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Το χρονικό του «Δευκαλίωνα»… 

Το νερό, στην υγρή του μορφή, είναι πηγή ζωής! Δημιουργήθηκε στον πλανήτη μας 

δισεκατομμύρια χρόνια πριν και συνυπήρχε με φυσικές διαδικασίες, όπως τα υδατικά ρεύματα, 

τους ποταμούς και τις πλημμύρες. Ο ανθρώπινος πολιτισμός χρωστάει πολλά στα ποτάμια, κάτι που

φαίνεται και από τη λατρεία ποταμών στις αρχαίες θρησκείες. Ο φόβος για τις πλημμύρες και οι 

προσπάθειες του ανθρώπου να τις ελέγξει, εμφανίζονται σε διάφορους μύθους, όπως οι κατακλυσμοί 

του Ωγύγη, του Δάρδανου και του Δευκαλίωνα, ενώ εκτροπή ποταμού διαφαίνεται ξεκάθαρα στον

μύθο του Αυγεία. 

Στην εποχή μας η ανθρωπότητα έχει κατορθώσει να ελέγξει ως έναν  βαθμό τις 

καταστρεπτικές επιδράσεις των πλημμυρικών φαινομένων, αλλά όχι απόλυτα, με τη φύση να 

προειδοποιεί συχνά τον άνθρωπο ότι δεν μπορεί να την ελέγξει εντελώς, αλλά οφείλει να συνυπάρχει 

σε αρμονία μαζί της, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί, καθώς και τις 

επιστήμες. 

Οι πλημμύρες είναι το πιο συχνό φαινόμενο φυσικών καταστροφών με πολλούς νεκρούς και 

ζημιές κάθε χρόνο. Η αντιμετώπισή τους γίνεται με διάφορους τρόπους, μεθόδους, έργα, ανάπτυξη 

υπηρεσιών, και με εμπλοκή πολλών παραγόντων, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών, ενώ 

τη δυσκολεύει και η ύπαρξη της κλιματικής κρίσης. Άποψή μας είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η

παρεχόμενη πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση, τόσο για τους μαθητές όσο και 

για τους ενήλικες. 

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, ο Μεσογειακός Κυκλώνας «Ιανός» χτύπησε τη χώρα προκαλώντας 

θανάτους και αναρίθμητες ζημιές, κυρίως στη Θεσσαλία και την περιοχή της Καρδίτσας. Στο 

Μουζάκι είχαμε την κατάρρευση του Κέντρου Υγείας από την πλημμύρα του ποταμού Πάμισου και 

τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας. Παίρνοντας το γεγονός αυτό ως αφορμή, πιστεύοντας στην αξία

της εκπαίδευσης και διαπιστώνοντας κενά στην εκπαίδευση για τις πλημμύρες, θελήσαμε να

δημιουργήσουμε εκπαιδευτικό υλικό. Γι’ αυτό ξεκινήσαμε την προσπάθεια ζητώντας αρχικά      

βοήθεια από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΕΠΕΑ) της χώρας. 

Μας εξέπληξε ευχάριστα η μεγάλη διάθεση συμμετοχής των μελών των παιδαγωγικών ομάδων

των ΚΕΠΕΑ κι έτσι το έργο άρχισε να προχωρά. Συγχρόνως, είχαμε συμπαραστάτες και αρωγούς 

στην προσπάθειά μας εξέχοντα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, καθώς και μέλη φορέων 

της Εκπαίδευσης, όπως το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχολικών

Δραστηριοτήτων και Πολιτιστικών Θεμάτων, Εργαστηριακών Κέντρων, ΠΛΗΝΕΤ και εκπαιδευτικούς

σχολείων. Στην προσπάθεια συνέβαλαν σημαντικά και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της 

Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική, τα Δασαρχεία της περιοχής κ.λπ. 

Η οργάνωση αυτής της πολυπληθούς ομάδας έγινε με χωρισμό σε ομάδες, με αξιοποίηση 

της σύγχρονης τεχνολογίας στις επικοινωνίες, αλλά κυρίως μέσα από συλλογικές αποφάσεις που

λήφθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες. Υπήρξε ένας αρχικός σχεδιασμός για τις θεματικές

ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού, βασισμένος στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο σχεδιασμός αυτός 

εμπλουτίστηκε μέσα από διάλογο, όμως πολλές φορές ανατράπηκε και αναπροσαρμόστηκε για το 

καλύτερο αποτέλεσμα. 
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Βασικά απαιτούμενα για κάθε εργασία που συμπεριλήφθηκε τελικά στο έργο ήταν η 

παρουσίασή της σε διαδικτυακές ημερίδες που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, η βελτίωσή της από την 

προφορική και γραπτή ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων στις ημερίδες αυτές, καθώς και η 

βελτίωσή της από τις παρατηρήσεις των πανεπιστημιακών και ειδικών που συμμετείχαν στο έργο. 

Εν τέλει παραδίδουμε αυτό το υλικό στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα, μετά από 

πολλή δουλειά και μεράκι, έχοντας υπόψη ότι κάθε έργο κουβαλά τις δυνατότητες και τις αδυναμίες 

των δημιουργών του. Το αποτέλεσμα μας αφήνει ευχαριστημένους, κυρίως από το κλίμα που 

δημιουργήθηκε με τη συμβολή όλων και πιστεύοντας στην καινοτομία του, εκφράζουμε την ελπίδα

να γίνουν παρόμοιες δουλειές και σε άλλα κρίσιμα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την 

εκπαίδευση γενικότερα.

Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μουζακίου 
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Λίγα λόγια για το Έργο / Χαιρετισμοί 
 

Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας, 

Δήμαρχος Λεβαδέων και Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια 
 

Η σχέση του ανθρώπου με τα ποτάμια οικοσυστήματα είναι πανάρχαια και άρρηκτα 

δεμένη. Πολύ νωρίς ο άνθρωπος κατάλαβε τη σπουδαιότητά τους για την επιβίωσή του (ύδρευση, 

άρδευση, εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα, αλιεία, ψυχαγωγία, ρύθμιση του μικροκλίματος

που είναι πιο σημαντική σήμερα, στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, κ.λπ.). Κοντά τους επέλεξε να 

κτίζει την κατοικία του, εκμεταλλευόμενος με κάθε τρόπο την πολλαπλή τους αξία σε πάρα πολλές 

δραστηριότητές του. Ανέπτυξε δίπλα τους λαμπρό πολιτισμό και άντλησε δύναμη και πλούτο. 

Συνδέθηκε μαζί τους δοκιμάζοντας πολλές φορές εκτός από τις ευεργετικές τους συνέπειες και τη 

μανία τους που, με σεβασμό, προσπάθησε να δαμάσει. 

Τα ποτάμια σήμερα, όπως και από την αρχαιότητα, δίνουν πολλά θετικά στοιχεία στις 

πόλεις, αλλά εγκυμονούν και κινδύνους. Έτσι προκύπτει η ανάγκη αξιοποίησης της ύπαρξής τους, 

της προστασίας των ανθρώπων και της περιουσίας τους που κατοικούν πέριξ, αλλά και της υγείας 

των ποτάμιων οικοσυστημάτων. Τα ποτάμια οικοσυστήματα διατρέχουν σήμερα αρκετούς κινδύνους 

από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως στη ρύπανση, αλλά εγκυμονούν και άλλους 

κινδύνους, όπως οι πλημμύρες. 

Είναι γνωστό ότι, το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια, αποτελεί Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρία, που στόχο έχει την ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνών, δράσεων, πρωτοβουλιών, εκδηλώσεων, 

προγραμμάτων, με αντικείμενο την περιβαλλοντική προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη 

διαχείριση των ποτάμιων οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό με μεγάλη χαρά αποδεχθήκαμε την 

πρόταση του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Μουζακίου για 

συνεργασία. Η πρωτοβουλία του μάλιστα για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού με τίτλο 

«Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» όχι μόνον αγκαλιάστηκε από το Δίκτυό μας, αλλά

χρηματοδοτήθηκε και η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση. Από την πλευρά μας θεωρούμε τη συνεργασία 

ως εργαλείο ανάπτυξης, η δε εκπόνηση ανάλογων προγραμμάτων (για ενήλικες και μαθητές) και η 

υλοποίηση παρόμοιων δράσεων θα πρέπει να έχουν ως στόχο την ενεργοποίηση ολόκληρης της 

κοινωνίας, τη διάδοση και την αύξηση της πληροφόρησης ως προς τους κινδύνους, τις σχετικές 

επενδύσεις, την ετοιμότητα στην αντιμετώπιση καταστροφών κ.λπ. 

Εξάλλου η κλιματική αλλαγή και οι επιδράσεις της στα ποτάμια οικοσυστήματα, η σύνδεσή 

της με τις φυσικές καταστροφές, που όλο και πιο συχνά προκαλούνται, καθιστούν αναγκαία την 

επαναπροσέγγιση σε βάθος χρόνου των προτεραιοτήτων και των στόχων που συνδέονται με την 

αειφόρο ανάπτυξη και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Η προώθηση των παραπάνω προτάσεων θεωρούμε ότι απαιτεί τη συνεργασία όλων (Δήμων 

και φορέων του κράτους σχετιζόμενων με τη διαχείριση των υδάτων, εκπαιδευτικών φορέων, 

συλλόγων, τοπική κοινωνία κ.λπ.). Φυσικά απαραίτητη και η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων 

και τεχνογνωσίας από το κράτος και την Ε.Ε. Το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια, μαζί με τα 

ΚΕΠΕΑ όλης της χώρας και με άλλους αντίστοιχους φορείς (Πολιτεία, Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια

κ.λπ.) είναι πρόθυμο να συνεργαστεί και να βαδίσει στον δρόμο της αειφόρου ανάπτυξης. 
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Θεοφάνης Στάθης, Δήμαρχος Μουζακίου 
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Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και των μεγάλων αλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει 

να αποκτήσουμε την ικανότητα να προσαρμοζόμαστε και να παρακολουθούμε κάθε φορά τις νέες

συνθήκες που διαμορφώνονται. Ειδικά για το περιβάλλον, η μεγαλύτερη πρόκληση που βιώνει στις 

μέρες μας η ανθρωπότητα είναι αδιαμφισβήτητα η κλιματική κρίση, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια 

μετατράπηκε από θεωρητική προσέγγιση, σε πραγματική απειλή που χρίζει άμεσης αντιμετώπισης. 

Ο Δήμος Μουζακίου, όπως και ολόκληρη η Π.Ε. Καρδίτσας, βίωσαν βαριά πλήγματα από 

την κακοκαιρία «Ιανός» τον Σεπτέμβριο του 2020. Με βάση τις επιστημονικές προβλέψεις που 

επισημαίνουν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι πλέον συχνότερα και δυσκολότερα, 

επιβάλλεται πια να δράσουμε προληπτικά, με την αυτοδιοίκηση σε πρώτο πλάνο λόγω της άμεσης 

σχέσης της με τις τοπικές κοινωνίες και του καθοριστικού ρόλου που έχει στην υλοποίηση κεντρικών 

πολιτικών επιλογών. 

Η συνεργασία όλων είναι το «όπλο» για την αντίκρουση των συνεπειών της κλιματικής 

κρίσης και φυσικά για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της στο περιβάλλον, στους ανθρώπους, 

στις δημόσιες ή ιδιωτικές υποδομές, στην οικονομία. Ο Δήμος Μουζακίου, αναγνωρίζοντας τον ρόλο 

και τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκπαιδευτικών φορέων στην αειφόρο ανάπτυξη

- όπως αυτό έχει τονισθεί πολλές φορές σε σχετικά διεθνή συνέδρια και σε επίσημα έγγραφα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης - ως μέλος του Δικτύου Δήμων με Ποτάμια δίνει προτεραιότητα στο ζήτημα 

αυτό. Πιστεύουμε εξάλλου ότι η ομαδοποίηση των προβλημάτων, όπως γίνεται στην περίπτωση των 

Δικτύων, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η επίλυσή τους. 

Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση παίζει πρωταρχικό ρόλο στην πρόληψη, ο Δήμος Μουζακίου

ανέπτυξε διαχρονικά άριστη και πολύ αποδοτική συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Μουζακίου, το οποίο επιτελεί σπουδαίο έργο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη της 

περιοχής και όχι μόνο. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, υιοθέτησε και αγκάλιασε αμέσως την πρότασή του 

για δυναμική στήριξη της έκδοσης του Εκπαιδευτικού Υλικού με τίτλο: «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση 

για τις Πλημμύρες». Πρόκειται για πολύτιμο υλικό που δουλεύτηκε επιστημονικά μαζί με άλλα 

ΚΕΠΕΑ, Εκπαιδευτικούς, Υπευθύνους Π.Ε., Πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς, το οποίο εκτιμώ 

πως αποτελεί σύγχρονο πρότυπο συνεργατικής δημιουργίας.

Η έκδοσή του στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση πολιτών, εκπαιδευτικών, μαθητών 

και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών και στη συμμετοχή τους στις αποφάσεις για τον έλεγχο των 

δύσκολων καταστάσεων ενός κλιματικού ξεσπάσματος. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από τέτοιες 

εκπαιδευτικές δράσεις και συνέργειες, καθώς η κλιματική αλλαγή, οι σημαντικές επιδράσεις της στα

ποτάμια και γενικότερα στα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα, η άμεση σύνδεσή της με φυσικές 

καταστροφές, καθιστούν αναγκαία την επαναπροσέγγιση των προτεραιοτήτων και στόχων που

συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Πεποίθησή

μου είναι ότι τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα, θα πρέπει πλέον να έχουν ως βασικούς στόχους

την ενεργοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας, τη διάδοση και την αύξηση της πληροφόρησης ως προς

τους κινδύνους, τις επενδύσεις στην πρόληψή τους και βέβαια την ετοιμότητα άμεσων παρεμβάσεων

αντιμετώπισης καταστροφών. Οφείλω να τονίσω πως δέσμευση της διοίκησής μας είναι ότι ο Δήμος

Μουζακίου, σε αγαστή συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ και τους αρμόδιους φορείς, θα συνεχίσει εντατικά τη

μεγάλη προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον, προς όφελος των δημοτών και του τόπου μας.





Μόνικα Καραμαλάκου Λάππα, 

Αν. Διευθύντρια της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την 

Αειφορία, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έντυπη έκδοση των εργασιών που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Δευκαλίωνας: «Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες».  

Η καθημερινότητα, που βιώνουμε όλοι και όλες, επιβεβαιώνει καθημερινά, και συχνά με 

δυσάρεστο τρόπο, ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της θα αποτελούν αναμφίβολα σταθερό 

θέμα προβληματισμού κατά τις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλα ενισχύει την πεποίθηση για την 

αναγκαιότητα ενδυνάμωσης και διεύρυνσης της κουλτούρας που οικοδομεί η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση.  

Το πρόγραμμα Δευκαλίωνας: «Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» , το οποίο αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ Κύκλος)»,

μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσεται 

λειτουργικά στο σύνολο των δράσεων οι οποίες προάγουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την 

κουλτούρα της.  

Μέσα από τις δράσεις και τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί, οι μαθητές και οι 

μαθήτριες μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι, μαθαίνουν να αυτενεργούν και να ερευνούν, να μοιράζονται 

γνώσεις και εμπειρίες αλλά και να αγαπούν και να προστατεύουν το περιβάλλον, καλλιεργώντας αξίες 

ζωής. Ειδικότερα, μέσα από τη βιωματική προσέγγιση των φυσικών φαινομένων και τη γενικότερη 

συμπεριφορά της φύσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες κατακτούν τις σχετικές δεξιότητες, την 

ενσυναίσθηση και την κριτική σκέψη, αλλά και αξίες, όπως ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η

αφοσίωση στα ανθρώπινα δικαιώματα και το ενεργό ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τις φυσικές

καταστροφές. Σε τελική ανάλυση, εξελίσσονται σε ενεργά μέλη της κοινωνίας των πολιτών, χτίζουν 

δημιουργικά τη συνολική πολιτειότητά τους, ιδιαίτερα στον τομέα του περιβάλλοντος και της 

κλιματικής ισορροπίας, με την πρόταξη της οικολογικής συνείδησης, η οποία σε τελική ανάλυση 

οφείλει να κατευθύνει τον σημερινό παγκόσμιο πολίτη.  

Από την πλευρά μου, εκφράζω ειλικρινή και θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές 

αυτής της προσπάθειας και εύχομαι όλοι οι σπουδαίοι και υψηλοί στόχοι που τέθηκαν εξαρχής να 

υλοποιηθούν, για το καλό της κοινωνίας και ιδιαίτερα των μαθητών και των μαθητριών μας.

  

 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες



Ευθύμιος Λέκκας, 

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ - 

Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 

 

Από τα αρχαία χρόνια η καταστρεπτικότητα των πλημμυρών συμβαδίζει με την ανάγκη του 

ανθρώπου να ζήσει και να αναπτυχθεί σε εύφορα πλημμυρικά πεδία. Τα τελευταία όμως χρόνια, η 

σημασία των πλημμυρών έχει με τραγικό τρόπο αναδειχθεί τόσο στη συνείδηση των πολιτών όσο 

και των αξιωματούχων σε όλη την υφήλιο. 

Τα πρόσφατα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας, όπως οι μεγάλες καταστροφές 

στη Μάνδρα, στην Καρδίτσα, στην Εύβοια και αλλού, επιβεβαιώνουν τα επιστημονικά ευρήματα 

που δείχνουν ότι η συχνότητα καταστρεπτικών πλημμυρών, καθώς και οι επιπτώσεις σε υποδομές 

και περιουσίες αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, καθιστούν τις πλημμύρες  

ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, τα οποία 

καλείται να αντιμετωπίσει η κοινωνία μας. 

Η αύξηση αυτή των πλημμυρών αποτελεί αντικείμενο διεθνούς προβληματισμού και

διερεύνησης, ιδιαίτερα λόγω των σημαντικών βλαβών που προκαλούν, της απώλειας μεγάλου 

αριθμού ανθρώπινων ζωών, αλλά και της αστοχίας μεγάλου ποσοστού τεχνικών έργων κατά την 

εκδήλωσή τους. Ειδικότερα δε, η σύνδεση των πλημμυρών με την επαπειλούμενη κλιματική αλλαγή 

δημιουργεί την ανάγκη για ενδελεχή έρευνα και για υλοποίηση μέτρων προστασίας. 

Ένα από τα αποτελεσματικότερα βήματα που λαμβάνουν οι σύγχρονες κοινωνίες στην 

προσπάθεια μείωσης και μετριασμού του κινδύνου πλημμυρών είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση 

του πληθυσμού ώστε να αναγνωρίζει τους κινδύνους, να ενισχύει την προστασία του ατόμου και 

της οικογένειας, καθώς και την προστασία της περιουσίας, με απώτερο στόχο να ενισχυθεί η 

ανθεκτικότητα της κοινωνίας μέσα από την προσπάθεια των πολιτών ως μονάδες και ως ομάδες. 

Παράλληλα, έχει καταστεί σαφές ότι η εκπαίδευση των αξιωματούχων και η ενημέρωση των 

ηγετών προωθεί την πρόληψη και την ετοιμότητα σε πολλά επίπεδα, ενώ ενισχύει τις πιθανότητες 

προσαρμογής σε ένα μέλλον πιο επικίνδυνο και πιο απαιτητικό από πλευράς πολιτικής προστασίας. 

Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης συχνότητας των πλημμυρών, και την εμφάνιση ολοένα και 

περισσότερων ακραίων φαινομένων η εκπαίδευση, ειδικά σε μικρές ηλικίες, μοιάζει ένα από τα  

μεγαλύτερα όπλα που έχουμε ως κοινωνία για να ζήσουμε με τον κίνδυνο των πλημμυρών, να 

προσαρμοστούμε στο νέο κλιματικό καθεστώς και να αναπτυχθούμε ως κοινωνία με βιώσιμο τρόπο 

δίπλα στα όμορφα ποτάμια της χώρας μας.

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες



Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ -  

Φυσική Γεωγραφία & Μορφοτεκτονική 

 

Με τον όρο «ποταμός» ονομάζουμε το σύστημα των εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει στην 

επιφάνεια του εδάφους μεταφέροντας το επιφανειακό νερό και τα φερτά υλικά που συγκεντρώνονται 

σε μια λεκάνη απορροής προς την εκβολή του στη θάλασσα. Αυτή η επιμήκης μάζα νερού που 

ονομάζεται ποταμός αποτελεί πηγή ζωής για τα ζώα, τα φυτά και πρωτίστως τον άνθρωπο. Η 

προστασία και η βιώσιμη διαχείριση των ποταμών αποτελεί μέλημα τόσο του Κράτους όσο και των 

πολιτών της χώρας μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις οδηγίες της προς τα κράτη μέλη αναφέρει ότι μια 

αποτελεσματική και συνεκτική πολιτική υδάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ευαισθησία των 

υδάτινων οικοσυστημάτων. Εργαλείο σε αυτήν την πολιτική αποτελεί η διάχυση της γνώσης και της 

πληροφορίας προς τους πολίτες της. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Μουζακίου καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το 

κενό στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των ποτάμιων συστημάτων. Οι νέοι πρέπει να έρθουν σε επαφή 

με τον ποταμό. Να αποκτήσουν βιωματικές γνώσεις για τη λειτουργία του, τη βιοποικιλότητά του, 

τις ανθρώπινες πιέσεις και τέλος τον κίνδυνο που πρέπει να διαχειριστούν κατά τις πλημμυρικές 

εξάρσεις του. Ο ποταμός δεν είναι απρόβλεπτος, αλλά έχει κανόνες στη λειτουργία του. Κανόνες, 

που είναι ίδιοι για όλα τα ποτάμια του κόσμου από τα μεγαλύτερα έως τα μικρότερα. 

Η καινοτομία του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί 

σε κάθε σχολείο που βρίσκεται κοντά σε έναν ποταμό. Δεν είναι απαραίτητο ο ποταμός αυτός να 

έχει συνεχόμενη ροή, γιατί η εκπαίδευση δεν επικεντρώνεται μόνο στο νερό του ποταμού, αλλά και 

στα υλικά που μεταφέρει, τις κοίτες που αλλάζει, τα ίχνη που αφήνει, τα φυτά που αναπτύσσονται 

στην κοίτη και τις όχθες του, τα ψάρια στο νερό, τα πουλιά στα δέντρα, το κλίμα που διαμορφώνει 

κ.λπ. Η εκπαίδευση των νέων θα αποτελέσει ανάχωμα στις ανθρώπινες δραστηριότητες και πιέσεις 

που υποβαθμίζουν την οικολογική ποιότητα και τη λειτουργικότητα των ποταμών, δίνοντας χώρο στην

ανάπτυξη νέων ιδεών προστασίας και αειφορίας των ποτάμιων οικοσυστημάτων· Συμβάλλοντας έτσι 

στην εφαρμογή καλυτέρων περιβαλλοντικών επιλογών για έναν πιο πράσινο και βιώσιμο πλανήτη. 

