 

των κουνουπιών και τον περιορισμό του αριθμού των τσιμπημάτων. Θεωρείται ότι η 

αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε  πυκνοκατοικημένες 

«παραγκουπόλεις» γύρω από τις πόλεις, όπου δεν τηρούνται οι βασικές συνθήκες 

υγιεινής, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την εξάπλωση του ιού. Αυτές οι 

πόλεις δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες και υποδομή για τη διαφύλαξη της 

υγείας των κατοίκων, όπως η χρήση κατάλληλων σκυβαλοδοχείων, η συλλογή των 

σκουπιδιών και η χρήση κατάλληλων δοχείων για την αποθήκευση του νερού. Ως 

αποτέλεσμα, στις περιοχές αυτές ευνοείται η ανάπτυξη και εξάπλωση των 

κουνουπιών που μεταφέρουν τον ιό του Δάγκειου πυρετού. 

Πηγές: http://www.keelpno.gr/ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων  - 

ΚΕΕΛΠΝΟ), http://el.wikipedia.org/ 

 

* 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://www.keelpno.gr/
http://el.wikipedia.org/
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Α1. Ερωτήσεις 

1. Σε ποιες περιοχές του κόσμου ο Δάγκειος πυρετός αποτελεί σοβαρό 

πρόβλημα; 

2. Γιατί ο Δάγκειος πυρετός απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα; 

3. Με ποιο τρόπο μεταδίδεται ο Δάγκειος πυρετός; 

4. Ποια συμπτώματα προκαλεί στον άνθρωπο ο Δάγκειος πυρετός 

5. Ποιες συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση του ιού; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιοχές με αυξημένο κίνδυνο για Δάγκειο πυρετό (ΠΟΥ 2012) 

Με ποιους τρόπους νομίζετε ότι θα μπορούσε να περιοριστεί ο Δάγκειος πυρετός;  

Συζητήστε στην ομάδα σας διάφορες πρακτικές ιδέες. 
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Β. Αντιμετώπιση του Δάγκειου πυρετού – Μελέτη περίπτωσης στο Βιετνάμ 

Ο ψεκασμός με εντομοκτόνο των κουνουπιών που μεταφέρουν το δάγκειο πυρετό 

είναι δαπανηρή και αναποτελεσματική μέθοδος και, πολλές φορές, επικίνδυνη για 

την υγεία των ανθρώπων. Στο Βιετνάμ εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα βασισμένο σε 

μια οικολογική λύση χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου, το οποίο έχει συμβάλει 

σημαντικά στη μείωση της ασθένειας στα περισσότερα χωριά του Βιετνάμ. Η λύση 

αυτή στηρίζεται στην τοποθέτηση μικροσκοπικών μαλακόστρακων, τα οποία 

ονομάζονται Mesocyclops (Mesos), μέσα σε δεξαμενές νερού και σε πηγάδια. Τα 

Mesocyclops τρέφονται με τις προνύμφες των κουνουπιών που μεταφέρουν το 

Δάγκειο πυρετό, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τον 

αριθμό των κουνουπιών. Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα 

της μεθόδου χρήσης των Mesocyclops για την 

αντιμετώπιση του Δάγκειου πυρετού είναι ότι τα παιδιά 

μπορούν εύκολα να εκπαιδευτούν στο να τα 

αναγνωρίζουν, να τα μαζεύουν και να τα τοποθετούν σε δοχεία με νερό.  

Πηγές: http://www.newscientist.com , http://news.bbc.co.uk , 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov    

 

 

Mesocyclops. To μήκος  τους 
φτάνειι περίπου 0.70 mm 

http://www.newscientist.com/
http://news.bbc.co.uk/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Γ. Με όσα έχετε μάθει για το Δάγκειο πυρετό συμπληρώστε την πιο κάτω αφίσα 

για την ενημέρωση του κοινού. 
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Δ. Ελονοσία (Μαλάρια) 

Η Ελονοσία αποκαλείται διεθνώς Μαλάρια. Είναι λοιμώδης ασθένεια η οποία μεταδίδεται στον άνθρωπο μόνο από το θηλυκό κουνούπι του 

γένους Ανωφελές (Anopheles) και πρέπει προηγουμένως να έχει τσιμπήσει άτομο που είναι μολυσμένο με το παράσιτο που προκαλεί την 

ελονοσία. Το όνομά της προέρχεται από τις λέξεις έλος και νόσος, καθώς είχε παρατηρηθεί ότι η νόσος ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη γύρω από 

ελώδεις περιοχές.  

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της ελονοσίας είναι: υψηλός πυρετός με ρίγη, 

εφίδρωση και κεφαλαλγία, μυαλγία και γενική αδιαθεσία. Αν δεν δοθεί η 

κατάλληλη θεραπεία και σε σοβαρές μορφές της νόσου μπορεί να 

παρουσιαστούν νευρολογικά συμπτώματα, νεφρική ή αναπνευστική 

ανεπάρκεια.  

Το είδος του κουνουπιού Ανωφελές, που μεταφέρει τη μαλάρια, τρέφεται από 

το σούρουπο μέχρι το χάραμα. Αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορεί εμβόλιο κατά της 

ελονοσίας. Οι έρευνες, όμως, για τη δημιουργία εμβολίου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και εμβόλια κατά της ελονοσίας αναμένονται 

να κυκλοφορήσουν μέσα στα προσεχή χρόνια. Οι κλιματικές συνθήκες επηρεάζουν τη γεωγραφική και εποχική κατανομή της νόσου. Σε πολλές 

τροπικές περιοχές η νόσος μεταδίδεται όλο το έτος, ενώ στις εύκρατες περιοχές η μετάδοση σχεδόν διακόπτεται κατά τους ψυχρούς μήνες. Η 

νόσος ενδημεί σε πάνω από 100 χώρες, τις οποίες επισκέπτονται πάνω από 125 εκατομμύρια ταξιδιώτες το χρόνο.  

Πηγή: http://www.keelpno.gr/ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων  - ΚΕΕΛΠΝΟ)  

http://www.keelpno.gr/
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Ε. Η πιο κάτω αφίσα δίνει μια απλή περιγραφή του κύκλου ζωής του κουνουπιού Ανωφελές που μεταδίδει την ελονοσία. Με την ομάδα 

σας, να συζητήσετε και να καταγράψτε τις ιδέες σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Τρόποι για να σπάσει ο κύκλος του κουνουπιού 
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Στ. Γενετική Μηχανική: μια νέα λύση; 

Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η απάντηση για τον περιορισμό και την εξάλειψη των κουνουπιών βρίσκεται στη Γενετική Μηχανική. Αυτό 

σημαίνει παρέμβαση και τροποποίηση κάποιων γονιδίων του DNA των κουνουπιών. Τα νέα κουνούπια που θα δημιουργηθούν μέσω της 

γενετικής μηχανικής θα είναι γενετικά τροποποιημένα (ΓΤ), όπως για παράδειγμα να είναι πιο αδύναμα ή ανίκανα να αναπαραχθούν.  

Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι κίνδυνοι από τη Γενετική Μηχανική είναι µεγάλοι και οι συνέπειες πιθανόν καταστροφικές. Τα 

γενετικά τροποιημένα (ή μεταλλαγμένα) προϊόντα είναι ήδη παρόντα στην τροφή που τρώµε και στους αγρούς που βρίσκονται γύρω µας, 

παρόλο που ελάχιστα πράγµατα γνωρίζουµε γύρω από τα µακροχρόνια αποτελέσµατα στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.  

Η αυξανόµενη ανησυχία γύρω από τους κινδύνους της 

γενετικής µηχανικής οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι 

τα γονίδια μεταφέρονται σε µη συγγενικά είδη (π.χ. 

γονίδια ζώων σε λαχανικά, γονίδια βακτηρίων σε φυτά, 

ανθρώπινα γονίδια σε ζώα κ.λπ.).  

Αυτοί που κατηγορούν τη γενετική µηχανική, λένε οι 

επιστήµονες, στοχεύουν στον έλεγχο ολοένα και 

μεγαλύτερου µέρους της ζωής, δηµιουργώντας δικά τους 

ζώα, φυτά, δέντρα και φυτά εκτατικής καλλιέργειας, 

κανένα από τα οποία δεν θα εµφανιζόταν ποτέ µε φυσικό 

τρόπο. Επίσης, υποστηρίζουν ότι η βιοµηχανία αυτή 

προσπαθεί να διευθύνει την ίδια την πορεία της εξέλιξης 

με απρόβλεπτα αποτελέσματα για το μέλλον.  

Πηγή: http://www.eng.ucy.ac.cy   

 Στην πιο πάνω εικόνα προτίνονται 3 διαφορετικοί τρόποι για την αντιμετώπιση των κουνουπιών που μεταδίδουν τη μαλάρια. 

Τι κοινό έχουν μεταξύ τους οι 3 λύσεις; 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://www.eng.ucy.ac.cy/
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Ζ.  Συζήτηση: Θα πρέπει να δημιουργήσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια; 

Χωριστείτε σε 2 ομάδες. Η μία ομάδα θα προσπαθήσει να επιχειρηματολογήσει υπέρ της Γενετικής Μηχανικής για την καταπολέμηση της μαλάριας και η 

άλλη ομάδα θα επιχειρηματολογήσει εναντίον της. Μια κριτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από 3 συμμαθητές σας θα πάρει την τελική απόφαση. 

Μελετήστε την πιο κάτω εικόνα για να σας βοηθήσει στην ανάπτυξη των επιχειρημάτων σας. 

 

 

 

 

 

 

Η.  Μέτρα προστασίας από τα 

κουνούπια 

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων της Ελλάδας 

(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) έχει εκδόσει τα πιο 

κάτω ενημερωτικά φυλλάδια για 

την προστασία από τα κουνούπια.  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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..........................................................................................................................................................................................................................................................  
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Αφού μελετήσετε τα φυλλάδια, να προτείνετε 2 τρόπους που θεωρείτε ότι είναι οι καταλληλότεροι για να εφαρμόσουν οι άνθρωποι που ζουν σε φτωχές 

χώρες, για να προστατευτούν από μολυσματικές ασθένειες που μεταδίδουν τα κουνούπια. Δικαιολογήστε τις επιλογές σας. 

 

 

 

 

Οι 2 πλέον κατάλληλες μέθοδοι για την 

προστασία από τα κουνούπια είναι: 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

ΒΙΝΤΕΟ: Παρακολουθήστε το βίντεο «Ασπίδα στην ελονοσία, φυσικά αιθέρια έλαια» και συζητήστε το στην τάξη. 

https://www.youtube.com/watch?v=hvLmZfusaII 

https://www.youtube.com/watch?v=hvLmZfusaII
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Διδακτικές Ενότητες Οικιακής Οικονομίας 

 

Θεματική Περιοχή Α.Π. «Ανάπτυξη Ασφαλούς και Υγιεινού Τρόπου 

Ζωής» 

Διδακτική Ενότητα 1: «Ιώδιο και Υγεία» 
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1. Θεματική Περιοχή Α.Π. «Ανάπτυξη Ασφαλούς και Υγιεινού Τρόπου Ζωής» 

1.3 Διδακτική Ενότητα 3: «Ιώδιο και Υγεία» 

Η Ενότητα 

Η ενότητα «Ιώδιο και Υγεία» εμπίπτει στο κεφάλαιο του ρόλου των μετάλλων και 

ιχνοστοιχείων στη διατροφή των ανθρώπων. Το μάθημα εξετάζει τη σημασία του ιωδίου ως 

ενός ιχνοστοιχείου για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και τα διάφορα προβλήματα 

υγείας που προκαλεί η έλλειψή του. Σύμφωνα με έγκυρες επιστημονικές έρευνες, το ιώδιο 

είναι απαραίτητο για την παραγωγή των θυρεοειδκών ορμονών, οπότε εμπλέκεται στον 

ενεργειακό μεταβολισμό. Η ανεπάρκεια ιωδίου οδηγεί σε υποθυρεοειδισμό, μια κατάσταση 

η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση βάρους, αδυναμία και μεγέθυνση του θυρεοειδούς 

αδένα (γνωστή ως «βροχγοκήλη»). Η έλλειψη ιωδίου αποτελεί ένα σημαντικό μέλημα για τη 

δημόσια υγεία, ειδικά για τις εγκύους, τα βρέφη, τα νήπια και τα νεαρά παιδιά, καθώς η 

παρατεταμένη έλλειψή του κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης προκαλεί μη αναστρέψιμη 

εγκεφαλική βλάβη και νοητική υστέρηση. 

Η ενότητα «Ιώδιο και Υγεία» έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους μαθητές να 

ευαισθητοποιηθούν για ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας που αφορά περίπου 2 

δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Οι μαθητές μελετούν τρόπους και ιδέες για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως η προσθήκη ιωδίου στο επιτραπέζιο αλάτι. Το 

διδακτικό υλικό της ενότητας είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ 

Γυμνασίου και είναι εναρμονισμένο με τους Στόχους και τους Δείκτες Επιτυχίας του 

Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, σύμφωνα 

με τις ενότητες (α) Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιεινού τρόπου ζωής και (β) Διαμόρφωση 

ενεργού πολίτη. Το υλικό είναι ευέλικτο, προσαρμόσιμο και μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα 

με το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, τις ανάγκες και τα δεδομένα της τάξη του εκπαιδευτικού.  

Ενημερωτικό υλικό 

Σε μια μελέτη του ΠΟΥ, το 2007, παρατηρήθηκε ότι, από τις 40 Ευρωπαϊκές χώρες που 

έλαβαν μέρος, οι 13 είχαν ανεπαρκή πρόσληψη ιωδίου. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να 

δίνεται σε βρέφη, νήπια και μικρά παιδιά, τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, αφού 

μέσα από έρευνα του ΠΟΥ το 2004, εκτιμήθηκε ότι το 43% των παιδιών της Ευρώπης, ηλικίας 

6-12 ετών είχαν ανεπαρκή πρόσληψη ιωδίου, ενώ το ίδιο προέκυψε κι από μελέτη το 2010 

στη Μ. Βρετανία για το 51% των κοριτσιών σχολικής ηλικίας. Οι ερευνητές των 

πανεπιστημίων του Μπρίστολ και του Σάρεϊ μελέτησαν περισσότερες από 1.000 εγκύους 

γυναίκες. Οι επιστήμονες βρήκαν ότι όσες κατανάλωναν λιγότερο ιώδιο με τη διατροφή τους, 

ήταν πιθανότερο να γεννήσουν παιδιά με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης και μικρότερες 

μαθησιακές ικανότητες. Όσο χαμηλότερη ήταν η ποσότητα ιωδίου στον οργανισμό της 

μητέρας, τόσο χαμηλότερες ήταν και οι νοητικές επιδόσεις των παιδιών. 
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Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν κι οι φυτοφάγοι (λόγω της μη κατανάλωσης ψαριών κι 

γαλακτοκομικών προϊόντων), άτομα που καταναλώνουν μειωμένες ποσότητες αλατιού λόγω 

κάποιας πάθησης (π.χ. υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα), καθώς κι άτομα που 

παρουσιάζουν αλλεργία σε τρόφιμα πλούσια σε ιώδιο (π.χ. ψάρι, γαλακτοκομικά προιόντα). 

Το ιωδιούχο αλάτι είναι η κύρια λύση για την ανεπάρκεια ιωδίου, αν και υπάρχουν και άλλες 

εναλλακτικές. Τα συμπληρώματα ιωδίου έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε υψηλού 

κινδύνου πληθυσμούς, όπως οι έγκυες. Στη Ρουμανία το ιωδιούχο έλαιο αντικατέστησε με 

επιτυχία το ιωδιούχο αλάτι, ενώ η Ιταλία (Σικελία) χρησιμοποιεί ιωδιούχο νερό. Εκτός 

Ευρώπης το ιώδιο έχει προστεθεί στο τσάι στην Κίνα, και έχει δοκιμαστεί στη ζάχαρη στη 

Γουατεμάλα και το Σουδάν. Η αύξηση της περιεκτικότητας σε ιώδιο των ζωοτροφών μπορεί 

εμμέσως να αυξήσει την περιεκτικότητα σε ιώδιο των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως για 

παράδειγμα στη Βόρεια Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το πλούσιο σε ιώδιο γάλα 

αποτελεί στις μέρες μας κύρια διαιτητική πηγή ιωδίου. 

Το 2010 το δίκτυο αριστείας EURRECA (EURopean micronutrient RECommendations Aligned) 

για την ευθυγράμμιση στην Ευρώπη των συστάσεων για τα μικροθρεπτικά συστατικά, 

χαρακτήρισε το ιώδιο ως ένα από τα 10 πρώτα μικροθρεπτικά συστατικά, για τα οποία 

υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης των συστάσεων και ανάπτυξης κοινής πολιτικής. Η ύπαρξη 

συστηματικών συστάσεων και συνεχούς παρακολούθησης είναι καίριας σημασίας για τη 

βελτίωση της πρόσληψης ιωδίου. 

Η ανεπάρκεια ιωδίου εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. 

Η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών, από τη μία, και η εντατική προσπάθεια και 

συνεργασία των κυβερνήσεων και της βιομηχανίας, από την άλλη, για τον εμπλουτισμό σε 

ιώδιο και την κατανάλωση ιωδιούχου αλατιού, θα μπορούσαν να βελτιώσουν κατά πολύ την 

κατάσταση. 

Πηγές:  

http://www.eufic.org/article/el/artid/Iodine-deficiency-Europe-hidden-public-health-concern/     

http://www.mednutrition.gr/elleipsi-iwdioy-ti-kindynoys-krybei  
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Περιεχόμενο Μαθήματος 

Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ιώδιο και υγεία» χρειάζονται συνολικά 90 λεπτά, δηλαδή 

2 περίοδοι των 45 λεπτών (2 x 45΄). Το μάθημα συνοδεύεται από 2 Πίνακες:  

(α) Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ  

(β) Διάγραμμα Δραστηριοτήτων και στόχοι του μαθήματος 

 

Στον πρώτο πίνακα καταγράφονται οι Στόχοι και οι Δείκτες Επιτυχίας του ΑΠ που 

καλύπτονται μέσα από τη διδασκαλία του κάθε μαθήματος. Ο δεύτερος πίνακας 

παρουσιάζει τους συγκεκριμένους στόχους του μαθήματος και την πορεία του μαθήματος 

με τις διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες. 

Την ενότητα συνοδεύει και μια πολυμεσική παρουσίαση (PPT) «Ιώδιο και Υγεία» την οποία 

μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να προβάλει κάποιες εικόνες που έχουν στα 

φύλλα εργασίας τους οι μαθητές. 

 

Στόχοι  

Πιο κάτω παρατίθενται οι στόχοι από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρου για τις 

τάξεις Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, οι οποίοι σχετίζονται με την Διδακτική Ενότητα «Ιώδιο και Υγεία». 

Α1. Θεματική Ενότητα: Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιεινού τρόπου ζωής 

 

Α2. Στόχοι Ενότητας 

Οι μαθητές αναμένεται:  

1. Να ορίζουν την έννοια υγεία, βασιζόμενοι στις προσωπικές τους εμπειρίες ή και στις 

εμπειρίες άλλων από το άμεσο περιβάλλον τους, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα 

που αφορούν στην υγεία. 

2. Να επεξεργαστούν γνωσιολογικά υγιεινές και μη υγιεινές συμπεριφορές στην 

καθημερινή τους ζωή σε σχέση με το φαγητό, τις ουσίες εξάρτησης, τα φάρμακα, τη 

φυσική δραστηριότητα και την ασφάλεια. 

3. Να επιδεικνύουν με εργαστηριακές και βιωματικές δραστηριότητες τη σημασία της 

προετοιμασίας, επεξεργασίας και επιλογής φαγητού σε σχέση με την υγεία. 

 

Β1. Θεματική Ενότητα: Διαμόρφωση ενεργού πολίτη 

 

Β2. Στόχοι Ενότητας 

Οι μαθητές αναμένεται: 

1. Να σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των άλλων. 

2. Να δραστηριοποιούνται συλλογικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που 

σχετίζονται με την υγεία στο σχολείο και την κοινότητα. 
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3. Να εντοπίζουν προβλήματα υγείας στην κοινωνία και να εισηγούνται τρόπους 

επίλυσής τους. 

Πιο κάτω παρατίθενται οι συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος «Ιώδιο και 

Υγεία». 

Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

1. Να αναφέρουν τη χρησιμότητα του ιωδίου για τον ανθρώπινο οργανισμό.  

2. Να αναφέρουν τα προβλήματα υγείας που προκαλεί η έλλειψη ιωδίου στον 

άνθρωπο.  

3. Να γνωρίζουν την έννοια της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης (ΣΗΔ) και να την 

συγκρίνουν με τη δική τους περίπτωση. 

4. Να αναφέρουν και να εξηγούν κάποιους τρόπους επίλυσης του προβλήματος σχετικά 

με την ανεπαρκή λήψη ιωδίου. 

