
Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Η δύναμη του νερού - Δες το με μια άλλη ματιά…

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με προσαρμογή σε μαθητές/
τριες των τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να αναπτύξουν ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στη δύναμη του νερού 
και να αποδώσουν στη μακέτα την οικολογική τους ταυτότητα.

•	 Να αναζητήσουν, να αξιολογήσουν και να επιλέξουν, μέσα από το διαδίκτυο, τα 
κατάλληλα μέτρα πρόληψης πλημμυρών.

•	 Να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία.
•	 Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες.

Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία σε μακέτα ποταμού για την πρόληψη πλημμυρών

Διάρκεια:
1 μήνα με δίωρη εβδομαδιαία απασχόληση

Υλικά:  
Eργαλεία:

•	 Χάρακας/τρίγωνα
•	 Φαλτσέτα/ψαλίδι
•	 Συρματόβουρτσα
•	 Σιδηροπρίονο
•	 Πινέλα, σπάτουλα
•	 Πιστόλι θερμοσιλικόνης
•	 Πένσα
•	 Ψεκαστήρι

Άλλα Υλικά:
•	 Υγρή κόλλα (Ξυλόκολλα)
•	 Άμμος, πετραδάκια, δίχτυ για συγκράτηση
•	 Μακετόχαρτο, σφικτηράκια, δεματικά καλωδίων, ποτ πουρί για φίλτρα

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για:
• Μέτρα πρόληψης
• Υλικά κατασκευής
• Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής
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Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Αρχικά, μπορεί να γίνει συζήτηση με τη μαθητική ομάδα και προβληματισμός για τα αίτια των 
πλημμυρικών φαινομένων και ειδικότερα της περιοχής του Μουζακίου. Η συζήτηση συνεχίζεται 
για τις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν προκειμένου να επιτευχθεί η ισορροπία φύσης - 
ανθρώπου και να αποφευχθούν παρόμοιες μελλοντικές καταστάσεις. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί 
να χρησιμοποιήσει τα φύλλα εργασίας «Δραστηριότητα Παρατήρησης» και «Μελέτη Περίπτωσης» 
που έχουν συνταχθεί προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη μαθητική ομάδα.

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
Χωρισμός σε δύο ομάδες:
Α) Αναζήτηση πληροφοριών για τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν πλημμύρες.
Β) Αναζήτηση πληροφοριών για παρεμβάσεις σε ποταμούς, ώστε να αποφευχθούν πλημμύρες.
Ομαδική επεξεργασία των δεδομένων και από κοινού λήψη απόφασης για τα ρεαλιστικά μέτρα 
που μπορούν να αποδοθούν στη μακέτα της δραστηριότητας. 

Προσαρμογή και κατασκευή παρεμβάσεων μακέτας:
Χρησιμοποιούμε ως βάση εφαρμογής τη μακέτα της δραστηριότητας με θέμα: «Η δύναμη του
νερού». 
Σε αυτή αποφασίστηκε να επέμβουμε:

• στην κοίτη του ποταμού με τη συγκράτηση των υλικών της (Εικόνες 1, 2 & Βίντεο 1)

Εικόνα 1

Εικόνα 2

https://youtu.be/EJX-7Ya2Ofc
Βίντεο 1: Οι παρεμβάσεις συγκράτησης υλικών στη μακέτα

• στην αύξηση της υγρής διατομής του ποταμού (Εικόνα 3)

 Εικόνα 3

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EJX-7Ya2Ofc&feature=youtu.be
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• στην αύξηση της κλίσης του πυθμένα του
ποταμού (Εικόνα 4)

 

Εικόνα 4

• με τη δημιουργία πλευρικού υπερχειλιστή πριν τον οικισμό (Εικόνες 5Α και 5Β, Βίντεο 2 & 3)

Εικόνα 5Α

 
Εικόνα 5Β

https://youtu.be/ourzBKlEiyA
Βίντεο 2: Η χρήση πλευρικού υπερχειλιστή στη μακέτα
 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ocFuMY0OjC4
Βίντεο 3: Λειτουργία πλευρικού υπερχειλιστή στο φράγμα Κρεμαστών

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ourzBKlEiyA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ocFuMY0OjC4
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• με την κατασκευή και χρήση φίλτρων παγίδευσης απορριμμάτων διαφόρων τύπων. Η πρώτη 
προτεινόμενη κατασκευή είναι φίλτρα που παγιδεύουν απορρίμματα που ρέουν με τα νερά του 
ποταμού (Εικόνες 6 & 7). Η δεύτερη προτεινόμενη κατασκευή αφορά τα απορρίμματα που επιπλέουν 
(Εικόνα 8). Στο Βίντεο 4 που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τις κατασκευές στη μακέτα.

 

Εικόνα 6

 

Εικόνα 7 
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Εικόνα 8

https://youtu.be/15Kdjn-QB9Q
Βίντεο 4: Τα φίλτρα παγίδευσης της μακέτας

• με τη διατήρηση φυσικής βλάστησης και μείωση ταχύτητας ροής ποταμού, όπως τα αποτύπωσε 
η μαθητική ομάδα στα Βίντεο 5 & 6.