Το ΚΠΕ Μουζακίου με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο 

στην ανάγκη των κατοίκων της Καρδίτσας, αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα, να κατανοήσουν το 

καταστροφικό πλημμυρικό επεισόδιο που προκλήθηκε από την κακοκαιρία Ιανός. Είμαι βέβαιος 

ότι σε περιοχές δύσκολες εξαιτίας της γεωμορφολογίας τους στην αντιμετώπιση του πλημμυρικού 

κίνδυνου όπως αυτές της δυτικής Θεσσαλίας, η διαμόρφωση κανόνων πρόληψης των πλημμυρικών 

κινδύνων στη συνείδηση των πολιτών θα συμβάλει σημαντικά στην πολιτική προστασία. 
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 Γεωργία Λιαράκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ - Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

 Κώστας Γαβριλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

Η κλιματική αλλαγή κάνει όλο και πιο αισθητή την παρουσία της. Και μπορεί οι επιστήμονες 

να έκρουαν εδώ και δεκαετίες τον κώδωνα του κινδύνου όμως τα τελευταία χρόνια, όλοι πλέον 

αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι η αλλαγή αυτή μας αφορά όλους και επηρεάζει τις ζωές μας. 

Δεν είναι πλέον ένα φαινόμενο που λιώνει τους πάγους στην απομακρυσμένη Αρκτική ή απειλεί να 

εξαφανίσει κάποια μακρινά νησιά του Ειρηνικού. Η κλιματική αλλαγή έχει χτυπήσει πλέον την πόρτα 

μας, αλλάζει τα δεδομένα μας, διαμορφώνει νέα δεδομένα για τις κοινότητές μας. 

Ο εκπαιδευτικός κόσμος δεν μένει αμέτοχος στην προσπάθεια ενεργοποίησης της κοινωνίας 

για την αντιμετώπιση του φαινόμενου. Ακόμα και μέσα στο υπερφορτωμένο σχολικό πρόγραμμα 

της χώρας μας, δράσεις για την κλιματική αλλαγή έχουν αρχίσει να κάνουν σταδιακά την εμφάνισή 

τους στα σχολεία, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιδαγωγικά υλικά που αφορούν διάφορες 

διαστάσεις της οργανώνονται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

Τι το διαφορετικό λοιπόν έχει το παρόν υλικό που εξετάζει το ζήτημα των πλημμυρών; Ποιο 

είναι νέο στοιχείο που μας εντυπωσίασε περισσότερο και αποφασίσαμε να αναδείξουμε σε αυτόν

τον σύντομο χαιρετισμό; 

Η σημαντικότερη πρωτοτυπία του Δευκαλίωνα έγκειται, κατά τη γνώμη μας, στη σύνθεση 

της ομάδας που το ανέπτυξε. Εξήντα εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν από 

κοινού ένα έργο για τα σχολεία της χώρας μας. Εκπαιδευτικοί από διάφορα Κέντρα Εκπαίδευσης 

για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, υπηρετούντες σε 

Εργαστηριακά Κέντρα, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί της πράξης από όλες τις σχολικές 

βαθμίδες - Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ - με διάφορες ειδικότητες, 

ακόμα και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί με μακρόχρονη εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση 

ανάπτυξαν όλοι μαζί τον Δευκαλίωνα. Και η ομάδα μεγαλώνει, αν συνυπολογίσουμε και τους 22

πανεπιστημιακούς και ερευνητές που λειτούργησαν ως κριτικοί αναγνώστες των δραστηριοτήτων. 

Αυτό το εγχείρημα μας παραπέμπει στον τρόπο λειτουργίας της συμμετοχικής δημοκρατίας. 

Άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, εμπειρίες και θέσεις στο σύστημα συνεργάστηκαν ισότιμα και 

αρμονικά, συνεισφέροντας ο καθένας με τον τρόπο του στο κοινό έργο. Χρειάστηκε να παρθούν 

αποφάσεις, να γίνουν διακανονισμοί, να κτιστούν συναινέσεις. Και λειτούργησε! Από αυτή την άποψη

ο Δευκαλίωνας είναι κάτι παραπάνω από ένα ακόμα εκπαιδευτικό υλικό. Είναι ένα παράδειγμα ότι 

ο εκπαιδευτικός κόσμος μπορεί να λειτουργήσει συλλογικά, να συνενώσει τις δυνάμεις του και να 

παράξει ένα αποτέλεσμα που μας κάνει όλους περήφανους!
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Δρ Βασίλειος Κωτούλας, 

Οργανωτικός Συντονιστής - Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας 

Πολλαπλά τα μηνύματα της δράσης του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία Μουζακίου. Σε ελάχιστο χρόνο μετέτρεψε το μούδιασμα και όλα τα αρνητικά αποτελέσματα 

από την καταστροφή της περιοχής από τον «Ιανό» σε δημιουργία, καταθέτοντας την απόλυτη άποψη

πως πρέπει να ξέρουμε για να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε παρόμοια φαινόμενα 

και αναδεικνύοντας συνεργατικές πρακτικές. 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Θεσσαλίας ζήσαμε αυτή την προσπάθεια από κοντά και έχουμε να λέμε μόνο θετικά. Αρχικά ήταν 

οι εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στο πλαίσιο ενημέρωσης για τα πλημμυρικά φαινόμενα στα οποία

η πληροφορία που παρουσιάστηκε εκτός από υψηλού επιστημονικού επιπέδου ήταν απόλυτα 

οργανωμένη και εστιασμένη. Όσες/Όσοι παρακολουθήσαμε τις δράσεις αυτές, ενημερωθήκαμε 

ουσιαστικά. 

Ήταν όμως και κάποιες άλλες διαστάσεις που αναδείχθηκαν σε αυτές τις ενημερωτικές 

εκδηλώσεις, η ζεστασιά, η κατανόηση, ο σεβασμός, η συνεργασία, το καλό κλίμα, η συμπόρευση. 

Η μεγάλη «οικογένεια» της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι φίλοι, οι συνεργάτες και πώς 

μετουσιώνονται και συνδυάζονται όλα αυτά στην ανάπτυξη μιας δράσης! Μετά, όταν ξεκίνησε η

κατάθεση των εργασιών και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία για την ανατροφοδότησή τους ώστε 

αυτές να βελτιωθούν και να αποτελέσουν το έργο που βλέπουμε εδώ, νιώσαμε πως προσφέρουμε 

ουσιαστικά καθώς δημιουργήθηκε μια δεξαμενή μελετών που καλύπτουν το θέμα από κάθε άποψη, 

δημιουργώντας τη βάση για ουσιαστική ενημέρωση και οργάνωση του πλαισίου. 

Δημιουργήθηκε με τον τρόπο αυτό κάτι που έλειπε από τη βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση

αυτών των ανεπιθύμητων καταστάσεων. Και έγινε δυνατό μέσα στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα, 

γιατί αγκαλιάστηκε από εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας που κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Θερμά 

συγχαρητήρια από τη θέση αυτή στα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΕΠΕΑ Μουζακίου, στους 

συγγραφείς των προτάσεων για την πληρότητα και την καινοτόμα ματιά που έδωσαν στο θέμα,

αλλά και σε όλες και όλους που πάσχισαν για την οργάνωση και τον προγραμματισμό των εργασιών! 

Ευχόμαστε τέτοιες κωδικοποιήσεις μελετών να υπάρξουν κι άλλες, καθώς έτσι στηρίζεται ουσιαστικά 

το έργο των εκπαιδευτικών που είναι η προετοιμασία των παιδιών μας για ένα πιο ασφαλές αύριο,

με σεβασμό στη φιλοσοφία της αειφορίας σε κάθε επίπεδο.
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Αντωνίου Αντώνιος  
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ Μαγνησίας 
Δάσκαλος ΠΕ70 

Αντωνίου Ευαγγελία 
Τάξη υποδοχής ΖΕΠ, 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 
Δασκάλα ΠΕ70 

Αργυροηλιόπουλος Γεώργιος 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καλαμάτας 
Δάσκαλος ΠΕ70 

Ασλάνη Άννα 
1ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου 
Νηπιαγωγός ΠΕ60 

Ατζέμη Αναστασία 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καστοριάς 
Δασκάλα ΠΕ70 

Βασιλείου Αναστάσιος 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καστοριάς 
Γεωπόνος ΠΕ88.01 

Βλάχος Ιωάννης 
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐας 
Γεωλόγος ΠΕ04.05 



Βούλγαρη Βαΐα 
1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας 
Μηχανολόγος ΠΕ82 

Γκανάτσιος Ανδρέας 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κισσάβου - Ελασσόνας 
Αγγλικών ΠΕ06 

Γούλα Μαρία 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μακρινίτσας 
Δασκάλα ΠΕ70 

Γραμμένος Κωνσταντίνος 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μουζακίου 
Φιλόλογος ΠΕ02 

Γρηγορίου Μαγδαληνή 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καστοριάς 
Βιολόγος ΠΕ04.04 

Ευαγγέλου Αθανάσιος 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καστοριάς 
Πληροφορικής ΠΕ86 

Ευσταθίου Χρήστος 
ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων 
Πληροφορικής ΠΕ86 

Ζαμπάλου Στέλλα 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μουζακίου 
Δασκάλα ΠΕ70 

Ιππέκη Βασιλική 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 
Δασκάλα ΠΕ70 

Καλαμπαλίκη Χαρίκλεια 
Σε σύνταξη 
Μαθηματικός ΠΕ03, πρώην μέλος ΚΠΕ Μουζακίου 

Κανδύλα Ολυμπία 
2ο Δ.Σ. Αρχανών 
Δασκάλα ΠΕ70 

Κανταράκη Σοφία 
Πρώην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Μαγνησίας 
Φιλόλογος ΠΕ02 

Καραμπίνας Φίλιππος 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κόνιτσας 
Γυμναστής ΠΕ11 
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Κουτμάνης Παναγιώτης 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Στυλίδας - Υπάτης 
Βιολόγος ΠΕ04.04 

Κουτσώνης Ευάγγελος 
1ο ΕΠΑ.Λ. Λαμίας 
Γεωπόνος ΠΕ88.01 

Λέντζα Ευαγγελία 
Σε σύνταξη 
Νηπιαγωγός ΠΕ60 

Λιόλιου Κωνσταντίνα 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καστοριάς 
Δασκάλα ΠΕ70 

Μαγγίνα Ουρανία 
Εργαστηριακό Κέντρο Καρδίτσας 
Ηλεκτρολόγος ΠΕ83 

Μακέλη Γραμματή 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μακρινίτσας 
Δασκάλα ΠΕ70 - Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ87.06 

Μαρτιμιανάκη Άννα 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Αρχανών 
Φιλόλογος ΠΕ02 

Μιχελάκη Δέσποινα 
Σε σύνταξη 
Θεολόγος ΠΕ01, πρώην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Μπαλατσού Γεωργία 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μουζακίου 
Θεολόγος ΠΕ01 

Μυλωνά Μαρία 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μολάων 
Γαλλικών ΠΕ05 

Νεανίδου Αικατερίνη 
2ο Νηπιαγωγείο Κρεμαστής Ρόδου 
Νηπιαγωγός ΠΕ60 

Ντάγκα Χριστίνα 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κόνιτσας 
Αγγλικών ΠΕ06 

Ντάνης Αντώνιος 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μουζακίου 
Χημικός ΠΕ04.02 
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Ντανόπουλος Δημήτριος 
18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
Δάσκαλος ΠΕ70 

Ντεμιρτζή Δήμητρα 
Νηπιαγωγείο Κάτω Σχολαρίου Θεσσαλονίκης 
Νηπιαγωγός ΠΕ60 

Παπαγεωργίου Μαρίνα 
Σε σύνταξη 
Γεωλόγος ΠΕ04.05, πρώην Υπεύθυνη ΚΠΕ Στυλίδας - Υπάτης 

Παπαδάκης Νικόλαος 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μολάων 
Φυτικής Παραγωγής ΠΕ88.02 

Παπαδημητρίου Ευθύμιος 
Διευθυντής 2ου ΓΕ.Λ. Σταυρούπολης 
Φιλόλογος ΠΕ02 

Παπαϊωάννου Ιωάννα 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αχαΐας 
Γεωλόγος ΠΕ04.05 

Πετρίδου Βαρβάρα 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Β΄Αθήνας 
Μηχανολόγος ΠΕ82 - Γεωλόγος ΠΕ04.05 

Πούλου Φωτεινή 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μολάων 
Γυμνάστρια ΠΕ11 

Ραβάνη Ιωάννα 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καλαμάτας 
Πληροφορικής ΠΕ86 

Ριφάκη Νικολέτα 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου 
Δασκάλα ΠΕ70 - Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος ΠΕ88.05 

Σλαυκίδης Γεώργιος 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου 
Νηπιαγωγός ΠΕ60 

Σμπαρούνης Θεμιστοκλής 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Αργυρούπολης 
Βιολόγος ΠΕ04.04 

Σπανός Σεραφείμ 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας 
Φυσικός - Μετεωρολόγος ΠΕ04 
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Σπαρτινού Μαρία - Γεωργία 
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κυκλάδων 
Βιολόγος ΠΕ04.04 

Σπυράκης Σταύρος 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Ομηρούπολης Χίου 
Δάσκαλος ΠΕ70 

Στυλιάδης Κωνσταντίνος 
Σε σύνταξη 
Βιολόγος ΠΕ04.04 

Συργιάννης Χαράλαμπος 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Πεταλούδων Ρόδου 
Τεχνολόγος ΠΕ84 

Σφακιανάκη Μαρία 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Αρχανών 
Γεωπόνος ΠΕ88.01 

Τριανταφύλλου Σταυρούλα 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Δραπετσώνας 
Φιλόλογος ΠΕ02 

Τσιροπούλου Σοφία 
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Έβρου 
Βιολόγος ΠΕ04.04 

Τσούρα Αγγελική 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κρεστένων 
Φιλόλογος ΠΕ02 

Υφαντής Γεώργιος 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου 
Βιολόγος ΠΕ04.04 

Φανιουδάκη Ελένη 
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Αρχανών 
Αγγλικών ΠΕ06 
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Κριτικοί αναγνώστες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του

"Δευκαλίωνα: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες" 

(Κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Βουβαλίδης Κωνσταντίνος 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ - Φυσική Γεωγραφία 

& Μορφοτεκτονική 

Γαβριλάκης Κώστας 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

Γεωργόπουλος Αλέξανδρος 

Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Διακάκης Μιχαήλ 

Δρ. Γεωλόγος, Εξωτερικός συνεργάτης ΕΚΠΑ - Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 

Ευελπίδου Νίκη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ - Γεωμορφολογία και Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών 

Θεοδοσόπουλος Δημήτριος 

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ - Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας "Γεωμυθική" 

Καμαρινού Δήμητρα 

Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών 

Κωτούλας Βασίλειος 

Δρ. Επιστημών του Ανθρώπου ΠΤΕΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΑΠ - Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση 

Λέκκας Ευθύμιος 

Πρόεδρος Τμήματος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ - Δυναμική, Τεκτονική 

και Εφαρμοσμένη Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 

Λιαράκου Γεωργία 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ - Εκπαίδευση 

για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
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Μαγουλιώτης Απόστολος 

Τέως Πρόεδρος Τμήματος, Τέως Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Μακρή Κική 

Δρ. Γεωλόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΙΕΠΒΑ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Μαριολάκος Ηλίας 

Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ 

Μάρκου Σμάρω 

Κοινωνική Λειτουργός, Οικογενειακή Θεραπεύτρια - Επόπτρια - Εκπαιδεύτρια 

Μουστάκας Λουκάς 

Διδάσκων, ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου - Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αειφόρος Ανάπτυξη και Εκπαιδευτική 

Έρευνα 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες 

Αγωγής 

Παπανικολάου Αναστάσιος 

Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Πήλιουρας Παναγιώτης 

Δρ. Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Σύμβουλος Α' του ΙΕΠ - Αξιολόγηση και Επιμόρφωση 

Σιούτας Μιχαήλ 

Δρ. Μετεωρολογίας ΑΠΘ, Μαθηματικός - Μετεωρολόγος Α΄ Τάξης της ΕΜΥ, Προϊστάμενος Μελετών, 

Εφαρμογών & Επικοινωνίας Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών-ΕΛΓΑ Αεροδρομίου «Μακεδονία» 

Ταμουτσέλη Κωνσταντίνα 

Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Τσεβρένη Ίριδα 

Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Ψιλοβίκος  Άρης 

Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας - Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - 

Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
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Πλαίσιο Λειτουργίας

της ομάδας “Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες” 
 

Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του υλικού, ως παιδαγωγική προσέγγιση, 

προτείνεται η συστημική προσέγγιση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλες τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό στα θεωρητικά πλαίσια της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Προτείνεται η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στη βάση των τριών κατευθύνσεων της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δηλαδή: 

α) η εκπαίδευση γύρω από το περιβάλλον, η οποία θα περιλαμβάνει την προετοιμασία και 

το πληροφοριακό υπόβαθρο εμπλοκής των μαθητών στις δραστηριότητες, 

β) η εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον, η οποία θα περιλαμβάνει τις βιωματικές πράξεις 

και δράσεις των μαθητών και θα αποτελεί την καρδιά των δράσεων και 

γ) την εκπαίδευση για το περιβάλλον, που αφορά την επεξεργασία των γνώσεων, στάσεων 

και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν και την εσωτερίκευση, την προσωπική στάση των μαθητών, όσον 

αφορά στην υιοθέτηση κανόνων αξιών και αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

στάση τους στο συγκεκριμένο πρόβλημα των πλημμυρών. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να αφορά 

μερική ή ολική ανάπτυξη δραστηριοτήτων, δηλαδή να γίνεται ή στο σύνολο των δραστηριοτήτων, 

που μπορούμε να προτείνουμε, ή να γίνεται ανά άξονα θεματικό, όπως αυτοί περιγράφηκαν 

παραπάνω. Αυτό εξασφαλίζει την αυτονομία στην προσέγγιση για κάθε ξεχωριστή ενότητα του 

θέματος από εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι απλές, κατανοητές, ανακαλυπτικές, βιωματικές, να 

προωθούν την κριτική σκέψη, τη συνεργασία, τη συμμετοχική διάθεση των μαθητών και να 

ακολουθούν τη διεπιστημονικότητα. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

Είναι αυτονόητο ότι σε αυτές θα χρησιμοποιηθούν διδακτικές τεχνικές για την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης, που ήδη χρησιμοποιούμε στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ως διδακτικά μας 

εργαλεία, όπως συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, διαλογική αντιπαράθεση, η μελέτη έρευνας

παιδιού, η τεχνική επίλυσης ενός προβλήματος, παιχνίδια ρόλων - μέθοδοι προσομοίωσης και 

βιωματικές δράσεις. Επίσης, οτιδήποτε άλλο θεωρούμε καταλληλότερο κάθε φορά για την 

απόκτηση γνώσης και προετοιμασίας των μαθητών σχετικά με την αντιμετώπιση των πλημμυρικών 

φαινομένων σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, διαμορφώνοντας έτσι και τον μελλοντικό 

ενεργό πολίτη. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι δράσεις θα πρέπει να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το ηλικιακό επίπεδο 

των μαθητών: 

1. Νηπιαγωγείο και πρώτες τάξεις Δημοτικού 

2. Δημοτικό - Γυμνάσιο 

3. Λύκειο και να είναι προσαρμοσμένες ανάλογα. 

ΜΟΡΦΗ 

Το υλικό, όπως προτάθηκε, θα έχει ψηφιακή μορφή για να μπορεί κάθε εκπαιδευτικός να

εκτυπώνει τις δράσεις που τον ενδιαφέρουν για τους μαθητές του και μπορεί να υπάρχουν 

παραπομπές σε ηλεκτρονικούς συνδέσμους, όπου μπορεί να αναπτύσσουμε μία σειρά από 

διαδικτυακές δράσεις όπως παιχνίδια, κουίζ, παζλ, πληροφοριακό υλικό στο διαδίκτυο κ.ά. Για τον 

σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί και μια ιστοσελίδα στη διεύθυνση: http://deukalion.sch.gr/wp/. 

Αργότερα, αν υπάρξουν οι ανάλογες συνθήκες, θα μπορεί να εκτυπωθεί. Το κυρίαρχο, όμως, θα 

είναι οι βιωματικές δράσεις.  

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, που έχουν εμπειρίες από την εκπαίδευση για τις 

πλημμύρες, τονίζεται ότι είναι σημαντικό η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις τοπικές συνθήκες, 

να εξετάζει τη βιωσιμότητα του τόπου και να ασχολείται με τη διαμόρφωση του τοπίου. Επίσης, η 

δημιουργία συναισθήματος παίζει ρόλο για μεγαλύτερη συμμετοχή και αποτελεσματικότερη 

μάθηση. Ακόμη, παράγοντες στους οποίους πρέπει να δοθεί σχετικά μεγαλύτερη βαρύτητα, αλλά 

όχι αποκλειστικότητα, είναι η κλιματική κρίση και η ατομική προστασία και πρόληψη.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι δραστηριότητες θα ακολουθούν, για λόγους ομοιομορφίας, μια φόρμα, που προέκυψε 

λαμβάνοντας υπόψη, τον διάλογο και τις προτάσεις των συμμετεχόντων. Όπου είναι απαραίτητο 

θα συνοδεύεται και από γλωσσάρι. Το θεωρητικό υπόβαθρο θα είναι απλό, κατανοητό και μικρό σε 

έκταση, όσο χρειάζεται για την κατανόηση και εκτέλεση της δραστηριότητας.  

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις ΠλημμύρεςΔευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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ΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τίτλος: 

Θεματική ενότητα: 
Π.χ. Αίτια πλημμυρών 

*αναφορά στη θεματική της ομάδας εργασίας 

Ομάδα στόχος: 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι: 

Απευθύνεται σε μαθητές ………………… (Νηπιαγωγείου/Δημοτικού/……) 

Στόχοι: Οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Να γνωρίσουν …… 

 Να ευαισθητοποιηθούν …… 

Τύπος 

δραστηριότητας: 

Για παράδειγμα: 

Παιχνίδι ρόλων, πείραμα, κατασκευή, Debate, ψυχοκινητικό παιχνίδι …… 

*Θα χρησιμεύσει για τη δημιουργία ευρετηρίου δραστηριοτήτων 

Διάρκεια: 
Για παράδειγμα:

1 διδακτική ώρα 

Υλικά: 

Για παράδειγμα: 

 Χαρτί Α4 

 Μαρκαδόροι 

…… 

*Αναφέρονται και τα ψηφιακά εργαλεία που ίσως χρησιμοποιηθούν π.χ. 