 

Πίνακας Δραστηριοτήτων 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις μαθησιακές δραστηριότητες της ενότητας. 

Χρόνος Δραστηριότητα 

7΄ 1 Οι μαθητές μελετούν βασικές πληροφορίες για τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία 

13΄ 2 

Οι μαθητές διαβάζουν για το ιώδιο: 

α) Τα προβλήματα στην υγεία που προκαλεί η έλλειψη του στον ανθρώπινο 

οργανισμό. 

β) Την έκταση του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Παρακολούθηση βίντεο διάρκειας 6 λεπτών. 

12΄ 3 

Οι μαθητές μελετούν τον πίνακα με διάφορα βασικά τρόφιμα και την 

περιεκτικότητά τους σε ιώδιο. Οι μαθητές υπολογίζουν την ποσότητα ιωδίου που 

λαμβάνουν και την συγκρίνουν με την Συνιστώσα Ημερήσια Δόση (ΣΗΔ). 

18΄ 4 
Η προσθήκη ιωδίου στο αλάτι ως τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Γίνεται αναφορά στην περίπτωση της Τανζανίας. 

35΄ 5 

Παιχνίδι ρόλων 

Οι μαθητές υποδύονται το ρόλο που θα τους ανατεθεί. Σκοπός της κάθε ομάδας 

είναι να πείσει κατά πόσον η προσθήκη ιωδίου στο αλάτι αποτελεί τη λύση στο 

πρόβλημα. 

Οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες και η κάθε ομάδα παίρνει μία κάρτα ρόλου. 

Οι μαθητές μελετούν ένα κείμενο από το επιπρόσθετο υλικό από 

ιστοσύνδεσμους για να στηρίξουν τα επιχειρήματά τους (Τα κείμενα βρίσκονται 

στο παράρτημα). 

Ακολουθεί συζήτηση. 

5΄ 6 Ανατροφοδότηση – αναστοχασμός 
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Οι μαθησιακές δραστηριότητες 

Φυλλάδιο Α: Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές μελετούν κάποιες βασικές πληροφορίες για τα 

μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα 

ονόματα κάποιων μετάλλων και ιχνοστοιχείων και τη σημασία τους για τον ανθρώπινο 

οργανισμό. 

Στο σπίτι τους ή αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές 

μπορούν να επισκεφτούν την πιο κάτω ιστοσελίδα για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες 

για τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία: 
http://www.bestrong.org.gr/el/health/healthydiet/basicsinfo/alimentaryelements/minerals/   

 

Φυλλάδιο Β: Το Ιώδιο 

Οι μαθητές διαβάζουν και μαθαίνουν για τα νοσήματα που προκαλεί η έλλειψη ιωδίου στον 

ανθρώπινο οργανισμό (υποθυρεοειδισμός, βρογχοκήλη, μειωμένη διανοητική λειτουργία, 

κρετινισμός), καθώς και για την έκταση του προβλήματος σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Προαιρετική εργασία: παρακολούθηση βίντεο «Ιώδιο και Υγεία» διάρκειας 6 λεπτών σχετικά 

με το ιώδιο. 

 

Φυλλάδιο Γ: Η πρόσληψη ιωδίου 

Οι μαθητές μελετούν τον πίνακα με την περιεκτικότητα ιωδίου σε βασικά τρόφιμα και με 

βάση αυτόν υπολογίζουν κατά προσέγγιση την ποσότητα σε ιώδιο που λαμβάνουν οι ίδιοι 

σε ημερήσια βάση. 

Ένας δεύτερος πίνακας παρουσιάζει ένα κατάλογο με τις πιο πλούσιες τροφές σε ιώδιο. 

 

Φυλλάδιο Δ: Ιώδιο στο αλάτι 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές διαβάζουν την περίπτωση μελέτης της Τανζανίας. Στο 

φυλλάδιο παρουσιάζεται το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι της Τανζανίας σχετικά 

με την έλλειψη ιωδίου και πώς η κυβέρνηση της Τανζανίας αντιμετώπισε το πρόβλημα με 

την προσθήκη ιωδίου στο αλάτι. 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές διαβάζουν κάποιους άλλους τρόπους με τους οποίους άλλες χώρες 

αντιμετώπισαν το πρόβλημα με την προσθήκη ιωδίου σε άλλες ουσίες όπως το λάδι, το νερό, 

το τσάι και οι ζωοτροφές.  

 

http://www.bestrong.org.gr/el/health/healthydiet/basicsinfo/alimentaryelements/minerals/
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Φυλλάδιο Ε: Παιχνίδι ρόλων 

Στο φυλλάδιο Ε οι μαθητές καλούνται να υποδυθούν κάποιους ρόλους και να συμμετέχουν 

σε μία συζήτηση (debate) περί της ορθότητας της πρακτικής για προσθήκη ιωδίου στο αλάτι. 

Οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες και κάθε ομάδα παίρνει μια κάρτα ρόλου. Οι κάρτες-

ρόλοι είναι 6 και περιλαμβάνουν τους πιο κάτω ρόλους: 

1. Υπουργός Υγείας της Κύπρου 

2. Διαιτολόγος 

3. Τανζανός επιστήμονας 

4. Κινέζος επιστήμονας 

5. Διαφημιστής 

6. Κατασκευαστής συμπληρωμάτων διατροφής 

 

Το ρόλο του Υπουργού Υγείας μπορεί να αναλάβει ένας/μία μαθητής/τρια ή και μία κανονική 

ομάδα. Ο Υπουργός Υγείας έχει το ρόλο του συντονιστή και κριτή, ο οποίος αφού ακούσει 

όλες τις θέσεις των ομάδων θα αποφασίσει κατά πόσον η προσθήκη ιωδίου στο αλάτι είναι 

απαραίτητη ή όχι και, κατά συνέπεια, αν θα χρειαστεί η προώθηση σχετικού νομοσχεδίου. 

Η κάθε ομάδα θα μελετήσει κάποιο άρθρο που θα τη βοηθήσει να υποστηρίξει καλύτερα και 

τεκμηριωμένα τα επιχειρήματά της για να πείσει τον Υπουργό Υγείας για το θέμα της 

προσθήκης ή όχι ιωδίου στο αλάτι. Τα προτεινόμενα άρθρα είναι 4 και είναι διαθέσιμα τόσο 

διαδικτυακά όσο και σε έντυπη μορφή στο παράρτημα. Συστήνεται όπως η  κάθε ομάδα 

μελετήσει μόνο ένα από τα τέσσερα κείμενα. Στο Φυλλάδιο Ε υπάρχει χώρος για να πάρουν 

οι μαθητές κάποιες σημειώσεις που θα τους βοηθήσουν να στηρίξουν τις θέσεις τους. 

Στο τέλος οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους και τα επιχειρήματά τους και ο 

Υπουργός Υγείας θα ανακοινώσει την απόφασή του. 

 

Ιστοσύνδεσμοι για τα άρθρα 

1. Ανεπάρκεια ιωδίου στην Ευρώπη  

http://www.eufic.org/article/el/artid/Iodine-deficiency-Europe-hidden-public- health-

concern/            

(Επιλέξτε EL για ελληνική γλώσσα)  

2. Ιώδιο 

http://vitamines-metalla.blogspot.com/2012/08/blog-post_8706.html  

3. Τι κινδύνους κρύβει η έλλειψη ιωδίου; 

http://www.mednutrition.gr/elleipsi-iwdioy-ti-kindynoys-krybei  

4. Ιώδιο και εγκυμοσύνη  

http://www.skai.gr/news/health/article/232782/egues-trote-trofes-me-iodio-gia-exupna-

paidia/  
 

http://www.eufic.org/article/el/artid/Iodine-deficiency-Europe-hidden-public-%20health-concern/
http://www.eufic.org/article/el/artid/Iodine-deficiency-Europe-hidden-public-%20health-concern/
http://vitamines-metalla.blogspot.com/2012/08/blog-post_8706.html
http://www.mednutrition.gr/elleipsi-iwdioy-ti-kindynoys-krybei
http://www.skai.gr/news/health/article/232782/egues-trote-trofes-me-iodio-gia-exupna-paidia/
http://www.skai.gr/news/health/article/232782/egues-trote-trofes-me-iodio-gia-exupna-paidia/
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Πηγές  

 Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας, ΥΠΠ Κύπρου 
http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/analytika_programmata.html  

 Η σημασία των μετάλλων και ιχνοστοιχείων 
http://www.bestrong.org.gr/el/health/healthydiet/basicsinfo/alimentaryelements/minerals
/   

 Οργανισμός UNICEF 
www.unicef.org  

 Φιλανθρωπικός Οργανισμός Practical Action 
http://practicalaction.org/  

 Ανεπάρκεια ιωδίου στην Ευρώπη  
http://www.eufic.org/article/el/artid/Iodine-deficiency-Europe-hidden-public- health-

concern/            

 Ιώδιο 
http://vitamines-metalla.blogspot.com/2012/08/blog-post_8706.html  

 Τι κινδύνους κρύβει η έλλειψη ιωδίου; 
http://www.mednutrition.gr/elleipsi-iwdioy-ti-kindynoys-krybei  

 Ιώδιο και εγκυμοσύνη  
http://www.skai.gr/news/health/article/232782/egues-trote-trofes-me-iodio-gia-exupna-

paidia/  

 World Health Organisation (WHO) 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/analytika_programmata.html
http://www.bestrong.org.gr/el/health/healthydiet/basicsinfo/alimentaryelements/minerals/
http://www.bestrong.org.gr/el/health/healthydiet/basicsinfo/alimentaryelements/minerals/
http://www.unicef.org/
http://practicalaction.org/
http://www.eufic.org/article/el/artid/Iodine-deficiency-Europe-hidden-public-%20health-concern/
http://www.eufic.org/article/el/artid/Iodine-deficiency-Europe-hidden-public-%20health-concern/
http://vitamines-metalla.blogspot.com/2012/08/blog-post_8706.html
http://www.mednutrition.gr/elleipsi-iwdioy-ti-kindynoys-krybei
http://www.skai.gr/news/health/article/232782/egues-trote-trofes-me-iodio-gia-exupna-paidia/
http://www.skai.gr/news/health/article/232782/egues-trote-trofes-me-iodio-gia-exupna-paidia/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Ιώδιο και Υγεία» 

Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρου 
Πιο κάτω παρατίθενται οι Θεματικές Ενότητες, οι Στόχοι και οι Δείκτες Επιτυχίας από το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρου για τις τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου, στο γνωστικό 
αντικείμενο Αγωγή Υγείας, οι οποίοι σχετίζονται με τη Διδακτική Ενότητα Ιώδιο και Υγεία.  
Α1. Θεματική Ενότητα  
Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιεινού τρόπου ζωής 
 
Α2. Στόχοι Ενότητας  
Οι μαθητές αναμένεται:  

1. Να ορίζουν την έννοια υγεία, βασιζόμενοι στις προσωπικές τους εμπειρίες ή και στις 
εμπειρίες άλλων από το άμεσο περιβάλλον τους, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα που 
αφορούν στην υγεία.  

2. Να επεξεργαστούν γνωσιολογικά υγιεινές και μη υγιεινές συμπεριφορές στην καθημερινή 
τους ζωή σε σχέση με το φαγητό, τις ουσίες εξάρτησης, τα φάρμακα, τη φυσική 
δραστηριότητα και την ασφάλεια.   

3. Να εφαρμόζουν υγιεινές συμπεριφορές στο σχολείο και στην κοινότητα.  
4. Να επιδεικνύουν με εργαστηριακές και βιωματικές δραστηριότητες τη σημασία της 

προετοιμασίας, διαχείρισης, επεξεργασίας και επιλογής φαγητού σε σχέση με την υγεία.  
 
Α3. Δείκτες Επιτυχίας  
Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση:  

1. Να ερευνούν και να συζητούν σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει 
η κοινωνία, να εντοπίζουν τους παράγοντες που τα προκαλούν και να εισηγούνται τρόπους 
επίλυσής τους.   

2. Να κρίνουν παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και τον τρόπο ζωής των ατόμων.  
3. Να κρίνουν τον τρόπο που κάποιοι παράγοντες προσδιορίζουν τις διατροφικές συνήθειες 

των ανθρώπων.  
4. Να εφαρμόζουν κανόνες ασφάλειας και υγείας που αφορούν στο φαγητό. 

Β1. Θεματική Ενότητα 
Διαμόρφωση ενεργού πολίτη 
 
Β2. Στόχοι Ενότητας 
Οι μαθητές αναμένεται: 

1. Να σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των άλλων.   
2. Να δραστηριοποιούνται συλλογικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με 

την υγεία στο σχολείο και την κοινότητα.   
3. Να εντοπίζουν προβλήματα υγείας στην κοινωνία και να εισηγούνται τρόπους επίλυσής 

τους.  
 

Β3. Δείκτες Επιτυχίας  
Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση:  

1. Να ερευνούν και να συζητούν σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει 
η κοινωνία, να εντοπίζουν τους παράγοντες που τα προκαλούν και να εισηγούνται τρόπους 
επίλυσής τους.   

2. Να θέλουν να συμμετέχουν σε ομάδες και οργανώσεις εθελοντισμού.  
3.  Να   προτείνουν   τρόπους   βελτίωσης   των   υπηρεσιών   υγείας   και  ασφάλειας. 
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Διάγραμμα Μαθήματος (2 x 45’) 

Μαθησιακοί Στόχοι  
Οι μαθητές να είναι σε θέση:  

 Να αναφέρουν τη χρησιμότητα του ιωδίου για τον ανθρώπινο οργανισμό.  
 Να αναγνωρίζουν τα προβλήματα υγείας που προκαλεί η έλλειψη ιωδίου στον 

άνθρωπο.  
 Να αναφέρουν την έκταση του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.  
 Να εξηγούν κάποιους τρόπους επίλυσης του προβλήματος που αφορά στη λήψη 

ιωδίου.  
 
Πορεία Δραστηριοτήτων 

Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

7΄ 1 
Οι μαθητές μελετούν βασικές 
πληροφορίες για τα μέταλλα και τα 
ιχνοστοιχεία  

Φυλλάδιο: Α. 
Μέταλλα και 
Ιχνοστοιχεία  
 

Οι μαθητές εντοπίζουν 
τη σημασία τους για 
την υγεία του 
οργανισμού.  

13΄ 2 

Οι μαθητές διαβάζουν για το ιώδιο:  
α) Τα προβλήματα στην υγεία που 
προκαλεί η έλλειψή του στον ανθρώπινο 
οργανισμό.  
β) Την έκταση του προβλήματος σε 
παγκόσμιο επίπεδο.  
Παρακολούθηση βίντεο διάρκειας 6 
λεπτών.  

Φυλλάδιο: Β.Ιώδιο  
Βίντεο «Ιώδιο και 

Υγεία»  

Οι μαθητές 
αντιλαμβάνονται τη 
σημασία του ιωδίου για 
τον ανθρώπινο 
οργανισμό.  
 

12΄ 3 

Οι μαθητές μελετούν τον πίνακα με 
διάφορα βασικά τρόφιμα και την 
περιεκτικότητά τους σε ιώδιο.  
Οι μαθητές υπολογίζουν την ποσότητα 

ιωδίου που λαμβάνουν και την 

συγκρίνουν με τη Συνιστώσα Ημερήσια 

Δόση (ΣΗΔ).  

Φυλλάδιο:  
Γ. Η πρόσληψη 

ιωδίου  

Οι μαθητές καταλήγουν 
σε συμπεράσματα 
σχετικά με την ΣΗΔ 
ιωδίου και τη δική τους 
περίπτωση.  
 

18΄ 4 

Η προσθήκη ιωδίου στο αλάτι ως τρόπος 
αντιμετώπισης του προβλήματος στην 
περίπτωση της Τανζανίας. Άλλοι τρόποι 
αντιμετώπισης του προβλήματος.  

Φυλλάδιο: Δ. Η 
περίπτωση της 
Τανζανίας  
 

Οι μαθητές μελετούν 
τον τρόπο που η 
Τανζανία αντιμετώπισε 
το πρόβλημα.  
 

35΄ 5 

Παιχνίδι ρόλων  
Οι μαθητές υποδύονται το ρόλο που θα 
τους ανατεθεί. Σκοπός της κάθε ομάδας 
είναι να πείσει κατά πόσον η προσθήκη 
ιωδίου στο αλάτι αποτελεί τη λύση στο 
πρόβλημα.  
Οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες και η 
κάθε ομάδα παίρνει μία κάρτα ρόλου.  

Φυλλάδιο:  
Ε. Παιχνίδι ρόλων  
Πληροφοριακό 

Υλικό 

(ιστοσύνδεσμοι ή σε 

έντυπη μορφή)  

Τα κείμενα από τους 
ιστοσύνδεσμους 
υπάρχουν και σε 
έντυπη μορφή. Εάν δεν 
υπάρχει διαθέσιμο 
διαδίκτυο μπορείτε να 
φωτοτυπήσετε τα 
κείμενα για να τα 
δώσετε στους μαθητές.  
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Οι μαθητές μελετούν ένα κείμενο από το 
επιπρόσθετο υλικό από ιστοσύνδεσμους 
για να στηρίξουν τα επιχειρήματά τους.  
Ακολουθεί συζήτηση των ομάδων.  

 

5΄ 6 Ανατροφοδότηση  
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Α. Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία 

 Τι είναι;  
 
Πρόκειται για 25 μέταλλα που βρίσκονται στη φύση. 

Αλλιώς λέγονται ορυκτά ή ανόργανα στοιχεία και είναι 

χημικά στοιχεία του περιοδικού πίνακα.  
 
 Ποια η διαφορά μεταξύ των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων;   
Τα μέταλλα περιέχονται στον ανθρώπινο οργανισμό σε μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι τα 
ιχνοστοιχεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα ιχνοστοιχεία είναι μικρότερης σημασίας. 
 
 Ποια είναι;   
Τα μέταλλα και κάποια βασικά ιχνοστοιχεία της διατροφής του ανθρώπου είναι τα εξής:  

 
Μέταλλα Ιχνοστοιχεία 

• Ασβέστιο • Ιώδιο 
• Φώσφορος • Μαγνήσιο 
• Μαγνήσιο • Φθόριο 
• Κάλιο • Σελήνιο 
• Νάτριο • Σίδηρος 
• Χλώριο • Χρώμιο 
• Θείο • Ψευδάργυρος 

  

 
 Ποια η σημασία τους;  
 
Είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Έχουν δύο 

λειτουργίες: (α) το σχηματισμό διάφορων ιστών του σώματος όπως οστά, δόντια, μύες και 

(β) τη ρύθμιση αρκετών φυσιολογικών διεργασιών, όπως το μεταβολισμό, τη μυϊκή σύσπαση 

και την καρδιακή λειτουργία.  
 
 Τι προκαλεί η έλλειψή τους;   
Δίαιτα φτωχή σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία σχετίζεται με διάφορες καταστάσεις, όπως:  

o εμετοί (έλλειψη καλίου) 
o υποθυρεοειδισμό (έλλειψη ιωδίου) 
o μυϊκή αδυναμία (έλλειψη καλίου, μαγνησίου) 
o τερηδόνα (έλλειψη φθορίου) 
o οστεοπόρωση (έλλειψη ασβεστίου) 
o σιδηροπενική αναιμία (έλλειψη σιδήρου) 



 Πού βρίσκονται;   
Βρίσκονται σε μεγάλη αφθονία στη φύση, στα φυτά και στα ζωικά προϊόντα. Το ανθρώπινο 

σώμα δεν παράγει κανένα μέταλλο ή ιχνοστοιχείο και βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην 

πρόσληψή τους από τις τροφές. 
 

Β. Το ιώδιο 
Περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο και τη σημασία των μετάλλων και ιχνοστοιχείων:  
http://www.bestrong.org.gr/el/health/healthydiet/basicsinfo/alimentaryelements/minerals/ 

 

http://www.bestrong.org.gr/el/health/healthydiet/basicsinfo/alimentaryelements/minerals/
http://www.bestrong.org.gr/el/health/healthydiet/basicsinfo/alimentaryelements/minerals/
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Μελετήστε τις πληροφορίες για το ιώδιο και απαντήστε στην ερώτηση που ακολουθεί. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Εξηγήστε γιατί η έλλειψη ιωδίου αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την παγκόσμια υγεία.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Τα νοσήματα που προκαλεί η έλλειψη ιωδίου στον άνθρωπο 
 

 Υποθυρεοειδισμός Αφορά στην υπολειτουργία του θυρεοειδή και τη μειωμένη παραγωγή 
θυροειδικών ορμονών, η οποία προκαλεί πολλά προβλήματα στην υγεία του ασθενούς. Η 
έλλειψη ιωδίου είναι παγκοσμίως η πιθανότερη αιτία για την εμφάνιση υποθυροειδισμού.  

