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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

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:
2ον
(45’)

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).
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- 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
5’

15’

2ο
(45’)

Δραστηριότητα

Διδακτικό Υλικό

1

Παρουσιάζεται η κατάσταση/το σενάριο για το νησί Watu στον Ινδικό ωκεανό.

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 1
«Η κατάσταση και το
πρόβλημα στο νησί Watu»

2

Οι μαθητές μελετούν για διάφορους τρόπους-μεθόδους για την κατασκευή σπιτιών
ανθεκτικών 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»

Παρατηρήσεις
Ομαδική εργασία

Στο τέλος της
δραστηριότητας
ακολουθεί συζήτηση
για επίλυση αποριών.

Σημείωση
Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν έχουν καλύψει το 1ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα», θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει εμβόλιμα,
στο σημείο αυτό, κάποιο από το υλικό του 1ου Μαθήματος:
(α) το βίντεο «Ανθεκτικά 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
χαρακτηριστικά της κοινότητάς της, προσπαθεί να απαντήσει στα ερωτήματα:
1. Ποιες περιοχές της κοινότητάς σας διατρέχουν κίνδυνο να πλημμυρίσουν;
2. Πού 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.)

10’

4

Οι ομάδες ανακοινώνουν στην τάξη τα ευρήματά τους και επιλύουν τυχόν απορίες.
Οι μαθητές υποβάλλουν ερωτήσεις, κάνουν παρατηρήσεις και σχολιάζουν.
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Φυλλάδιο Δραστηριότητα 3
«Οι κοινότητες στο νησί
Watu»
Κάρτες κοινοτήτων
(παράρτημα)

Ομαδική εργασία

Προβολή του χάρτη

Προβολή του χάρτη του
νησιού Watu.

Κάθε ομάδα αιτιολογεί
τις αποφάσεις της.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Η κατάσταση και το πρόβλημα στο νησί Watu

Η κατάσταση
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 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

Ερώτημα: Για ποιους λόγους τα σπίτια στις πιο πάνω φωτογραφίες
διατρέχουν κίνδυνο σε μια ενδεχόμενη πλημμύρα;
3
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Αρχές προστασίας από τις πλημμύρες - μέθοδοι και κατασκευές
Μελετήστε το πιο κάτω πληροφοριακό υλικό για την κατασκευή αντιπλημμυρικών
σπιτιών. Για περισσότερες πληροφορίες για τα αντιπλημμυρικά σπίτια στο Μπαγκλαντές
επισκεφτείτε τη σελίδα http://practicalaction.org/flood-resistant-housing-drr
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. Πολύ
σημαντικό είναι η κατασκευή αναχωμάτων αρκετά
ψηλών και ισχυρών 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.



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.
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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.

Περιμετρικός τοίχος


Κατασκευάστε χαμηλούς υγρομονωνμένους προστατευτικούς τοίχους περιμετρικά της
κατοικίας, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την είσοδο του νερού στο εσωτερικό της κατοικίας.

5
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.

Νίκησε την Πλημμύρα

www.makethelink.eu

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.
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

Όνομα κοινότητας: Milma

Τοποθεσία: βρίσκεται νοτιοδυτικά του νησιού

Τοποθεσία: βρίσκεται στο κέντρο του νησιού

Σπίτια: 5

Σπίτια: 5

Άλλα κτήρια: δημοτικό σχολείο για 50 παιδιά

Άλλα κτήρια: ανεμογεννήτρια και ηλεκτρογεννήτρια

Μέσο μέγεθος οικογένειας: 6 άτομα

Μέσο μέγεθος οικογένειας: 6 άτομα

Βασικά επαγγέλματα στην κοινότητα: ψαράδες και

Βασικά επαγγέλματα στην κοινότητα: αγρότες και

ξυλουργοί

ειδικευμένοι δασολόγοι

Όνομα κοινότητας: Wazenzi

Όνομα κοινότητας: Hila

Τοποθεσία: βρίσκεται βορειοδυτικά του νησιού

Τοποθεσία: βρίσκεται βορειοανατολικά του νησιού

Σπίτια: 5

Σπίτια: 5

Άλλα κτήρια: γυμνάσιο με 30 μαθητές

Άλλα κτήρια: κέντρο υγείας και νοσοκομείο

Μέσο μέγεθος οικογένειας: 8 άτομα

Μέσο μέγεθος οικογένειας: 7 άτομα

Βασικά

επαγγέλματα

στην

κοινότητα:

οικοδόμοι

παραδοσιακών σπιτιών και τουβλοποιοί
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Βασικά επαγγέλματα στην κοινότητα: γεωργοί και
ειδικευμένοι χειροτέχνες
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