Google maps, padlet, mentimeter  

Προετοιμασία -

Υπόβαθρο: 

*Θεωρητικό υπόβαθρο ή ό,τι άλλο θα βοηθήσει τον/την εκπαιδευτικό στην 

υλοποίηση 

Στάδια υλοποίησης: 

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση: 
Για παράδειγμα: 

 Απόκομμα εφημερίδας 

 Πρόβλημα που συνάντησε ένας/μία μαθητής/τρια 

 Κείμενο στο διαδίκτυο 

 Τοπικό συμβάν 

Ανάπτυξη δραστηριότητας: 

Για παράδειγμα: 

1. Ο/Η εκπαιδευτικός εξηγεί …… 

2. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το επισυναπτόμενο φύλλο Α στον 

διαδραστικό πίνακα …… 

3. Ο/Η εκπαιδευτικός αντιγράφει στον πίνακα το φύλλο εργασίας Β …… 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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4. Οι μαθητές συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας  Β ……  

5. ……… 

6. ……… 

Αναστοχασμός: 

Για παράδειγμα: 

 Συζήτηση (ερωτήσεις από τον/την εκπαιδευτικό, κ.λπ.) 

 Ερωτηματολόγιο 

Πηγές -

Βιβλιογραφία -

Χρήσιμοι 

σύνδεσμοι για τη 

δραστηριότητα: 

Βιβλιογραφία ή κάποια εξωτερική πηγή στο διαδίκτυο 

Λέξεις - κλειδιά: 
Οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση που μπορεί να βοηθήσει στην ταξινόμηση της 

δραστηριότητας. 

Ομάδα σχεδιασμού 

εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας: 

Το πλαίσιο θα συνεχίσει να διαμορφώνεται μέσα από τις συλλογικές λειτουργίες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 

Θα ξεκινήσουν όπως έχουν διαμορφωθεί από την αρχική φόρμα οι οχτώ (8) ομάδες και

στην πορεία θα πορευτούν αυτόνομα, αν χρειαστεί να προσθέσουν νέα μέλη. Μέχρι συγκεκριμένη 

ημερομηνία οι ομάδες θα πρέπει να γνωριστούν για να αρχίσουν την εργασία τους. 

Σε κάθε ομάδα θα υπάρχει ένας συντονιστής, ο οποίος θα ενημερώνει σχετικό Padlet με την 

πρόοδο των εργασιών, ώστε να έχουν γνώση και οι άλλες ομάδες. Είναι σημαντική αυτή η 

αλληλοενημέρωση για να αρχίσουν να συνδέονται όλες οι ομάδες και να υπάρξει μια σύγκλιση.

Επίσης, κάθε 15 μέρες θα υπάρχει μια τηλεσυνάντηση της συντονιστικής με τους εκπροσώπους 

των ομάδων για αλληλοενημέρωση. 

Θα δημιουργηθούν δύο (2) επιπλέον ομάδες: 

 Η μια ομάδα αφορά στη δημιουργία ενός ψηφιακού διαδραστικού χάρτη.  

 Η άλλη ομάδα θα σχεδιάσει ένα σχολικό πρόγραμμα, ώστε να το χρησιμοποιήσουν οι 

εκπαιδευτικοί σαν οδηγό και να το προσαρμόζουν τοπικά. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορεί 

να δημιουργούν το πρόγραμμά τους επιλέγοντας δραστηριότητες από την τράπεζα 

δραστηριοτήτων που θα δημιουργηθεί. 

Τέλος, οι ομάδες θα ανεβάζουν βιβλιογραφικό υλικό στους διαμοιράσιμους φάκελους. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ - ΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ; 

Παίρνοντας υπόψη τη διάθεσή τους να βοηθήσουν στο εγχείρημα, αλλά και τον 

περιορισμένο τους χρόνο, τους ζητάμε: 

 Βιβλιογραφία και 

 Τις συμβουλές/εκτίμηση/παρατηρήσεις τους στις δραστηριότητες που προτείνουμε (3-4 

στον αριθμό στον καθένα ανάλογα την ειδίκευσή του). Κάθε ομάδα θα δρα αυτόνομα στην 

περίπτωση που χρειάζεται να έρθει σε επαφή με κάποιον Πανεπιστημιακό ή ειδικό. Αν 

χρειάζεται βοήθεια, μπορεί να απευθύνεται στο συντονιστικό. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης 

Δρ Νικολέτα Ριφάκη  
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Οι πλημμύρες ως φυσική καταστροφή 

1. Πλημμυρικός κίνδυνος και επίδραση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (συνέπειες) 

2. Παράγοντες που επιδρούν στις πλημμύρες (φυσικά αίτια) 

3. Ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβάσεις στην αλλαγή του περιβάλλοντος και στη δημιουργία

πλημμυρών (ανθρωπογενή αίτια) 

4. Οι επιπτώσεις των πλημμυρών στον κόσμο και στην Ελλάδα (κοινωνικές, οικονομικές και άλλες)

 

1. Πλημμυρικός κίνδυνος και επίδραση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (συνέπειες) 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να 

προκαλέσουν θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών και ζημιές στο περιβάλλον, να θέσουν σοβαρά 

σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και να υπονομεύσουν τις οικονομικές δραστηριότητες (Οδηγία 

2007/60/ΕΚ). Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 31822/1542/Ε103

(ΦΕΚ 1108/Β/21-07-2010). Οι πλημμύρες ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών

καταστροφών, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α-1-1 της ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423/Β΄/2003)

«Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», γιατί μπορεί να θέσουν 

σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων με δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία και 

τις υποδομές της χώρας (Γ.Γ.Π.Π., 2017). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) και η παγκόσμια βάση δεδομένων 

για τις φυσικές καταστροφές EM-DAT (Emergency Events Database) ταξινομούν τις πλημμύρες στις 

υδρολογικές φυσικές καταστροφές. Σαν φυσικό φαινόμενο οι πλημμύρες είναι ένα δυναμικό, βίαιο 

φαινόμενο, εξαιρετικά επικίνδυνο, που εμφανίζεται σε γενικές γραμμές απρόβλεπτα και αφήνει 

ελάχιστα χρονικά περιθώρια αντίδρασης για την αντιμετώπισή του. Έχει καταγραφεί πως από τις 

φυσικές καταστροφές είναι το φαινόμενο με τον πιο σημαντικό βαθμό επανεμφάνισης. 

Πλημμυρικό φαινόμενο 
Πηγή εικόνας: https://pixabay.com/images/id-3067060/ 

29

https://pixabay.com/images/id-3067060/


Οι επιπτώσεις των πλημμυρών αφορούν τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές κοινωνικό και 

οικονομικό περιβάλλον. 

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον εντοπίζονται: 

α. στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 

1. αλλοίωση του τοπίου 

2. διάβρωση εδάφους 

3. καταστροφή υγροτόπων, μείωση βιοποικιλότητας (της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής) 

β. στην υποβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

1. κίνδυνος ή απώλεια ανθρώπινης ζωής  

2. εξάντληση της αντοχής των δικτύων υποδομής (οδικό δίκτυο, δίκτυα νερού και σταθμοί 

ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίες) 

3. καταστροφές σε σπίτια, κτήρια και κοινωνικές υπηρεσίες 

4. καταστροφές στον γεωργικό, κτηνοτροφικό και παραγωγικό τομέα   

5. υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πληγεισών περιοχών 

6. απόθεση μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών που συνοδεύει τα πλημμυρικά φαινόμενα 

7. επιβάρυνση της ανθρώπινης υγείας από φαινόμενα ρύπανσης και μόλυνσης που μπορεί να 

προκληθούν από την κυκλοφορία λυμάτων και βαρέων μετάλλων μέσω των φερτών υλικών, τα 

οποία παρασύρονται με τα πλημμυρικά νερά, ή στις περιπτώσεις που κατακλύζονται εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων ή όταν πλήττονται εργοστάσια με μεγάλες ποσότητες τοξικών χημικών 

προϊόντων 

8. μείωση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού στις πλημμυρισμένες περιοχές 

9. μείωση της αξίας της γης μετά από περίπτωση πλημμύρας, αφού ο κίνδυνος ενός νέου 

πλημμυρικού γεγονότος μειώνει την αγοραστική αξία (σχέση κινδύνου πλημμύρας και αξίας 

κατοικίας) 

Έντονες επιπτώσεις από τις πλημμύρες τόσο σε παγκόσμια κλίμακα, όσο και στη Μεσόγειο και τη 

χώρα μας, υφίστανται οι παράκτιες περιοχές λόγω του ότι αποτελούν ευαίσθητα οικοσυστήματα, 

που δέχονται μεγάλη πίεση ως αποτέλεσμα της αστικοποίησης και ακολουθούν οι ορεινές περιοχές, 

λίμνες, ποτάμια και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. 
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Καταστροφή οδικού δικτύου 
Πηγή εικόνας: https://pixnio.com/events-happenings/flooded-roadway 

2. Παράγοντες που επιδρούν στις πλημμύρες (φυσικά αίτια) 

Η πλημμύρα είναι ένας από τους πιο συχνούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. Σε γενικές γραμμές, μια 

πλημμύρα αναφέρεται σε μια υπερβολική συσσώρευση νερού σε μια επιφάνεια της γης, ένα 

γεγονός, όπου το νερό αυξάνεται ή ρέει πάνω από γη, που δεν είναι κατά κανόνα βυθισμένη. 

Μακροπρόθεσμα δεδομένα σχετικά με τις φυσικές καταστροφές υποδηλώνουν ότι πλημμύρες και 

καταιγίδες (που συχνά οδηγούν σε πλημμύρες) είναι μακράν οι πιο συνηθισμένες αιτίες φυσικής 

καταστροφής παγκοσμίως, τα τελευταία 100 χρόνια (Μπάιμπου, 2019).  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) «τα πλημμυρικά φαινόμενα 

αποτελούν μέρος της φυσικής υδρολογικής διεργασίας και συμβαίνουν όταν, κατά διαστήματα, 

μέρος του υδρογραφικού δικτύου δεν δύναται να αποστραγγίσει τον όγκο των υδάτων, που 

απορρέουν με αποτέλεσμα να υπερχειλίζει και τα ύδατα αυτά να καταλαμβάνουν εφήμερα, 

τμήματα της χέρσου».  

Οι πλημμύρες είναι ένα φυσικό φαινόμενο, που συμβαίνει, όταν η χωρητικότητα του συστήματος 

αποστράγγισης δεν μπορεί να διοχετεύσει τον όγκο νερού, που παράγεται από τη βροχόπτωση 

(Βαχαβιώλος, 2011). Οι πλημμύρες οφείλουν την ύπαρξή τους σε πολλούς παράγοντες. Ως 

γενεσιουργές αιτίες εμφανίζονται ατμοσφαιρικά (Wittenberg et al., 2007) ή/και γεωλογικά 

φαινόμενα, καθώς επίσης και ανθρώπινες παρεμβάσεις (Yu et al., 2007 ˙ Angelidis et al., 2010). 
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Αν και η ένταση, η διάρκεια και η χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων αποτελεί σημαντική αιτία 

πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων, η εμφάνιση ενός πλημμυρικού φαινομένου εξαρτάται και 

από ένα πλήθος άλλων παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να δράσουν είτε αποτρεπτικά, είτε 

ενισχυτικά. Τέτοιοι παράγοντες είναι μεταξύ άλλων η ικανότητα του υδρογραφικού δικτύου να 

παροχετεύσει αποτελεσματικά την επιφανειακή απορροή, το μέγεθος και η γεωμορφολογία της 

λεκάνης απορροής, οι χρήσεις γης και ο κορεσμός του επιφανειακού εδάφους από βροχοπτώσεις, 

που προηγήθηκαν. 

Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες πλημμύρες οφείλονται σε φυσικά αίτια. Πολλοί είναι οι παράγοντες, 

που επιδρούν στην πρόκληση πλημμυρών. Η κύρια αιτία είναι οι έντονες βροχοπτώσεις μεγάλης 

διάρκειας ή υψηλής έντασης, δημιουργώντας μεγάλη απορροή σε ποταμούς ή συσσώρευση 

επιφανειακών υδάτων σε περιοχές χαμηλής εκτόνωσης. Βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό 

διάστημα μπορεί να προκαλέσουν σταδιακή αύξηση των ποσοτήτων νερού των ποταμών και αυτό 

μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα στις περιοχές γύρω από ποταμούς για ημέρες ή εβδομάδες. 

Έντονες καταιγίδες και κυκλώνες, μπορεί να προκαλέσουν γρήγορη απορροή και ξαφνικές, αλλά 

σοβαρές πλημμύρες στην κοιλάδα των ποταμών. Η πλημμύρα από αυτά τα γεγονότα είναι συνήθως 

πιο περιορισμένη γεωγραφικά και επιμένει για μικρότερες χρονικές περιόδους, αλλά η ένταση του 

γεγονότος μπορεί να είναι πολύ επιζήμια και επικίνδυνη (Few et al., 2004). Η έντονη βροχή μπορεί, 

επίσης, να προκαλέσει την ανάπτυξη μόνιμων υδάτων σε αστικές περιοχές, όταν ξεπεραστεί η 

ικανότητα των συστημάτων αποστράγγισης. Έντονη κατακρήμνιση μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε 

πλημμύρισμα των αστικών περιοχών, όπου οι υπόνομοι και τα συστήματα αποστράγγισης δεν έχουν 

την ικανότητα να ανταπεξέλθουν στον όγκο του νερού (Menne and Murray, 2013).  

Τα παλιρροϊκά και τα ακραία κύματα είναι η δεύτερη σημαντική αιτία πλημμυρών, φέρνοντας 

θαλάσσιο νερό σε όλη την έκταση πάνω από το κανονικό επίπεδο παλίρροιας. Οι κυκλωνικές 

καταιγίδες μπορεί να δημιουργήσουν μια επικίνδυνη «καταιγίδα» στην οποία η χαμηλή 

ατμοσφαιρική πίεση προκαλεί την άνοδο της θάλασσας και ισχυροί άνεμοι αναγκάζουν το νερό να 

κατευθύνεται στην ακτή (Few et al., 2004).  

Τα περισσότερα πλημμυρικά φαινόμενα είναι αποτέλεσμα δράσης (α) της συνολικής ποσότητας 

αλλά και κατανομής της βροχόπτωσης, (β) της περατότητας του πετρώματος ή του εδάφους και (γ) 

της τοπογραφίας (Kartsios et al., 2015). Η σφοδρότητα της πλημμύρας σχετίζεται κυρίως με την 

ποσότητα και την ένταση της βροχόπτωσης. Οι καταστροφικές πλημμύρες συχνά είναι αποτέλεσμα 

ραγδαίων και έντονων καταιγίδων (Myronidis et al., 2016).  

Οι πλημμύρες μπορούν να πάρουν πολλές μορφές και δύναται να κατηγοριοποιηθούν με βάση δύο 

παράγοντες: την ταχύτητα εκδήλωσης της πλημμύρας και τον αρχικό υποδοχέα του νερού 

(Σαπουντζάκη και Δανδουλάκη, 2016). 

(α) με βάση την ταχύτητα εκδήλωσης της πλημμύρας: σε πλημμύρες πεδίου και ξαφνικές ή 

αιφνίδιες πλημμύρες 

Οι πλημμύρες πεδίου είναι πλημμύρες, οι οποίες παρουσιάζουν βραδεία εξέλιξη. Το πλεονέκτημα 

αυτού του είδους της πλημμύρας είναι ότι έχει μια πιο αργή εκδήλωση, με αποτέλεσμα να 
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εκδίδονται έγκαιρες προειδοποιήσεις και να γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες (Γ.Γ.Γ.Π., 2017 

˙ Μπάιμπου, 2019 ˙ Menne and Murray, 2013). Συνεπώς, δεν προκαλούν μεγάλες καταστροφές,

καθώς μπορούν να προβλεφθούν και είναι ελεγχόμενες. 

Οι τοπικές, ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες (flashfloods), γνωστές και ως πλημμύρες ταχείας 

απόκρισης ή στιγμιαίες-αστραπιαίες, έχουν βασικά χαρακτηριστικά την ορμητικότητα και τη 

γρήγορη εξέλιξή τους. Αυτού του είδους οι πλημμύρες είναι το αποτέλεσμα ατμοσφαιρικών 

διαταραχών, που συνδέονται με ραγδαίες βίαιες καταιγίδες και μεγάλα ποσά βροχής σε σύντομο 

χρονικό διάστημα (WMO, 2011). Εμφανίζονται κυρίως στις μεσογειακές και τις ορεινές περιοχές με 

έντονες κλίσεις εδάφους, σε μικρές λεκάνες απορροής και οφείλονται σε μηχανισμούς μεταφοράς 

βροχόπτωσης, λεπτά εδάφη και υψηλή ταχύτητα απορροής. Οι παράγοντες, που μπορεί να 

συμβάλλουν σε μια αιφνίδια πλημμύρα, είναι μεταξύ άλλων η ένταση της βροχής και η διάρκειά

της, η τοπογραφία, οι συνθήκες του εδάφους, η καταστροφή των δασών και η αστικοποίηση 

(Μπεζιργιαννίδης, 2007). Οι στιγμιαίες ή αιφνίδιες πλημμύρες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους 

ανθρώπους, καθώς συμβαίνουν ξαφνικά και με ελάχιστη προειδοποίηση, ενώ είναι δύσκολο να 

προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν (Kourgialas et al., 2012). Συχνά σχετίζονται με σοβαρές και 

εκτεταμένες καταστροφές σε κτήρια και υποδομές, ιδίως όταν συμβαίνουν ταυτόχρονα με άλλα 

φυσικά φαινόμενα, όπως κατολισθήσεις εδάφους (Βοζινάκη, 2014). 

(β) με βάση τον αρχικό υποδοχέα του νερού: σε χερσαίες ή ποτάμιες και παράκτιες πλημμύρες 

Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες προκαλούνται όταν η χωρητικότητα του φυσικού ή 

ανθρωπογενούς συστήματος αποστράγγισης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον όγκο νερού, που 

παράγεται από ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις μακράς διάρκειας ή από το ξαφνικό λιώσιμο 

χιονιού ή ακόμα και από συνδυασμό των παραπάνω ή και σε περίπτωση ανεπάρκειας 

αντιπλημμυρικών και υδραυλικών έργων. Το αποτέλεσμα είναι να γεμίζουν οι λεκάνες απορροής με 

μεγάλες ποσότητες νερού σε μικρό χρονικό διάστημα και να δημιουργείται μια ξαφνική 

κατακράτηση υδάτων στα γειτονικά εδάφη. Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες ποικίλλουν 

σημαντικά ως προς το μέγεθος και τη διάρκειά τους και διακρίνονται σε πλημμύρες βραδείας ή 

ταχείας εξέλιξης (Γ.Γ.Π.Π., 2017). Στην περίπτωση μεγάλων ποταμών, όπως ο Δούναβης, ο Ρήνος και 

ο Έλβας, οι πλημμύρες μπορεί να εμφανιστούν αρκετό χρόνο μετά τη βροχόπτωση και να 

διαρκέσουν ημέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Εκτεταμένες, μακροχρόνιες πλημμύρες συχνά 

καταλήγουν σε πλημμύρες μεγαλύτερων περιοχών, σχετίζονται με προηγούμενο κορεσμό του 

εδάφους και συμβαίνουν κυρίως στις πεδιάδες, όταν τα χαντάκια ή η οχύρωση κατά μήκος μεγάλων 

ποταμών δεν μπορούν πλέον να αντέξουν το νερό από την υπερχείλιση των ποταμών. Από την άλλη 

πλευρά, οι στιγμιαίες πλημμύρες οφείλονται συνήθως σε πολύ εντατική τοπική βροχόπτωση. 
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Φωτογραφία πλημμύρας ποταμού στη Γερμανία 
Πηγή εικόνας: https://pixabay.com/images/id-6471709/

Στις χερσαίες πλημμύρες μπορούμε να διακρίνουμε: 

Πλημμύρες λιμνών: Οι πλημμύρες σε λίμνες λαμβάνουν χώρα, όταν έχουν προηγηθεί μεγάλες 

καταιγίδες και παλίρροιες. Τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν υπερχείλιση 

των λιμναίων υδάτων και ζημιές σε υποδομές, οικισμούς και περιουσίες.  

Πλημμύρες ορεινών χειμάρρων: Ο ορεινός χαρακτήρας της χώρας μας και το γεωλογικό της 

υπόβαθρο είναι μεταξύ άλλων παράγοντες που έχουν δημιουργήσει το πλούσιο δίκτυο χειμάρρων 

της χώρας μας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 

ένα σημαντικό ποσοστό εδάφους αποσπάται από τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, μεταφέρεται 

και αποτίθεται στις πεδινές, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και καταστροφές. Οι πλημμύρες 

προκαλούνται λόγω ισχυρών καταιγίδων, είτε από αστάθεια των πρανών, με αποτέλεσμα να 

προκαλούνται ορμητικά πλημμυρικά νερά εμπλουτισμένα με εδαφικό υλικό και έντονη διάβρωση

(Παπανικολάου & Διακάκης, 2011).  

Πλημμύρα ορεινού χειμάρρου 
Πηγή εικόνας: https://pixnio.com/events-happenings/floods-in-the-woods 
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Πλημμύρα αστικών περιοχών: Η έντονη αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών με τη μετατροπή 

δασικής και αγροτικής γης σε αστική έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απορροής των όμβριων 

υδάτων σε σχέση με την απορροή, που θα υπήρχε σε ένα φυσικό περιβάλλον  (Λέκκας, 2000 ˙ 

Λίτσιου, 2020). Επιπρόσθετα, η καταστροφή των φυσικών ρεμάτων και η δόμησή τους με οδικούς 

άξονες και κτίσματα, σε συνδυασμό με τις δυνατές βροχοπτώσεις και τη μείωση της 

απορροφητικότητας λόγω της έλλειψης φυσικού πρασίνου, έχουν προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες 

στις αστικές περιοχές, καθώς διαταράσσεται το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής.  

Οι καταστροφές που προκάλεσε σε αστική περιοχή ο Έλβας ποταμός
Πηγή εικόνας: https://pixabay.com/images/id-876580/ 

Πλημμύρες που συνδέονται με τα υπόγεια ύδατα: Οι πλημμύρες των υπόγειων υδάτων 

προκύπτουν από την απότομη άνοδο της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα ή από την υψηλή 

στάθμη του υπόγειου νερού και έχουν ως αποτέλεσμα στάσιμα πλημμυρικά ύδατα στο πλημμυρικό 

πεδίο (Βοζινάκη, 2014).  