 

 Βρογχοκήλη Βρογχοκήλη είναι η διόγκωση του θυρειδούς αδένα. Η έλλειψη ιωδίου είναι η 
πιο συχνή αιτία για την εμφάνισης της βρογχοκήλης παγκοσμίως.  

 

 Μειωμένη διανοητική λειτουργία  
Γυναίκες με ανεπάρκεια ιωδίου κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης υπάρχει περίπτωση να 
γεννήσουν παιδιά με σοβαρή διανοητική και νευρολογική βλάβη, προβλήματα στην 
ανάπτυξη, στην ομιλία και την όραση.  

 

 Κρετινισμός Η υπολειτουργία του θυροειδούς του εμβρύου μπορεί να οδηγήσει σε 
κρετινισμό του νεογνού, ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από μόνιμη εγκεφαλική 
βλάβη.  

 

Η έκταση του προβλήματος 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 

εκτιμάται ότι περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια 

άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπορεί να έχουν έλλειψη 

ιωδίου, με έως και 300 εκατομμύρια από αυτούς να 

πάσχουν από τα πιο σοβαρά συμπτώματα της 

ανεπάρκειας, όπως η εγκεφαλική βλάβη. Σε μελέτη 

του ΠΟΥ, το 2007, στην οποία έλαβαν μέρος 40 

ευρωπαϊκές χώρες παρατηρήθηκε ότι το 43% των 

παιδιών της Ευρώπης, ηλικίας 6-12 ετών, είχαν 

ανεπαρκή πρόσληψη ιωδίου. 

Προαιρετικό: Παρακολουθήστε και συζητήστε το βίντεο «Ιώδιο και Υγεία» (6΄) 
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Γ. Η πρόσληψη ιωδίου  
Το ανθρώπινο σώμα δεν παράγει κανένα μέταλλο ή ιχνοστοιχείο και βασίζεται εξ’ ολοκλήρου 

στην πρόσληψή τους από τις τροφές.  

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την ποσότητα ιωδίου σε μικρογραμμάρια (μg) που 

περιέχουν διάφορα τρόφιμα. (1 000 000 μg = 1 g) 

 

 

Χρησιμοποίησε τις πιο πάνω πληροφορίες για να υπολογίσεις την ποσότητα ιωδίου που 

λαμβάνεις κατά προσέγγιση σε ημερήσια βάση. Κάνε τους υπολογισμούς σου για περίοδο 

μίας εβδομάδας και, στη συνέχεια, υπολόγισε το Μέσο Όρο Ημερήσιας Δόσης. 
 

Ημέρα Ποσότητα ιωδίου σε μg Ημέρα Ποσότητα ιωδίου σε μg 
    

1η   5η  
2η  6η  

    

3η  7η  
4η  Μέσος Όρος Ημερήσιας Πρόσληψης: 
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Ιώδιο στο αλάτι 
 
Η περίπτωση της Τανζανίας  
Μέχρι το 1980 πολλοί Τανζανοί υπέφεραν από διάφορα 

νοσήματα λόγω έλλειψης ιωδίου. Τότε η Τανζανία θέσπισε 

ένα νέο νόμο: την προσθήκη ιωδίου στο αλάτι. Χρόνια 

αργότερα, οι επιστήμονες στην Τανζανία έκαναν τους πιο 

κάτω ελέγχους για να διαπιστώσουν εάν η προσθήκη 

ιωδίου στο αλάτι βοήθησε στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος: 

 

 

 
 
 

Η προσθήκη ιωδίου στο αλάτι συνέβαλε στη βελτίωση της υγείας των κατοίκων 
της Τανζανίας; Δικαιολογήστε την άποψή σας. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Διαβάστε και συζητήστε τους τρόπους με τους οποίους άλλες χώρες 
αντιμετώπισαν το πρόβλημα της έλλειψης ιωδίου. 
 

Στη Ρουμανία, το ιωδιούχο αλάτι αντικαταστάθηκε με επιτυχία από το ιωδιούχο έλαιο, ενώ η Ιταλία 

χρησιμοποιεί ιωδιούχο νερό. Στην Κίνα, το ιώδιο έχει προστεθεί στο τσάι, ενώ στη Γουατεμάλα και 

το Σουδάν έχει δοκιμαστεί στη ζάχαρη. Σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο το ιώδιο προστίθεται στις ζωοτροφές, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η περιεκτικότητα 

ιωδίου στα γαλακτοκομικά προϊόντα. 
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Ε. Παιχνίδι ρόλων 

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα υποδυθείς μαζί με τα άλλα παιδιά της ομάδας 

σου το ρόλο που θα σας δώσει ο καθηγητής σας. Σκοπός της κάθε ομάδας είναι να 

πείσει τον Υπουργό Υγείας της Κύπρου κατά πόσον η προσθήκη ιωδίου στο αλάτι 

είναι απαραίτητη ή όχι, αναλόγως του ρόλου που σας έχει ανατεθεί να υποδυθείτε. 
 
Επισκέψου κάποιους από τους πιο κάτω ιστοσύνδεσμους για να συλλέξεις 

πληροφορίες για να υποστηρίξεις τα επιχειρήματά σου. Στην περίπτωση που δεν 

έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο ο καθηγητής σας θα σας δώσει τα κείμενα σε έντυπη 

μορφή. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωσε όποιες σημαντικές πληροφορίες και δεδομένα βρεις στο πιο κάτω κουτί. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστοσύνδεσμοι  
1. Ανεπάρκεια ιωδίου στην Ευρώπη  http://www.eufic.org/article/el/artid/Iodine-deficiency-
Europe-hidden-public- health-concern/  
(Επιλέξτε EL για ελληνική γλώσσα)  
2. Ιώδιο  http://vitamines-metalla.blogspot.com/2012/08/blog-
post_8706.html  
3. Τι κινδύνους κρύβει η έλλειψη ιωδίου;  

http://www.mednutrition.gr/elleipsi-iwdioy-ti-kindynoys-krybei  
4. Ιώδιο και εγκυμοσύνη  http://www.skai.gr/news/health/article/232782/egues-trote-trofes-
me-iodio-gia-exupna-paidia/ 

 

http://www.eufic.org/article/el/artid/Iodine-deficiency-Europe-hidden-public-%20health-concern/
http://www.eufic.org/article/el/artid/Iodine-deficiency-Europe-hidden-public-%20health-concern/
http://vitamines-metalla.blogspot.com/2012/08/blog-post_8706.html
http://vitamines-metalla.blogspot.com/2012/08/blog-post_8706.html
http://www.mednutrition.gr/elleipsi-iwdioy-ti-kindynoys-krybei
http://www.mednutrition.gr/elleipsi-iwdioy-ti-kindynoys-krybei
http://www.skai.gr/news/health/article/232782/egues-trote-trofes-me-iodio-gia-exupna-paidia/
http://www.skai.gr/news/health/article/232782/egues-trote-trofes-me-iodio-gia-exupna-paidia/
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Κάρτες ρόλων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       

 

 

 

  

Ρόλος 1 - Υπουργός Υγείας Κύπρου 

Είμαι εδώ για να ακούσω, να μάθω και  να 

προεδρεύσω της συζήτησης εάν η προσθήκη 

ιωδίου στο αλάτι είναι απαραίτητη. Στο τέλος, 

θα αποφασίσω αν θα ετοιμαστεί σχετικός 

νόμος για  να γίνει υποχρεωτική η προσθήκη 

ιωδίου στο αλάτι στην Κύπρο.  

Ρόλος 2 - Διαιτολόγος 

Είμαι εδώ για να σας δώσω συμβουλές για 

την υγεία, τη διατροφή και τη δίαιτα. 

Μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί παρέχει 

αρκετό ιώδιο. Τρόφιμα πλούσια σε ιώδιο 

είναι τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα. Το γάλα είναι πλούσιο σε ιώδιο 

επειδή οι αγρότες προσθέτουν συμπλήρωμα 

ιωδίου στην τροφή των αγελάδων. 

Η προσθήκη ιωδίου στο αλάτι θα μπορούσε 

να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να τρώνε 

περισσότερο αλάτι κάτι που μπορεί να 

προκαλέσει ψηλή αρτηριακή πίεση και 

καρδιακά προβλήματα. Επίσης, υπερβολική 

ποσότητα ιωδίου προκαλεί προβλήματα 

υγείας, όπως υπερθυρεοειδισμό. 

Ρόλος 3 - Τανζανός επιστήμονας 

Δεν ξέρω αν η προσθήκη ιωδίου στο αλάτι είναι 

απαραίτητη στην Κύπρο δεδομένου ότι οι 

διατροφικές μας συνήθειες είναι πολύ 

διαφορετικές. Για παράδειγμα η διατροφή του 

14χρονου γιου μου σε μια κανονική μέρα 

περιλαμβάνει συνήθως τα εξής: 

Πρωινό - αραβόσιτο κουάκερ 
Γεύμα - ρύζι και φασόλια 
Απόγευμα - μαγειρεμένες πράσινες μπανάνες 
και φασόλια, με σπανάκι. 

Ρόλος 4 - Κινέζος επιστήμονας 

Είμαι εδώ για να πω στον υπουργό Υγείας για 

την έρευνά μου. 

Μελέτησα τις επιδράσεις του ιωδίου στην 

ανάπτυξη σε 12 000 παιδιά στην Κίνα. 

Τα παιδιά των οποίων οι μητέρες δεν είχαν 

αρκετό ιώδιο κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης τους, έχουν χαμηλότερη 

νοημοσύνη και σχολική επίδοση. 

Ρόλος 5 – Διαφημιστής  

Είμαι εδώ για να εξηγήσω πώς μπορούμε να 

πείσουμε τους ανθρώπους να ελέγχουν ότι 

έχουν αρκετό ιώδιο στον οργανισμό τους. 

Πιστεύω ότι η ευθύνη είναι στους πολίτες και 

όχι στην κυβέρνηση. Αυτοί πρέπει να 

αναλάβουν την ευθύνη. Στο παρελθόν  

πείσαμε με επιτυχία πολλούς ανθρώπους να 

σταματήσουν το κάπνισμα, έτσι μπορούμε να 

πείσουμε τους ανθρώπους να φροντίζουν από 

μόνοι τους να έχουν αρκετό ιώδιο στον 

οργανισμό τους. 

Ρόλος 6 - Κατασκευαστής συμπληρωμάτων 

διατροφής 

Θέλω να πω στον υπουργό υγείας ότι η 

προσθήκη ιωδίου στο αλάτι είναι περιττή. 

Κατασκευάζουμε δισκία ιωδίου, τα οποία οι 

άνθρωποι μπορούν να λάβουν, αν ανησυχούν 

ότι δεν έχουν αρκετό ιώδιο. 

Η διασύνδεση του ιωδίου με το αλάτι θα 

ενθαρρύνει τους ανθρώπους να τρώνε 

περισσότερο αλάτι, προκαλώντας έτσι 

προβλήματα στην καρδιά τους. 
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Κείμενο 1: Ανεπάρκεια ιωδίου στην Ευρώπη  
(ένα κρυμμένο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία) 

Στην Παγκόσμια Σύνοδο Υγείας το 1992 τα Ευρωπαϊκά έθνη ένωσαν τις 
δυνάμεις τους για την καταπολέμηση της ανεπάρκειας ιωδίου. Το 2002 
τα Ηνωμένα Έθνη πίεσαν για την εξάλειψη του προβλήματος μέχρι το 
2005. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες, η ανεπάρκεια ιωδίου εντοπίζεται στην Ευρώπη και στις 

μέρες μας. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητο το ιώδιο και τι μπορεί να γίνει για τη 
διαχείριση αυτού του προβλήματος για τη δημόσια υγεία; 

Το ιώδιο στον οργανισμό  

Το ιώδιο είναι απαραίτητο για την παραγωγή των θυρεοειδκών ορμονών, οπότε 

εμπλέκεται στον ενεργειακό μεταβολισμό. Η ανεπάρκεια ιωδίου οδηγεί σε 

υποθυρεοειδισμό, μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση βάρους, 

αδυναμία και μεγέθυνση του θυρεοειδούς αδένα (γνωστή ως «βροχγοκήλη»). Η 

έλλειψη ιωδίου αποτελεί ένα σημαντικό μέλημα για τη δημόσια υγεία, ειδικά για τις 

εγκύους, τα βρέφη, τα νήπια και τα νεαρά παιδιά, καθώς η παρατεταμένη έλλειψή 

του κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης προκαλεί μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη 

και νοητική υστέρηση. 

 

Διατροφικές πηγές  

Το ιώδιο δεν είναι κοινό σε πολλά τρόφιμα, αλλά οι μεγαλύτερες ποσότητες μπορούν 

να βρεθούν στα θαλασσινά, τα οστρακοειδή, τα φύκη και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

(εξαιτίας των ιωδιούχων ζωοτροφών). Η σύσταση των τροφίμων σε ιώδιο διαφέρει 

κατά γεωγραφική περιοχή, εξαιτίας της διαφοροποίησης στην περιεκτικότητα σε 

ιώδιο του εδάφους και του θαλασσινού νερού. Το ιωδιούχο αλάτι αποτελεί μια 

σημαντική διαιτητική πηγή παγκοσμίως, αλλά η χρήση του ποικίλει σε μεγάλο βαθμό 

στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Όταν κατά την παραγωγή τροφίμων 

χρησιμοποιείται ιωδιούχο αλάτι, τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα άλατος, όπως 

το ψωμί, τα λουκάνικα, το τυρί καθώς και τα αλμυρά σνακ και κάποια έτοιμα 

γεύματα, συνεισφέρουν ουσιαστικά στη διαιτητική πρόσληψη ιωδίου.  

 

Συνιστώμενες και πραγματικές προσλήψεις  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θέσει ως Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη για τους 

ενήλικες τα 150 μg ιωδίου, με μέγιστη πρόσληψη τα 600 μg ιωδίου ανά ημέρα. 

Το 2007 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτίμησε ότι 19 Ευρωπαϊκές χώρες 

είχαν επαρκή πρόσληψη ιωδίου, σε σχέση με τις μόλις 2 το 1993. Παρόλα αυτά, από 

τις 40 Ευρωπαϊκές χώρες που μελετήθηκαν, οι 13 παρέμεναν με ανεπάρκεια ιωδίου. 
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Επαγρύπνηση χρειάζεται για τα βρέφη, τα νήπια και τα μικρά παιδιά, πληθυσμούς 

ιδιαιτέρως ευπαθείς στην έλλειψη ιωδίου. Το 2004 ο ΠΟΥ αξιολόγησε ότι 43% των 

παιδιών στην Ευρώπη ηλικίας 6-12 ετών είχαν ανεπαρκή πρόσληψη ιωδίου, και μια 

μελέτη του 2010 στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκάλυψε ότι 51% των κοριτσιών σχολικής 

ηλικίας κρίθηκαν ως ανεπαρκή. 

Οι φυτοφάγοι, τα άτομα σε δίαιτα χαμηλή περιεκτικότητας σε αλάτι και όσα έχουν 

αλλεργία στο γάλα ή το ψάρι είναι, επίσης, πιθανό να έχουν ανεπαρκή πρόσληψη 

ιωδίου.  

 

Ιωδιούχο αλάτι  

Το ιωδιούχο αλάτι έχει αποτελέσει την πιο αποτελεσματική από άποψη κόστους-

οφέλους και επιτυχημένη λύση για την πρόληψη και θεραπεία της ανεπάρκειας 

ιωδίου παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, σε λίγες Ευρωπαϊκές χώρες είναι υποχρεωτική η 

ιωδίωση του άλατος, ενώ η νομοθεσία διαφέρει από χώρα σε χώρα. Από το 2007, 17 

από τις 40 Ευρωπαϊκές χώρες είχαν εθνικά προγράμματα που αφορούσαν το 

ιωδιούχο αλάτι. Η χρήση ιωδιούχου άλατος μπορεί να αυξάνει, καθώς το 2007 

καταγράφηκε ότι 39% των νοικοκυριών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

κατανάλωναν ιωδιούχο αλάτι, σε σχέση με το 27% που είχε καταγραφεί το 1999. 

Από την άλλη μεριά, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές τρώνε λιγότερο αλάτι, κυρίως 

εξαιτίας των οδηγιών για τη δημόσια υγεία που στοχεύουν στην πρόληψη της 

υπέρτασης και των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Στην Ευρώπη η κατανάλωση άλατος 

μειώθηκε τα τελευταία 50 χρόνια, φτάνοντας μια μέση πρόσληψη 8-12 γρ. ανά 

ημέρα, ενώ οι συστάσεις για τη δημόσια υγεία πιέζουν για μια πρόσληψη 5-6 γρ. ανά 

ημέρα. Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της μείωσης στην πρόσληψη άλατος για την 

πρόληψη νοσημάτων και της αύξησης στην πρόσληψη ιωδιούχου άλατος εγείρει 

δυσκολίες για τους φορείς χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, οι καταναλωτές 

προσλαμβάνουν αλάτι, κυρίως, μέσω επεξεργασμένων τροφίμων παρά από το 

επιτραπέζιο αλάτι, ώστε απαιτείται η συνεργασία της βιομηχανίας τροφίμων με τους 

φορείς τους σχετικούς με το ιωδιούχου αλάτι.  

 

Συμπληρωματική χορήγηση και εμπλουτισμός  

Το ιωδιούχο αλάτι είναι η κύρια λύση για την ανεπάρκεια ιωδίου, αν και υπάρχουν 

και άλλες εναλλακτικές. Τα συμπληρώματα ιωδίου έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία 

σε υψηλού κινδύνου πληθυσμούς, όπως οι έγκυες. Στη Ρουμανία το ιωδιούχο έλαιο 

αντικατέστησε με επιτυχία το ιωδιούχο αλάτι, ενώ η Ιταλία (Σικελία) χρησιμοποιεί 

ιωδιούχο νερό. Εκτός Ευρώπης το ιώδιο έχει προστεθεί στο τσάι στην Κίνα, και έχει 

δοκιμαστεί στη ζάχαρη στη Γουατεμάλα και το Σουδάν. Η αύξηση της περιεκτικότητας 
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σε ιώδιο των ζωοτροφών μπορεί εμμέσως να αυξήσει την περιεκτικότητα σε ιώδιο 

των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα στη Βόρεια Ευρώπη και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το πλούσιο σε ιώδιο γάλα αποτελεί στις μέρες μας κύρια 

διατροφική πηγή ιωδίου. 

 

Κοιτώντας μπροστά  

Το 2010 το δίκτυο αριστείας EURRECA (EURopean micronutrient RECommendations 

Aligned) για την ευθυγράμμιση στην Ευρώπη των συστάσεων για τα μικροθρεπτικά 

συστατικά, χαρακτήρισε το ιώδιο ως ένα από τα 10 πρώτα μικροθρεπτικά συστατικά, 

για τα οποία υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης των συστάσεων και ανάπτυξης κοινής 

πολιτικής. Η ύπαρξη συστηματικών συστάσεων και συνεχούς παρακολούθησης είναι 

καίριας σημασίας για τη βελτίωση της πρόσληψης ιωδίου.  

Η ανεπάρκεια ιωδίου παραμένει μια ανησυχία για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, 

αν και ανανεωμένες συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων, βιομηχανίας και 

καταναλωτών, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις ως προς τον εμπλουτισμό σε ιώδιο και 

την πολιτική για το ιωδιούχο αλάτι, είναι πολύ ελπιδοφόρα για τη βελτίωση της 

κατάστασης. 

Πηγή: http://www.eufic.org/article/el/artid/Iodine-deficiency-Europe-hidden-public-

health-concern/  (European Food Information Council) 
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Κείμενο 2: Ιώδιο 

Το ιώδιο ανήκει στην κατηγορία των μετάλλων και στην υποκατηγορία των 

ιχνοστοιχείων, είναι δηλαδή από τα συστατικά που βρίσκονται σε πολύ μικρή 

συγκέντρωση στο σώμα μας. Αυτό δε σημαίνει, όμως, ότι ο ρόλος τους στη λειτουργία 

του οργανισμού δεν είναι σημαντικός. Το ιώδιο αποτελεί μέρος των ορμονών 

θυροξίνη και τριιωδοθυρονίνη, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του 

μεταβολικού ρυθμού, του κυτταρικού μεταβολισμού και της συνοχής του συνδετικού 

ιστού. Το σώμα περιέχει από 20 έως 50mg ιωδίου, κυρίως συγκεντρωμένου στο 

θυρεοειδή αδένα που βρίσκεται στη βάση του λαιμού. Κάθε ποσότητα ιωδίου στη 

διατροφή απορροφάται γρήγορα από τον εντερικό σωλήνα, κυρίως υπό μορφή 

ιωδιδίου και αποθηκεύεται στο θυρεοειδή μέχρι να χρειαστεί. 

