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Η Ενότητα «Νερό για την Κοινότητα» απευθύνεται σε μαθητές της Α΄-Β΄ Γυμνασίου. Η ενότητα
ασχολείται με την αξιοποίηση του μηχανισμού της Αντλίας Νερού για την άντληση και μεταφορά
νερού σε φτωχές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου τα σπίτια δεν έχουν πρόσβαση σε
σύστημα ύδρευσης και οι άνθρωποι αναγκάζονται να κουβαλούν το νερό οι ίδιοι.
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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 (ΑνάδοχοςΗνωμένο Βασίλειο), Engineers without Boarders (Ηνωμένο Βασίλειο), Centre for Science
Education (Ηνωμένο Βασίλειο), Oxfam Italia και CCE (Πολωνία).
To έργο «Κάνε τη Σύνδεση» ευελπιστεί να εντάξει την Τεχνολογική Δικαιοσύνη στα
αναλυτικά προγράμματα των πρώτων τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των
κρατών-μελών της ΕΕ, 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, σε αρμονία με τους συνανθρώπους τους- θα προωθηθεί σε σχέση με
την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και με ιδιαίτερη έμφαση στην
υποσαχάρια Αφρική.
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.
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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 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
3

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.

www.makethelink.eu

Νερό για την Κοινότητα

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

1ο
(45΄)

2ο -4ο
(3Χ45΄)

Χρόνος

Δραστηριότητα
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.
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.

10΄

1

10΄

2

5΄

3

20΄

4

10΄

5

110΄

6

15΄

10 Παρουσίαση εργασιών - αξιολόγηση – αναστοχασμός.

Οι μαθητές μελετούν βασικές πληροφορίες για την αντλία. Να τονιστεί ότι
η αντλία είναι ένας μηχανισμός που μας βοηθά στη μετακίνηση υγρών και
αερίων.
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.
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.
Οι μαθητές σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τη λύση του προβλήματος
(μοντέλο συστήματος μεταφοράς νερού).

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.
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Άλλα Θέματα
Το πρόβλημα: Το πρόβλημα στην Ενότητα έχει ως εξής:
«Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο απλού συστήματος άντλησης-μεταφοράςαποθήκευσης 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-bottlefountain.html
https://www.youtube.com/watch?v=WtMBEvqJMvo
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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