Πλημμύρες από αστοχία αντιπλημμυρικού τεχνικού έργου: Οι πλημμύρες που προκύπτουν από 

αστοχία ενός τεχνικού έργου, όπως για παράδειγμα φράγματα ή κανάλια, προκαλούνται λόγω 

έντονων καταιγίδων σε συνδυασμό με την αστάθεια των πρανών, με αποτέλεσμα την έντονη 

διάβρωση, τις λασπορροές και τα ορμητικά πλημμυρικά ύδατα (Διακάκης, 2012). 

Οι παράκτιες πλημμύρες προκαλούνται συνήθως από ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ο 

συνδυασμός υψηλής παλίρροιας και των έντονων καταιγίδων. Διακρίνονται σε αυτές, που 

προκαλούνται από έντονους κυματισμούς της θάλασσας και σε αυτές, που προκαλούνται από 

θαλάσσια κύματα βαρύτητας ή τσουνάμι με καταστροφικές επιπτώσεις στη στεριά. Τα στάσιμα 
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πλημμυρικά ύδατα κοντά στην ακτή και η υφαλμύρινση της αγροτικής γης στο παραλιακό μέτωπο 

είναι κάποιες ακόμα από τις επιπτώσεις τους (Λίτσιου, 2020). Διάφορα φαινόμενα, όπως η παράκτια 

διάβρωση, οι καταιγίδες στη θάλασσα, οι πλημμυρίδες και οι άνεμοι που ωθούν τις παλίρροιες προς 

την ξηρά, αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμύρας στις παράκτιες περιοχές. Οι παράκτιες πλημμύρες 

ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικό αριθμό ανθρώπων. Όταν οι θαλάσσιες καταιγίδες συμπίπτουν 

με ανύψωση της στάθμης του νερού στις εκβολές ποταμών, τότε είναι πιθανό να προκληθούν 

εκτεταμένες ζημιές. 

Ο κίνδυνος παράκτιων πλημμυρών έχει αυξηθεί από το 1990 και γενικά θεωρείται ότι θα αυξηθεί 

ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, λόγω της προβλεπόμενης αύξησης 

της στάθμης της θάλασσας, των πιο ακραίων καιρικών συνθηκών και την αύξηση της διάβρωσης 

των ακτών εξαιτίας των αυξανόμενων επιπέδων ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα και της 

παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πιο 

εκτεθειμένοι πληθυσμοί είναι αυτοί που ζουν σε χώρες με περιορισμένη προσαρμοστική ικανότητα,

όπου οι παράκτιες πλημμύρες ενδέχεται να επηρεάσουν έναν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, 

καθώς η αντίσταση σε πλημμύρες και ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι. 

Η πυκνότητα του παράκτιου πληθυσμού καθιστούν πιθανό οι επιπτώσεις των πλημμυρών στην 

υγεία να επηρεάσουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων (Menne et al., 2013).  

3. Ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβάσεις στην αλλαγή του περιβάλλοντος και στη 

δημιουργία πλημμυρών (ανθρωπογενή αίτια) 

Οι πλημμύρες συνήθως αποτελούν φυσικό φαινόμενο, καθώς εξαρτώνται κυρίως από 

γεωπεριβαλλοντικές μεταβολές, αλλά μπορούν να προκληθούν και από την επίδραση ανθρώπινων 

παρεμβάσεων (Διακάκης, 2012). 

Η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα είναι σημαντική τόσο στην εκδήλωση πλημμυρών, όσο και 

στα αποτελέσματά τους (Stathis, 2004). Τα προβλήματα που προκαλούν οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες στα φυσικά οικοσυστήματα, είναι μεγάλα. Ο άνθρωπος προκαλεί μεταβολές στην

επιφάνεια της Γης, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Αλλάζει το τοπίο και τη

γεωμορφολογία του εδάφους με την κατασκευή έργων οδοποιίας και τη δημιουργία ή την επέκταση

πόλεων, καταστρέφει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δάση και οικοσυστήματα (τη χλωρίδα και την 

πανίδα της περιοχής) με την πρόκληση πυρκαγιών. Χωρίς, όμως, τα δάση δεν συγκρατείται πλέον 

το νερό της βροχής με αποτέλεσμα τις πλημμύρες. Δεν προστατεύεται το έδαφος από την ένταση 

της βροχής και είναι ανυπεράσπιστα στη διαβρωτική δράση του.

Ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις υδρολογικές διεργασίες 

μιας λεκάνης, ανάλογα με το είδος και την έκταση των παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις επιδρούν 

στην εκδήλωση πλημμυρών έχοντας άμεσο ή έμμεσο χαρακτήρα. Στην πρώτη περίπτωση τυπικά 

παραδείγματα είναι η μείωση παροχετευτικότητας ενός υδατορεύματος λόγω της κατασκευής ενός 

τεχνικού έργου, ή ενός οικοδομήματος, ή της διάθεσης υλικών και απορριμμάτων εντός των 

ρεμάτων. Στη δεύτερη περίπτωση, τυπικό παράδειγμα είναι η μείωση της απορροφητικότητας του 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

36



εδάφους λόγω μιας δασικής πυρκαγιάς (Διακάκης, 2012) ή λόγω εκτεταμένης αστικής ανάπτυξης σε 

μία υδρολογική λεκάνη. Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια τόσο σε 

αύξηση των πλημμυρών σε αστικό περιβάλλον, όσο και στην αύξηση των οικονομικών επιπτώσεων 

των πλημμυρών με την εκτεταμένη παρουσία του σε χώρους υψηλού πλημμυρικού κινδύνου. 

Οι κυριότερες ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβάσεις που προκαλούν μεταβολές στο φυσικό

περιβάλλον και συμβάλλουν στην πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων, συνοψίζονται σε γενικές 

γραμμές στις ακόλουθες:

 η ανεξέλεγκτη δόμηση, η κατασκευή υποδομών και έργων οδοποιίας (δρόμοι, σήραγγες,

γέφυρες) 

 η αποψίλωση και απώλεια δασικών εκτάσεων για τη δημιουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων,

την οικοδόμηση κτηρίων και την επέκταση των πόλεων 

 η καταστροφή των φυσικών ρεμάτων και η δόμησή τους με κτίσματα και οδικούς άξονες  

 η αλλαγή χρήσεων γης

 η παράνομη και ανεξέλεγκτη υλοτομία

 η υπερβόσκηση 

 η αποξήρανση των λιμνών (αλλοιώνει την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής)

 οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στις κοίτες των ποταμών 

 η κατασκευή φραγμάτων (αυξάνει τα αποθέματα γλυκού νερού, καταστρέφει όμως την 

παραποτάμια χλωρίδα)

 η θραύση φραγμάτων και αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, η καταστροφή ενός μεγάλου 

υδροηλεκτρικού έργου 

 το μπάζωμα των ρεμάτων (προκαλεί πλημμύρες ύστερα από έντονες βροχοπτώσεις)

 η ρίψη απορριμμάτων και υλικών σε κοίτες ποταμών 

 η έλλειψη δυνατότητας των αποχετευτικών δικτύων όμβριων να αντιμετωπίσουν 

βροχοπτώσεις αυξημένης έντασης

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων κυρίως στα όρια 

οικιστικών περιοχών. Η αστικοποίηση σε πυκνοδομημένες περιοχές και ο περιορισμός των χώρων 

πρασίνου αύξησε τη συχνότητα των πλημμυρών. Αυτό οφείλεται στο ότι η αστικοποίηση αυξάνει 

την επιφανειακή απορροή, καθώς οι φυσικές επιφάνειες επικαλύπτονται με αδιαπέρατες 

επιφάνειες λόγω οδόστρωσης και οικοδόμησης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυνατότητα του 

εδάφους να απορροφήσει τα νερά και ο υδάτινος όγκος που απορρέει, να είναι μεγάλος (Λέκκας, 

2000). Οι αλλαγές των χρήσεων γης μειώνουν τη φυσική ικανότητα του εδάφους, όσον αφορά την 

κατακράτηση υδάτων (μείωση συντελεστών διήθησης) και οδηγούν στην αύξηση των συντελεστών 

απορροής (Τιτόνη, 2018). Επίσης, η οικιστική ανάπτυξη χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό έργων 

υποδομής, η ανεξέλεγκτη δόμηση και η κατασκευή τεχνικών έργων χωρίς περιβαλλοντικό 

σχεδιασμό περιορίζουν την κοίτη των ρεμάτων σε οικιστικές περιοχές και καταργούν σημαντικό 

μέρος του φυσικού υδρογραφικού δικτύου, με υψηλή διακινδύνευση έναντι των πλημμυρών 

(Λέκκας, 2000). Επιπλέον, πολλές πλημμύρες αποδίδονται στη συρρίκνωση των δασικών τμημάτων 

της λεκάνης απορροής. Ανθρώπινες ενέργειες, όπως η αποψίλωση με πυρκαγιά, η ανεξέλεγκτη 
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υλοτομία και η υπερβόσκηση καταστρέφουν τα δάση ή μειώνουν το πλήθος των δέντρων και της 

βλάστησης που συγκρατούν τα νερά, με αποτέλεσμα την αύξηση της επιφανειακής απορροής και 

άρα των ποσοτήτων νερού και της ορμητικότητας των χειμάρρων και την αδυναμία παροχέτευσης 

νερού με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμύρας. Παρεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο, όπως 

επιχωματώσεις, εγκιβωτισμός και κάλυψη των φυσικών κοιτών των χειμάρρων με δομημένες 

εκτάσεις ή οδικούς άξονες, τροποποιώντας τη φυσική απορροή, αυξάνουν τον κίνδυνο 

πλημμυρικών φαινομένων (Παπαζώη κ.ά., 2010).  

Περισσότερο ευαίσθητες είναι κυρίως αστικές περιοχές, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα μέσω 

της άσκησης πιέσεων προς το φυσικό περιβάλλον αλλάζει τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 

(λεκάνες απορροής με «αστικοποιημένα» χαρακτηριστικά) και κλειστές υδρολογικές λεκάνες με 

μεγάλες κλίσεις και αδιαπέρατους γεωλογικούς σχηματισμούς (Βαχαβιώλος, 2011). Το γενικό 

συμπέρασμα είναι ότι η αστικοποίηση αυξάνει την επιφανειακή απορροή και τις πλημμύρες στις 

περισσότερες περιπτώσεις (Λέκκας, 2000). Ο πλημμυρικός κίνδυνος αυξάνεται λόγω μιας σειράς 

παραγόντων, όπως ο περιορισμός της κοίτης των ρεμάτων λόγω της ανεξέλεγκτης δόμησης, η 

συρρίκνωση των δασικών εκτάσεων από την αποψίλωση ή τις πυρκαγιές, ο φραγμός των κοιτών 

από την απόρριψη υλικών, η μείωση της κατείσδυσης με αύξηση της επιφανειακής απορροής εντός 

του αστικού περιβάλλοντος και η αποσπασματική κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, 

που δεν είναι συμβατά με το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) και τις εξελισσόμενες 

κλιματολογικές συνθήκες (Λέκκας, 2000 ˙ Stathis, 2004). 

Η αύξηση του πληθυσμού, η επέκταση της δόμησης και της συσσώρευσης δραστηριοτήτων στην 

παράκτια ζώνη ευνοεί συνθήκες πρόκλησης αιφνίδιων πλημμυρών, που αποτελούν το πιο 

συνηθισμένο είδος πλημμύρας στη Μεσόγειο, λόγω της γεωμορφολογίας της και κλιματικών 

παραμέτρων (Παπανικολάου και Διακάκης, 2011). Η χώρα μας πλήττεται κυρίως από πλημμυρικά 

γεγονότα, τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα της έντονης γεωγραφικής μεταβλητότητας των 

κλιματικών στοιχείων (εναλλαγή ξηράς - θάλασσας). 

4. Οι επιπτώσεις των πλημμυρών στον κόσμο και στην Ελλάδα (κοινωνικές, οικονομικές και 

άλλες) 

Οι πλημμύρες θεωρούνται από τους πλέον συχνούς και καταστρεπτικούς τύπους φυσικών 

καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η έκθεση της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας σε κίνδυνο, η 

καταστροφή έργων υποδομής, γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η έντονη διάβρωση 

εδαφών και η μόλυνση υδατικών μαζών είναι μερικές από τις πιο σημαντικές επιπτώσεις τους 

(Παπανικολάου και Διακάκης, 2011). Πλημμύρες διαφόρων τύπων και μεγεθών εμφανίζονται στα 

περισσότερα χερσαία τμήματα του πλανήτη, προκαλώντας τεράστιες ετήσιες απώλειες, που 

αφορούν ζημιές και διαταραχές μέσων διαβίωσης, τις υποδομές, τις υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και 

τη δημόσια υγεία. Μπορούν να προκαλέσουν απώλειες ζωών και τραυματισμούς, σημαντικό 

οικονομικό κόστος και ζημιές στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά. Σύμφωνα με τη 

Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (International Federation of Red 

Crossand Red Crescent Societies), τη δεκαετία από το 1993 έως το 2002 οι καταστροφές από 
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πλημμύρες έχουν πλήξει περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη (140 εκατομμύρια 

ετησίως κατά μέσο όρο) από ό,τι όλες οι άλλες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (Few et al., 

2004).  

Αεροφωτογραφία από την πλημμύρα που προκάλεσε ο τυφώνας Κατρίνα 
Πηγή εικόνας: https://pixabay.com/images/id-180538/ 

Αντίστοιχα μελετώντας τα στοιχεία της Διεθνούς Στρατηγικής του Ο.Η.Ε. για τη μείωση του κινδύνου 

των καταστροφών, οι υδρολογικές καταστροφές (πλημμύρες) και οι μετεωρολογικές (καταιγίδες) 

είναι - με διαφορά - οι επικρατέστερες φυσικές καταστροφές παγκοσμίως (2.887 και 2.381 

συμβάντα) στον συνολικό απολογισμό των φυσικών καταστροφών της τριακονταετίας (1980-2008), 

με κύρια περιοχή εμφάνισης την Ασία και την Αμερική. Την εικοσαετία (1995-2015) η συντριπτική 

πλειονότητα (90%) των καταστροφών έχει προκληθεί από μετεωρολογικές, υδρολογικές και 

κλιματολογικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, καταιγίδες/θύελλες, καύσωνες, ξηρασίες κ.λπ. 

Συνολικά, 6.457 τέτοιες καταστροφές έχουν καταγραφεί παγκοσμίως από τη βάση EM-DAT -

υπερδιπλάσιες από αυτές (3.017) της προηγούμενης εικοσαετίας (1976-1995) - προκαλώντας 

606.000 θανάτους (κατά μέσο όρο περίπου 30.000 ετησίως) και αφήνοντας 4,1 δισεκατομμύρια 

ανθρώπους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (τραυματίες, άστεγοι, κ.λπ.). Μόνο οι πλημμύρες 

αποτέλεσαν το 47% του συνόλου των καταστροφών το διάστημα 1995-2015, πλήττοντας 2,3 

δισεκατομμύρια ανθρώπους, η πλειονότητα των οποίων (95%) ζει στην Ασία. Αν και λιγότερο συχνές 

από τις πλημμύρες, οι καταιγίδες ήταν οι πιο θανατηφόρες, σκοτώνοντας περισσότερους από 

242.000 ανθρώπους τα τελευταία 21 χρόνια (δηλαδή το 40% των συνολικών θανάτων από τέτοιες 

καταστροφές). Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των θανάτων (89%) σημειώθηκε στις χώρες με 

χαμηλότερα εισοδήματα, παρά το γεγονός ότι σε αυτές εμφανίστηκε μόλις το 26% των καταιγίδων.  
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Από τις φονικότερες πλημμύρες στον κόσμο είναι η πλημμύρα από τον τροπικό κυκλώνα Bhola, που 

έπληξε τη νύχτα της 12ης Νοεμβρίου του 1970 τις ακτές του Μπαγκλαντές µε ανέμους που έφταναν 

τα 140 μίλια/ώρα και θαλάσσιο κύμα ύψους περίπου 6 μέτρων. Περίπου το 1/4 της χώρας 

πλημμύρησε (Gunn, 2008). Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν, χωρίς κανείς να γνωρίζει τον 

ακριβή αριθμό. Εκτιμήσεις αναφέρουν έναν αριθμό 300.000 νεκρών (WMO, 2014). Οι πλημμύρες 

έχουν επηρεάσει περισσότερους ανθρώπους από κάθε άλλη καταστροφή στον 21ο αιώνα, 

συμπεριλαμβανομένου του 2018 (127 γεγονότα). Οι πλημμύρες του Αυγούστου στην Ινδία ήταν το 

μεγαλύτερο γεγονός πλημμύρας του έτους, με 504 νεκρούς και τα 2/3 του πληθυσμού να 

υποφέρουν. Όσον αφορά τις οικονομικές απώλειες, οι καταιγίδες είναι ο πιο δαπανηρός τύπος 

καταστροφής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τυφώνες Φλωρεντία και Μιχαήλ κοστίζουν 14 

δισεκατομμύρια δολάρια και 16 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, ενώ η Ασία, η Κίνα, η Ινδία, η 

Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες αντιμετώπισαν εκτεταμένες ζημιές από πολλές καταιγίδες. Η πιο 

δαπανηρή καταιγίδα ήταν ο τυφώνας Jebi στην Ιαπωνία (12,5 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ για τις 

ανθρώπινες επιπτώσεις, οι πολλαπλές καταιγίδες στις Φιλιππίνες στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 300 

ανθρώπους και είχαν επίπτωση σε πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους.  

Στην Ευρώπη παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα σφοδρές πλημμύρες 

Στην Ευρώπη η πιο συχνή φυσική καταστροφή είναι οι πλημμύρες. Κατά τη δεκαετία 1995-2004 

σημειώθηκαν στην Ευρώπη υπερδιπλάσια γεγονότα καταστροφικών πλημμυρών σε σύγκριση με 

οποιουδήποτε άλλου τύπου φυσικής καταστροφής (199 πλημμύρες). Κατά τη διάρκεια του 1993 και 

του 1995, πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη έζησαν πολλές από τις μεγαλύτερες πλημμύρες, όπως 

η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία. Οι πλημμύρες του 1993 και 1995, για παράδειγμα, ως επί το 

πλείστον δημιουργήθηκαν από τη διαρκή και έντονη βροχόπτωση. Η διαχείριση της ζώνης των 

πλημμυρών σε αυτές τις χώρες είναι συχνά μια αποσπασματική διαδικασία, όπου τα διάχυτα δίκτυα 

των αρχών και των κοινοτικών φορέων επιδιώκουν την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων 

σε κάποιο βαθμό και όχι εξ ολοκλήρου, ενώ σαν αντάλλαγμα θα πρέπει να «θυσιαστούν» οι 

περιοχές που έχουν κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και βρίσκονται σε τοποθεσίες υψηλού 

κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, οι πλημμύρες είναι πιο πιθανό να παραμείνουν ένα επαναλαμβανόμενο 

φαινόμενο κατά μήκος των περιοχών αυτών. Για αυτό στα κύρια ποτάμια της Δυτικής Ευρώπης, 

τοποθετήθηκε ένα σύστημα προειδοποίησης για την αντιμετώπιση των καταστροφών (Πανούσης, 

2015).  

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και την Έκθεση για 

περιβαλλοντικά ζητήματα (αριθ. 35) του 2003, η Ευρώπη μόνο κατά την περίοδο 1998-2002 υπέστη 

περισσότερες από 100 μεγάλες ζημιογόνες πλημμύρες, συμπεριλαμβανομένων των 

καταστρεπτικών πλημμυρών των ποταμών Δούναβη και Έλβα το 2002, που προκάλεσαν 700 

θανάτους, τον εκτοπισμό σχεδόν μισού εκατομμυρίου ατόμων και οικονομικές απώλειες 

τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια ευρώ (EEA, 2003). 
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Πλημμυρικά συμβάντα στην Ευρώπη (1998-2009) 
Πηγή εικόνας: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/occurrence-of-flood-events-in-europe-1998 

Η συχνότητα των πλημμυρικών συμβάντων στην Ευρώπη έχει ενταθεί από το 1985 και έπειτα. Τα 

τελευταία χρόνια, οι αστραπιαίες μεσαίας έως μεγάλης έντασης πλημμύρες που καταγράφονται 

έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα τέλη της δεκαετίας του '80. Σύμφωνα με την EMDAT (The

Emergency Events Database) σε λιγότερο από δύο εβδομάδες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2016, 

σκοτώθηκαν σε πλημμύρες τουλάχιστον 18 άτομα και προκλήθηκαν ζημιές άνω των 3,7 

δισεκατομμυρίων ευρώ σε εννέα κράτη μέλη (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, 

Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013, σε 

παρόμοια συμβάντα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 26 άτομα και προκλήθηκαν ζημιές άνω των 13 

δισεκατομμυρίων ευρώ σε επτά κράτη μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, 

Ουγγαρία, Αυστρία και Σλοβακία). 

Η Γαλλία, όπως και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, έχουν υποστεί μεγάλες πλημμυρικές καταστροφές. 

Σημαντικά γεγονότα μεγάλων πλημμυρών καταγράφονται στη Nimes (Νομός Gard) το 1988 με 9 

θανάτους και στο Vaison-laRomaine (Νομός Vaucluse) τον Σεπτέμβριο του 1992 με 41 θανάτους. 

Μεταξύ του 1993 και 1994, 35 Γαλλικά δημοτικά διαμερίσματα χτυπήθηκαν από μεγάλες ποτάμιες 

και αιφνίδιες πλημμύρες με αποτέλεσμα να χαθούν 30 ζωές και να προκληθούν μεγάλες 

καταστροφές (Rosenthal and Hart, 1998). Την ευθύνη για τη διαχείριση κρίσεων επιμερίζονται οι 

εθνικοί φορείς και οι τοπικές κοινότητες.  

Οι πλημμύρες στην Ελλάδα 

Τα πλημμυρικά φαινόμενα διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Η περιοχή της Μεσογείου και ο ελληνικός 

χώρος εμφανίζουν κάποιες ιδιαιτερότητες ως προς το γεωμορφολογικό καθεστώς, το κλίμα, την 

υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και τα υδρολογικά χαρακτηριστικά (Διακάκης, 2012). Οι μικρού 
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μεγέθους υδρολογικές λεκάνες με μικρό χρόνο απόκρισης, η μεγάλη οικιστική και τουριστική 

ανάπτυξη με εξάπλωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αυξάνουν την πλημμυρική 

επικινδυνότητα. 