Στο θυρεοειδή αδένα, το ιωδίδιο οξειδώνεται σε ιώδιο αφού συνδυαστεί με το 

αμινοξύ τυροσίνη και μετατρέπεται σε θυροξίνη, η οποία αποθηκεύεται μέχρι να 

χρησιμοποιηθεί. Αυτή η διαδικασία ελέγχεται από μια ορμόνη η οποία παράγεται 

από την υπόφυση. 

Πηγές. Πηγές ιωδίου είναι τα θαλασσινά και τα ψάρια, π.χ. μύδια, στρείδια, αστακός, 

μπακαλιάρος, σαρδέλλες κ.λπ., τα οποία παίρνουν το ιώδιό τους από τη θάλασσα. 

Όσον αφορά τα φυτικά τρόφιμα, η περιεκτικότητα τους σε ιώδιο εξαρτάται από τα 

εδάφη στα οποία καλλιεργήθηκαν. Αντίστοιχα στα ζωικά τρόφιμα, η ύπαρξη του 

ιωδίου είναι ανάλογη της διατροφής του ζώου. Εδάφη σε ορεινές περιοχές, συνήθως, 

είναι φτωχά σε ιώδιο. Σήμερα, το αλάτι εμπλουτίζεται με ιώδιο (ιωδιούχο ή 

ιωδιωμένο αλάτι) για να αποφεύγεται η ανεπάρκεια του ιωδίου στον γενικό 

πληθυσμό. 

Ημερήσια πρόσληψη. Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση = 150μg. 

Η απορρόφηση του ιωδίου ενισχύεται από την παρουσία του σεληνίου στη 

διατροφή. Αντίθετα υπάρχει μία κατηγορία ενώσεων που λέγονται βρογχοκηλογκοι, 

οι οποίες εμποδίζουν την απορρόφηση του ιωδίου από τον οργανισμό. Αυτές οι 

ενώσεις βρίσκονται στο λάχανο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τις πατάτες, τα φυστίκια, 

την ελαιοκράμβη, τη σόγια, τη φαιοφύκη κ.α. Ευτυχώς, απενεργοποιούνται με το 

μαγείρεμα. 

Αποθηκεύεται στο θυρεοειδή αδένα και εκεί χρησιμοποιείται για τη σύνθεση των 

ορμονών του θυρεοειδούς.  

Η απέκκριση του ανόργανου ιωδίου επιτελείται, κυρίως, µέσω των ούρων. Ένα µέρος 

αποβάλλεται και από τα κόπρανα. Επίσης, το ιώδιο εκκρίνεται και στο µητρικό γάλα. 
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Ανεπάρκεια. Έλλειψη ιωδίου μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγή των 

ορμονών του θυρεοειδή. Η τυπική ασθένεια που οφείλεται σε έλλειψη ιωδίου είναι 

η βρογχοκήλη, η οποία χαρακτηρίζεται από διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα. Η 

διόγκωση αυτή προκαλείται από την προσπάθεια του θυρεοειδούς αδένα να παράγει 

περισσότερη θυροξίνη για να αντιμετωπίσει την έλλειψη ιωδίου. Σε σοβαρές 

περιπτώσεις έλλειψης προκαλείται κρετινισμός, με περιορισμένη εγκεφαλική 

ανάπτυξη και διανοητική καθυστέρηση. 

Υψηλή δοσολογία. Υψηλή πρόσληψη σε ιώδιο ίσως επιφέρει υπερθυρεοειδισµό 

(ιδίως σε άτοµα άνω των 40 ετών) και τοξική οζώδη βρογχοκήλη, ή 

υπερθυρεοειδισµό σε άτοµα που πάσχουν από αυτοάνοση θυρεοειδική νόσο. 

Ακόµα, υπάρχει κίνδυνος για υπερκαλιαιµία µε παρατεταµένη λήψη υψηλών 

δόσεων. Η τοξικότητα είναι σπάνια σε δόσεις κάτω των 5000 µg την ηµέρα και 

περισσότερο σπάνια σε δόσεις κάτω των 1000 µg την ηµέρα. Έχουν αναφερθεί 

αντιδράσεις υπερευαισθησίας, όπως πονοκέφαλος, εξανθήµατα, πρήξιµο χειλέων, 

λαιµού και γλώσσας καθώς και αρθραλγία. 

Θεραπευτικές χρήσεις. Συµπληρώµατα ιωδίου, ίσως, είναι απαραίτητα σε 

χορτοφάγους που δεν καταναλώνουν καθόλου γαλακτοκοµικά. Η πρόσληψη αυτών 

των ατόµων σε ιώδιο είναι πολύ χαµηλότερη από τις συνιστώµενες ηµερήσιες 

προσλήψεις (RDA). Το ιώδιο υπό τη μορφή φυκιού μπορεί να λαμβάνεται για να 

διεγείρει έναν ελαφρώς αδρανή θυρεοειδή αδένα που δεν δικαιολογεί τη χρήση 

φαρμακευτικής αγωγής. Συνήθως, το ιώδιο περιλαμβάνεται σε μικρές ποσότητες στις 

συνθέσεις πολυβιταμινών και μετάλλων, που είναι κατάλληλες για όλα τα υγιή 

άτομα.  
 

Ιώδιο 
ΣΗΔ 

(Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση σε μg) 

Βρέφη μέχρι 18 μηνών 35 
Παιδιά 2-6 ετών 80 
Παιδιά 7-10  ετών 110 
Παιδιά 11-14 (αγόρια) 130 
Παιδιά 11-14 (κορίτσια) 115 
Έφηβοι 15-18 ετών (αγόρια) 150 
Έφηβοι 15-18 ετών 
(κορίτσια) 

115 
Έφηβοι 19-22 ετών (αγόρια) 140 
Έφηβοι 19-22 ετών 
(κορίτσια) 

100 
Άνδρες 23-50 ετών 130 
Γυναίκες 23-50 ετών 100 
Άνδρες πάνω ἀπὸ 50 ετών 110 
Γυναίκες πάνω ἀπό 50 ετών 80 
Έγκυες γυναίκες 125 
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Πηγή: http://vitamines-metalla.blogspot.com/2012/08/blog-post_8706.html  

  

Θηλάζουσες γυναίκες 150 
 

Τροφές 
 

μg/100 gr. 
Φύκια 62000-180000 
Ιωδιούχο αλάτι 10000 
Μουρουνέλαιο 840 
Μπακαλιάρος 310 
Γαρίδες 130 
Αστακός, Φασόλια 100 
Θαλασσινό αλάτι 95 
Ηλιόσποροι 70 
Ρέγγα 52 
Στρείδια 48 
Καβούρι 31 
Σπορέλαια 24 
Φυστίκια 20 
Συκώτι 17 
Πατάτες 15 
Τυρί, Μαρούλι 11 
Κρέας χοιρινὸ 10 
Βούτυρο 9 

http://vitamines-metalla.blogspot.com/2012/08/blog-post_8706.html
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Κείμενο 3: Τι κινδύνους κρύβει η έλλειψη ιωδίου; 

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε βρέφη, νήπια και μικρά παιδιά 

Το ιώδιο είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τη φυσιολογική ανάπτυξη και 

λειτουργία του οργανισμού. Προσλαμβάνεται από την τροφή και ο ρόλος του είναι 

πολύ σημαντικός, αφού αποθηκεύεται στο θυροειδή αδένα και εκεί χρησιμοποιείται 

για την παραγωγή των θυροειδικών ορμονών τριδοθυρονίνη (Τ3) και θυροξίνη (Τ4). 

Έτσι, αποτελεί μέρος των ορμονών αυτών, οι οποίες ρυθμίζουν τον τρόπο με τον 

οποίο ο οργανισμός χρησιμοποιεί και αποταμιεύει ενέργεια, δηλαδή τη διαδικασία 

του μεταβολισμού. 

Δυστυχώς, η έλλειψη ιωδίου αποτελεί παγκοσμίως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα 

υγείας. Η έλλειψη ιωδίου συνεχίζει να εμφανίζεται ακόμα στις μέρες μας, τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, μετά τις κινητοποιήσεις, το 

φαινόμενο έχει μειωθεί αρκετά αλλά το γεγονός ότι δεν έχει εξαληφθεί ακόμα είναι 

ανησυχητικό. Η έλλειψη ιωδίου ενός ατόμου μπορεί να το επηρεάσει τόσο σωματικά 

όσο και νοητικά. Μετά από πολλούς μήνες ανεπάρκειας είναι δυνατό να αναπτυχθεί 

υποθυροειδισμός, βρογχοκήλη και μειωμένη διανοητική λειτουργία. Τι σημαίνουν, 

όμως, όλα αυτά; 

 Υποθυρεοειδισμός 

Η έλλειψη ιωδίου είναι παγκοσμίως η πιθανότερη αιτία για την εμφάνιση 

υποθυροειδισμού, αφού το ιώδιο είναι απαραίτητο για την παραγωγή των 

θυροειδικών ορμονών. 

 Βρογχοκήλη 

Βρογχοκήλη είναι η διόγκωση του θυρειδούς αδένα. Η διεύρυνση αυτή 

προκαλείται από την ανεπάρκεια του ιωδίου, λόγω της μειωμένης πρόσληψής 

του από τη διατροφή, αφού καταβάλλεται προσπάθεια για την παραγωγή 

θυροειδικών ορμονών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση του Θυροειδούς 

(American Thyroid Association), η έλληψη ιωδίου είναι η πιο συχνή αιτία 

διόγκωσης του θυροειδούς αδένα και της εμφάνισης βρογχοκήλης 

παγκοσμίως. 

 Μειωμένη διανοητική λειτουργία 

Γυναίκες με ανεπάρκεια ιωδίου κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης υπάρχει 

περίπτωση να γεννήσουν παιδιά με σοβαρή διανοητική και νευρολογική 

βλάβη, προβλήματα στην ανάπτυξη, στην ομιλία και την όραση, ενώ σε πιο 

σοβαρή μορφή η υπολειτουργία του θυροειδούς μπορεί να οδηγήσει σε 

κρετινισμό (ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από μόνιμη εγκεφαλική 

βλάβη, σπαστικότητα κ.ά.). Τέλος αυξάνεται ο κίνδυνος θνησιγένειας και 

νεογνικής θνησιμότητας. 
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Πηγές ιωδίου 

Το ιώδιο δεν βρίσκεται σε όλα τα τρόφιμα αλλά πολύ καλές πηγές ιωδίου είναι τα 

φύκη, τα θαλασσινά, τα ψάρια (π.χ. μύδια, στρείδια, σαρδέλες, αστακός, 

μπακαλιάρος κ.ά.) και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Βέβαια, η πρόσληψη ιωδίου 

διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική θέση της κάθε περιοχής. Δηλαδή περιοχές που 

βρίσκονται κοντά σε θάλασσα παράγουν προϊόντα που περιέχουν μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις σε ιώδιο σε σχέση με άλλες περιοχές που δεν είναι κοντά σε 

θαλασσινό νερό. Μια άλλη πηγή ιωδίου είναι έτοιμα φαγητά, στα οποία έχει γίνει 

νωρίτερα προσθήκη ιωδιούχου αλατιού, καθώς και η χρήση επιτραπέζιου ιωδιούχου 

αλατιού. Η χρήση του στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αρκετά συχνή, ενώ στην Ευρώπη 

ποικίλει στις διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με έρευνες στις Η.Π.Α., συχνά, γίνεται 

χρήση κι ενός πολυβιταμινούχου σκευάσματος που περιέχει ιώδιο για την αποφυγή 

ανεπάρκειας, ενώ τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. χορηγούνται 

συμπληρώματα ιωδίου σε άτομα υψηλού κινδύνου, όπως οι έγκυες. Ακόμα, 

σύμφωνα με έρευνα το 2009, αξιολογήθηκε ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων ιωδίου 

σε παιδιά, με ήπια ανεπάρκεια σε ιώδιο, συμβάλλει στη βελτίωση της αντιληπτικής 

τους ικανότητας. Στην Ιταλία (Σικελία) καταναλώνουν ιωδιούχο νερό, ενώ σε άλλες 

χώρες όπως η Κίνα, γίνεται προσθήκη ιωδίου στο τσάι. Στο Σουδάν και στη 

Γουατεμάλα έχουν γίνει δοκιμές για την προσθήκη ιωδίου στη ζάχαρη. Είναι πολύ 

σημαντικό να γίνει γνωστός ο εμπλουτισμός των ζωοτροφών σε ιώδιο, στη Βόρεια 

Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, κι αυτό γιατί το γάλα των ζώων που κατανάλωσαν 

τη συγκεκριμένη τροφή, και κατά συνέπεια τα γαλακτοκομικά προιόντα, έχουν 

αυξημένη περιεκτικότητα σε ιώδιο. 

Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (Recommended Daily Allowance, RDA)  

 Βρέφη 40-50μg  

 Παιδιά: 1-3 έτη 70μg, 4-6 έτη 90μg, 7-10 έτη 120μg, 11 έτη + 150μg 

 Eγκυμοσύνη 175μg, Θηλασμός 200μg  

 Ενήλικες άνδρες και γυναίκες 150μg  

 Μέγιστη ημερήσια πρόσληψη: 600μg  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), εκτιμάται ότι περισσότεροι από 

2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπορεί να έχουν έλλειψη ιωδίου με 

έως και 50 εκατομμύρια από αυτούς να πάσχουν από τα πιο σοβαρά συμπτώματα 

της ανεπάρκειας, όπως η εγκεφαλική βλάβη. 

Σε μια μελέτη του ΠΟΥ το 2007 παρατηρήθηκε ότι, από τις 40 Ευρωπαϊκές χώρες που 

έλαβαν μέρος, οι 13 είχαν ανεπαρκή πρόσληψη ιωδίου. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει 

να δίνεται σε βρέφη, νήπια και μικρά παιδιά, τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς 

ομάδες, αφού μέσα από έρευνα του ΠΟΥ το 2004 εκτιμήθηκε ότι το 43% των παιδιών 

της Ευρώπης, ηλικίας 6-12 ετών είχαν ανεπαρκή πρόσληψη ιωδίου, ενώ το ίδιο 
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προέκυψε και από μελέτη το 2010 στη Μ. Βρετανία για το 51% των κοριτσιών 

σχολικής ηλικίας. Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν και οι φυτοφάγοι (λόγω της μη 

κατανάλωσης ψαριών κι γαλακτοκομικών προϊόντων), άτομα που καταναλώνουν 

μειωμένες ποσότητες αλατιού λόγω κάποιας πάθησης (π.χ. υπέρταση, 

καρδιαγγειακά νοσήματα), καθώς και άτομα που παρουσιάζουν αλλεργία σε 

τρόφιμα πλούσια σε ιώδιο (π.χ. ψάρι, γαλακτοκομικά προιόντα). 

Η ανεπάρκεια ιωδίου εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία για τη δημόσια υγεία 

παγκοσμίως. Η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών, από τη μία, κι η εντατική 

προσπάθεια και συνεργασία των κυβερνήσεων και της βιομηχανίας, από την άλλη, 

για τον εμπλουτισμό σε ιώδιο και την κατανάλωση ιωδιούχου αλατιού, θα 

μπορούσαν να βελτιώσουν κατά πολύ την κατάσταση. 

Πηγή: http://www.mednutrition.gr/elleipsi-iwdioy-ti-kindynoys-krybei  

  

http://www.mednutrition.gr/elleipsi-iwdioy-ti-kindynoys-krybei
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Κείμενο 4: Ιώδιο και εγκυμοσύνη 

Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να φροντίζουν να προσλαμβάνουν επαρκείς ποσότητες 

ιωδίου, αλλιώς το παιδί τους υπάρχει κίνδυνος να εμφανίσει μειωμένη νοημοσύνη, 

επιβεβαίωσε νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. 

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων του Μπρίστολ και του Σάρεϊ, με επικεφαλής την 

καθηγήτρια Μάργκαρετ Ρέιμαν του δεύτερου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 

στο διεθνούς κύρους ιατρικό περιοδικό "Lancet", σύμφωνα με τις βρετανικές 

«Ιντιπέντεντ» και «Τέλεγκραφ», μελέτησαν περισσότερες από 1.000 εγκύους 

γυναίκες. Οι επιστήμονες βρήκαν ότι όσες κατανάλωναν λιγότερο ιώδιο με τη 

διατροφή τους, ήταν πιθανότερο να γεννήσουν παιδιά με χαμηλότερο δείκτη 

νοημοσύνης και μικρότερες μαθησιακές ικανότητες. Όσο χαμηλότερη ήταν η 

ποσότητα ιωδίου στον οργανισμό της μητέρας, τόσο χαμηλότερες ήταν και οι 

νοητικές επιδόσεις των παιδιών. 

Το ιώδιο θεωρείται ζωτικό για την παραγωγή ορμονών του θυρεοειδούς αδένα, οι 

οποίες έχουν άμεση επίπτωση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου. Η έρευνα 

διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα περίπου των εγκύων εμφάνιζαν έλλειψη ιωδίου, με 

συνέπεια να κινδυνεύουν να αποκτήσουν παιδιά μειωμένης νοημοσύνης. 

Οι γυναίκες στην εγκυμοσύνη χρειάζονται περίπου 50% περισσότερο ιώδιο από ό,τι 

συνήθως λάμβαναν πριν μείνουν έγκυες.  Οι κυριότερες πηγές ιωδίου είναι το γάλα, 

τα γαλακτοκομικά όπως το γιαούρτι, τα ψάρια κ.α. Οι ειδικοί συστήνουν στις εγκύους 

δύο μερίδες ψάρι την εβδομάδα και τρεις μερίδες γαλακτοκομικών τη μέρα. 

Οι ερευνητές τόνισαν την ανάγκη η διατροφή της εγκύου να εξασφαλίζει την 

πρόσληψη επαρκούς ποσότητας ιωδίου, ενώ προειδοποίησαν κατά της 

κατανάλωσης διατροφικών συμπληρωμάτων από φύκια, επειδή αυτά μπορεί να 

περιέχουν υπερβολικά πολύ ιώδιο, με κίνδυνο η γυναίκα να λάβει υπερδοσολογία. 

Η συνιστώμενη ποσότητα λήψης ιωδίου για τις έγκυες γυναίκες και όσες θηλάζουν, 

είναι 250 μικρογραμμάρια τη μέρα έναντι 150 μικρογραμμαρίων για τους ενήλικες 

γενικά και 90 - 120 για τα παιδιά.  

Η λήψη πάνω από 600 μικρογραμμαρίων ιωδίου τη μέρα (κάτι που μπορεί να συμβεί 

αν κανείς, πέρα από τη διατροφή, παίρνει και ειδικά συμπληρώματα), μπορεί να 

προκαλέσουν προβλήματα στο θυρεοειδή. 

Μια προηγούμενη έρευνα από την Τασμανία, που είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό 

κλινικής ενδοκρινολογίας και μεταβολισμού "Journal of Clinical Endocrinology and 

Metabolism", είχε μελετήσει εννιάχρονα παιδιά, που είχαν λάβει ανεπαρκές ιώδιο 

ενόσω βρίσκονταν στην μήτρα.  
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Η μελέτη είχε διαπιστώσει ότι αυτά τα παιδιά, μεγαλώνοντας, είχαν μικρότερους 

βαθμούς στα γλωσσικά τεστ. 

Πηγή: http://www.skai.gr/news/health/article/232782/egues-trote-trofes-me-iodio-

gia-exupna-paidia/#ixzz3Lhm7Eb59  
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Παρουσίαση «Ιώδιο και Υγεία» 
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Διδακτικές Ενότητες Επιστήμης 

1. Θεματική Περιοχή Α.Π. «Όξινες, ουδέτερες ή βασικές ουσίες» 

1.1 Διδακτική Ενότητα 1: «Όξινο, Ουδέτερο ή Βασικό;» 
 

Η Ενότητα 

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι αυτό της 

διατροφής το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με το πρόβλημα της ακραίας 

φτώχειας. Μέσα από την ενότητα αυτή οι μαθητές θα σκεφτούν θέματα διατροφής 

και υγείας μέσω διερεύνησης της έννοιας του πεχά. 

Το ρΗ είναι ένα μέτρο της συγκέντρωσης ιόντων υδρογόνου, ένα μέτρο της οξύτητας 

ή της αλκαλικότητας ενός διαλύματος. 

Όταν ένα διάλυμα είναι αλκαλικό, ή έχει αλκαλικότητα, αυτό σημαίνει ότι έχει την 

ικανότητα να εξουδετερώνει τα οξέα. Η αλκαλικότητα εκφράζεται ως αριθμός ρΗ, σε 

μια κλίμακα από 0 έως 14. Ένα pH 7 είναι ουδέτερο. Ούτε όξινο, ούτε αλκαλικό. Μια 

μέτρηση ενός επιπέδου ρΗ μεταξύ 7 και 14 δείχνει ότι το διάλυμα είναι αλκαλικό και 

ονομάζεται βάση. Οι τροφές ουσιαστικά πρέπει να περιέχουν  νερό, έτσι ώστε να 

έχουν ένα ρΗ που να μπορεί να μετρηθεί. Επειδή το ανθρώπινο σώμα αποτελείται 

από νερό, έχει επίσης ένα ρΗ, το οποίο είναι συνήθως μετριέται μέσω του αίματος. 