https://youtu.be/Sv5hw8ykhII
Βίντεο 5: Η προσπάθεια διατήρησης της φυσικής βλάστησης μέσα από τη μακέτα

https://youtu.be/-a4Mpm4Ehtk
Βίντεο 6: Ταχύτητα ροής ποταμού

• Τελευταία, αλλά ιδιαίτερης σημασίας, είναι η πρόταση της μαθητικής ομάδας για τη δημιουργία 
Παρατηρητηρίου (Βίντεο 7). Εννοείται ότι κάποιος/α θα πρέπει υπεύθυνα να αναλάβει τον έλεγχο 
του ποταμού, αλλά και των εγκαταστάσεών του, καθώς επίσης και την υποτυπώδη συντήρηση που 
απαιτούν. Ο καθαρισμός των φίλτρων χρειάζεται να μπει στο πρόγραμμα συλλογής απορριμμάτων 
του Δήμου. Για τη διευκόλυνση της αποκομιδής διαμορφώθηκε χώρος στάθμευσης πλευρικά στο 
ποτάμι.

https://youtu.be/FjjZ-vWgmEM
Βίντεο 7: Το παρατηρητήριο της μακέτας

Αναστοχασμός:
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής οι μαθητές/τριες καλούνται να αξιολογήσουν τη διαδικασία 
και το τελικό αποτέλεσμα και να διατυπώσουν μελλοντικά υλοποιήσιμες παρεμβάσεις, όπως π.χ. 
τη δημιουργία ταμιευτήρα νερού, στον οποίο θα οδηγούνται τα νερά της υπερχείλισης.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=15Kdjn-QB9Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Sv5hw8ykhII&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-a4Mpm4Ehtk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FjjZ-vWgmEM&feature=youtu.be
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
• https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CIVIL113/Floods_14_FysPl.pdf
• https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/units/?course=CIVIL113&id=2269
• https://www.environmental-expert.com/products/stormx-stormwater-netting-trash

trap-226233
• https://www.greenmatters.com/news/2019/02/06/NYoigO1-6/australia-water-pollution

filter
• (1376) Baltimore City Trash Skimmer Boat in the Inner Harbor - YouTube
• https://stormwatersystems.com/trash-traps/
• https://inhabitat.com/bike-chain-inspired-floating-planters-filter-out-trash-and-pollutants

from-melbournes-yarra-river/

Λέξεις - κλειδιά:
πρόληψη πλημμυρών, μακέτα, περιβάλλον, ποτάμια

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Μαγγίνα Ουρανία, Βούλγαρη Βαΐα

https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CIVIL113/Floods_14_FysPl.pdf
https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/units/?course=CIVIL113&id=2269
https://www.environmental-expert.com/products/stormx-stormwater-netting-trash-trap-226233
https://www.environmental-expert.com/products/stormx-stormwater-netting-trash-trap-226233
https://www.greenmatters.com/news/2019/02/06/NYoigO1-6/australia-water-pollution-filter
https://www.greenmatters.com/news/2019/02/06/NYoigO1-6/australia-water-pollution-filter
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3FSkzL5kfsI
https://stormwatersystems.com/trash-traps/
https://inhabitat.com/bike-chain-inspired-floating-planters-filter-out-trash-and-pollutants-from-melbournes-yarra-river/
https://inhabitat.com/bike-chain-inspired-floating-planters-filter-out-trash-and-pollutants-from-melbournes-yarra-river/
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσει, να προβληματίσει και να ενεργοποιήσει 
τους/τις μαθητές/τριες, αλλά και να αναδείξει την υπάρχουσα κατάσταση. 

Παρουσιάζονται περιοχές στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. 
 Τι διακρίνουμε παρατηρώντας τις εικόνες που ακολουθούν; 
 Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε μια πλημμύρα στις περιπτώσεις αυτές; 

1η Περίπτωση: Πύργος Ιθώμης 

Εικόνα 1Α      Εικόνα 1Β 

Εικόνα 2 

Η δύναμη του νερού - Δες το με μια άλλη ματιά…
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                     Εικόνα 3Β 

Δείτε κι αυτό το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=VutAdUemyks 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2η Περίπτωση: Ρούσσο 

Εικόνα 4Α      Εικόνα 4Β 

Εικόνα 5Α      Εικόνα 5Β 

Εικόνα 3Α

https://www.youtube.com/watch?v=VutAdUemyks
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2η Περίπτωση: Ρούσσο 

 

Εικόνα 4Α      Εικόνα 4Β 

 

 
   Εικόνα 5Α      Εικόνα 5Β 
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   Εικόνα 6Α     Εικόνα 6Β 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Εικόνα 6Α     Εικόνα 6Β 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3η Περίπτωση: Ρέμα Γαβριά 

Εικόνα 7 

Εικόνα 8 
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Εικόνα 9 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΕΥΡΥΤΟΣ» 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές/μαθήτριες: 
 Να προβληματιστούν στις φυσικές καταστροφές - πλημμύρες και τις συνέπειές τους. 
 Να ενεργοποιηθούν για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. 
 Να επεξεργαστούν δεδομένα. 
 Να εκφράσουν τις απόψεις τους. 
 Να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με τους/τις συμμαθητές/τριές τους και την τοπική 

κοινωνία. 
 Να μελετήσουν και να αξιολογήσουν την περίπτωση του ιχθυοτροφείου «Εύρυτος». 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η δύναμη του νερού - Δες το με μια άλλη ματιά…
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Ακολουθούν τα βίντεο που μπορείτε να παρακολουθήσετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
https://youtu.be/6GloaHd0yAg
https://youtu.be/PcO1PJxUYUY
https://youtu.be/MzoZ-jZxAVI
https://youtu.be/ax27T4WztfA 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6GloaHd0yAg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PcO1PJxUYUY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MzoZ-jZxAVI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ax27T4WztfA&feature=youtu.be
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Χρόνος παράδοσης - παρουσίασης ορίζεται η μία εβδομάδα. 