Χωρική κατανομή πλημμυρικών συμβάντων ανά Δήμο (Διακάκης, 2012) 
Πηγή εικόνας: http://ikee.lib.auth.gr/record/325100/files/LITSIOYTZENH881_EE.pdf 

 

Στην Ελλάδα έχουν υπάρξει σημαντικά γεγονότα φυσικών καταστροφών. Στη χώρα μας, όπως και 

σε άλλες Μεσογειακές περιοχές, επικρατούν συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων, όπως η γεωμορφολογία του εδάφους, οι κλιματικές συνθήκες, η οικιστική επέκταση 

σε παράκτιες περιοχές και στα δέλτα των ποταμών. Οι ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες είναι και 

στην Ελλάδα το πιο συνηθισμένο είδος πλημμύρας, λόγω των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών 

χαρακτηριστικών της (κατακερματισμένο ανάγλυφο με μεγάλο αριθμό ρεμάτων). Το 

αποστραγγιστικό σύστημα του ελλαδικού χώρου αποτελείται από μικρές έως μεσαίου μεγέθους 

υδρολογικές λεκάνες με έντονες κλίσεις, που σε συνδυασμό με την εκδήλωση έντονων 

βροχοπτώσεων κατά τους χειμερινούς μήνες περιορίζουν τη δυνατότητα απορροής με αποτέλεσμα 

την εκδήλωση ξαφνικών πλημμυρικών φαινομένων (Διακάκης, 2012). Οι πλημμύρες αυτές έχουν 

προκαλέσει κατά το παρελθόν μεγάλες καταστροφές σε υποδομές (οδικό δίκτυο, κ.ά.) αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις, κατοικίες και έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές (έχουν παρασύρει πεζούς 

και οχήματα).  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι πόλεις μας αναδεικνύουν σωρεία στοιχείων αυξημένης 

τρωτότητας και ελλιπούς συσχέτισης της κανονικής ζωής και ρύθμισης της λειτουργίας των αστικών 

συγκροτημάτων με τον σχεδιασμό ασφαλείας (Δελλαδέτσιμας, 2009).  

Από τη συγκρότηση των διαθέσιμων ιστορικών δεδομένων αναπτύχθηκε από τον Διακάκη (2012) 

ένας Κατάλογος Πλημμυρών σε επίπεδο επικράτειας, καταγράφοντας στο σύνολο 562 πλημμυρικά 
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γεγονότα και 586 νεκρούς στην περίοδο 1880-2010. Με βάση αυτόν τον κατάλογο βρέθηκε ότι οι 

περισσότερες πλημμύρες (>80%) δεν παρουσιάζουν θύματα. Η πλειοψηφία των πλημμυρών 

βρέθηκε ότι συμβαίνει σε μικρή απόσταση από την ακτή (0-5km), σε μικρά υψόμετρα (0-50m) και 

σε λεκάνες μικρότερες των 100 km
2
. Παράλληλα βρέθηκε ότι οι περισσότερες πλημμύρες 

συμβαίνουν σε λεκάνες με μέση κλίση 10-15%. Η υψηλότερη πυκνότητα πλημμυρών παρουσιάζεται 

σε αστικές περιοχές της επικράτειας. Ειδικότερα η υψηλότερη συχνότητα πλημμυρικών γεγονότων 

εμφανίζεται σε δήμους της Αττικής όπως το Μοσχάτο, ο Πειραιάς, η Αθήνα και ο Μαραθώνας, αλλά 

και σε άλλες αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα (δήμοι Λαμίας, Πατρών, Λάρισας και Βόλου).  

Σε σχέση με την κατανομή των θανάτων προκύπτει υψηλή συγκέντρωση σε αστικά κέντρα με τους 

νομούς που τα φιλοξενούν να παρουσιάζουν υψηλότερη συχνότητα (Αττικής, Τρικάλων, Μαγνησίας, 

Κορινθίας). Αντίθετα, τον μικρότερο αριθμό νεκρών παρουσιάζουν οι ορεινοί νομοί της δυτικής 

Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Κρήτης (Διακάκης, 2012). 

Η τακτική καταγραφή πλημμυρικών γεγονότων ξεκίνησε στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες στο 

πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ). Από το 2001 μέχρι 

το 2017 έχουν καταγραφεί 288 επεισόδια αιφνίδιας πλημμύρας. Το φαινόμενο, που έχει ως βασικό 

χαρακτηριστικό τις τεράστιες ποσότητες νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα - συχνά ποσότητες 

που μεταφέρονται από γειτονικές περιοχές ή χειμαρρικά ρέματα - προκαλεί συνήθως εκτεταμένες 

ζημιές στον αστικό ιστό. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών το 72% των έντονων 

καιρικών φαινομένων που επηρέασαν τη χώρα μας από το 2001-2017 ήταν αιφνίδιες πλημμύρες. 

Τα  σημαντικότερα πλημμυρικά γεγονότα σε επίπεδο χώρας, µε βάση τις ιστορικές πλημμύρες, 

συνοψίζονται στα εξής: Οι περιοχές που καταγράφονται πλημμύρες είναι κυρίως οι πεδινές και οι 

παραθαλάσσιες περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Ελλάδας. Ο μεγαλύτερος αριθμός συμβάντων 

ανά θέση καταγράφεται στον ποταμό Έβρο, στις πεδιάδες Ξάνθης και Κομοτηνής, στην πεδιάδα του 

ποταμού Στρυμόνα, στη Θεσσαλονίκη, στην πεδιάδα Κατερίνης, στη Θεσσαλική πεδιάδα, στην 

κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού, στα Χανιά της Κρήτης και στη Ρόδο. Στη δυτική Ελλάδα πλημμύρες 

καταγράφονται κυρίως στη νήσο Κέρκυρα, στην κλειστή λεκάνη Ιωαννίνων, στις πεδινές περιοχές 

του ποταμού Καλαµά και των ποταμών Αχέροντα, Λούρου και Αράχθου (Πανούσης, 2015).  

Επιπλέον, μεγάλος αριθμός πλημμυρικών φαινομένων καταγράφεται στο λεκανοπέδιο Αττικής. 

Σημαντικά γεγονότα πλημμυρών στην Αττική υπήρξαν το 1961, όταν μία καταρρακτώδης νεροποντή 

μετέτρεψε τους δρόμους της Αθήνας σε χειμάρρους, προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές και άφησε πίσω 

της 43 νεκρούς, χιλιάδες πλημμυρισμένα σπίτια και περισσότερους από 4.000 άστεγους. Τον Νοέμβριο 

του 1977 η Αττική θρηνεί 37 νεκρούς, το 1994 άλλους 9, ενώ το 1997 σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα και 

Κόρινθο χάνουν τη ζωή τους άλλοι 9 άνθρωποι. Τον Νοέμβριο του 2017 καταγράφεται η τρίτη 

μεγαλύτερη πλημμύρα στην Αττική βάσει νεκρών. Τις πρώτες πρωινές ώρες της  15ης Νοεμβρίου 

μετά από έντονη βροχόπτωση, μία «ξαφνική πλημμύρα» πνίγει τη Δυτική Αττική, τις περιοχές Μάνδρα, 

Νέα Πέραμο και Ελευσίνα, προκαλώντας τον θάνατο 24 ατόμων και τον τραυματισμό 100, ενώ 

σημειώνονται και μεγάλες υλικές καταστροφές. Συνολικά από το 1960 οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη 

ζωή τους από πλημμύρες μόνο στην Αττική είναι 189 (Εμμανουηλίδου, 2019).  
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Πλημμύρες και κλιματική αλλαγή 

Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα, ο οποίος προκαλεί μεταβολές στις 

βροχοπτώσεις και τα καιρικά πρότυπα, άνοδο της στάθμης της θάλασσας και, κατά συνέπεια, 

συχνότερες και μεγαλύτερης κλίμακας πλημμύρες. Ένα θερμότερο κλίμα, με τις αυξημένες 

κλιματικές μεταβολές, αυξάνει σύμφωνα με τους επιστήμονες τον κίνδυνο πλημμυρών και κυρίως 

τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών. Η αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας θα προκαλέσει 

άνοδο της στάθμης των ωκεανών μεγαλύτερη από ένα μέτρο κατά τη διάρκεια των επόμενων εκατό 

ετών. Το λιώσιμο των πάγων, των παγετώνων και των παγόβουνων της Αρκτικής θα προκαλέσει 

πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές. Οι νεροποντές και περίοδοι ανομβρίας θα γίνουν συχνότερες με 

ανοδικές θερμοκρασίες και η συχνότητα των ημερών ισχυρής θύελλας με καταρρακτώδεις βροχές 

θα αυξηθεί. Η αποσταθεροποίηση του κλίματος εξαιτίας των ανθρώπινων παρεμβάσεων άρχισε να 

γίνεται εμφανής τα τελευταία 40 χρόνια και πρόκειται να μεγεθυνθεί μέσα στα επόμενα 100 χρόνια. 

Η κλίμακα και η συχνότητα των πλημμυρών είναι πιθανόν να αυξηθούν τις επόμενες δεκαετίες. Ήδη 

καταγράφεται μια σημαντική αύξηση στην ποσότητα και τη συχνότητα των ακραίων βροχοπτώσεων, 

καθώς και μια αυξημένη συχνότητα ακραίων γεγονότων, όπως πλημμύρες, περίοδοι ανομβρίας και 

ανεμοθύελλες. Σύμφωνα με τη IPCC το 2012 δύο τάσεις υποδεικνύουν αύξηση του κινδύνου 

πλημμυρών στην Ευρώπη. Πρώτον, το μέγεθος και η συχνότητα των πλημμυρών είναι πιθανόν να 

αυξηθούν στο μέλλον λόγω της αλλαγής του κλίματος (εντονότερη βροχόπτωση και ανύψωση της 

στάθμης της θάλασσας). Δεύτερον, σημειώθηκε αισθητή αύξηση του αριθμού των ατόμων και 

οικονομικών αγαθών που είναι εγκατεστημένα σε ζώνες που κινδυνεύουν από πλημμύρες. 
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Τα ΤΙ; ΠΟΥ; ΠΟΤΕ; ΠΩΣ; και ΓΙΑΤΙ; των πλημμυρών

Ομάδα στόχος:   
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι: 
Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι κυρίως γνωστικοί. Οι μαθητές/μαθήτριες:

• Να ορίζουν τι είναι πλημμύρα (ΤΙ είναι πλημμύρα)
• Να κατηγοριοποιούν τις πλημμύρες (ΠΟΙΕΣ οι κατηγορίες των πλημμυρών)
• Να εξηγούν πώς δημιουργούνται οι πλημμύρες (ΑΙΤΙΑ των πλημμυρών)
• Να διακρίνουν πού και πότε συμβαίνουν (ΠΟΥ και ΠΟΤΕ)
• Να ανακαλύψουν ΓΙΑΤΙ κινδυνεύουμε από τις πλημμύρες
• Να μελετούν διαγράμματα, χάρτες και κείμενα 
• Να παρατηρούν φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής
• Να εξάγουν συμπεράσματα 

Επιπλέον στόχος: Να συνεργάζονται δημιουργικά 

Τύπος δραστηριότητας: 
Ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση - με φύλλο εργασίας - μέσα στη σχολική τάξη

Διάρκεια: 1 - 2 διδακτικές ώρες

Υλικά: 
• Διαδικτυακή αναζήτηση ή παροχή κειμένων
• Φύλλο εργασίας

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Δεν χρειάζεται προετοιμασία για τον/την εκπαιδευτικό ούτε για τους/τις μαθητές/τριες.
Ενδείκνυται να υλοποιηθεί μετά από κάποιο τοπικό ή εθνικό πλημμυρικό συμβάν και

• ή να είναι η πρώτη δραστηριότητα για διερεύνηση του θέματος των πλημμυρών σε ένα 
πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

• ή να υλοποιηθεί μετά την επίσκεψη σε πεδίο για επιστημονική τεκμηρίωση των παρατηρήσεων. 

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Με αφορμή κάποιο τοπικό ή μη συμβάν γίνεται συζήτηση για τις πλημμύρες.
Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να φανταστούν τη γειτονιά τους, το χωριό τους ή την πόλη τους 
σε περίπτωση πλημμύρας.
Καταγράφουμε εικόνες, συναισθήματα και απόψεις.
Αναζητούμε την προϋπάρχουσα γνώση για το ΤΙ, ΠΩΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ και ΓΙΑΤΙ των πλημμυρών.
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Ανάπτυξη δραστηριοτήτων:
Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει στους/στις μαθητές/τριές του το φύλλο εργασίας με το οποίο οδηγούνται 
να ανακαλύψουν και τα διερευνήσουν τα βασικά ερωτήματα:

1. ΤΙ; είναι πλημμύρα
Γίνεται συζήτηση: Τι είναι πλημμύρα; Οι μαθητές/τριες αναφέρουν λέξεις - κλειδιά για την 
«πλημμύρα» και στη συνέχεια με όλες τις λέξεις που αναφέρθηκαν, δημιουργούμε μια «αράχνη», 
τον πρώτο εννοιολογικό μας χάρτη.

Για παράδειγμα:

Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες - ομάδες των τριών - παίρνουν τις δύο παρακάτω καρτέλες, τους 
ζητούμε να τις μελετήσουν και στη συνέχεια ζητούμε να γράψει η κάθε μικρή ομάδα τον δικό της 
ορισμό που ανακοινώνει στην ολομέλεια.

2. ΠΟΥ; εμφανίζονται πλημμύρες στον Ελλαδικό χώρο
Οι μαθητές/τριες - στις μικρές ομάδες των τριών - μελετούν τα παρακάτω διαγράμματα κατανομής 
των πλημμυρών σε σχέση με το υψόμετρο, την απόσταση από την ακτογραμμή, την έκταση της 
υδρολογικής λεκάνης και την κλίση της.

 

Ως πλημμύρα ορίζεται «η υπερχείλιση των φυσιολογικών ορίων ρέματος ή άλλης 
υδάτινης μάζας, ή η συσσώρευση νερού σε περιοχές που υπό κανονικές συνθήκες δεν 
είναι βυθισμένες».

Διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC)

Ως πλημμύρα ορίζεται «η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους, το οποίο, υπό 
φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό. Αυτό περιλαμβάνει πλημμύρες από 
ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους, εφήμερα ρε(ύ)ματα της Μεσογείου και πλημμύρες από 
τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από καταστροφές 
μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων».

Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ άρθρο 2_παρ. 1)
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 1880-2010 ΕΛΛΑΔΑ, Διακάκης, 2012

Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να εργαστούν στην ομάδα τους και να ανακοινώσουν στην 
ολομέλεια το πού εμφανίζονται συνήθως οι πλημμύρες στον Ελλαδικό χώρο (π.χ. σε χαμηλά 
υψόμετρα, σε κοντινές αποστάσεις από την ακτή,…)
Στη συνέχεια δίνουμε τον χάρτη και ζητούμε να τον παρατηρήσουν και να συγκρίνουν την απάντησή 
τους με τα δεδομένα του χάρτη.

Χωρική πυκνότητα πλημμυρών (σε συμβάντα/Km2), Διακάκης, 2012

3. ΠΟΤΕ; δημιουργούνται πλημμύρες (συνθήκες που τις ευνοούν)
Οι μαθητές/τριες μελετούν στη συνέχεια το διάγραμμα της εξέλιξης των πλημμυρών στον Ελλαδικό 
χώρο από το 1880 έως 2010 και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους.
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Η εξέλιξη των πλημμυρών στον χρόνο (Διακάκης, 2012)

Συζητούμε τις αιτίες της αυξητικής τάσης που παρατηρούμε στο διάγραμμα.
Θυμίζουμε τις συνθήκες που ευνοούν τις πλημμύρες: Κλιματικοί / μετεωρολογικοί παράγοντες, 
Γεωμορφολογία εδάφους, Γεωλογία εδάφους, Τοπογραφία περιοχής, Χρήσεις γης, Ανθρώπινες 
παρεμβάσεις και ζητούμε από τους/τις μαθητές/τριες να καταγράψουν ποιες από αυτές τις 
συνθήκες άλλαξαν και γιατί.

4. ΠΟΙΕΣ; είναι οι κατηγορίες των πλημμυρών
Δίνουμε στους/στις μαθητές/τριες τον εννοιολογικό χάρτη με τις κατηγορίες των πλημμυρών με 
βάση την ταχύτητα εκδήλωσης και τον κεντρικό υποδοχέα, και ζητάμε από την κάθε ομάδα, μετά 
από αναζήτηση στο διαδίκτυο, να τον συμπληρώσει με όσες περισσότερες κατηγορίες βρει.

Μπορούμε να δώσουμε στους/στις μαθητές/τριες και φωτογραφίες από πλημμύρες παράκτιες, 
ποταμών, αστικών περιοχών, από αστοχίες φραγμάτων, κ.λπ.
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Στόχος μας είναι να καταλήξουν σε έναν εννοιολογικό χάρτη, όπως αυτόν: 

5. ΠΩΣ; δημιουργούνται οι πλημμύρες (τα αίτια των πλημμυρών)
Δίνουμε στους/στις μαθητές/τριες τις καρτέλες:

•    Μετεωρολογικό φαινόμενο
•    Διάβρωση
•    Εισροή θάλασσας
•    Υπερχείλιση ποταμών
•    Αστοχία υδροηλεκτρικού έργου
•    Θραύση φραγμάτων
•   Αλλαγή χρήσεων γης
•    Αστικοποίηση
•    Συρρίκνωση δασών
•    Επεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο

και ζητούμε να τις τοποθετήσουν στο διάγραμμα.
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Στη συνέχεια δίνουμε τα παρακάτω κείμενα και ζητούμε οι μαθητές/τριες να αναρωτηθούν «Ποια 
αιτία δεν έχει δοθεί και πού θα την τοποθετούσαν στο παραπάνω διάγραμμα;»

6. ΓΙΑΤΙ; κινδυνεύουμε από τις πλημμύρες (οι επιπτώσεις των πλημμυρών)
Στη συνέχεια δίνουμε αποσπάσματα από εφημερίδες ή φωτογραφίες ή πίνακες ζωγραφικής όπως 
οι παρακάτω:

 

Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
 

Η κλιματική αλλαγή έχει πυροδοτήσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και κατ’ 
επέκταση τις φυσικές καταστροφές. Η Ελλάδα έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο αντιμετώπισης 
της κλιματικής αλλαγής, αλλά μέχρι στιγμής αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και την απολιγνιτοποίηση που ελπίζουμε, αν υλοποιηθεί, να 
περιορίσει τις συνέπειες που ήδη υφιστάμεθα. Χρειάζεται τώρα να εστιάσουμε 
και στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, και φυσικά στην αύξηση της έντασης και 
της συχνότητας ακραίων φαινομένων, όπως οι πλημμύρες.

Κώστας Συνολάκης στο «Βήμα της Κυριακής», 18.08.2020

Η αυξανόμενη ένταση και συχνότητα εμφάνισης των πλημμυρικών φαινομένων 
οφείλεται αναμφισβήτητα στην κλιματική αλλαγή και στις ισχυρές βροχοπτώσεις εξαιτίας 
της, οι οποίες σε συνδυασμό με την υφιστάμενη άναρχη δόμηση και τις πυρκαγιές των 
δασών καθίστανται απειλή για την κοινωνία και το οικοσύστημα.

Η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα και ως εκ τούτου δεν αποτελεί μόνο 
τοπική́ πρόκληση. Οι επιπτώσεις της εκτός της ΕΕ έχουν αντίκτυπο και εντός της ΕΕ, 
δεδομένου ότι συμβάντα, όπως τυφώνες, ξηρασίες, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές 
μπορεί́ να επηρεάσουν την επισιτιστική́ και υδρευτική́ ασφάλεια των κατοίκων της. 

Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα της ΕΕ, οι αστικές περιοχές που ζουν σήμερα 
4 στους 5 Ευρωπαίους εκτίθενται σε πλημμύρες, καύσωνες ή άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας χωρίς κατάλληλη προετοιμασία για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Βασιλική Μαρία Τζατζάκη στο «Νόμος & Φύση», 06.03.2020
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Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

        
     

   
       

 Flooding in Square in Venice Italy, Miroslav Sasek                                        Ivan Aivazovsky

Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να καταγράψουν τις επιπτώσεις των πλημμυρών που εντόπισαν 
στα παραπάνω κείμενα, φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής και στη συνέχεια να συμπληρώσουν 
τον παρακάτω πίνακα κατηγοριοποιώντας τις επιπτώσεις σε περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
κοινωνικές.
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Οι μαθητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν και στο διαδίκτυο και άλλες επιπτώσεις και να 
συμπληρώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τον παραπάνω πίνακα.
Μετά το πέρας όλων των δραστηριοτήτων οι μαθητές/τριες μπορούν να δημιουργήσουν έναν πιο 
ολοκληρωμένο εννοιολογικό χάρτη και συγκρίνοντάς τον με τον αρχικό, να δουν πόσες νέες γνώσεις 
απέκτησαν.

Επέκταση: 
Το θέμα μπορεί να επεκταθεί και σε ζητήματα:

•    Τι πρέπει να κάνουμε; Ποια τα μέτρα αντιμετώπισης;
•    Ποιοι θεσμοί εμπλέκονται;

Αναστοχασμός:
Η κάθε μικρή ομάδα των 4-5 μαθητών/τριών μετά από κάθε βήμα παρουσιάζει στην ολομέλεια τα 
ευρήματά της. Στόχος της παρουσίασης είναι ο εμπλουτισμός των ευρημάτων όλων των ομάδων.
Στο τέλος οι μαθητές/τριες σε κύκλο συζητούν για το τι έμαθαν για τις πλημμύρες, τι τους 
εντυπωσίασε, πώς ένιωσαν και τι συναισθήματα τους δημιουργήθηκαν με την ενασχόλησή τους με 
το θέμα των πλημμυρών και τι ακόμη θα ήθελαν να γνωρίζουν για τις πλημμύρες.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα: 
Διακάκης Μιχάλης, 2012, «Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας με τη χρήση μοντέλων 
προσομοίωσης» Διδακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ

Λέξεις - κλειδιά:  
πλημμύρα, αίτια, επιπτώσεις

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Παπαϊωάννου Ιωάννα
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αχαΐας
Γεωλόγος, MSc Περιβαλλοντικές Επιστήμες
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1. ΤΙ είναι πλημμύρα;

Γίνεται συζήτηση: Τι είναι πλημμύρα;
α) Με όλες τις λέξεις που αναφέρθηκαν δημιουργούμε μια «αράχνη». 
β) Δίνονται οι δύο καρτέλες. Αφού τις μελετήσουμε, γράφουμε τον δικό μας ορισμό.

Πλημμύρα είναι: …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………

……………………

…………….………

Ως πλημμύρα ορίζεται «η υπερχείλιση των φυσιολογικών ορίων ρέματος ή 
άλλης υδάτινης μάζας, ή η συσσώρευση νερού σε περιοχές που υπό κανονικές 
συνθήκες δεν είναι βυθισμένες».

Διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC)

Ως πλημμύρα ορίζεται «η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους, το οποίο, 
υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό. Αυτό περιλαμβάνει 
πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους, εφήμερα ρε(ύ)ματα της 
Μεσογείου και πλημμύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Ακόμη, 
περιλαμβάνει πλημμύρες από καταστροφές μεγάλων υδραυλικών έργων, 
όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων». 

Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ άρθρο 2_παρ. 1)

Τα ΤΙ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΩΣ και ΓΙΑΤΙ των πλημμυρών

νερό

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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2. ΠΟΥ εμφανίζονται συνήθως πλημμύρες;

Δίνεται το διάγραμμα «Κατανομής των πλημμυρών σε σχέση με το υψόμετρο, την απόσταση από 
την ακτογραμμή, την έκταση της υδρολογικής λεκάνης και την κλίση της».

 1880-2010 ΕΛΛΑΔΑ (Διακάκης, 2012)

Εργαζόμαστε στην ομάδα μας και ανακοινώνουμε στην ολομέλεια πού εμφανίζονται συνήθως οι
πλημμύρες στον Ελλαδικό χώρο: …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Χωρική πυκνότητα πλημμυρών
(σε συμβάντα/Km

2
), Διακάκης, 2012
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Παρατηρούμε τον παραπάνω χάρτη και συγκρίνουμε την απάντησή μας με τα δεδομένα του χάρτη: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αναζητούμε την περιοχή μας στον χάρτη και συζητούμε για την πυκνότητα των πλημμυρών στην 
περιοχή μας:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ΠΟΤΕ δημιουργούνται πλημμύρες; (Συνθήκες που τις ευνοούν)

Δίνεται το διάγραμμα της εξέλιξης των πλημμυρών στον Ελλαδικό χώρο από το 1880 έως 2010.
Συζητήστε τις αιτίες της αυξητικής τάσης που παρατηρούμε στο διάγραμμα.

 Η εξέλιξη των πλημμυρών στον χρόνο (Διακάκης 2012)

Καταγράφουμε τις αιτίες αυτές: …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Οι συνθήκες που ευνοούν τις πλημμύρες είναι: Κλιματικοί / μετεωρολογικοί παράγοντες, 
Γεωμορφολογία εδάφους, Γεωλογία εδάφους, Τοπογραφία περιοχής, Χρήσεις γης, Ανθρώπινες 
παρεμβάσεις.

Καταγράφουμε ποιες από αυτές τις συνθήκες άλλαξαν στον Ελλαδικό χώρο και γιατί:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Είναι αυτές που καταγράψατε και ως αιτίες αύξησης των πλημμυρών;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ΠΟΙΕΣ είναι οι κατηγορίες των πλημμυρών;

Δίνεται ο παρακάτω εννοιολογικός χάρτης με τις κατηγορίες των πλημμυρών με βάση την ταχύτητα 
εκδήλωσης και τον κεντρικό υποδοχέα. 

Αναζητούμε στο διαδίκτυο κατηγορίες πλημμυρών και συμπληρώνουμε τον παραπάνω χάρτη με 
όσες περισσότερες κατηγορίες βρούμε. 

5. ΠΩΣ δημιουργούνται πλημμύρες; (Τα αίτια των πλημμυρών)

Δίνονται οι καρτέλες με τα αίτια των πλημμυρών: 
• Μετεωρολογικό φαινόμενο
•   Διάβρωση
• Εισροή θάλασσας
• Υπερχείλιση ποταμών
• Αστοχία υδροηλεκτρικού έργου
• Θραύση φραγμάτων
• Αλλαγή χρήσεων γης
• Αστικοποίηση
• Συρρίκνωση δασών
• Επεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο
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Διακρίνουμε τα φυσικά από τα ανθρωπογενή αίτια και τα ανθρωπογενή σε άμεσα και έμμεσα.
Τοποθετούμε τις καρτέλες στο παρακάτω διάγραμμα:

Μελετούμε τα παρακάτω κείμενα. 

Η κλιματική αλλαγή έχει πυροδοτήσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και κατ’ 
επέκταση τις φυσικές καταστροφές. Η Ελλάδα έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο αντιμετώπισης 
της κλιματικής αλλαγής, αλλά μέχρι στιγμής αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και την απολιγνιτοποίηση που ελπίζουμε, αν υλοποιηθεί, να 
περιορίσει τις συνέπειες που ήδη υφιστάμεθα. Χρειάζεται τώρα να εστιάσουμε και 
στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, και φυσικά στην αύξηση της έντασης και της 
συχνότητας ακραίων φαινομένων, όπως οι πλημμύρες.

Κώστας Συνολάκης στο «Βήμα της Κυριακής», 18.08.2020
https://www.tovima.gr/2020/08/18/politics/synolakis-sto-vima-na-antimetopisoume-ta-akraia-

fainomena-xoris-mikrokommatismous/

Η αυξανόμενη ένταση και συχνότητα εμφάνισης των πλημμυρικών φαινομένων 
οφείλεται αναμφισβήτητα στην κλιματική αλλαγή και στις ισχυρές βροχοπτώσεις εξαιτίας 
της, οι οποίες σε συνδυασμό με την υφιστάμενη άναρχη δόμηση και τις πυρκαγιές των 
δασών καθίστανται απειλή για την κοινωνία και το οικοσύστημα.

Η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα και ως εκ τούτου δεν αποτελεί μόνο τοπική́ 
πρόκληση. Οι επιπτώσεις της εκτός της ΕΕ έχουν αντίκτυπο και εντός της ΕΕ, δεδομένου 
ότι συμβάντα, όπως τυφώνες, ξηρασίες, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές μπορεί́ να 
επηρεάσουν την επισιτιστική́ και υδρευτική́ ασφάλεια των κατοίκων της. 

Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα της ΕΕ, οι αστικές περιοχές που ζουν σήμερα 4 στους
5 Ευρωπαίους εκτίθενται σε πλημμύρες, καύσωνες ή άνοδο της στάθμης της θάλασσας 
χωρίς κατάλληλη προετοιμασία για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Βασιλική Μαρία Τζατζάκη στο «Νόμος & Φύση», 06.03.2020
https://nomosphysis.org.gr/20222/plimmyres-kai-klimatiki-allagi-prosfates-thesmikes-ekselikseis/
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Εντοπίσατε κάποια αιτία, η οποία δεν σας δόθηκε; Ποια είναι αυτή;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πού θα την τοποθετούσατε στο προηγούμενο διάγραμμα;

5. ΓΙΑΤΙ κινδυνεύουμε από τις πλημμύρες; (Οι επιπτώσεις των πλημμυρών)

Δίνονται τα παρακάτω κείμενα και οι φωτογραφίες (από την Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ): 

Παρατηρήστε και τους πίνακες ζωγραφικής: 

                  
    

Flooding in Square in Venice Italy, 1960, Miroslav Sasek                                                Ivan Aivazovsky

Καταγράφουμε τις επιπτώσεις των πλημμυρών που μπορούμε να εντοπίσουμε: ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Στη συνέχεια αναζητούμε στο διαδίκτυο και άλλες επιπτώσεις:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Κατηγοριοποιούμε τις επιπτώσεις σε περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές και 
συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα:

Ανακοινώνουμε στην ολομέλεια τα ευρήματά μας και συζητούμε με τους/τις συμμαθητές/τριές 
μας.
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Αιτίες πλημμυρών

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού:

• Να εντοπίσουν τη λαθεμένη περιβαλλοντικά συμπεριφορά τουανθρώπου και τα
προβλήματα που δημιουργεί.
• Να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής.
• Να υιοθετήσουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου - Λυκείου:
• Να κατανοήσουν τη σημασία των ανθρώπινων παρεμβάσεων στις φυσικές καταστροφές.
• Να καταλάβουν και να εξηγήσουν τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης.
• Να υιοθετήσουν πρακτικές συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον.

Τύπος δραστηριότητας:
- Δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας
- Προβολή βίντεο σχετικά με τη διαχείριση ποταμών, τοπικό συμβάν
- Δημόσια συζήτηση (debate) με θέμα το μπάζωμα ρέματος στην περιοχή

Διάρκεια:
1 - 3 διδακτικές ώρες περίπου ανάλογα με την ηλικία και το υλικό των δραστηριοτήτων 

Υλικά:
Χαρτί Α4
Google maps, padlet, mentimeter (προαιρετικά) 

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον πλημμυρικό κίνδυνο από ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:

•	 Αποσπάσματα από τον τύπο με αφορμή ένα τοπικό συμβάν
•	 Προβολή βίντεο σχετικό με ξαφνική πλημμύρα στην περιοχή
•	 Αναζήτηση μέσα από κείμενα των αιτιών που προκαλούν τα πλημμυρικά φαινόμενα
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Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει απόσπασμα από κείμενο με αφορμή ένα τοπικό συμβάν και 
ζητάει από τους/τις μαθητές/τριες να εντοπίσουν τα αίτια της πλημμύρας.
2. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει απόσπασμα από μελέτη του Ευρώτα, όπου οι μαθητές/τριες 
αναζητούν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και συντάσσουν τον δικό τους εννοιολογικό χάρτη με 
αυτές.
3. Προβάλλονται καλές και κακές πρακτικές από ανθρώπινες παρεμβάσεις σε ποτάμια και
ρέματα, τα αποτελέσματα των οποίων καταγράφονται σε φύλλο εργασίας. 
4. Προβολή βίντεο (Δημιουργώντας χώρο για το νερό στις πόλεις - Making space for water)
σχετικό με τη διαχείριση των ποταμών και τις πλημμύρες σε συνδυασμό με παράθεση 
στοχευμένου ερωτηματολογίου.
5. Δημόσια συζήτηση (debate)

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και μελετούν από ένα φύλλο εργασίας. Ανάλογα με τον 
διαθέσιμο χρόνο, αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη, παρουσιάζουν στην ολομέλεια τη δραστηριότητα 
που κλήθηκαν να υλοποιήσουν. Μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να επιλέξει να κάνει σε κάθε ομάδα 2, 
3 ή 4 φύλλα εργασίας χωρίς να γίνει ολομέλεια.

Αναστοχασμός:
Οι μαθητές/τριες συζητούν, προβληματίζονται, ανταλλάσσουν απόψεις, εξάγουν συμπεράσματα 
και συντάσσουν τις δικές τους προτάσεις για την αποφυγή πλημμυρών.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Μελέτη Ευρώτα Life Envifriendly 2009
Τύπος της εποχής
Πτυχιακή εργασία (Δημητριάδου Σταυρούλα - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) 
https://docplayer. gr/64452024-Harokopeio-panepistimio.html 

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρες, δέλτα, ανθρώπινες παρεμβάσεις, καλλιεργήσιμες εκτάσεις

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μολάων (Μυλωνά Μαρία, Λέντζα Ευαγγελία, Πούλου Φωτεινή, Παπαδάκης Νικόλαος)
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Είτε από το Google earth, είτε από τις παρακάτω φωτογραφίες, παρατηρήστε τις εκβολές του 
Ευρώτα και της γύρω περιοχής, διαβάστε το κείμενο και εντοπίστε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις 
που έχουν ως συνέπεια πλημμυρικά φαινόμενα. Έπειτα φτιάξτε τον δικό σας εννοιολογικό χάρτη. 
(Γυμνάσιο - Λύκειο / 14 - 18)

Η κοιλάδα του Ευρώτα

Οι εκβολές του Ευρώτα

Αιτίες πλημμυρών

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
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Κείμενο για ανάγνωση:

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα μετά το δεύτερο μισό, έλαβαν χώρα έντονες 
τροποποιήσεις στον ποταμό Ευρώτα. Κατά τη δεκαετία 1960 τελέστηκαν μεγάλα υδρολογικά, 
εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά και αποξηραντικά έργα.

Τέτοια ήταν ο περιορισμός της ροής των χειμάρρων που ενώνονταν με τον Ευρώτα, οι μελέτες για την 
ευθυγράμμιση του ποταμού (1962), οι γεωτρήσεις και η κατασκευή υδραγωγείων, ώστε να υδρεύεται 
μεγάλο μέρος της λακωνικής πεδιάδας, αποφασίστηκε η ανέγερση χωμάτινου φράγματος ύψους 
σαράντα μέτρων επί του Ευρώτα στη θέση Καμάρες, με αποτέλεσμα να καταστεί η κοιλάδα του Ευρώτα 
μια από τις ευφορότερες της χώρας.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως η γεωργία, τα άστοχα αντιπλημμυρικά έργα με την 
κατασκευή πέτρινων τοιχίων στις όχθες του ποταμού και η οικοδομική δραστηριότητα έχουν επιφέρει 
σημαντικές μορφολογικές τροποποιήσεις στον Ευρώτα και τους παραποτάμους του. Άλλες ενέργειες 
που έχουν γίνει είναι εκβαθύνσεις της κοίτης, σημαντικές απολήψεις αδρανών υλικών από την κοίτη 
για αντιπλημμυρική προστασία και χρήση τους ως οικοδομικών υλικών, διευθετήσεις της κοίτης, 
εγκιβωτισμοί σε μεγάλα τμήματα, καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης με παράλληλη επέκταση των 
καλλιεργειών μέχρι τις όχθες του ποταμού.

Η σημερινή κοίτη είναι πλήρως διευθετημένη και ευθυγραμμισμένη και το δελταϊκό πεδίο έχει 
αποδοθεί στις καλλιέργειες που έχουν εξαπλωθεί μέχρι τα αναχώματα της κοίτης. Οι σχηματισμοί 
παράκτιων αμμοθινών έχουν μειωθεί σε πλάτος και τη θέση τους έχουν πάρει παράνομες κατοικίες ή 
χωράφια που φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Οι μορφολογικές τροποποιήσεις καταστρέφουν τα 
φυσικά ενδιαιτήματα, αλλοιώνουν τις φυσικές διεργασίες, επιδεινώνουν τη χημική και ιδιαίτερα τη 
βιολογική κατάσταση του ποτάμιου συστήματος, αλλά παράλληλα αυξάνουν και τον κίνδυνο πλημμυρικών 
φαινομένων.

Το ποτάμι χωρίς την παρόχθια ζώνη παύει να λειτουργεί ως φυσικός ποτάμιος διάδρομος, 
διότι η υποβάθμιση του υδρομορφολογικού χαρακτήρα του αλλοιώνει τη φυσική του δυναμική και τις 
δυνατότητες αυτοκαθαρισμού. Η αποκατάσταση της παρόχθιας ζώνης βοηθά, ώστε να αποφεύγονται 
πλημμυρικά φαινόμενα, διάβρωση και μεταφορά φερτών υλικών και ιζημάτων. Επιπλέον, βελτιώνει 
την ποιότητα του νερού ενεργώντας ως μικροβιολογικό και χημικό φυσικό φίλτρο του νερού.

Επιπρόσθετα, οι ελώδεις εκτάσεις και η παλαιότερη κοίτη του ποταμού έχουν εξαλειφθεί, οι μικροί 
μαίανδροι έχουν αποκοπεί από τον κύριο κλάδο του ποταμού και μάλλον λειτουργούν ως αποστραγγιστικά 
κανάλια.

Πρόγραμμα Life του ΕΛΚΕΘΕ Πτυχιακή εργασία (Δημητριάδου Σταυρούλα - Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο)
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ)

Δείγμα εννοιολογικού χάρτη
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Μελετήστε το παρακάτω κείμενο και βρείτε τις αιτίες που προκάλεσαν την πλημμύρα.
(Δημοτικό - Γυμνάσιο / 11 - 15)

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 ο μετεωρολογικός σταθμός στη Σπάρτη κατέγραψε βροχόπτωση ίση με 
67mm και στο Γεράκι μέσα σε 5 ώρες σημειώθηκε βροχόπτωση ίση με 200,2mm. Ως αποτέλεσμα, 
ο ποταμός Ευρώτας ξεχείλισε και οι περιοχές Μολάοι, Σκάλα, Μάνη, Αγ. Ανάργυροι, Γεράκι και 
Πάκια αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Λίγες ώρες αργότερα, στο διάστημα μεταξύ 11:00 και 
14:00, πλημμύρισε ο ποταμός κοντά στις εκβολές του, καθώς έσπασε ένα από τα φράγματα λόγω 
του τεράστιου όγκου του νερού, το οποίο έφθασε σε σημείο να περνάει πάνω από τη γέφυρα της 
Σκάλας παρασύροντας κορμούς δέντρων και σκορπώντας την καταστροφή. Γενικά, όλα τα ρέματα 
της περιοχής όπου σημειώθηκαν τα ισχυρά φαινόμενα, καταλήγουν στον Ευρώτα.

Να σημειωθεί, ότι κάποια από τα ρέματα στα βόρεια του δήμου ξεκινούν από περιοχές του 
Πάρνωνα που είχαν καεί στο παρελθόν και πιθανόν δε μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον τεράστιο 
όγκο του νερού, παράγοντας που ενίσχυσε το μέγεθος της καταστροφής. Στη λεκάνη απορροής του 
Ευρώτα οι φωτιές που έλαβαν χώρα τον Αύγουστο του 2007 ήταν υπεύθυνες για τις πλημμύρες 
των επόμενων χρόνων που έπληξαν την περιοχή. Αποτέλεσμα των πυρκαγιών ήταν να μειωθούν 
οι δασικές εκτάσεις, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και οι χορτολιβαδικές που βρίσκονταν στη 
λεκάνη απορροής του ποταμού και αυτό συνέβαλε στο να απορροφάται πολύ λιγότερο ο υετός 
(νερό, χαλάζι, χιόνι) που πέφτει στην καμένη έκταση. Έτσι, το νερό που δεν απορροφάται, κυλάει 
κατάντη της λεκάνης απορροής και ενισχύει τη ροή του ποταμού Ευρώτα. 

.

Αιτίες πλημμυρών

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ)

Αιτίες της πλημμύρας

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 ο μετεωρολογικός σταθμός στη Σπάρτη κατέγραψε βροχόπτωση ίση με 
67mm και στο Γεράκι μέσα σε 5 ώρες σημειώθηκε βροχόπτωση ίση με 200,2mm. Ως αποτέλεσμα, 
ο ποταμός Ευρώτας ξεχείλισε και οι περιοχές Μολάοι, Σκάλα, Μάνη, Αγ. Ανάργυροι, Γεράκι και 
Πάκια αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Λίγες ώρες αργότερα, στο διάστημα μεταξύ 11:00 και 
14:00, πλημμύρισε ο ποταμός κοντά στις εκβολές του, καθώς έσπασε ένα από τα φράγματα λόγω 
του τεράστιου όγκου του νερού, το οποίο έφθασε σε σημείο να περνάει πάνω από τη γέφυρα της 
Σκάλας παρασύροντας κορμούς δέντρων και σκορπώντας την καταστροφή. Γενικά, όλα τα ρέματα 
της περιοχής όπου σημειώθηκαν τα ισχυρά φαινόμενα, καταλήγουν στον Ευρώτα.

Να σημειωθεί, ότι κάποια από τα ρέματα στα βόρεια του δήμου ξεκινούν από περιοχές του 
Πάρνωνα που είχαν καεί στο παρελθόν και πιθανόν δε μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον τεράστιο 
όγκο του νερού, παράγοντας που ενίσχυσε το μέγεθος της καταστροφής. Στη λεκάνη απορροής του 
Ευρώτα οι φωτιές που έλαβαν χώρα τον Αύγουστο του 2007 ήταν υπεύθυνες για τις πλημμύρες 
των επόμενων χρόνων που έπληξαν την περιοχή. Αποτέλεσμα των πυρκαγιών ήταν να μειωθούν 
οι δασικές εκτάσεις, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και οι χορτολιβαδικές που βρίσκονταν στη 
λεκάνη απορροής του ποταμού και αυτό συνέβαλε στο να απορροφάται πολύ λιγότερο ο υετός 
(νερό, χαλάζι, χιόνι) που πέφτει στην καμένη έκταση. Έτσι, το νερό που δεν απορροφάται, κυλάει 
κατάντη της λεκάνης απορροής και ενισχύει τη ροή του ποταμού Ευρώτα.
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Παρατηρήστε τις φωτογραφίες καλών και κακών πρακτικών και σημειώστε ποια μπορεί να 
είναι τα αποτελέσματα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον σε κάθε μια κατάσταση. (Δημοτικό - 
Γυμνάσιο / 11 - 15)
*Οι φωτογραφίες προέρχονται από προσωπικό αρχείο, από δωρεάν διάθεση φωτογραφιών του Google, από το star.gr 
και το westsidepioneer.com

    ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 

ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΚΑΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΔΕΛΤΑΪΚΩΝ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΕΚΒΑΝΘΥΝΣΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ 
ΥΛΙΚΩΝ

Αιτίες πλημμυρών
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΠΟΙΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΚΑΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΚΟΝΕΣ
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΠΟΙΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΕΣ 

ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ 
ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΟΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ
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Δημιουργώντας χώρο για το νερό στις πόλεις μας, οι πλημμύρες στις παραποτάμιες περιοχές 
μπορούν να αποφευχθούν. (Δημοτικό - Γυμνάσιο / 11 - 15)

Παρακολουθήστε το παρακάτω ολιγόλεπτο βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=iRr0_mVmxq8
(Δημιουργώντας χώρο για το νερό στις πόλεις μας | Making Space for Water) και στη συνέχεια:

1. Παρατηρήστε, καταγράψτε και σχολιάστε τις παρεμβάσεις που έγιναν στη λεκάνη απορροής του 
ποταμού, οι οποίες ευθύνονται για τις πλημμύρες.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Διατυπώστε τους λόγους που οδήγησαν τους ανθρώπους σε αυτές τις παρεμβάσεις. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Μετά από συζήτηση κάντε τις δικές σας προτάσεις σχετικά με τη διαχείριση των ποταμών, 
ώστε να αποφεύγονται οι πλημμύρες, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και την τοπική 
αυτοδιοίκηση, ενθαρρύνοντας πρακτικές που ωφελούν τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αιτίες πλημμυρών
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Δημόσια συζήτηση (debate) σχετικά με τη διαχείριση ρέματος στην πόλη μας. (Ανάλογα με την 
ηλικία κατευθύνεται και η συζήτηση.)

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 4 ομάδες (4-5 ατόμων). Κάθε ομάδα αναλαμβάνει έναν ρόλο, όπου 
με επιχειρήματα διαμορφώνει τις δικές της προτάσεις, τις οποίες παραθέτει σε δημόσια συζήτηση, 
προκειμένου να υποστηρίξει τις απόψεις της.

ΡΟΛΟΣ 1: Εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης 

Είστε οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι που 
ασχολούνται με το αστικό και φυσικό περιβάλλον, με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, τον 
πολιτισμό και την οικιστική ανάπτυξη).