Το PH του αίματος έχει ένα πολύ στενό εύρος από 7,35 έως 7,45 περίπου. Εάν το pH 

του σώματος αποκλίνει από αυτές τις τιμές, παρουσιάζονται συμπτώματα μιας 

ασθένειας. Εάν το pH στο αίμα  πέσει κάτω από 6,8 ή ανέβει πάνω από 7,8, τα κύτταρά 

μας θα σταματήσουν να λειτουργούν και θάνατος θα ακολουθήσει σύντομα. 

Ένα όξινο ρΗ μπορεί να προκύψει από συναισθηματικό στρες, υπερφόρτωση τοξινών, 

ανοσολογικές αντιδράσεις ή με οποιαδήποτε διαδικασία που στερεί τα κύτταρα από 

οξυγόνο και άλλα θρεπτικά συστατικά. Προφανώς, η κατανάλωση μιας διατροφής 

που είναι πολύ όξινη μπορεί να αλλάξει τα επίπεδα pH σε ένα βαθμό. Το σώμα θα 

προσπαθήσει να αντισταθμίσει το όξινο pH επίπεδο με τη χρήση αλκαλικών μετάλλων 

που έχουν αποθηκευτεί. Εάν η δίαιτα δεν περιέχει αρκετά μέταλλα μια συγκέντρωση 

οξέων στα κύτταρα θα μεταφερθούν και θα στερηθούν το οξυγόνο. 

Αυτό μπορεί να μειώσει την ικανότητα του σώματος να απορροφήσει πρόσθετα 

μέταλλα και άλλα θρεπτικά συστατικά, μειώνεται η παραγωγή ενέργειας στα 

κύτταρα, μειώνεται η ικανότητα  για  επιδιόρθωση των κατεστραμμένων κυττάρων, 

μειώνεται η ικανότητα του οργανισμού να αποτοξινώσει τα βαρέα μέταλλα, τα 

καρκινικά κύτταρα  αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται και ο οργανισμός 

είναι  πιο επιρρεπής στην κόπωση και την ασθένεια. 
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Η σύγχρονη διατροφή έχει υψηλή περιεκτικότητα  σε όξινα προϊόντα, όπως το κρέας, 

τα τυριά, τα δημητριακά και το αλκοόλ και πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκαλικά 

τρόφιμα, όπως πράσινα λαχανικά, φρέσκα φρούτα, μπαχαρικά και  προβιοτικά 

(γιαούρτι). Επιπλέον, έχουμε γίνει μια κοινωνία που κυριολεκτικά 

καταναλώνει  φρουκτόζη, ραφιναρισμένα άλευρα, καφέ, τσιγάρα, φάρμακα και 

τεχνητά γλυκαντικά, τα περισσότερα  από τα οποία είναι εξαιρετικά όξινα για το 

ανθρώπινο σώμα. Ένας από τους ευκολότερους και γρηγορότερους τρόπους για να 

βοηθήσει τη διόρθωση ενός  υπερόξινου επίπέδου pH  είναι με τον έλεγχο διατροφής 

και με υγιεινές επιλογές στον τρόπο ζωής. 

Για να διατηρηθεί η υγεία, η διατροφή πρέπει να αποτελείται από 60% αλκαλικές 

τροφές και 40% όξινες τροφές 

Η Ενότητα Όξινο, Ουδέτερο ή Βασικό επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν βασικές 

γνώσεις για τα χαρακτηριστικά των ουσιών και συνεπώς διάφορων τροφών που θα 

είναι χρήσιμες στην διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής.  

Σε αυτή την Ενότητα οι μαθητές κατευθύνονται να ερευνήσουν τι σημαίνει αν μια 

ουσία είναι όξινη, ουδέτερη ή βασική. Αρχικά, οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν 

τι γνωρίζουν σχετικά με αυτές τις έννοιες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ιστορία από 

τους Μύθους του Αισώπου. Μπορούν να αναφερθούν ορισμένες ουσίες που είναι 

όξινες; Μπορούν να αναφερθούν ουσίες που είναι βασικές; Μπορούν να 

καταγραφούν για να τις δούνε όλοι. Στη συνέχεια, θα κατανοήσουν την έννοια του 

δείκτη χρησιμοποιώντας για ένδειξη κόκκινο λάχανο. Μετά θα το εξετάσουν 

ερευνώντας ορισμένες ουσίες. Πριν από την πρακτική πειραματική μελέτη, καλούνται 

να κάνουν υποθέσεις και να τις συζητήσουν με τους συμμαθητές τους σε ομάδες. 
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1. Ρυθμιστές οξύτητας – οι «παίκτες» με τους πολλούς ρόλους 

Οι μαθητές διαβάζουν το πιο κάτω άρθρο και το συζητούν στην τάξη. Στη συνέχεια 

απαντούν σε ερωτήσεις. 

Το παρόν κείμενο εξετάζει τους ρυθμιστές οξύτητας και τα μέσα οξίνισης, 

μια λιγότερο γνωστή, αλλά όχι λιγότερο σημαντική, πρόσθετη ουσία 

τροφίμων που χρησιμοποιείται για να δώσει μια ξινή γεύση στα τρόφιμα 

και να δράσει ως συντηρητικό. Μερικά μέσα οξίνισης ενεργούν επίσης ως 

σταθεροποιητές, άλλα βοηθούν τα αντιοξειδωτικά ή τους 

γαλακτωματοποιητές ή βοηθούν στη διατήρηση χρώματος. Μπορεί να 

φαίνεται μια δευτερεύουσα παράμετρος, αλλά η διατήρηση του 

κατάλληλου pH είναι το πρώτο βήμα για να εξασφαλίσουμε ασφάλεια τροφίμων και 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  του προϊόντος στο ράφι. 

 

Η σημασία του pH 

 Το pH ενός τροφίμου είναι το μέτρο οξύτητας ή της 
αλκαλικότητας αυτού του προϊόντος. Η κλίμακα pH 
κυμαίνεται από 0 έως 14. Ένα pH μικρότερο από 7 είναι 
όξινο· pH ίσο με 7 είναι ουδέτερο και pH μεγαλύτερο από 
7 είναι αλκαλικό ή βασικό. Η αίσθηση της γεύσης που 
έχουμε μπορεί να αναγνωρίσει μόνο σημαντικές 
διαφορές στο pH μέσα στα σύνθετα συστήματα 
τροφίμων. Ένα όξινο προϊόν θα είχε ξινή γεύση, ενώ ένα 
αλκαλικό προϊόν πικρή. Μερικά παραδείγματα όξινων 
τροφίμων είναι τα εσπεριδοειδή (π.χ. πορτοκάλι, λεμόνι, 
γκρέιπφρουτ), οι χυμοί ή το γιαούρτι. Παραδείγματα 
αλκαλικών προϊόντων είναι το ασπράδι και η μαγειρική 
σόδα. 

Οι ρυθμιστές οξύτητας χρησιμοποιούνται για να αλλάξουν και να ελέγξουν την 
οξύτητα ή την αλκαλικότητα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, το οποίο είναι σημαντικό 
για την επεξεργασία, τη γεύση και την ασφάλεια των τροφίμων. Ο ανεπαρκής έλεγχος 
του pH μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση ανεπιθύμητων βακτηρίων στο προϊόν, που 
θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός κίνδυνος υγείας.  

Οξινισμένα τρόφιμα και οξίνιση  

Η οξίνιση είναι ένα μέσο συντήρησης των τροφίμων. Εκτός από την παρεμπόδιση της 
αύξησης των βακτηρίων, η οξίνιση διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων σε 
επιθυμητά επίπεδα. Τα αγγούρια, οι αγκινάρες, το κουνουπίδι, οι πιπεριές και τα 
ψάρια είναι παραδείγματα τροφίμων χαμηλής οξύτητας, στα οποία συμβαίνει 
συνήθως οξίνιση. Εάν η οξίνιση δεν ελέγχεται επαρκώς σε pH ίσο με 4,6 ή μικρότερο, 

Επιλεγμένα pHs 

Οξύ στομάχου 1.2-3.0 

Λεμόνι 2.2-2.4 

Μήλο 2.9-3.3 

Γάλα 6.3-6.6 

Ασπράδι αυγού 7.6-8.0 

Μαγειρική σόδα 8.3-8.7 
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μπορεί να αυξηθεί σε ορισμένα τρόφιμα το Clostridium botulinum, ένας επικίνδυνος 
μικροοργανισμός που παράγει τοξίνες.  

Παραδείγματα των ρυθμιστών οξύτητας στην ΕΕ 

Το κιτρικό οξύ (το Ε 330) ενισχύει τη δραστικότητα πολλών αντιοξειδωτικών, αλλά το 
ίδιο δεν είναι αντιοξειδωτικό. Χρησιμοποιείται κυρίως ως ρυθμιστής οξύτητας, 
καθώς επίσης και ως συστατικό αρώματος. Επίσης, αυξάνει τη συνοχή της 
πηκτικότητας στις μαρμελάδες και μειώνει την ενζυματική αμαύρωση στα φρούτα 
και τα προϊόντα τους. Το οξικό ασβέστιο (το Ε 263) έχει διάφορες λειτουργίες· 
χρησιμοποιείται σε μερικά τρόφιμα ως πυκνωτικό μέσο (μείγματα κέικ, πουτίγκες, 
γέμιση για πίτες και κέικ), αλλά μπορεί να ενεργήσει ως ρυθμιστικό διάλυμα στον 
έλεγχο του pH των τροφίμων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ως συντηρητικό για 
να αποτρέψει τη μικροβιακή αύξηση, και ως συμπλήρωμα ασβεστίου σε προϊόντα 
για κατοικίδια ζώα.  

Το φουμαρικό οξύ (το Ε 297) προστίθεται στα τρόφιμα ως ρυθμιστής οξύτητας και 
παράγοντας γεύσης. Χρησιμοποιείται στο ψωμί, στα φρουτοποτά, σε διάφορους 
τύπους γέμισης για πίτες και κέικ, στα πουλερικά, στο κρασί, στις μαρμελάδες, στη 
ζελατίνη. 

Αριθμός Ε Ουσία Προϊόντα στα οποία χρησιμοποιούνται 

E 260 Οξικό οξύ κροκέτες ψαριού, βούτυρο, μαργαρίνη, 
επεξεργασμένο τυρί, σκόνη κάρυ, λάδι μαγειρέματος. 

E263 Οξικό 
ασβέστιο 

συσκευασμένα επιδόρπια, γέμιση για πίτες και κέικ 

E 270 Γαλακτικό 
οξύ 

τυρί, γάλα, κρέας και ψάρι, σαλάτες, σάλτσες και ποτά 

E 296 Μηλικό οξύ κονσερβοποιημένα φρούτα, λαχανικά και όσπρια, 
μαρμελάδες, ζελέ, κατεψυγμένα λαχανικά 

E 297 Φουμαρικό 
οξύ 

ψωμί, φρουτοποτά, γέμιση για πίτες και κέικ, 
πουλερικά, κρασί, μαρμελάδες, ζελέ 

E 330 Κιτρικό οξύ φρούτα και λαχανικά (λεμόνια και λάιμ), αναψυκτικά 

E 334 Τρυγικό οξύ αρτοποιήματα, γλυκά, μαρμελάδες, χυμοί και κρασί 

Νομοθεσία  

Οι ρυθμιστές οξύτητας υπόκεινται, ακριβώς όπως οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη 
ουσία τροφίμων, στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ, η οποία αφορά την έγκριση, τη 
χρήση και τη διατροφική επισήμανση, βάσει της οδηγίας 95/2/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου 1995 για τις Πρόσθετες 
Ουσίες Τροφίμων, εκτός από τα Χρώματα και τις Γλυκαντικές Ουσίες. Η εν λόγω 
νομοθεσία απαιτεί όλοι οι προστιθέμενοι ρυθμιστές οξύτητας, όπως και όλες οι 
πρόσθετες ουσίες τροφίμων, να δηλώνονται στη συσκευασία τροφίμων με την 
κατηγορία τους ή με το όνομά τους ή με τον αριθμό Ε. 
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Περισσότερες πληροφορίες: 

 Directive 95/2/EC of the European Parliament and the Council of 20 February 1995 
on Food Additives other than Colours and Sweeteners: 
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/addit_flavor/flav11_en.pdf  

 General information on food additives (rules on labelling of additives, intake, etc):  
 http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/addit_flavor/additives/indexen.ht

ml  
 Backgrounder on food additives  
 http://www.EFSA.eu.int  
 http://www.codexalimentarius.net  
 The E-number listing for additives 

Πηγή: http://www.eufic.org/article/el/food-safety-quality/food-

additives/artid/acidity-regulators/  

 

Ερωτήσεις 

1. Τι είναι η οξίνιση; 

2. Πώς ο ανεπαρκής έλεγχος του pH θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία των 

ανθρώπων; 

3. Συζητήστε στην τάξη πώς το θέμα αυτό επηρεάζει τους ανθρώπους στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και καταγράψτε τις ιδέες σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/addit_flavor/flav11_en.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/addit_flavor/additives/indexen.html
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/addit_flavor/additives/indexen.html
http://www.eufic.org/article/el/food-safety-quality/food-additives/expid/basics-food-additives/
http://www.efsa.eu.int/
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.eufic.org/article/el/food-safety-quality/food-additives/expid/miniguide-e-numbers/
http://www.eufic.org/article/el/food-safety-quality/food-additives/artid/acidity-regulators/
http://www.eufic.org/article/el/food-safety-quality/food-additives/artid/acidity-regulators/
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ΑΦΟΡΜΗΣΗ  (Σχηματισμός υποθέσεων) 

1. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει το Φύλλο Εργασίας 1 στους μαθητές και, στη 

συνέχεια, διαβάζει τον παρακάτω μύθο του Αισώπου: 

«Μια αλεπού πεινασμένη είδε πάνω σ' ένα δέντρο πλεγμένη μια κληματαριά γεμάτη 

μεγάλα κατακίτρινα σταφύλια. Τα ζήλεψε και ήθελε πολύ να τα δοκιμάσει, μα πώς ν' 

ανεβεί στο δέντρο; Οι αλεπούδες δεν είναι γάτες, να πιάνονται με τα νύχια τους και 

ν' ανεβαίνουν όπου τους αρέσει. Ωστόσο, δοκίμασε κάμποσες φορές. Πιάστηκε από 

δω, πιάστηκε από κει, τίποτα δεν κατάφερνε. Καθότανε μόνο κάτω και  σήκωνε τα 

μάτια της στα σταφύλια. Στο τέλος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να τα φτάσει και για 

να παρηγορηθεί, κορόιδεψε τον εαυτό της:  

- Δε βαριέσαι, δεν πειράζει, αυτά τα σταφύλια δεν είναι ώριμα ακόμη, είναι όξινα και 

σίγουρα δεν τρώγονται. 

Τα σταφύλια, ακούγοντάς την, την ειρωνεύτηκαν και γέλασαν μαζί της. 

- Ακούς εκεί... είμαστε όξινα!... Εμείς, κυρα-αλεπού, είμαστε γλυκά σαν το μέλι! Μα 

αφού δε μας φτάνεις, τι να πεις... μας λες όξινα, για να ξεγελάσεις την ανημποριά 

σου!...» 

 

Προβληματισμός: Τι εννοούσε η αλεπού όταν αποκάλεσε τα σταφύλια «όξινα»;  

Ερωτήματα: 

1. Τι σημαίνει όταν λέμε μια ουσία είναι όξινη, ουδέτερη ή βασική; 

2. Γνωρίζετε ουσίες που είναι όξινες, ουδέτερες και βασικές; 

3. Οι μαθητές συζητούν σε ομάδες των τριών και καταγράφουν τα 

παραδείγματά τους στον πίνακα 1 στο Φύλλο Εργασίας 1 και γίνεται 

συζήτηση. 

4. Ο εκπαιδευτικός θα δώσει μερικά παραδείγματα όξινων, ουδέτερων και 

βασικών ουσιών για τους μαθητές (αν οι μαθητές δεν αναφέρουν αρκετά) και 

μπορεί να εξηγήσει μερικές από τις πρακτικές σημασίες των εννοιών αυτών. 

Μπορεί, επίσης, να εισαγάγει ένα δείκτη σαν ιδέα για τα παιδιά και τι 

σημαίνει αυτό. Ο εκπαιδευτικός θα δώσει κάποια παραδείγματα για όξινες, 

ουδέτερες ή βασικές ουσίες για τα παιδιά: (π.χ. το ξύδι είναι όξινο, η 

μαγειρική σόδα είναι βασική, το καθαρό νερό είναι ουδέτερο). 
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5. Ο εκπαιδευτικός θα εισηγηθεί στους μαθητές να εργαστούν με σταγονόμετρο 

και μικρά δοχεία. Μετά θα εξηγήσει πώς να φτιάξουν ένα κόκκινο λάχανο-

δείκτη υγρό και να αφήσει τους μαθητές να το κάνουν ή να το ετοιμάσει ο 

ίδιος για όλους.  

6. Ο εκπαιδευτικός θα δείξει πόσο δείκτη θα βάλουν σε κάθε μικρό δοχείο και 

πόσες σταγόνες θα προσθέσουν στο υλικό που θέλουν να διερευνήσουν. Θα 

δείξει, επίσης, πώς το χρώμα του κόκκινου λάχανου αλλάζει αν βάλει ξύδι ή 

χυμό λεμονιού.  

7. Ερευνητικό πρόβλημα:  

 Ποια κοινά οικιακά υλικά, όπως ξύδι, λεμόνι, υγρό πιάτων, νερό, χυμό 

μήλου, είναι όξινα, ποια ουδέτερα και ποια βασικά; 

8. Ο εκπαιδευτικός δίνει το Φύλλο Εργασίας 2 (Πίνακας 2) στα παιδιά να 

υποθέσουν (εξηγεί τι σημαίνει) για διάφορα οικιακά υγρά που θα ήθελαν να 

ερευνήσουν στο φύλλο εργασίας. Τους ενθαρρύνει να συζητήσουν σε ομάδες. 

9. Θα πρέπει να διερευνήσουν τουλάχιστον 10 διαφορετικές ουσίες για να είναι 

σε θέση να απαντήσουν στο πρόβλημα της έρευνας αμέσως.  

10. Οι μαθητές θα διεξάγουν τις έρευνές τους και ο εκπαιδευτικός δίνει 

ανατροφοδότηση σε αυτούς που έχουν προβλήματα. Οι μαθητές μπορούν να 

επιλέξουν από τις διάφορες οικιακές ουσίες που είναι διαθέσιμες όποιες 

θέλουν. Τους δίνεται αρκετός χρόνος. 
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ΕΡΕΥΝΑ  

Αφού οι μαθητές έχουν γράψει τις υποθέσεις τους σχετικά με τις ουσίες που θέλουν 

να διερευνήσουν, αρχίζουν να εργάζονται σε ομάδες προκειμένου να είναι σε θέση 

να βρουν απάντηση στο ερώτημα της έρευνας. Με τη χρήση του Πίνακα 2, δίνονται 

στα παιδιά να μελετήσουν τουλάχιστον 10 ουσίες και να σημειώσουν: το χρώμα που 

παρατηρούν σε κάθε περίπτωση. Ο εκπαιδευτικός πηγαίνει σε όλους τους μαθητές 

και συζητά μαζί τους. Ενθαρρύνονται να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους και, 

επίσης, αν διαφωνούν με κάτι. Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές αρκετό χρόνο 

να συμπληρώσουν τον Πίνακα και να σκεφτούν το πρόβλημα της έρευνας. Μετά τη 

διεξαγωγή της έρευνας οι μαθητές ενθαρρύνονται να συζητήσουν σε ομάδες τι 

πληροφορίες θα πάρουν από την έρευνά τους. Επίσης, πρέπει να σκεφτούν τι 

γνώριζαν ή τουλάχιστον τι θεωρούσαν ότι ήξεραν πριν (για παράδειγμα η coca cola 

είναι όξινη ή βασική;) και τι ξέρουν τώρα. 

Όταν όλοι οι μαθητές τελειώσουν με τη δουλειά τους ο εκπαιδευτικός θα ξεκινήσει 

να κάνει ερωτήσεις σχετικά με το τι ουσίες διερευνούν οι μαθητές και τι χρώματα 

πήραν. Μπορούν να τα καταγράψουν στον πίνακα ή στον υπολογιστή. 

Ο εκπαιδευτικός ρωτάει τους μαθητές να του πουν: το λεμόνι είναι όξινο ή βασικό 

και ποιο είναι το χρώμα του κόκκινου λάχανου όταν προστεθεί λεμόνι; Αυτό οδηγεί 

τη συζήτηση στο κύριο ερευνητικό ερώτημα όταν πάρουν αρκετές ουσίες και 

σημειώσουν αν είναι όξινες ή βασικές. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί γιατί κάποιοι μαθητές 

πήραν διαφορετικά χρώματα χρησιμοποιώντας τις ίδιες ουσίες (βρώμικα δοχεία ή 

σταγονόμετρα). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων) 

Μετά τη συζήτηση μεταξύ τους, οι μαθητές μπορούν να επαληθεύσουν τις 

προβλέψεις τους συζητώντας με τις άλλες ομάδες και από κοινού να αποφασίσουν τι 

πιστεύουν για τα αποτελέσματά τους. Για να καταλήξουν στο συμπέρασμα και να 

απαντήσουν στο ερευνητικό πρόβλημα, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να 

του απαντήσουν στην ερώτηση: «τι έχετε ανακαλύψει;». 

Αν δεν είναι σίγουροι για την απάντηση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους δώσει ένα 

pH-χαρτί, εξηγώντας τους πώς να το χρησιμοποιήσουν και να τους δώσει μια άλλη 

εργασία. Επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμά τους με τη χρήση του pH-χαρτιού. Τα 

αποτελέσματα μπορούν να συζητηθούν και πάλι. Συμμετέχουν όλες οι ομάδες. Ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να συζητήσει για το αν θα είχε νόημα να μελετήσουν 

περισσότερες ή λιγότερες ουσίες, κ.τ.λ.  

Αφού οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει τις έρευνές τους, γίνεται συζήτηση σχετικά με 

το πόσο ακριβές είναι το κόκκινο λάχανο ως δείκτης. Αν υπάρχει χρόνος μπορεί να 

δοθεί στους μαθητές ένα μικρό κομμάτι pH-χαρτιού εξηγώντας τους πώς να το 

χρησιμοποιήσουν. Μπορούν να μετρήσουν όλες τις ουσίες χρησιμοποιώντας το χαρτί 

και να δουν πόσο διαφέρουν από τις υποθέσεις τους. Μπορούν να συζητήσουν το 

γιατί! 

Ερευνητικά προβλήματα: 

 Το γάλα είναι ξινό; 

 Μήπως ο χυμός του κόκκινου λάχανου έχει πάντα το ίδιο χρώμα; 

Δίνεται οδηγία στους μαθητές ότι μπορούν να συνεχίσουν την έρευνα 

χρησιμοποιώντας ως δείκτη, χαρτί. Τους δίνεται εξήγηση πώς να το 

χρησιμοποιήσουν. Συζητούν τα αποτελέσματα. Δίνεται εξήγηση γιατί δεν 

συμφωνούν όλοι πάντοτε. Μπορεί να δοθεί κατ’ οίκον εργασία σχετικά με το θέμα.  

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί συζήτηση: 

Προβληματισμός: Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κάτι για την οξύτητα - 

αλκαλικότητα; Καταγράφονται οι απαντήσεις. 

Γίνεται συζήτηση για τις απαντήσεις. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η έρευνα δίνοντας 

στους μαθητές pH-χαρτί και εξηγώντας τους πώς χρησιμοποιείται. Στη συνέχεια, 

μπορούν να αρχίσουν χρησιμοποιώντας τις ίδιες ουσίες που χρησιμοποίησαν πριν 

και να βρουν τι αποτελέσματα θα πάρουν από τη χρήση του pH-χαρτιού (Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το Φύλλο Εργασίας 2 - Πίνακας 2). 
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Ιστορικό Περιεχόμενο 

Τα όξινα και τα βασικά είναι δύο άκρα που περιγράφουν τις χημικές ιδιότητες. Η 

κλίμακα pH μετρά πόσο όξινη ή βασική / αλκαλική είναι μια ουσία. Η κλίμακα pH 

κυμαίνεται από 0 μέχρι 14:  pH –τιμή 7 είναι ουδέτερη, τιμή με pH μικρότερο από 7 

είναι όξινη και τιμή με pH μεγαλύτερο του 7 είναι βασική.  

Παραδείγματα:  

Το καθαρό νερό είναι ουδέτερο. Αλλά όταν οι χημικές ουσίες αναμιγνύονται με νερό, 

το μείγμα μπορεί να γίνει είτε όξινο είτε βασικό. Το ξύδι και ο χυμός λεμονιού είναι 

όξινα και μερικά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων είναι βασικά.  

Γνωρίζετε ότι: 

Ο ορισμός του pH ορίζεται – pH, μαθηματικά ως αρνητικός λογάριθμος (βάση 10) της 

συγκέντρωσης Η3Ο+ (oxonium). 

pH - -log [H3O +] (Bronsted-Lowry) 

2H20 <--> H3O+ + OH- 

Χαρακτηριστικά των βάσεων / αλκαλικά: 

 Έχουν πικρή γεύση 

 Είναι ολισθηρά 

 Οι δυνατές βάσεις είναι πολύ επικίνδυνες και μπορούν να κάψουν το δέρμα 

Ένας δείκτης είναι ένας ειδικός τύπος ένωσης που αλλάζει χρώμα, καθώς το pH του 

διαλύματος αλλάζει, δίνοντας έτσι μια pH τιμή του διαλύματος. Μπορείτε να βρείτε 

τους πιο κοινούς δείκτες από το Διαδίκτυο. 

Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικούς 

δείκτες: π.χ. κόκκινο λάχανο, rosebud τσάι, χυμό βατόμουρου, κ.τ.λ. 

 

Προϋπάρχουσες γνώσεις 

Όταν ξεκινά μια δραστηριότητα που βασίζεται σε έρευνα, πρέπει πρώτα να γίνουν 

γνωστές οι γνώσεις των μαθητών: τι γνωρίζουν ήδη οι μαθητές για το θέμα; Γίνονται 

ερωτήσεις όπως: 

 Γνωρίζετε όξινες ουσίες; Αναφέρετε μερικές. 

 Γνωρίζετε βασικές ουσίες; Αναφέρετε μερικές. 
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Θα δείτε ότι θα σας αναφέρουν μήλο, λεμόνι, βατόμουρο κ.τ.λ., όταν μιλάμε για 

όξινες ουσίες και υγρό πιάτων, σαπούνι, όταν μιλάμε για βασικές ουσίες. 

 

Ερευνητικά προβλήματα: 

Δίνονται στους μαθητές ερευνητικά προβλήματα: 

1. Ποιο είναι το χρώμα της ουδέτερης ουσίας; 

2. Έχετε τουλάχιστον 10 διαφορετικές ουσίες (δες πίνακα στο Φύλλο Εργασίας 1 

– Πίνακας 1). Νομίζετε ότι είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ποιες από αυτές είναι 

όξινες και ποιες βασικές; 

3. Μπορείτε να βάλετε σε σειρά τις ουσίες που μπορείτε να βρείτε στην κουζίνα, 

σύμφωνα με την οξύτητα ή την αλκαλικότητά τους; 

  

 
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει ένα κόκκινο λάχανο χυμό για τους μαθητές ή να 
τους αφήσει να το κάνουν οι ίδιοι. Κόψτε το κόκκινο λάχανο σε μικρά κομμάτια με 
μαχαίρι ή χρησιμοποιήστε τρίφτη. Βάλτε το μίγμα στο ποτήρι ή την κατσαρόλα και 
ρίξτε ζεστό νερό πάνω από αυτό (περίπου 1 μικρό κόκκινο λάχανο και 1 L νερό). 
Ανακατέψτε καλά και αφήστε το να σταθεροποιηθεί για 15-30 λεπτά. Φιλτράρετε το 
κόκκινο λάχανο και πάρτε το χυμό για τα πειράματά σας.  Από ¼ μικρό κόκκινο λάχανο 
μπορείτε να πάρετε χυμό για όλη την τάξη για πολλά πειράματα. 
 
Προτείνετε στους μαθητές σας ότι αν θέλουν να μελετήσουν στερεές οικιακές ουσίες 
(όπως μαγειρική σόδα) χρειάζεται να κάνουν διάλυμα, διαλύοντας κάποια ποσότητα 
από το νερό (περίπου 1 κουταλιά σε 10 ml νερού). 
 

 

Σχήμα 1: Ένα δοκιμαστικό πιάτο, σταγονόμετρο, pH-χαρτί, ένα ποτήρι και ένα κόσκινο. 
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Οδηγός του μαθητή 
Προϋπάρχουσα γνώση 
 
«Όξινα, είπε η αλεπού για τα μούρα Rowan!» Ήδη χρησιμοποιήθηκε σε ένα παλιό 
παραμύθι του Αισώπου, η έννοια των όξινων. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε 
παρατηρήσει ότι μερικά μήλα έχουν διαφορετική γεύση από άλλα και ότι το λεμόνι 
είναι «πικρό». (Στην πραγματικότητα τα μούρα Rowan περιέχουν σορβικό οξύ και 
ταννικό οξύ, οπότε η αλεπού είχε δίκαιο!).  
 
Σκεφτείτε τι ουσίες θα έλεγε κανείς ότι είναι όξινες και ποιες βασικές; 
 
Ερευνητικά προβλήματα: 
 

1. Ποιο είναι το χρώμα της ουδέτερης ουσίας; 
2. Μπορείτε να βάλετε σε σειρά τις ουσίες που μπορείτε να βρείτε στην κουζίνα, 

σύμφωνα με την οξύτητα και την αλκαλικότητά τους; 
3. Έχετε τουλάχιστον 10 διαφορετικές ουσίες (βλέπε πίνακα 2 στο Φύλλο 

Εργασίας 2). Πόσο ακριβή pH τιμή μπορείτε να βρείτε με βάση την έρευνά 
σας; 

 
Υλικά κι εξοπλισμός 
 

 1 βαθύ δοκιμαστικό πιάτο (Σχήμα 1) 

 σταγονόμετρα 

 χυμό από κόκκινο λάχανο 

 ουσίες που θέλετε να μελετήσετε, όπως: νερό της βρύσης, νερό από το σπίτι, 
γάλα, τσάι, καφέ, χυμό μήλου, χυμό πορτοκαλιού, baking powder, coca-cola, 
υγρό πιάτων, μαγειρική σόδα, ξύδι κ.τ.λ.  
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 1ο Μάθημα της Ενότητας «Όξινο, Ουδέτερο ή Βασικό;» 
 

Μ ά θ η μ α Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 

1ο  
(45’) 

Α. Θεματική Ενότητα: όξινες, ουδέτερες ή βασικές ουσίες 

 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

1. να δώσουν παραδείγματα για όξινες, ουδέτερες ή βασικές ουσίες 

2. να κάνουν υποθέσεις για το ποια οικιακά υλικά είναι όξινα, ουδέτερα ή βασικά 

 
Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να συνειδητοποιήσουν: 

1. τις έννοιες όξινο, ουδέτερο και βασικό 

 
Α. Θεματική Ενότητα: Ποια οικιακά υλικά είναι όξινα, ουδέτερα ή βασικά; 

 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

1. να ερευνήσουν διάφορα οικιακά υλικά για να απαντήσουν το ερώτημα  
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι: 

1. το κάθε οικιακό υλικό έχει διαφορετικό χρώμα  

- Οι μαθητές δίνουν παραδείγματα για 
όξινες, ουδέτερες ή βασικές ουσίες 
και τα καταγράφουν (Πίνακας 1). 
 

- Αν οι μαθητές δεν αναφέρουν αρκετά, ο 
εκπαιδευτικός δίνει κι άλλα 

παραδείγματα και εξηγεί μερικές από 
τις πρακτικές σημασίες των εννοιών 
αυτών και γίνεται συζήτηση. 

 

- Ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει δείκτη από 
κόκκινο λάχανο και, στη συνέχεια, βάζει 
πάνω χυμό λεμονιού για να δούνε οι 
μαθητές πώς αλλάζει χρώμα. 
 

- Ο εκπαιδευτικός θέτει το ερευνητικό 

ερώτημα: Είναι δυνατόν να δούμε ποια 

κοινά οικιακά υλικά είναι όξινα, ποια 

ουδέτερα και ποια βασικά;  

- Οι μαθητές κάνουν το πείραμα. Βάζουν 
σταγόνες από κόκκινο λάχανο στα οικιακά 
υλικά που έχουν επιλέξει, καταγράφοντας 
τις παρατηρήσεις τους. 
 

- Οι μαθητές συζητούν στις ομάδες τους τι 
πληροφορίες πήραν από την έρευνά τους. 
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για το 1ο Μάθημα της Ενότητας «Όξινο, Ουδέτερο ή Βασικό;» 

Μ ά θ η μ α Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

1ο  
(1 Χ 45’) 

5’ 1 
Οι μαθητές δίνουν παραδείγματα για όξινες, ουδέτερες ή βασικές 
ουσίες και τα καταγράφουν. 

Φύλλο Εργασίας 1 – Πίνακας 1 
Ομαδική εργασία - σε ομάδες 
των 3 

5’ 2 

Ο εκπαιδευτικός δίνει κι άλλα παραδείγματα αν οι μαθητές δεν 
αναφέρουν αρκετά, και εξηγεί μερικές από τις πρακτικές σημασίες των 
εννοιών αυτών και γίνεται συζήτηση. 

  

10’ 3 

Ο εκπαιδευτικός εδώ θέτει το ερευνητικό ερώτημα: Είναι δυνατόν να 

δούμε ποια κοινά οικιακά υλικά είναι όξινα, ποια ουδέτερα και ποια 

βασικά; 

Οι μαθητές κάνουν τις υποθέσεις τους και τις καταγράφουν. Μετά 

συζητούν στις ομάδες τους και επιλέγουν οικιακά υλικά που θέλουν να 

μελετήσουν. 

Φύλλο Εργασίας 2 – Εργασίες 1-3 
 
Ομαδική εργασία 
 

20’ 4 

Οι μαθητές προχωρούν στο πείραμα. Βάζουν σταγόνες από κόκκινο 
λάχανο στα οικιακά υλικά που έχουν επιλέξει, καταγράφοντας τις 
παρατηρήσεις τους. 

Φύλλο Εργασίας 2 – Πίνακας 2 
 
Ομαδική εργασία 
 

5’ 5 
Οι μαθητές συζητούν στις ομάδες τους τις πληροφορίες που πήραν 
από την έρευνά τους.  

 
Ομαδική εργασία 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Όνομα: _____________________ Τάξη: _____ Ημερ.: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλεπού και τα σταφύλια (Μύθος Αισώπου) 
 

«Μια αλεπού πεινασμένη είδε πάνω σ' ένα δέντρο πλεγμένη μια 

κληματαριά γεμάτη μεγάλα κατακίτρινα σταφύλια. Τα ζήλεψε και ήθελε 

πολύ να τα δοκιμάσει, μα πώς ν' ανεβεί στο δέντρο; Οι αλεπούδες δεν 

είναι γάτες, να πιάνονται με τα νύχια τους και ν' ανεβαίνουν όπου τους 

αρέσει. Ωστόσο, δοκίμασε κάμποσες φορές. Πιάστηκε από δω, πιάστηκε 

από κει, τίποτα δεν κατάφερνε. Καθότανε μόνο κάτω και  σήκωνε τα 

μάτια της στα σταφύλια. Στο τέλος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να τα 

φτάσει και για να παρηγορηθεί, κορόιδεψε τον εαυτό της:  

- Δε βαριέσαι, δεν πειράζει, αυτά τα σταφύλια δεν είναι ώριμα ακόμη, 

είναι όξινα και σίγουρα δεν τρώγονται. 

Τα σταφύλια, ακούοντας την, την ειρωνεύτηκαν και γέλασαν μαζί της. 

- Ακούς εκεί... είμαστε όξινα!... Εμείς, κυρα-αλεπού, είμαστε γλυκά σαν 

το μέλι! Μα αφού δε μας φτάνεις, τι να πεις... μας λες όξινα, για να 

ξεγελάσεις την ανημποριά σου!...» 

 



 

 
 

 

This publication has been produced with the assistance of the 

European Commission. The contents of this publication are the sole 

responsibility of CARDET and its project partners and can in no way be 

taken to reflect the views of the European Union. “Technology 

challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 

European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and 

peoples beyond its borders. 

272 

1. Να καταγράψετε στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 1) τις ουσίες που νομίζετε ότι 
είναι όξινες, βασικές ή ουδέτερες.  

Πίνακας 1 

Ουσία Όξινη Βασική Ουδέτερη 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

This publication has been produced with the assistance of the 

European Commission. The contents of this publication are the sole 

responsibility of CARDET and its project partners and can in no way be 

taken to reflect the views of the European Union. “Technology 

challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 

European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and 

peoples beyond its borders. 

273 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Όνομα: _____________________ Τάξη: _____ Ημερ.: __________ 

 

1. Διαλέξτε μερικά γνωστά οικιακά υλικά που θέλετε να ερευνήσετε. 

2. Επιλέξτε από τα οικιακά υλικά εκείνα που θέλετε να μελετήσετε. 

3. Κάντε την υπόθεσή σας: 

 Πιστεύετε ότι η ουσία που θέλετε να μελετήσετε είναι όξινη, ουδέτερη ή 

βασική; Σημειώστε με Α (όξινη), Ν (ουδέτερη) και Β (βασική) στον πίνακα.  

4. Πάρτε το πλαστικό πιάτο και βάλτε 10-12 σταγόνες από κόκκινο λάχανο σε 

διαφορετικά κουτάκια. Βάλτε ετικέτα σε κάθε κουτάκι Α1, Α2,.. Β1, Β2,.. Γ1, Γ2,.. 

κ.τ.λ. Για κάθε ουσία που θέλετε να μελετήσετε θα χρειαστείτε κουτί. 

5. Πάρτε μια ουσία που θέλετε να μελετήσετε και βάλτε μερικές σταγόνες χυμό 

κόκκινου λάχανου στο κουτί και παρατηρήστε τι συμβαίνει. 

6. Να θυμάστε να καταγράφετε τον αριθμό των κουτιών, έτσι ώστε να μπορείτε 

αργότερα να προσδιορίσετε που βάλατε, για παράδειγμα το χυμό μήλου! 

7. Σημειώστε τις παρατηρήσεις σας (το χρώμα του υγρού) στο Φύλλο Εργασίας 2 
(Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2 

Υλικό/ουσία Υπόθεση Κουτί A1, 
A2, B1, B2 

etc. 

Χρώμα Όξινο Ουδέτερο Βασικό pH 

(μετρημένο 

μετά με pΗ 

χαρτί) 
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 2ο Μάθημα της Ενότητας «Όξινο, Ουδέτερο ή Βασικό;» 
 

Μ ά θ η μ α Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 

2ο  
(45’) 

Α. Θεματική Ενότητα: όξινες, ουδέτερες ή βασικές ουσίες - αποτελέσματα 

 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

1. να αποφασίσουν από κοινού τι πιστεύουν για τα αποτελέσματά τους  

 
Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να συνειδητοποιήσουν: 

1. το κάθε οικιακό υλικό έχει διαφορετικό χρώμα  
 

Α. Θεματική Ενότητα: Μέτρηση οξύτητας - αλκαλικότητας 

 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

1. να ερευνήσουν το βαθμό οξύτητας – αλκαλικότητας των οικιακών υλικών 
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να προσδιορίσουν: 

1. ποια οικιακά υλικά είναι όξινα, ουδέτερα ή βασικά 

- Οι μαθητές συζητούν τα 
αποτελέσματα του πειράματος του 
προηγούμενου μαθήματος. 

- Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους 
μαθητές να του πούνε τι έχουν 
ανακαλύψει και γίνεται συζήτηση. 

- Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές 
ένα pH-χαρτί, και αφού τους εξηγήσει 
πώς χρησιμοποιείται, κάνουν πείραμα 
με τα ίδια οικιακά υλικά που 
χρησιμοποίησαν και στο 
προηγούμενο μάθημα. 

- Οι μαθητές καταγράφουν τα 
αποτελέσματά  τους (Πίνακας 1) και 
τα συζητούν στις ομάδες τους. 

- Οι μαθητές απαντάνε στα ερευνητικά 
ερωτήματα 1-2-3 (Φύλλο Εργασίας 3). 

- Οι μαθητές συζητούν στην ολομέλεια 
της τάξης για τα αποτελέσματά τους. 

 

  



 

 
 

 

This publication has been produced with the assistance of the European Commission. The 

contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners and 

can in no way be taken to reflect the views of the European Union. “Technology challenging 

poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how, 

resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, 

democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 

The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its 

borders. 

276 

 

Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για το 2ο Μάθημα της Ενότητας «Όξινο, Ουδέτερο ή Βασικό;» 
Μ ά θ η μ α Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

2ο  
(1 Χ 45’) 

5’ 1 
Οι μαθητές συζητούν τα αποτελέσματα του πειράματος του προηγούμενου 
μαθήματος. 

 
Ομαδική εργασία - σε ομάδες 
των 3 

5’ 2 
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να του πούνε τι έχουν ανακαλύψει και 
γίνεται συζήτηση. 