Στα πλαίσια των δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (με τη στήριξη της Περιφέρειας) σχετικά 
με την ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου, τη βελτίωση ποιότητας ζωής 
των πολιτών, την προστασία και την ανάπλαση της πόλης προβλέπονται έργα αξιοποίησης και 
διαχείρισης έκτασης, που έχουν σχέση με την απορροή των υδάτων (ρέματος) εντός του οικισμού.

Πρέπει να αξιολογήσετε τα επιχειρήματα των διαφορετικών ομάδων, αναλύοντας τις θετικές 
και τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη του Δήμου, καθώς και για τη διατήρηση των οικολογικών αξιών.

Κρίνετε σκόπιμο να εκτιμηθεί η γνώμη ειδικών επιστημόνων. Στο τέλος της συζήτησης θα 
αποσυρθείτε για να αποφασίσετε συναινετικά για την καλύτερη λύση του προβλήματος.

ΡΟΛΟΣ 2: «Κάτοικοι αντιδρούν…»

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας σχετικά με την κατασκευή έργου στην περιοχή για τη διαχείριση 
και εκμετάλλευση ρέματος σας βρίσκει αντίθετους και σας προβληματίζει. Υπάρχουν αντιρρήσεις 
στα σχέδια της Περιφέρειας, καθώς φοβάστε ότι το ρέμα απειλείται από τα σχέδια «διαμόρφωσης 
- ανάπλασης» εξυπηρετώντας ιδιοκτησίες στις παρόχθιες εκτάσεις.

Το συγκεκριμένο ρέμα αποτελεί τοπόσημο στην περιοχή, γίνεται φυσική απορροή υδάτων σε 
περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, έχει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και συμβάλλει στην ποιότητα 
ζωής της πόλης, αφού επηρεάζει και το μικροκλίμα της περιοχής. Επιπλέον, ο περιορισμός της κοίτης 
του με την τσιμεντοποίηση, εκτός από την αλλοίωση της φυσικής του κατάστασης, δε διασφαλίζει 
την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Πιστεύετε ότι η προστασία και η ανάδειξη του ρέματος 
είναι θετικοί και απαραίτητοι παράγοντες για την ασφάλεια των κατοίκων και τη διατήρηση του 
τοπικού χρώματος της πόλης.
 

Αιτίες πλημμυρών
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Ποιοι θα ωφεληθούν; Πώς θα τους πείσετε;

Ποιοι θα δυσαρεστηθούν; Πώς θα τους πείσετε να μην αντιδράσουν;

         
ΡΟΛΟΣ 3: «Κάτοικοι συμφωνούν…»

Η ανακοίνωση από την Περιφέρεια κατασκευαστικού έργου στην περιοχή σχετικά με τη διαχείριση 
και εκμετάλλευση ρέματος σας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Υποστηρίζετε ότι τα έργο σκοπεύει 
στην ανάπλαση της περιοχής, στη διαμόρφωση έργων υποδομής, εκμεταλλευόμενη την «πολύτιμη 
έκταση γης» από τη διαχείριση και διαμόρφωση του ρέματος εντός του οικισμού. Υποστηρίζετε 
ότι θα γίνουν έργα οδοποιίας, κατασκευή κύριου οδικού άξονα πάνω στο ρέμα, ώστε να λυθεί το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, αναβάθμιση υποβαθμισμένων εκτάσεων και κτισμάτων στην 
παραρεμάτια ζώνη, δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σχεδίαση ποδηλατοδρόμων, 
χώρων αναψυχής, εκδηλώσεων και ξεκούρασης, έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων.

Γνωρίζετε ότι, για να μπορέσετε να προωθήσετε την πρότασή σας, είναι απαραίτητο να πείσετε 
ότι τα έργα αυτά θα προσδώσουν υπεραξία στην περιοχή, καθώς θα αποτελέσει μια σημαντική 
διέξοδο αναπτυξιακού, πολιτιστικού, αθλητικού, τουριστικού και οικονομικού χαρακτήρα, αφού θα 
προκύψουν και νέες θέσεις εργασίας για τους πολίτες.

Ποιοι θα ωφεληθούν; Πώς θα τους πείσετε;

Ποιοι θα δυσαρεστηθούν; Πώς θα τους πείσετε να μην αντιδράσουν;

ΡΟΛΟΣ 4: Επιστήμονες

Στο παρελθόν επικρατούσε η άποψη ότι η διευθέτηση και η διαχείριση των ρεμάτων έχει 
ταυτιστεί με τον εκσυγχρονισμό, την οικονομία και την ανάπτυξη.
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Το κράτος έχει υποχρέωση να διατηρεί τα υδατορέματα στη φυσική τους κατάσταση 
αντιμετωπίζοντάς τα ως πολύτιμα οικοσυστήματα. Επιτρέπεται να εκτελούνται τα απόλυτα 
αναγκαία τεχνικά έργα, τα οποία, όμως, να διασφαλίζουν την ελεύθερη ροή των υδάτων. Η ένταξή 
τους σε πολεοδομική ρύθμιση είναι επιτρεπτή, μόνο όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες ενός ευρύτερου 
σχεδιασμού με εκπόνηση, απαραίτητα, αντίστοιχης περιβαλλοντικής μελέτης και μόνο εφόσον 
διασφαλίζεται η επιτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας και έχει γίνει μελέτη αντιπλημμυρικής 
θωράκισης.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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Πλημμύρα στο τουριστικό θέρετρο της Ομορφονήσου!

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες:

• Να αξιολογήσουν επιλογές και δραστηριότητες που οδήγησαν στο φαινόμενο της
πλημμύρας. 

• Να κατανοήσουν ότι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως αυτές που σχετίζονται με
τον τουρισμό, έχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

• Να εμπλακούν ομαδικά και βιωματικά.
• Να συνειδητοποιήσουν ότι οι πλημμύρες είναι ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να γίνει

ακραίο, όχι μόνο ως φαινόμενο αυτό καθαυτό, αλλά και ως μια επίπτωση της κλιματικής
κρίσης που έχει επιφέρει η ανθρώπινη δραστηριότητα. 

• Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν όρους όπως: «αειφορία», «βιώσιμη ανάπτυξη»,
«κλιματική αλλαγή», «ανθρωπογενείς φυσικές καταστροφές».

• Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη τους.
• Να υιοθετήσουν πρακτικές, στάσεις και συμπεριφορές αειφορικής διαχείρισης ως προς 

το περιβάλλον. 
• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία ομάδων, παιχνίδι ρόλων, παρουσίαση απόψεων (αναζήτηση στο διαδίκτυο - έρευνα 
εφόσον το πρόγραμμα διαρκέσει πάνω από ένα τρίωρο)

Διάρκεια:
3 - 4 διδακτικές ώρες (180΄)1

Υλικά:
• Χαρτόνια, μαρκαδόροι (προαιρετικά για τις ομάδες), φύλλα εργασίας, συμπληρωματικό υλικό 

(υπολογιστής/κινητό και διαδίκτυο προαιρετικά)
• Μαρκαδόροι για πίνακα

1. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορούν να επεκταθούν σε περισσότερο από ένα τρίωρο ανάλογα με τον 
διαθέσιμο χρόνο και το υλικό που θα διατεθεί. Αν ο/η εκπαιδευτικός κρίνει σκόπιμο, μπορεί να αφήσει ορισμένο χρονικό διάστημα
π.χ. μιας εβδομάδας στις ομάδες να μαζέψουν το δικό τους υλικό και να προετοιμάσουν τις δραστηριότητες που περιγράφονται. 
Για παράδειγμα, αντί να τους δώσει έτοιμο υλικό μελέτης, η κάθε ομάδα να το αναζητήσει μέσα από πηγές, διαδίκτυο, συνέντευξη 
και άλλες τεχνικές.
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Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Διερεύνηση κατανόησης των όρων «βιώσιμη ανάπτυξη», «κλιματική αλλαγή», «ακραία καιρικά 
φαινόμενα», «πλημμυρικός κίνδυνος», «ανθρώπινες παρεμβάσεις» κ.λπ., και της σημασίας τους, 
με καταιγισμό ιδεών.

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση (10΄)
Ένα ρεπορτάζ από ένα δελτίο ειδήσεων που έχει ως θέμα την πλημμύρα στην περιοχή μελέτης2 και 
σύντομος σχολιασμός.

Ανάπτυξη δραστηριότητας (συνολικά 160΄)
1. Ο/Η εκπαιδευτικός κατηγοριοποιεί τα δεδομένα για το γεγονός που αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ 

κάνοντας μια πρώτη εισαγωγή του θέματος «πλημμύρες» (5΄)

2. Χωρισμός ομάδων (5΄)
Μοιράζονται τέσσερις έως έξι φωτογραφίες που αφορούν σε ένα υδρολογικό σύστημα (βλ. 
Παράρτημα), ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευόμενων και των ομάδων που θέλουμε 
να έχουμε. Οι μαθητές/τριες αναζητούν τα άτομα με την ίδια φωτογραφία και σχηματίζουν 
ομάδες.

3. Γνωριμία - δέσιμο ομάδων - εμπέδωση υφιστάμενου θέματος (15΄)
Στις ομάδες που σχηματίστηκαν οι μαθητές/τριες καλούνται να γνωριστούν μεταξύ τους 
λέγοντας λίγα πράγματα ο/η καθένας/μία για τον εαυτό του/της (όνομα, ενδιαφέροντα) και 
μια-δυο σκέψεις τους για τη φωτογραφία. Ένα άτομο από την ομάδα καταγράφει τις σκέψεις 
όλων. Συναποφασίζουν το όνομα και το έμβλημα της ομάδας. Τέλος, ορίζουν κάποιον/α να 
παρουσιάσει την ομάδα τους και αυτά που κατέγραψαν στην ολομέλεια.

4. Ανάγνωση υποθετικού σεναρίου - Α΄ μέρος (5΄)

5. Δημιουργία ομάδων βάσει της ιδιότητας - Κάθετη ομαδοποίηση (5΄)
Στις διαμορφωμένες ομάδες δίνονται οι παρακάτω ιδιότητες και μοιράζονται καρτελάκια 
ατομικά στον/στην κάθε μαθητή/τρια με συγκεκριμένη ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά του 
κάθε μεμονωμένου ρόλου στο σενάριο3. Έτσι έχουμε τις εξής ομάδες: των Αγροκτηνοτρόφων, 
των Δημοτικών Υπαλλήλων, των Επιχειρηματιών τουρισμού και των Μελών πολιτιστικού/
περιβαλλοντικού Συλλόγου.

Α. Αγροκτηνοτρόφος,   Α. Δημ. Υπάλληλος,  Α. Επιχειρηματίας,   Α. Μέλος Συλλόγου
Β. Αγροκτηνοτρόφος,   Β. Δημ. Υπάλληλος,   Β. Επιχειρηματίας,   Β. Μέλος Συλλόγου
Γ. Αγροκτηνοτρόφος,    Γ. Δημ. Υπάλληλος,   Γ. Επιχειρηματίας,    Γ. Μέλος Συλλόγου 
Δ. Αγροκτηνοτρόφος,   Δ. Δημ. Υπάλληλος,   Δ. Επιχειρηματίας,   Δ. Μέλος Συλλόγου

6. Εργασία ομάδων (30΄)
Η κάθε ομάδα καλείται να καταγράψει τα δεδομένα της στο Φύλλο Εργασίας Α’ (της κάθετης 
ομαδοποίησης - βλ. Παράρτημα) βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που φέρει κάθε 
ρόλος και του συμπληρωματικού υλικού που τους έχει δοθεί από τον/την εκπαιδευτικό4. 

2. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω έχουν δημιουργηθεί με αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες στην Κρήτη (Νοέμβρης 
2020). Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιο εποπτικό υλικό κρίνει κατάλληλο και πιο κοντά στη μαθητική του/της 
ομάδα, ανάλογα με την περιοχή και κατά την περίπτωση που μελετάται.
3. Ο αριθμός των ομάδων εξαρτάται από το πλήθος των μαθητών/τριών, ενώ ο κάθε ρόλος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που παρατίθενται στο Παράρτημα (βλ. Πίνακας 1)
4. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εδώ οι ομάδες δύνανται να αναζητήσουν το δικό τους υλικό σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 
αν ο/η εκπαιδευτικός επιλέξει να διδάξει τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα πέραν του τρίωρου.
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Συγκεκριμένα τα παιδιά σε αμιγείς - «επαγγελματικές» ομάδες διαβάζουν πρώτα τα κείμενα 
με τους ρόλους - ιδιότητες που δίνονται στο καθένα και στη συνέχεια το συμπληρωματικό 
υλικό (βλ. Παράρτημα). Η κάθε ομάδα καλείται, επίσης, να βρει τι πήγε λάθος στον δικό της 
τομέα, όσον αφορά στην αλληλεπίδραση με τις άλλες κοινωνικές ομάδες και σε σχέση με το 
περιβάλλον.

7. Παρουσίαση αποτελεσμάτων (20΄: 5΄ανά ομάδα)
Παρουσίαση από ένα ορισμένο μέλος της κάθε ομάδας των δεδομένων της.

8. Ανάγνωση υποθετικού σεναρίου - Β’ Μέρος ( 5΄)

9. Δημιουργία νέων ομάδων - Οριζόντια ομαδοποίηση (35΄)
Οι νέες, μεικτές ομάδες (αποτελούνται από όλα τα Α, όλα τα Β κ.λπ.) καλούνται να 
συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας Β’ (οριζόντια ομαδοποίηση - βλ. Παράρτημα), να 
συμβουλευτούν το πόρισμα των επιστημόνων και να μελετήσουν το σχεδιάγραμμα για την 
κλιματική αλλαγή που δίνεται ως συμπληρωματικό υλικό στη Β’ φάση, καθώς και όλα τα νέα 
δεδομένα που προκύπτουν από την πρώτη φάση και να προτείνουν λύσεις για αντιπλημμυρική 
προστασία με το λιγότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος.

10. Παρουσίαση αποτελεσμάτων (40΄: 10΄ ανά ομάδα)
Παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα της κάθε ομάδας, τα οποία μπορούν να δοθούν 
με όποιον τρόπο επιλεχθεί (εισήγηση, δραματοποίηση, σκίτσο, κ.λπ.)

Αναστοχασμός (10΄)
Στην ολομέλεια τα παιδιά έξω από τους ρόλους τους, μιλούν για το πώς βίωσαν τον ρόλο τους, 
ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν στο να πείσουν τους άλλους να δουν τη δική τους θέση, τι έχουν 
κάνει στραβά μέχρι τώρα οι άνθρωποι στη διαχείριση του περιβάλλοντος, πόσο δυσκολεύτηκαν 
να πείσουν/κατανοήσουν την άλλη άποψη, κ.λπ.

  Τέλος, γίνεται η αποφόρτιση με μια αυθόρμητη λέξη από τον/την καθένα/μία που στην ουσία 
αποτελεί αναστοχασμό και ανατροφοδότηση της όλης δραστηριότητας στην οποία πήραν μέρος.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Κράνης Χ., Σκούρτσος Ε, Σούκης Κ., Συστήματα του Γήινου Περιβάλλοντος και Φυσικοί Πόροι, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων, 
Αθήνα 2015
Θεωρητικό πλαίσιο «Δευκαλίωνα: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» υπό τον τίτλο «Οι πλημμύρες ως 
φυσική καταστροφή»

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρες, ανθρώπινες παρεμβάσεις, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τουρισμός, ακραία καιρικά 
φαινόμενα

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Αρχανών (Μαρία Σφακιανάκη, Άννα Μαρτιμιανάκη, Έλενα Φανιουδάκη) και Ολυμπία 
Κανδύλα
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1. Φωτογραφίες για τον χωρισμό ομάδων

Πηγή: https://flashnews.gr/post/381432/h-stigmh-thskatar
reyshs-ths-gefyras-toy-kerith-xathhke-ena-mnhmeiobinteo-
fwto (Γέφυρα του ποταμού Κερίτη Χανιά)

Πηγή: https://www.kriti24.gr/chania-vivliki-katastrofi-sto-dimo-
platania-katerreyse-gefyra-anoixe-sta-dyo-dromos-foto-kai-video/
(Χανιά)

ΦΩΤΟ: Παπαδάκης Νίκος (Ανάληψη Χερσονήσου) ΦΩΤΟ: Παπαδάκης Νίκος (Ανάληψη Χερσονήσου)

Πηγή: https://www.protothema.gr/greece/article/1063981/
kakokairia-stin-kriti-apeglovistike-eguos-ligo-prin-
genniseieginan-22-diasoseis-anilikon-video-fotografies/
(Ανάληψη Χερσονήσου)

Πηγή: Εικόνες Αποκάλυψης στην Κρήτη: Εκκενώνεται 
χωριό - Παντού λάσπη και καταστροφή (Δημοτική ενότητα 
Χερσονήσου)

Πλημμύρα στο τουριστικό θέρετρο της Ομορφονήσου!

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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2. Υποθετικό Σενάριο

Ανάγνωση υποθετικού σεναρίου - Α’ μέρος

«Ένα γνωστό τουριστικό θέρετρο στην Κρήτη, η Ομορφόνησος, υπέστη πρόσφατα μεγάλες 
καταστροφές από πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Τα μπαζωμένα ρέματα πλημμύρισαν με 
αποτέλεσμα να παρασύρουν αυτοκίνητα και να κατεβάσουν φερτά υλικά στη θάλασσα. Σπίτια και 
ξενοδοχεία πλημμύρισαν και άνθρωποι κινδύνευσαν ανυπεράσπιστοι στο έλεος της καταστροφής. 
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, αλλά οι υλικές ζημιές και οι απώλειες ζώων είναι μεγάλες. 
Σήμερα, τρεις μήνες μετά την καταστροφή, η Ομορφόνησος είναι ένα ερειπωμένο τοπίο που 
απειλεί την τουριστική περίοδο. Οι ξενοδόχοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής διαμαρτύρονται και 
ζητούν από τον Δήμο να πάρει θέση και να δράσει ανάλογα, επειδή βιάζονται να προλάβουν την 
τουριστική σεζόν. Από την άλλη, οι αγρότες βλέπουν τη σοδειά τους, όχι μόνο τη φετινή, να 
καταστρέφεται και ζητούν όχι μόνο αποζημίωση, αλλά και λύση. Οι λιγοστοί ντόπιοι ενεργοί πολίτες 
βλέπουν την καταστροφή που χρόνια προέβλεπαν να είναι προ των πυλών και καλούν ακτιβιστές και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις να συνδράμουν. Ο δήμαρχος υπό την πίεση των γεγονότων, καλεί 
ειδικούς επιστήμονες να ελέγξουν το πεδίο και να αποφανθούν για το εύρος της καταστροφής. Στη 
συνέχεια ορίζει μια επιτροπή από δημοτικούς υπαλλήλους να ελέγξουν τις ζημιές. Ορίζει το επόμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους συλλόγους (Αγροτοκτηνοτροφικό, 
Σύλλογο Επιχειρηματιών Τουρισμού), φορείς (Περιβαλλοντικό/Πολιτιστικό Σύλλογο) και δημότες σε 
μια δημόσια συζήτηση, ώστε να παρουσιάσουν τα δεδομένα της καταστροφής τους, τις ζημιές τους 
και τα πιθανά λάθη της κάθε εμπλεκόμενης ομάδας.»

Ανάγνωση υποθετικού σεναρίου - Β’ μέρος 

«Δυστυχώς, σύμφωνα με τους/τις επιστήμονες, τα νέα δεν είναι αισιόδοξα για την Ομορφόνησο. 
Δεδομένης της κλιματικής αλλαγής, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένονται να είναι εντονότερα τα 
επόμενα χρόνια. Έτσι, λόγω του φυσικού πλούτου της περιοχής, της μοναδικότητας της 
βιοποικιλότητας, καθώς και της αυταξίας του υγροτόπου στο Δέλτα του ποταμού Απομελτέμη, 
επιβάλλεται να προστατευθεί η περιοχή και να κατοχυρωθεί η ασφάλεια, όχι μόνο των κατοίκων, 
αλλά και των πολυάριθμων τουριστών που την κατακλύζουν κάθε χρόνο. Το επιστημονικό Κλιμάκιο 
Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Ευγένιο Πλέκα, μετά από τη διεξοδική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
εισηγήθηκε την άμεση μετακίνηση του τουριστικού θερέτρου, διότι είναι χτισμένο ως επί το 
πλείστον στο Δέλτα του ποταμού Απομελτέμη. Ο δήμαρχος, γνωστός για τις δημοκρατικές του 
ιδέες και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, όρισε εκ νέου μεικτές επιτροπές μελέτης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να διαχειριστούν τη μεταφορά της πόλης με ασφάλεια, τόσο για 
τις ανθρώπινες ζωές, αλλά και για το ίδιο το περιβάλλον.»
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3. Πίνακας 1: Ρόλοι - Ιδιότητες και χαρακτηριστικά για Ομάδες

Α. Δημοτικός Σύμβουλος

Είσαι ο/η Αντιδήμαρχος 
πολιτικής προστασίας του 
δήμου και ξέρεις για Γενικό

Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας.

Γνωρίζεις ότι οι πλημμύρες 

είναι φαινόμενα φυσικών

καταστροφών και μπορούν

να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή 

και την περιουσία των

ανθρώπων, αλλά και την

οικονομία. Η περιοχή σας 

είναι τουριστική και φιλοξενεί

πολύ κόσμο, γι’ αυτό πρέπει 

να υπάρχει σχέδιο 

ετοιμότητας. Ένα από αυτά 

είναι τα συστήματα 

ειδοποίησης του κοινού για 

την πλημμύρα που όμως 

αυτή τη φορά δε

λειτούργησαν έγκαιρα και  

δυστυχώς χάθηκε πολύς 

χρόνος.

Α. Επιχειρηματίας

Είσαι ο/η ντόπιος/α 
μεγαλοεργολάβος που έχει 
αναλάβει το κτίσιμο μεγάλων

ξενοδοχειακών μονάδων στην

περιοχή. Παρόλο που αγαπάς 

τον τόπο σου γνωρίζεις ότι για 

χάρη της ανάπτυξης και του 

πλούτου έβαλες κι εσύ το 

χεράκι σου στην έντονη 

αστικοποίηση της περιοχής 

τις τελευταίες δεκαετίες, με

τη μετατροπή δασικής και 

αγροτικής γης σε αστική.

Γνωρίζεις ότι όλο αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της 

απορροής των όμβριων 

υδάτων σε σχέση με τα νερά 

που θα μπορούσαν να 

απορροφηθούν αν υπήρχε

περισσότερο φυσικό

περιβάλλον. Αλλά τι φταις κι 

εσύ;!

Οι καιροί το επέβαλαν! 