 Ομαδική εργασία 

10’ 3 

Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές ένα pH-χαρτί, και αφού τους εξηγήσει 
πώς χρησιμοποιείται, κάνουν πείραμα με τα ίδια οικιακά υλικά που 
χρησιμοποίησαν και στο προηγούμενο μάθημα. 
 
Οι μαθητές καταγράφουν τα αποτελέσματά τους και τα συζητούν στις ομάδες 

τους. 

Φύλλο Εργασίας 3 – Εργασίες 1 
(Πίνακας 3) 

Ομαδική εργασία 
 

20’ 4 Οι μαθητές απαντάνε στα ερευνητικά ερωτήματα 1-2-3. Φύλλο Εργασίας 3 Ομαδική εργασία 

5’ 5 Οι μαθητές συζητούν στην ολομέλεια της τάξης για τα αποτελέσματά τους.  Ολομέλεια της τάξης 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΠΙΤΙ 

  

Οι μαθητές αναπτύσσουν ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής 
για μία βδομαδα για μαθητές σε αναπτυσσόμενες χώρες έχοντας 
υπόψη τους οικονομικούς παράγοντες σε συνδυασμό με παράγοντες 
σχετικούς με την αλκαλικότητα των τροφών. 

 Ατομική εργασία στο σπίτι 

 

 



 

 
 

 

This publication has been produced with the assistance of the 

European Commission. The contents of this publication are the sole 

responsibility of CARDET and its project partners and can in no way be 

taken to reflect the views of the European Union. “Technology 

challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 

European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and 

peoples beyond its borders. 

277 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Όνομα: _______________________ Τάξη: _____ Ημερ.: _________ 

 

1. Χρησιμοποιείστε το δείκτη pH (υγρό ή χαρτί litmus) για τη δοκιμή των ουσιών και 

καταγράψτε τα αποτελέσματά σας στο Φύλλο Εργασίας. 

 

Στο τέλος απαντήστε τα ερευνητικά προβλήματα: 

1. Μπορείτε να βάλετε σε σειρά τις ουσίες που μπορείτε να βρείτε από την κουζίνα 

σας, σύμφωνα με την οξύτητα ή την αλκαλικότητά τους; 

Ναι                                               Όχι 

2. Θα έχετε τουλάχιστον 10 διαφορετικές ουσίες (βλέπε πίνακα 2 στο Φύλλο 

Εργασίας 2). Ξέρετε πάντα με βάση τα χρώματα αν η ουσία είναι όξινη ή βασική; 

3. Ποιο είναι το χρώμα της ουδέτερης ουσίας; 
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Πίνακας 3 

Υλικό/ουσία Υπόθεση Κουτί A1, 
A2, B1, B2 

etc. 
 

Χρώμα Όξινο Ουδέτερο Βασικό pH 

(μετρημένο 

μετά με pΗ 

χαρτί) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Φύλλο εργασίας στο σπίτι 3  
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Αναπτύξετε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής για μία βδομαδα για μαθητές 

σε αναπτυσσόμενες χώρες έχοντας υπόψη τους οικονομικούς παράγοντες σε 

συνδυασμό με παράγοντες σχετικούς με την αλκαλικότητα των τροφών. Όταν 

συμπληρώσετε τον πίνακα με τις τροφές ανα μέρα αιτιολογήστε τις επιλογές σας σε 

μία παράγραφο.  

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Επεξήγηση σκεπτικού επιλογής τροφών 

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Διδακτικές Ενότητες Επιστήμης 

 

Θεματική Περιοχή Α.Π. «Πλεύση και μάζα» 

Διδακτική Ενότητα: «Νερό, Παγόβουνα και Πλοία» 
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2. Θεματική Περιοχή Α.Π. «Πλεύση και μάζα» 

2.1 Διδακτική Ενότητα 2: «Νερό, Παγόβουνα και Πλοία» 
 

Η Ενότητα 

Σε αυτή την Ενότητα οι μαθητές διερευνούν τους λόγους για τους οποίους μερικά 

αντικείμενα επιπλέουν και άλλα όχι σε σχέση με την έννοια της πυκνότητας του 

σώματος. Οι καταστάσεις που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν υψηλής μάζας 

αντικείμενα, τα οποία μπορούν να επιπλέουν, όπως ένα μεγάλο πλοίο σιδήρου, αλλά 

ταυτόχρονα αντικείμενα χαμηλής μάζας μπορούν να επιπλέουν, όπως ένα μικρό 

σιδερένιο καρφί (πείραμα 1). Σε άλλες περιπτώσεις που παρουσιάζονται, υπάρχουν 

μερικά μεγάλα και μικρά αντικείμενα, τα οποία μπορούν να επιπλέουν, ενώ κάποια 

άλλα όχι (πείραμα 2). Η έρευνα οδηγεί τα παιδιά να μάθουν για την κύρια ιδιότητα 

που καθορίζει αν ένα σώμα επιπλέει ή όχι, που είναι η πυκνότητά του, και 

υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος του σώματος από τον όγκο που καταλαμβάνει 

(πειράματα 3 & 4). 

 

Σχέδιο Μαθήματος  

Περιγραφή δραστηριότητας 

Το μάθημα αποτελείται από τέσσερα πειράματα και για τη διδασκαλία τους 

προτείνονται 3 μαθήματα των 45 λεπτών.  

Η κάθε υποενότητα συνοδεύεται από 2 Πίνακες: (α) Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας και 

(β) Διάγραμμα Δραστηριοτήτων. Στον πρώτο πίνακα καταγράφονται οι Στόχοι και οι 

Δείκτες Επιτυχίας κάθε υποενότητας σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ο 

δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τις μαθησιακές δραστηριότητες κατά την πορεία του 

μαθήματος. 
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Πειράματα 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πειράματα και την πορεία τους. 

Πείραμα 
Αριθμός 

Μαθημάτων 
Περίληψη 

1 & 2 1 Χ 45’ 

 Πλεύση – βαριά ή ελαφριά αντικείμενα 
Δίνεται σε κάθε ομάδα ένα δοχείο με νερό και μια ζυγαριά. Επιλέγονται τρία αντικείμενα 
για το πείραμα. Μετά το ζύγισμα των αντικειμένων, θέτουμε το ερώτημα: Ποια 
αντικείμενα νομίζετε ότι θα βυθιστούν και ποια από αυτά θα επιπλεύσουν; Ζητάμε από 
τα παιδιά να τοποθετήσουν τα αντικείμενα στη δεξαμενή με νερό, να καταγράψουν τη 
συμπεριφορά του κάθε αντικειμένου και να συζητήσουν τις διαφορές από την 
πρόβλεψή τους. 
 

 Πλεύση – μεγάλα ή μικρά αντικείμενα 
Χρησιμοποιώντας και πάλι τρία από τα αντικείμενα που έφεραν τα παιδιά από το σπίτι 
με διαφορετικό όγκο, αρχίζουν να διερωτούνται ποια από αυτά θα επιπλεύσουν. Στη 
συνέχεια τα αντικείμενα τοποθετούνται σε ένα δοχείο γεμάτο με νερό και οι μαθητές 
συζητάνε τις διαφορές μεταξύ του μεγέθους των αντικειμένων, καθώς και για το γεγονός 
ότι κάποια από αυτά επιπλέουν ενώ κάποια άλλα όχι. Τα παιδιά καλούνται να δώσουν 
παραδείγματα μεγάλων και μικρών αντικειμένων με διαφορετικές συμπεριφορές 
πλεύσης. 

3 1 Χ 45’ 

 Πλεύση – πυκνότητα 
Τώρα, κάθε ομάδα θα έχει τρία κλειστά κουτιά γεμάτα με Legos με διαφορετικό μέγεθος 
και βάρος.  Ξεκινάμε μετρώντας τις διαστάσεις του κάθε κουτιού και το βάρος του. 
Προσδιορίζεται το βάρος του κάθε κουτιού. Στη συνέχεια, μετράμε τον όγκο του νερού 
να είναι ίσος  με το βάρος του κάθε κουτιού που καταγράφεται.  Ρωτάμε τα παιδιά ποια 
κουτιά πιστεύουν ότι θα επιπλέουν και ποια θα βυθιστούν. Τα κουτιά τοποθετούνται 
ένα ένα στο νερό και καταγράφονται ποια επιπλέουν και ποια βυθίζονται. Για κάθε 
περίπτωση, η αναλογία μεταξύ μάζας, βάρους και πυκνότητας, υπολογίζεται και ο ίδιος 
υπολογισμός γίνεται για διαφορετικούς όγκους νερού. Τα παιδιά ρωτούνται αν με τις 
τιμές που πήραν θα μπορούσαν να εκτιμήσουν ποια από τα αντικείμενα θα 
επιπλεύσουν. 

4 1 Χ 45’ 

 Διερευνήσιμο ερώτημα  - Θα επιπλεύσουν; 

 Οι μαθητές καλούνται να δοκιμάσουν με ένα από τα αντικείμενα που έφεραν από 
το σπίτι, αν θα επιπλεύσει ή θα βυθιστεί, χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα 
συμπεράσματα. Αυτό απαιτεί ένα δοχείο, ένα κυλινδρικό σωλήνα που να ταιριάζει 
με το αντικείμενο και ένα διαβαθμισμένο κύλινδρο. Αρχίζουν με τη μέτρηση της 
μάζας του αντικειμένου, χρησιμοποιώντας τη ζυγαριά και τον όγκο με τον όγκο του 
υγρού που χύνεται από τον κυλινδρικό σωλήνα στο δοχείο όταν το αντικείμενο είναι 
εντελώς βυθισμένο. Να συγκρίνετε την πυκνότητα του αντικειμένου με την 
πυκνότητα του νερού και να βεβαιωθείτε ότι η συμπεριφορά του είναι σύμφωνη με 
τις προσδοκίες σας. Οι μαθητές ρωτούνται τι θα συνέβαινε αν ένα αντικείμενο έχει 
πυκνότητα ίση με το νερό. Γεμίστε ένα λαστιχένιο μπαλόνι με νερό και τοποθετήστε 
το μέσα στο νερό. Οι μαθητές σχολιάζουν τι παρατηρούν.  
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ΑΦΟΡΜΗΣΗ   

Προβληματισμός: Γιατί ένα πλοίο δεν βυθίζεται στη θάλασσα ενώ μια καρφίτσα σε 

ένα ποτήρι με νερό;  

              

 

Τίθενται τα ερωτήματα: Γιατί κάποια σώματα επιπλέουν και κάποια άλλα βυθίζονται; 

 Μήπως η μάζα ενός σώματος καθορίζει αν ένα σώμα επιπλέει; 

 Μήπως ο όγκος ενός σώματος καθορίζει αν ένα σώμα επιπλέει; 

 Θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη ιδιότητα του σώματος; 

 Θα μπορούσαμε να προβλέψουμε αν ένα σώμα επιπλέει ή βυθίζεται με βάση τις 

ιδιότητές του; 

 

ΕΡΕΥΝΑ  

Έρευνα:  Πώς μπορούμε να μάθουμε τι κάνει ένα σώμα να επιπλέει ή να βυθίζεται; 

Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα που έχουν τεθεί προηγουμένως, ζητάμε από τα 

παιδιά να σχεδιάσουν πειράματα  για να δοκιμάσουν διαφορετικές υποθέσεις 

χρησιμοποιώντας σώματα με:  

1. Διαφορετική μάζα 

2. Διαφορετικό όγκο 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά πώς να χρησιμοποιήσουν ένα πίνακα για να 

οργανώσουν τα δεδομένα που θα συλλέξουν. 

Τα παιδιά πραγματοποιούν ένα νέο πείραμα για να προσδιορίσουν μια ιδιότητα των 

σωμάτων που σχετίζεται με τη μάζα και τον όγκο τους.   

1. Τα παιδιά μετράνε τη μάζα και τον όγκο διαφορετικών σωμάτων. 
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2. Τα παιδιά μετράνε τη μάζα και τον όγκο για διάφορα δείγματα νερού. 

Τέλος, ζητάμε από τα παιδιά να σχεδιάσουν ένα πείραμα για να ανακαλύψουν αν ένα 

σώμα πρέπει να επιπλέει ή να βυθίζεται. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Αξιολόγηση, εξήγηση των ευρημάτων. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην τάξη από τους αρχηγούς των ομάδων. 

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, οι μαθητές πρέπει να καταλήξουν 

στο συμπέρασμα ότι:  

 η μάζα ή ο όγκος του σώματος, από μόνα τους, δεν καθορίζουν αν ένα σώμα 

επιπλέει ή βυθίζεται 

 η αναλογία μεταξύ της μάζας και του όγκου είναι σταθερή για το νερό 

 μόνο σώματα με μικρότερη πυκνότητα από το νερό μπορούν να επιπλέουν 

 και αν ξέρουν τη συνολική πυκνότητα ενός σώματος μπορούν να προβλέψουν 

αν θα επιπλεύσει ή αν θα βυθιστεί όταν μπαίνει στο νερό. 

Εκτεταμένη σκέψη: Τι θα συμβεί αν ένα σώμα έχει την ίδια πυκνότητα όπως το νερό, 

πέσει στο νερό; Τι συμβαίνει όταν μετατρέψουμε το υγρό νερό σε πάγο; Και τι θα 

συμβεί αν αντί νερό έχουμε ένα άλλο υγρό, όπως το λάδι; 

 

Πειράματα 

Πείραμα 1: Πλεύση - βαριά ή ελαφριά αντικείμενα 

Θέμα: Πλεύση και μάζα 

Έννοια: Η μάζα του σώματος από μόνη της δεν καθορίζει αν το σώμα επιπλέει ή 

βυθίζεται. 

Πρόβλημα: Τι θα συμβεί αν τοποθετήσουμε στο νερό μιας λίμνης μια πέτρα και ένα 

κομμάτι από ξύλο;  

Εισαγωγή: Πιθανόν να έχετε ήδη παρατηρήσει τη συμπεριφορά των διαφόρων 

αντικειμένων όταν τοποθετούνται στο νερό, μερικά επιπλέουν ενώ άλλα βυθίζονται. 

Μπορείτε να προβλέψετε τι θα συμβεί αν πάρουμε μια πέτρα και την τοποθετήσουμε 
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στο νερό; Τι θα συμβεί αν πάρουμε κι ένα κομμάτι ξύλο και το τοποθετήσουμε κι 

εκείνο στο νερό; Τα δύο σώματα θα έχουν την ίδια αντίδραση; 

Μήπως παίζει ρόλο στο αποτέλεσμα αν είμαστε προσεχτικοί όταν αφήνουμε την 

πέτρα στο νερό ή αν ρίχνουμε το ξύλο από ψηλά και πέφτει με δύναμη στο νερό; Ή 

αν μειώσουμε το μέγεθος της πέτρας και αν το ξύλο έχει το μέγεθος ενός δέντρου, 

θα συνεχίσουμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα; 

Ποιες ιδιότητες καθορίζουν αν ένα αντικείμενο επιπλέει ή βυθίζεται; 

 

Υλικά:  

 αρκετά αντικείμενα που συλλέγονται από τους μαθητές με διαφορετικές 

μάζες και πυκνότητες. 

 ένα μεγάλο δοχείο με νερό 

 μια ζυγαριά κουζίνας 

Εμπειρία εφαρμογής 

1. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των τριών. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα δοχείο 

με νερό.  

2. Τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν τα τρία  από τα αντικείμενα που 

έφεραν, ένα κάθε φορά, στη ζυγαριά και να καταγράψουν το βάρος του. 

3. Τα αντικείμενα τοποθετούνται στο δοχείο  με το νερό και τα παιδιά 

καταγράφουν αυτά που επιπλέουν και αυτά που βυθίζονται.  

Εμπειρία προσανατολισμού 

Αρχικά ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ζητήσει από τους μαθητές να συλλέξουν 

διάφορα αντικείμενα για πειράματα με διαφορετικές μάζες και πυκνότητες, 

φροντίζοντας να αναφέρει το μέγιστο μέγεθός τους και επιλέγοντας αντικείμενα που 

μπορούν να βραχούν. 

Πριν την έναρξη, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει στην επιλογή αντικειμένων 

για το πείραμα με παρόμοιες διαστάσεις, στα οποία υπάρχει τουλάχιστον ένα που να 

επιπλέει κι ένα που να βυθίζεται. Όταν ζυγιστούν όλα τα αντικείμενα, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να ρωτήσει: 

- Ποια αντικείμενα νομίζετε ότι θα επιπλεύσουν; 

Κατά τη διάρκεια οι μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι: 
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- Υπάρχουν τεράστια σώματα που μπορούν να επιπλέουν ενώ άλλα βυθίζονται 

και το ίδιο συμβαίνει με τα ελαφρύτερα. 

- Δεν είναι η μάζα του σώματος και μόνο που καθορίζει κατά πόσο ένα σώμα 

επιπλέει ή όχι. 

 

Πείραμα 3: Πλεύση -  Πυκνότητα (Σημειώσεις εκπαιδευτικού) 

Θέμα: Άνωση και Πυκνότητα 

Έννοια:  Για να επιπλέει ένα αντικείμενο, πρέπει η σχέση μεταξύ της μάζας και του 

όγκου που καταλαμβάνει, να είναι μικρότερη από εκείνη του υγρού. 

Πρόβλημα: Τι καθορίζει αν ένα σώμα επιπλέει στο δοχείο; 

Εισαγωγή 

Πιθανόν να έχετε ήδη παρατηρήσει τη συμπεριφορά των διάφορων αντικειμένων 

όταν τοποθετούνται στο νερό, κάποια επιπλέουν ενώ κάποια βυθίζονται. Αν 

προσπαθήσουμε να αφήσουμε μια πέτρα στο νερό της λίμνης, όσο προσεκτικοί κι αν 

είμαστε, αυτή θα βυθιστεί αμέσως. Αλλά αν κάνουμε το ίδιο με ένα κομμάτι ξύλου, 

δεν έχει σημασία πόσο ψηλά θα το αφήσουμε να πέσει, αυτό επιμένει να μένει κοντά 

στην επιφάνεια, να επιπλέει. Αν μειώσουμε το μέγεθος της πέτρας θα συνεχίσει να 

βυθίζεται, ενώ το ξύλο θα συνεχίσει να επιπλέει, ακόμη κι αν έχει το μέγεθος ενός 

δέντρου. Τι ιδιότητες καθορίζουν κατά πόσο ένα αντικείμενο επιπλέει ή βυθίζεται; 

Υλικά 

 3 κουτιά, χτισμένα με Legos ® με διαφορετικά μεγέθη και μάζες 

 1 μεγάλο δοχείο με νερό 

 1 ζυγαριά κουζίνας 

 1 διαβαθμισμένο χάρακα 

 1 μεγάλο ποτήρι των 1000 ml 
 1 διαβαθμισμένο κύλινδρο των 500  ml 

 

Εμπειρία εφαρμογής 

1. Κάθε ομάδα θα έχει ένα σύνολο από τρία κουτιά και ξεκινούν με τον 

προσδιορισμό του μεγέθους τους με τη μέτρηση του μήκους των πλευρών 

του. Καταγράφουν τις μετρήσεις και υπολογίζουν τον όγκο του κάθε κουτιού. 

2. Χρησιμοποιώντας τη ζυγαριά κουζίνας, ζυγίζεται το κάθε κουτί και 

καταγράφεται το βάρος τους. 
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3. Στη συνέχεια, ζυγίζεται στον διαβαθμισμένο κύλινδρο ο όγκος του νερού, να 

είναι ίσος με το κάθε κουτί. 

4. Τα κουτιά τοποθετούνται στο δοχείο με το νερό και τα παιδιά παρατηρούν και 

καταγράφουν τη συμπεριφορά τους. 

5. Τα παιδιά δοκιμάζουν διάφορες μαθηματικές σχέσεις μεταξύ της μάζας και 

του όγκου για το κάθε  

6. Τα παιδιά συγκρίνουν τις τιμές που πήραν για την πυκνότητα των κουτιών με 

αυτό που παρατηρήθηκε σε σχέση με την ικανότητά τους να επιπλέουν. 

Εμπειρία προσανατολισμού 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την εμπειρία για να αναθέσει στα 

παιδιά  την κατασκευή πινάκων ως ένα τρόπο καταγραφής δεδομένων (σε αυτή την 

περίπτωση, σε μια στήλη να είναι η λίστα με τα κουτιά που ακολουθείται κατά μάζα, 

όγκο, μάζα από ένα ίσο όγκο νερού, πρόβλεψη κατά πόσο επιπλέουν ή όχι, τι 

παρατηρούν όταν μπαίνουν στο νερό και τους υπολογισμούς για τις πιθανές σχέσεις 

μεταξύ των δύο ποσοτήτων) (Φύλλο Εργασίας 3). 

Μετά τη φάση της ζύγισης και της μέτρησης των κουτιών, ο εκπαιδευτικός πρέπει 

να ζητήσει: 

 Πώς θα συμπεριφερθεί το κάθε κουτί; Γιατί; 

Όταν υπολογίζεται η μαθηματική σχέση μεταξύ μάζας και όγκου, ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να τονίσει το γεγονός ότι ψάχνουν για μια σχέση που πρέπει να δίνει πάντα 

την ίδια τιμή για το ίδιο υλικό αναδεικνύοντας το χαρακτήρα και την ιδιότητα ενός 

υλικού. Στο τέλος θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα στα παιδιά σχετικά με την ικανότητά 

τους να προβλέπουν αν ένα αντικείμενο θα επιπλέει ή όχι, χωρίς να τοποθετηθεί στο 

νερό.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε θέση να 

συνειδητοποιήσουν ότι: 

- Η πυκνότητα είναι μία ιδιότητα των υλικών και ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ της μάζας 

του σώματος και του όγκου του. 

- Είναι η συνολική πυκνότητα ενός σώματος που καθορίζει αν, όταν μπει στο νερό, 

θα επιπλεύσει ή θα βυθιστεί. 
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Άλλα Θέματα 

Υλικά: Στην Ενότητα προτείνονται διάφορα αντικείμενα διαφορετικού μεγέθους και 

βάρους τα οποία μπορούν να βραχούν και κάποια επιπλέουν, ενώ κάποια άλλα 

βυθίζονται. 

Ομαδική Εργασία: Για την ολοκλήρωση του μαθήματος είναι σημαντικό να γίνει 

χωρισμός των μαθητών σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων. Η συνεργασία και 

επικοινωνία αποτελούν κάποιους από τους στόχους του μαθήματος. 
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 1ο Μάθημα της Ενότητας «Νερό, Παγόβουνα και Πλοία» 
Μ ά θ η μ α Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 

1ο  
(45’) 

Α. Θεματική Ενότητα: Πλεύση και μάζα (βαριά - ελαφριά αντικείμενα) 
 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

2. να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των διαφόρων βαριών ή ελαφριών αντικειμένων 

όταν τοποθετούνται στο νερό, μερικά επιπλέουν ενώ άλλα βυθίζονται. 
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι: 

1. Υπάρχουν τεράστια σώματα που μπορούν να επιπλέουν ενώ άλλα βυθίζονται και το ίδιο 

συμβαίνει με τα ελαφρύτερα. 
 

Α. Θεματική Ενότητα: Πλεύση και μάζα (μεγάλα - μικρά αντικείμενα) 
 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

1. να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των διαφόρων μεγάλων ή μικρών αντικειμένων όταν 

τοποθετούνται στο νερό, μερικά επιπλέουν ενώ άλλα βυθίζονται. 
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι: 

1. Δεν είναι η μάζα του σώματος και μόνο που καθορίζει κατά πόσο ένα σώμα επιπλέει ή 

όχι. 

- Οι μαθητές ζυγίζουν διάφορα βαριά ή 
ελαφριά αντικείμενα. 
 

- Οι μαθητές κάνουν πρόβλεψη αν τα 
αντικείμενα θα επιπλεύσουν ή θα 
βυθιστούν. 

 

- Οι μαθητές τοποθετούν τα αντικείμενα 
στο νερό και καταγράφουν τη 
συμπεριφορά του κάθε αντικειμένου. 

 

- Οι μαθητές συζητήσουν τις διαφορές από 
την πρόβλεψή τους. 
 

- Οι μαθητές κάνουν πρόβλεψη αν τα 
μεγάλα και μικρά αντικείμενα θα 
επιπλεύσουν ή θα βυθιστούν. 
 

- Οι μαθητές τοποθετούν στο νερό μεγάλα 
και μικρά αντικείμενα και συζητάνε τις 
διαφορές μεταξύ του μεγέθους των 
αντικειμένων. 

 

- Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων 
συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 1 και 
στο τέλος, η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα σε όλη την τάξη. 

 

 



 

 
 This publication has been produced with the assistance of the European Commission. The 

contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners and 

can in no way be taken to reflect the views of the European Union. “Technology challenging 

poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how, 

resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, 

democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 

The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its 

borders. 

290 

Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για το 1ο Μάθημα της Ενότητας «Νερό, Παγόβουνα και Πλοία» 
 

Μ ά θ η μ α Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

1ο  
(1 Χ 45’) 

5’ 1 
Αφού επιλεγούν τα βαριά και ελαφριά αντικείμενα οι μαθητές κάνουν 
προβλέψεις για το ποια θα επιπλεύσουν και ποια θα βυθιστούν. 

 
Ομαδική εργασία - σε ομάδες 
των 3 

10’ 2 
Οι μαθητές τοποθετούν τα αντικείμενα στο νερό και καταγράφουν τη 
συμπεριφορά του κάθε αντικειμένου. 

Φύλλο Εργασίας 1  - Εργασία 2 Ομαδική εργασία 

5’ 3 
Οι μαθητές συζητούν τις διαφορές από την πρόβλεψή τους. 
 

 Ομαδική εργασία 

5’ 4 
Οι μαθητές επιλέγουν μεγάλα και μικρά αντικείμενα και κάνουν πρόβλεψη ποια 
θα επιπλεύσουν και ποια θα βυθιστούν. 

 
Ομαδική εργασία 
 

10’ 5 
Οι μαθητές τοποθετούν τα αντικείμενα στο νερό και καταγράφουν τη 
συμπεριφορά του κάθε αντικειμένου. 
 

Φύλλο Εργασίας 1  - Εργασία 3 
Ομαδική εργασία 
 

10’ 6 Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της και συζητούν.  Ολομέλεια της τάξης 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

Όνομα: _____________________________ Τάξη: _____ Ημερ.: _____________ 

 

        

 

1. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ:  

Ποια σώματα μπορούν να επιπλέουν; 

Μήπως η μάζα ενός σώματος καθορίζει αν θα επιπλεύσει ή θα βυθιστεί; 

Τι θα χρειαστείτε; 

1. Ένα μεγάλο δοχείο με νερό 

2. Αρκετά αντικείμενα με διαφορετική μάζα 

3. Μια ζυγαριά κουζίνας 

 

Τι θέλουμε να ανακαλύψουμε με αυτό το πείραμα; 

 

Όταν τοποθετήσουμε ένα ελαφρύ αντικείμενο στο νερό, αυτό: 

 επιπλέει 

 βυθίζεται 

 εξαρτάται από το μέγεθος. 
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Όταν τοποθετήσουμε ένα βαρύ αντικείμενο στο νερό, αυτό: 

 επιπλέει 

 βυθίζεται 

 εξαρτάται από το μέγεθος. 

 

Γιατί νομίζετε συμβαίνει αυτό; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Τώρα ας κάνουμε το πείραμα. 

Πώς θα το κάνουμε αυτό; 

1. Τοποθετήστε το δοχείο νερού προσεκτικά πάνω στο τραπέζι. 

2. Χρησιμοποιώντας τη ζυγαριά κουζίνας, μετράτε το βάρος του κάθε 

αντικειμένου που επιλέξατε για το πείραμα. 

3. Τοποθετήστε τα αντικείμενα ένα ένα στο νερό. 

Τι παρατηρούμε; 

1. Όταν τοποθετείτε τα αντικείμενα στο νερό; 

 Όλα βυθίζονται 

 Όλα επιπλέουν 

 Κάποια βυθίζονται, ενώ κάποια άλλα επιπλέουν. 

 

2. Όταν συγκρίνουμε την μάζα του κάθε σώματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: 

 Το βαρύτερο βυθίζεται 

 Το ελαφρύτερο βυθίζεται 

 Δεν εξαρτάται μόνο από τη μάζα. 

 (μερικά ελαφρύτερα βυθίζονται και κάποια βαρύτερα επιπλέουν). 
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3. Μετά το πείραμα 

Τι έχετε μάθει από αυτό το πείραμα; 

(μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις) 

 ‘Όλα τα βαριά αντικείμενα βυθίζονται. 

 Η ικανότητα ενός αντικειμένου να επιπλέει δεν εξαρτάται μόνο από τη μάζα του. 

 Ένα αντικείμενο για να επιπλέει δεν είναι αρκετό να είναι ελαφρύ. 

 Όλα τα ελαφριά αντικείμενα επιπλέουν. 

 

Πηγαίνετε πίσω και ελέγξτε αν οι απαντήσεις σας είναι σωστές. 

 Ήταν όλες σωστές. 

 Ήταν όλες λάθος. 

 Μερικές ήταν σωστές και μερικές ήταν λάθος.  
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 2ο Μάθημα της Ενότητας «Νερό, Παγόβουνα και Πλοία» 
Μ ά θ η μ α Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 

2ο  
(45’) 

Α. Θεματική Ενότητα: Πλεύση -  Πυκνότητα  
 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

3. να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των διαφόρων κουτιών με Legos όταν τοποθετούνται 

στο νερό, μερικά επιπλέουν ενώ άλλα βυθίζονται. 
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι: 

1. για να επιπλέει ένα αντικείμενο, πρέπει η σχέση μεταξύ της μάζας και του όγκου που 
καταλαμβάνει, να είναι μικρότερη από εκείνη του υγρού. 

 

Α. Θεματική Ενότητα: Υπολογισμός μαθηματικής σχέσης μάζας - όγκου 
 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

1. να ψάξουν για μια σχέση μάζας - όγκου που πρέπει να δίνει πάντα την ίδια τιμή για το ίδιο υλικό 
αναδεικνύοντας το χαρακτήρα και την ιδιότητα του υλικού. 

 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι: 

1. η πυκνότητα είναι μία ιδιότητα των υλικών και ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ της μάζας του σώματος 

και του όγκου του. 

2. είναι η συνολική πυκνότητα ενός σώματος που καθορίζει αν, όταν μπει στο νερό, θα επιπλεύσει ή 

θα βυθιστεί. 

- Κάθε ομάδα έχει 3 κουτιά με Legos 
διαφορετικού μεγέθους και βάρους. 
 

- Οι μαθητές μετρούν τις διαστάσεις και το 
βάρος του κάθε κουτιού. 
 

- Οι μαθητές κάνουν πρόβλεψη ποια από 
τα κουτιά θα επιπλεύσουν και ποια θα 
βυθιστούν. 

 
- Οι μαθητές τοποθετούν ένα ένα τα κουτιά 

στο νερό και καταγράφουν τη 
συμπεριφορά του κάθε κουτιού. 

 
- Εδώ οι μαθητές προχωρούν στην 

κατασκευή πινάκων καταγραφής 
δεδομένων. 

 
- Κατά τη διάρκεια του πειράματος 

συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 2 και 
στο τέλος, η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα σε όλη την τάξη. 
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για το 2ο Μάθημα της Ενότητας «Νερό, Παγόβουνα και Πλοία» 
 

Μ ά θ η μ α Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

2ο  
(1 Χ 45’) 

10’ 1 

Κάθε ομάδα παίρνει 3 κουτιά με Legos διαφορετικού μεγέθους και βάρους και 
μετρούν τις διαστάσεις και το βάρος του κάθε κουτιού. 
Οι μαθητές κάνουν πρόβλεψη ποια από τα κουτιά θα επιπλεύσουν και ποια θα 
βυθιστούν. 

Φύλλο Εργασίας 2  - Εργασία 1 
Ομαδική εργασία - σε ομάδες 
των 3 

10’ 2 
Οι μαθητές τοποθετούν ένα ένα τα κουτιά στο νερό και καταγράφουν τη 
συμπεριφορά του κάθε κουτιού. 

Φύλλο Εργασίας 2  - Εργασία 2 Ομαδική εργασία 

10’ 3 Οι μαθητές προχωρούν στην κατασκευή πινάκων καταγραφής δεδομένων .  Ομαδική εργασία 

5’ 4 
Οι μαθητές προβλέπουν αν ένα αντικείμενο θα επιπλέει ή όχι, χωρίς να 
τοποθετηθεί στο νερό.  

Φύλλο Εργασίας 2  - Εργασία 3 
Ομαδική εργασία 
 

10’ 5 Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της και συζητούν.  Ολομέλεια της τάξης 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Όνομα: ______________________________ Τάξη: _____ Ημερ.: _____________ 

1. Ετοιμασία πειράματος 

 Ποια σώματα μπορούν να επιπλέουν; 

 Ποια ιδιότητα των υλικών μας επιτρέπει να προβλέψουμε αν επιπλέουν ή 

βυθίζονται; 

Τι θα χρειαστείτε;  

1. 3 κουτιά Legos® με διαφορετικά μεγέθη και μάζες 

2. 1 ζυγαριά κουζίνας 

3. 1 διαβαθμισμένο χάρακα 

4. 1 δοχείο με νερό 

Τι θέλουμε να ανακαλύψουμε από το πείραμα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέγεθος 

Χρώμα 

Μάζα 

Έχει τροχούς Kαλύτερα ευδιάκριτο 

Μυρίζει καλύτερα 

Κλίνει καλύτερα 

Επιπλέει καλύτερα 

Προσδιορίζει 
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Για να προσδιορίσουμε αν ένα σώμα επιπλέει ή βυθίζεται πρέπει να γνωρίζουμε: 

 Μόνο τη μάζα του 

 Μόνο τον όγκο του 

  Τη μάζα και τον όγκο του 

 Το χρώμα του 

Γιατί νομίζετε; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Ας κάνουμε το πείραμα. 

Πώς το κάνουμε; 

1. Τοποθετήστε προσεχτικά το δοχείο με το νερό πάνω στο τραπέζι. 

2. Χρησιμοποιώντας το διαβαθμισμένο χάρακα, μετρήστε τις πλευρές του κάθε 

κουτιού και υπολογίστε τον όγκο του. Καταγράψετε σε πίνακα τα 

αποτελέσματα που πήρατε. 

3. Χρησιμοποιώντας τη ζυγαριά κουζίνας, ζυγίστε το κάθε κουτί και 

καταγράψετε τις τιμές. 

4. Υπολογίστε διαφορετικές μαθηματικές σχέσεις μεταξύ της μάζας και του 

όγκου για κάθε κουτί και για κάθε όγκο νερού. 

5. Τοποθετήστε ένα ένα, όλα τα κουτιά στο νερό και καταγράψετε ποια 

επιπλέουν και ποια όχι. 

 

Τι παρατηρείτε; 

1. Όταν τοποθετείται το αντικείμενο στο νερό; 

 Βυθίζεται 

 Επιπλέει 
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2. Συγκρίνοντας την πυκνότητα του αντικειμένου με το νερό βλέπουμε ότι: 

 Το αντικείμενο είναι πυκνότερο από το νερό και βυθίζεται. 

 Το αντικείμενο είναι λιγότερο πυκνό από το νερό και επιπλέει. 

 Το αντικείμενο είναι πυκνότερο από το νερό και επιπλέει. 

3. Όταν το σώμα με πυκνότητα ίση με το νερό τοποθετήθηκε στο νερό: 

 Βυθίζεται 

 Επιπλέει 

 Ούτε βυθίζεται, ούτε επιπλέει, αλλά έμεινε στη μέση του νερού. 

 

3. Μετά το πείραμα  

Τι έχετε μάθει από αυτό το πείραμα; 

(Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις) 

 Μπορούμε να μετρήσουμε τον όγκο ενός σώματος μέσα από το νερό που χύνεται 

από ένα γεμάτο ποτήρι. 

 Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια αντικείμενα θα επιπλέουν και ποια θα 

βυθιστούν. 

 Γνωρίζοντας την πυκνότητα ενός σώματος μπορούμε να προβλέψουμε την 

πλευστότητά του.  

 Αντικείμενα με πυκνότητα ίση με το νερό δεν βυθίζονται ή επιπλέουν, απλά μένουν 

μέσα στο νερό. 

 

Ελέγξετε αν η απάντησή σας ήταν σωστή. 

 Ναι, ήταν 

 Όχι, δεν ήταν 
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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 3ο Μάθημα της Ενότητας «Νερό, Παγόβουνα και Πλοία» 
Μ ά θ η μ α Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 

3ο  
(45’) 

Α. Θεματική Ενότητα: Κουίζ - θα επιπλεύσουν; 

 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

1. να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά ενός αντικειμένου όταν αυτό είναι εντελώς 

βυθισμένο στο νερό. 

 
Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να: 

1. προσδιορίσουν την αναλογία μεταξύ της μάζας και τον όγκο των διαφόρων αντικειμένων. 
 

Α. Θεματική Ενότητα: Τελική σκέψη 

 

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3 

Οι μαθητές πρέπει:  

1. να σκεφτούν γιατί τα παγόβουνα επιπλέουν 
 

Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3 

Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι: 

1. για να μπορεί ένα αντικείμενο να επιπλέει, εξαρτάται από την πυκνότητά του και από την 

πυκνότητα του υγρού. 

- Οι μαθητές δοκιμάζουν ένα από τα 
αντικείμενα αν επιπλέει ή βυθίζεται. 
 

- Οι μαθητές κάνουν πρόβλεψη αν θα 
επιπλεύσει ή αν θα βυθιστεί. 
 

- Οι μαθητές μετρούν τη μάζα του 
αντικειμένου, χρησιμοποιώντας τη 
ζυγαριά, και τον όγκο με τον όγκο του 
υγρού που χύνεται από τον κυλινδρικό 
σωλήνα στο δοχείο όταν το αντικείμενο 
είναι εντελώς βυθισμένο. 
 

- Γίνεται σύγκριση της πυκνότητας του 
αντικειμένου με την πυκνότητα του νερού 
για να δούνε κατά πόσο το συμπέρασμα 
είναι ίδιο με τις προβλέψεις. 

 

- Οι μαθητές ρωτούνται τι θα συνέβαινε αν 
ένα αντικείμενο έχει πυκνότητα ίση με το 
νερό. 

 

- Οι μαθητές γεμίζουν ένα λαστιχένιο 
μπαλόνι με νερό και το τοποθετούν μέσα 
στο νερό. Σχολιάζουν τι παρατηρούν. 

 

- Οι μαθητές να σχεδιάσουν ένα πείραμα 
για να ελέγξουν γιατί τα παγόβουνα 
επιπλέουν. Γίνετε συζήτηση στην τάξη. 
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για το 3ο Μάθημα της Ενότητας «Νερό, Παγόβουνα και Πλοία» 
Μ ά θ η μ α Χρόνος Δραστηριότητα Διδακτικό Υλικό Παρατηρήσεις 

3ο  
(1 Χ 45’) 

5’ 1 
Οι μαθητές δοκιμάζουν ένα από τα αντικείμενα αν επιπλέει ή βυθίζεται, ενώ 
έχουν κάνει προηγουμένως την πρόβλεψη, αν θα επιπλεύσει ή αν θα βυθιστεί. 

 Ομαδική εργασία  

5’ 2 
Οι μαθητές μετρούν τη μάζα του αντικειμένου, χρησιμοποιώντας τη ζυγαριά, και 
τον όγκο με τον όγκο του υγρού που χύνεται από τον κυλινδρικό σωλήνα στο 
δοχείο όταν το αντικείμενο είναι εντελώς βυθισμένο. Καταγράφουν τα δεδομένα. 

Φύλλο Εργασίας 3 Ομαδική εργασία 

10’ 3 
Γίνεται σύγκριση της πυκνότητας του αντικειμένου με την πυκνότητα του νερού 
για να δούνε κατά πόσο το συμπέρασμα είναι ίδιο με τις προβλέψεις. 

 Ομαδική εργασία 

5’ 4 
Οι μαθητές γεμίζουν ένα λαστιχένιο μπαλόνι με νερό και το τοποθετούν μέσα στο 
νερό και παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους. 

 
Ομαδική εργασία 
 

10’ 5 
Οι μαθητές σχεδιάζουν ένα πείραμα για να ελέγξουν γιατί τα παγόβουνα 
επιπλέουν.  

Φύλλο Εργασίας 4  
Ομαδική εργασία 
 

10’ 6 Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της και συζητούν.  Ολομέλεια της τάξης 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Όνομα: _____________________________ Τάξη: _____ Ημερ.: _____________ 

 

Καταγράψτε τις μετρήσεις, τις προβλέψεις και τις παρατηρήσεις σας. 

 

Αντικείμενα Μάζα Όγκος Προβλέψεις Παρατηρήσεις 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

Όνομα: _____________________________ Τάξη: _____ Ημερ.: _____________ 

 

Τελική σκέψη - αν τα παγόβουνα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο νερό των 

ωκεανών, τότε γιατί επιπλέουν; 

 Η μάζα του παγωμένου νερού είναι χαμηλότερη από το υγρό νερό με 

αποτέλεσμα τη χαμηλότερη πυκνότητα. 

 Ο όγκος του παγωμένου νερού είναι μεγαλύτερος από το υγρό νερό με 

αποτέλεσμα τη χαμηλότερη πυκνότητα. 

 Τα παγόβουνα δεν είναι κατασκευασμένα από νερό. 

 

Σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν η απάντησή σας είναι σωστή. 
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