Α. Μέλος Συλλόγου

Είσαι μέλος του τοπικού

περιβαλλοντικού συλλόγου 
και καθηγητής/τρια 
φυσικής. Γνωρίζεις ότι οι 
πλημμύρες ανήκουν στις 

υδρολογικές φυσικές 

καταστροφές σύμφωνα με

τον Οργανισμό Υγείας 

(World Health

Organization). Είναι ένα 

δυναμικό, βίαιο φαινόμενο, 

εξαιρετικά επικίνδυνο, που 

εμφανίζεται σε γενικές 

γραμμές απρόβλεπτα και 

αφήνει ελάχιστα χρονικά

περιθώρια αντίδρασης για 

την αντιμετώπισή του.

Γνωρίζεις, επίσης, ότι έχει 

καταγραφεί πως από τις 

φυσικές καταστροφές είναι 

το φαινόμενο με τον πιο 

σημαντικό βαθμό

επανεμφάνισης. 

Α. Αγροκτηνοτρόφος

Είσαι ηλικιωμένος/η γεωργός
στην περιοχή από πάππου 

προς πάππου. Σέβεσαι και 

αγαπάς τη γη των προγόνων

σου και μπορείς να διαβάζεις 

τα σημάδια της φύσης και να 

προβλέπεις τον καιρό.

Γνωρίζεις ότι οι πλημμύρες 

είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για 

τους ανθρώπους, καθώς αυτοί

δελεασμένοι από την εύφορη 

γη του τόπου έκτιζαν και 

καλλιεργούσαν πάντα στις 

εκβολές ποταμιών, όπως αυτού

εδώ. Γνωρίζεις, επίσης, ότι η 

κατοίκηση σε τέτοιες περιοχές 

(που είναι ουσιαστικά οι 

πλημμυρικές πεδιάδες του 

φυσικού ποτάμιου

συστήματος) έχει πάντα το 

ρίσκο της πλημμύρας, παρόλο 

που οι άνθρωποι αρνούνται να 

το δουν. Ο σοφός λαός λέει ότι 

«όσα χρόνια κι αν περάσουν, 

το ποτάμι διεκδικεί τα φυσικά 

του σύνορα».
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Β. Αγροκτηνοτρόφος

Είσαι νέος/α αγρότης/ισσα με
πολλή όρεξη για δουλειά, γι’ 
αυτό και ενημερώνεσαι συχνά 

για θέματα που αφορούν στη 

δουλειά σου. Έτσι διάβασες 

κάπου ότι η αποψίλωση και 

καταστροφή δασικών 

εκτάσεων για τη δημιουργία 

καλλιεργήσιμων, για την 

οικοδόμηση κτηρίων και την 

επέκταση των πόλεων είναι οι 

κυριότερες ανθρώπινες 

δραστηριότητες και 

παρεμβάσεις που προκαλούν 

μεταβολές στο φυσικό 

περιβάλλον και οδηγούν στην 

πρόκληση πλημμυρικών 

φαινομένων.

Β. Δημοτικός Υπάλληλος

Είσαι ο/η 

περιβαλλοντολόγος
μηχανικός του δήμου και 
γνωρίζεις από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ότι εκτιμάται πως κάθε χρόνο 

ένα σημαντικό ποσοστό 

εδάφους φεύγει από τις 

ορεινές και ημιορεινές 

περιοχές λόγω αστάθειας των 

πρανών (πλαϊνών πλευρών) 

και μεταφέρεται στις πεδινές 

περιοχές, προκαλώντας 

σοβαρές πλημμύρες και 

καταστροφές. Οι πλημμύρες 

που προκαλούνται από 

ισχυρές καταιγίδες έχουν 

ορμητικά πλημμυρικά νερά 

εμπλουτισμένα με εδαφικό 

υλικό και έντονη διάβρωση.

Β. Επιχειρηματίας

Είσαι ιδιοκτήτης/τρια του
μεγαλύτερου σούπερμάρκετ
της περιοχής. Θυμάσαι πόσο 
κοπίασες να «πείσεις» τις 

αρχές να σου δώσουν την 

άδεια δόμησης, αφού για την 

ανέγερσή του έπρεπε να 

μπαζωθεί το ρέμα που 

διασχίζει την περιοχή. Ο 

τοπογράφος έλεγε ότι «η 

περιοχή χρειαζόταν την 

απορροή του παραποτάμιου 

συστήματος και αν 

μπαζωνόταν το ρέμα και 

γίνονταν κι άλλα κτίσματα, θα 

ήταν επικίνδυνο στο μέλλον». 

Εσύ ήθελες να γίνει η 

δουλειά σου και έγινε! Όσο 

για το μέλλον, ποιος ζει ποιος 

πεθαίνει. Άλλωστε τόσοι 

άλλοι έκτισαν μετά από σένα 

και οι αρχές μπάζωσαν 

ολόκληρο το ρέμα για να 

περνάει ο δρόμος. Τώρα το 

μαγαζί σου είναι στο πιο 

κομβικό πέρασμα… Τι 

δηλαδή, εσύ είσαι ο/η μόνος/

η που παρανόμησε;   

Β. Μέλος Συλλόγου

Είσαι μέλος του συλλόγου,
ακτιβιστής/στρια και
μέλος, επίσης, διεθνούς
οργάνωσης για το
περιβάλλον. Γνωρίζεις ότι 
οι παράκτιες περιοχές 

υφίστανται έντονες 

επιπτώσεις από τις 

πλημμύρες λόγω του ότι 

αποτελούν ευαίσθητα 

οικοσυστήματα, που 

δέχονται μεγάλη πίεση εξ 

αιτίας της αστικοποίησης 

και ακολουθούν (στην 

πίεση) οι ορεινές περιοχές, 

οι λίμνες, τα ποτάμια και οι 

οικολογικά ευαίσθητες 

περιοχές.

85



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Γ. Αγροκτηνοτρόφος

Είσαι κτηνοτρόφος και έχασες 
αρκετά από τα ζώα σου στη 

συγκεκριμένη πλημμύρα. Τα 

ορμητικά νερά πέρασαν όλα 

σχεδόν μέσα από το μαντρί 

στην πλαγιά του λόφου που 

βρίσκεται πάνω από το ρέμα. 

Και δεν ενοχλούσαν κανέναν 

τα ζώα σου! Χρόνια ολόκληρα 

έχεις τα κοπάδια σου να 

βόσκουν στη συγκεκριμένη 

περιοχή χωρίς να ενοχλούν! 

Κάποιοι βέβαια κατηγορούν 

εσένα και τους προγόνους σου 

για την υπερβόσκηση των 

παραποτάμιων φυτών, αλλά 

εσύ ξέρεις ότι τα ζώα σου δεν 

πείραζαν κανέναν, μόνο τα 

φυτά της πλαγιάς έτρωγαν!

Γ. Δημοτικός Υπάλληλος

Είσαι ο/η προϊστάμενος/
μένη της τεχνικής υπηρεσίας
του δήμου και γνωρίζεις για 
την αστοχία ενός τεχνικού 

έργου που έγινε πριν από 

δέκα χρόνια με το φράγμα 

που έφτιαξαν οι προκάτοχοί 

σου. Όπως τόνισες στη 

σχετική σου έκθεση - και 

δυστυχώς επαληθεύθηκες - η 

ασταθής κατασκευή σε 

συνδυασμό με κάποιες 

έντονες καταιγίδες και την 

αστάθεια των πρανών της 

γύρω περιοχής θα είχε ως 

αποτέλεσμα την έντονη 

διάβρωση, τις λασπορροές 

και τα ορμητικά πλημμυρικά 

φαινόμενα.

Γ. Επιχειρηματίας
    
Είσαι ιδιοκτήτης/τρια μιας
τεράστιας πολυτελέστατης
ξενοδοχειακής μονάδας στην
περιοχή που εκτείνεται από
την παραλία ως την πλαγιά
του λόφου. Άκουσες στις 
ειδήσεις έναν ειδικό 

επιστήμονα να λέει για τη 

συγκεκριμένη πλημμύρα «ότι 

έγινε λόγω τριών 

παραγόντων: (α) μια ακραία 

μετεωρολογική συνθήκη, 

συνδυασμένη με (β) 

αποψίλωση δασών και 

διάβρωση εδαφών εξαιτίας 

δασικών πυρκαγιών και (γ) 

αυθαίρετες παρεμβάσεις στις 

κοίτες των ρεμάτων της 

περιοχής». Προς στιγμήν 

δαγκώθηκες… για το πρώτο 

δεν είχες εσύ ευθύνη, αλλά 

για τα άλλα δύο;

Γ.  Μέλος Συλλόγου

Είσαι παλιό μέλος του
συλλόγου και γνωστός/ή
φυσιολάτρης/ισσα.
Κατοικείς στην περιοχή 

πολύ πριν την τουριστική 

της ανάπτυξη. Γνωρίζεις 

και διαλαλείς εδώ και 

χρόνια ότι η καταστροφή 

των φυσικών ρεμάτων και 

το μπάζωμά τους με 

δρόμους και κτίσματα, σε 

συνδυασμό με τις δυνατές 

βροχοπτώσεις και τη 

μείωση της 

απορροφητικότητας λόγω 

της έλλειψης φυσικού 

πρασίνου, έχουν 

προκαλέσει σοβαρές 

πλημμύρες σε αστικές 

περιοχές, όπως έγινε και 

στη δική σας, καθώς 

διαταράσσεται το 

υδρογραφικό δίκτυο της 

περιοχής.
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Δ. Αγροκτηνοτρόφος

Είσαι ελαιοκαλλιεργητής/τρια
από πάππου προς πάππου. Η
πλημμύρα ξερίζωσε πολλά

ελαιόδεντρα από τα χωράφια

σου που ήταν δίπλα στο παλιό

ρέμα. Το χώμα ήταν λες και  

υποχώρησε κάτω από τις ρίζες

τους. Κι ήταν αυτά τα

ελαιόφυτα που με κόπο

φύτεψαν οι παππούδες σου

στην περιοχή που παλιά ήταν

δασάκι. Ζητάς από τις αρχές

βοήθεια για να

αποκαταστήσεις τη ζημιά σου

κι αυτοί σου είπαν κάτι για

«πλημμυρικό κίνδυνο κι

έκθεση στον κίνδυνο».

Αναρωτιέσαι τι μπορεί να

σημαίνουν αυτά και τι σχέση

έχουν με τη ζημιά σου.

Δ. Επιχειρηματίας

Είσαι ιδιοκτήτης/τρια ενός
καταστήματος με σουβενίρ
και το κατάστημά σου

βρίσκεται ακριβώς στο

σημείο όπου έγινε η

πλημμύρα. Μια πρώτη

μελέτη των ειδικών μίλησε

για την τρωτότητα του

κτηρίου σε συνδυασμό με

την επικινδυνότητα του

φαινομένου. Άραγε τι

σημαίνουν αυτοί οι όροι και

πόση σχέση έχουν με τις

ευθύνες που πρέπει να

αποδοθούν;    

Δ. Πολίτης

Είσαι ο/η πρόεδρος του
πολιτιστικού συλλόγου
εδώ και πολλά χρόνια και
τέως δήμαρχος της
περιοχής. Αγαπάς τον
τόπο σου και είσαι υπέρ

της ανάπτυξης της

περιοχής, αλλά δε

σταματάς να

διαμαρτύρεσαι για τα

περιβαλλοντικά λάθη που

βλέπεις. Για παράδειγμα,

τη ρίψη απορριμμάτων και

υλικών στην κοίτη του

ποταμού, την έλλειψη

οργανωμένων

αποχετευτικών δικτύων

όμβριων υδάτων, ώστε να

αντιμετωπίσουν τις

βροχοπτώσεις αυξημένης

έντασης. Ακόμα και

ενημέρωση για

ευαισθητοποίηση του

κοινού και έγκαιρη

ειδοποίηση εκκένωσης της

περιοχής σε περίπτωση

κινδύνων είχες εισηγηθεί

για την πολιτική

προστασία του δήμου,

αλλά… τίποτα δεν έγινε

σωστά…

Δ. Δημοτικός Υπάλληλος

Είσαι αρχιτέκτονας
μηχανικός της υπηρεσίας
του δήμου και δε φημίζεσαι
για την περιβαλλοντική σου

συνείδηση. Είσαι υπέρ της

εξέλιξης και της οικονομικής

ανάπτυξης με οποιοδήποτε

κόστος… Άλλωστε αυτό

φάνηκε μέσα από το έργο

σου, καθώς ενέκρινες πολλές

άδειες δόμησης στην περιοχή

του μεγάλου ρέματος.

Αγωνίστηκες πολύ για να

μπαζωθεί το ρέμα και τώρα

βλέπεις την περιοχή αυτή να

είναι το κέντρο της

τουριστικής ανάπτυξης,

παρόλο που αυτή η

πλημμύρα έφερε τα πάνω

κάτω. Ευτυχώς δεν πνίγηκε

κάποιος, ώστε να έχεις

παραπάνω ευθύνες!
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Α’ μέρος / ΚΑΘΕΤΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ομάδα:

Όνομα Ομάδας:

Τι δεδομένα διαμορφώνονται όσον αφορά στην κατάσταση της ομάδας μας, βάσει του 
σεναρίου, του συμπληρωματικού υλικού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε ρόλου;

Τι πιστεύουμε ότι προκάλεσε την πλημμύρα στην περιοχή; Πρόκειται για καταστροφή που 
οφείλεται απλώς σε φυσικό φαινόμενο ή μήπως υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση που οδήγησε 
σε αυτό το φαινόμενο στην ακραία του μορφή; Κι αν υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση, με ποιες 
μορφές έγινε;

Ποια είναι τα δικά μας λάθη ως ομάδα:

Πλημμύρα στο τουριστικό θέρετρο της Ομορφονήσου!

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’
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Συμπληρωματικό υλικό (για την πρώτη ομαδοποίηση - κάθετη)5

Ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην αλλαγή του περιβάλλοντος 
και στη δημιουργία πλημμυρών.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων κυρίως στα 
όρια των κατοικημένων  περιοχών. Η αστικοποίηση (δημιουργία πόλεων) σε πυκνοδομημένες 
περιοχές και ο περιορισμός των χώρων πρασίνου αύξησε τη συχνότητα των πλημμυρών λόγω της 
επιφανειακής απορροής (ροής του νερού), αφού οι φυσικές επιφάνειες γίνονται αδιαπέραστες 
λόγω της οδόστρωσης, της τσιμεντοποίησης και οικοδόμησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
να μειώνεται η δυνατότητα του εδάφους να απορροφήσει τα νερά και ο όγκος του νερού να 
είναι μεγάλος. 

Οι αλλαγές των χρήσεων γης (όπως η καλλιέργεια σε μια περιοχή όπου υπήρχε δάσος) 
μειώνουν τη φυσική ικανότητα του εδάφους στο να συγκρατεί τα νερά κι έτσι αυξάνεται η απορροή 
τους.

Επίσης, το χτίσιμο πόλεων και η κατασκευή τεχνικών έργων χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό 
και κυρίως χωρίς περιβαλλοντικό σχεδιασμό περιορίζουν κατά πολύ τις κοίτες των ρεμάτων 
και καταργούν σημαντικό μέρος του φυσικού υδρογραφικού δικτύου, πράγμα που οδηγεί 
σε μεγαλύτερη  διακινδύνευση απέναντι στις πλημμύρες.

Επιπλέον, πολλές πλημμύρες οφείλονται στη μείωση των δασικών τμημάτων της λεκάνης 
απορροής. Ανθρώπινες ενέργειες, όπως η αποψίλωση με πυρκαγιά, η υπερυλοτόμηση και 
η υπερβόσκηση καταστρέφουν τα δάση ή μειώνουν το πλήθος των δέντρων και της 
βλάστησης, που συγκρατούν τα νερά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της επιφανειακής 
απορροής και άρα των ποσοτήτων νερού και της ορμητικότητας των χειμάρρων και την αδυναμία 
παροχέτευσης νερού με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμύρας.

Παρεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο, όπως επιχωματώσεις (κάλυψη με χώμα),
εγκιβωτισμός (περιορισμός σε ένα μέρος) και κάλυψη των φυσικών κοιτών των χειμάρρων με 
δομημένες εκτάσεις ή δρόμους, τροποποιούν τη φυσική απορροή και αυξάνουν τον κίνδυνο 
πλημμυρικών φαινομένων.

5. Πηγή: Συστήματα του Γήινου Περιβάλλοντος και Φυσικοί Πόροι (Κράνης et. al, 2015)
 Θεωρητικό πλαίσιο «Δευκαλίωνα: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» υπό τον τίτλο «Οι πλημμύρες ως φυσική καταστροφή»
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Β’ μέρος / ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ομάδα:

Όνομα Ομάδας:

ΤΤΤιιι   λλλάάάθθθηηη   έέέχχχοοουυυννν   γγγίίίνννεεειιι   μμμέέέχχχρρριιι   τττώώώρρρααα   σσστττηηη   δδδόόόμμμηηησσσηηη   τττηηηςςς   ΟΟΟμμμοοορρρφφφοοονννήήήσσσοοουυυ;;;

ΤΤΤιιι   πππρρρέέέπππεεειιι   νννααα   πππρρροοοσσσέέέξξξοοουυυμμμεεε   γγγιιιααα   τττηηη   μμμεεελλλλλλοοοννντττιιικκκήήή   ΟΟΟμμμοοορρρφφφόόόνννηηησσσοοο,,,   ώώώσσστττεεε   νννααα   εεείίίννναααιιι   πππάάάλλλιιι   έέένννααα   τττοοουυυρρριιισσστττιιικκκόόό
θθθέέέρρρεεετττρρροοο   ααασσσφφφαααλλλέέέςςς   γγγιιιααα   τττοοουυυςςς   τττοοουυυρρρίίίσσστττεεεςςς:::

ΠΠΠοοοιιιεεεςςς   εεείίίννναααιιι   οοοιιι   πππεεερρριιιβββαααλλλλλλοοοννντττιιικκκέέέςςς   εεεπππιιιπππτττώώώσσσεεειιιςςς   αααπππόόό   τττιιιςςς   εεεπππιιιλλλοοογγγέέέςςς   μμμαααςςς   ωωωςςς   πππρρροοοςςς   τττηηηννν   ααανννάάάπππτττυυυξξξηηη   τττηηηςςς
πππεεερρριιιοοοχχχήήήςςς;;;

Πλημμύρα στο τουριστικό θέρετρο της Ομορφονήσου!

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β’
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Συμπληρωματικό υλικό (για τη δεύτερη ομαδοποίηση - οριζόντια)

1. Πόρισμα επιστημόνων

Στην περιοχή σας, την Ομορφόνησο, υπάρχει αυξημένη πλημμυρική επικινδυνότητα που
οφείλεται:
1ον στη μικρού μεγέθους υδρολογική λεκάνη που έχει μικρό χρόνο ροής του νερού. 
2ον στη μεγάλη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, καθώς γίνονται πολλές ανθρώπινες
δραστηριότητες.

Συνεπώς, η γεωμορφολογία του εδάφους, οι κλιματικές συνθήκες, η οικιστική επέκταση στην 
παράκτια περιοχή και στο δέλτα του ποταμού ευνόησαν την εκδήλωση ξαφνικής ή αιφνίδιας 
πλημμύρας (flash flood).

Επίσης, το αποστραγγιστικό σύστημα της περιοχής, που αποτελείται από μικρή μεγέθους 
υδρολογική λεκάνη με έντονη κλίση, και η έντονη βροχόπτωση περιόρισαν τη δυνατότητα απορροής, 
γι’ αυτό και εκδηλώθηκε το ξαφνικό πλημμυρικό φαινόμενο.

Επιπλέον, η έντονη αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή, με τη μετατροπή 
της δασικής και αγροτικής γης σε αστική, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απορροής των 
όμβριων υδάτων.

Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα οι πλημμύρες αυτές να προκαλέσουν μεγάλες 
καταστροφές, εντονότερες από του παρελθόντος, τόσο στις υποδομές (οδικό δίκτυο, κ.λπ.) όσο 
και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και στις κατοικίες και έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες 
ζωές (ευτυχώς παρέσυραν οχήματα κι όχι πεζούς). 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πόλη σας έχει πολλά στοιχεία αυξημένης τρωτότητας και 
παντελή έλλειψη σχεδιασμού ασφαλείας για τους μόνιμους, αλλά και τους περιστασιακούς 
κατοίκους (τουρίστες) της περιοχής.

Έτσι, λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική μεταβολή εξαιτίας των ανθρώπινων 
παρεμβάσεων και πιο συγκεκριμένα:

α. Την αποσταθεροποίηση του κλίματος που άρχισε να γίνεται εμφανής τα τελευταία 40 χρόνια 
και πρόκειται να μεγεθυνθεί μέσα στα επόμενα 100 χρόνια,

β. Την άνοδο της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, το λιώσιμο των χερσαίων πάγων, των
παγετώνων και των παγόβουνων (π.χ. της Γροιλανδίας, Ανταρκτικής) καθώς και τη θερμική διαστολή, 
που θα προκαλέσει άνοδο της στάθμης των ωκεανών και πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές,

γ. Τις έντονες εναλλαγές θερμοκρασίας και περιόδους ανομβρίας με τις ημέρες ισχυρής θύελλας 
και καταρρακτωδών βροχών που θα αυξηθούν προκαλώντας περισσότερα πλημμυρικά φαινόμενα,
θεωρούμε επιβεβλημένη τη μεταφορά του τουριστικού θέρετρου σε μια ασφαλέστερη περιοχή, 
αφού προηγηθεί η μελέτη των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Εκ της Επιστημονικής Επιτροπής
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2. Σχεδιάγραμμα: Υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης

Πηγή: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΚΠΑ, σημειώσεις Χ. Ντρίνια

Επιπλέον υλικό για τον/την εκπαιδευτικό για τη συνολική δραστηριότητα
Χρήσιμοι όροι

Πηγή: Συστήματα του Γήινου Περιβάλλοντος και Φυσικοί Πόροι σελ.53 (Κράνης et al, 2015)
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Υδάτινα ρε(ύ)ματα ή υδρορε(ύ)ματα ή υδατορε(ύ)ματα: Είναι οποιαδήποτε μορφή ροής νερού 
στην επιφάνεια της ξηράς.

Λεκάνη απορροής ποταμού ή Υδρολογική λεκάνη (drainagebasin, catchment): Η εδαφική έκταση 
από την οποία συγκεντρώνεται / αποστραγγίζεται το σύνολο της απορροής μέσω ενός δικτύου 
ρεμάτων, ποταμών και λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές 
ή δέλτα.

Υδροκρίτης (watershed): Το όριο κάθε λεκάνης απορροής, είναι δηλαδή η νοητή γραμμή που 
συνδέει τα ψηλότερα τοπογραφικά σημεία γύρω από τη λεκάνη, εκατέρωθεν της οποίας τα νερά 
κατευθύνονται σε διαφορετικές λεκάνες απορροής (βλέπε εικόνα).

Πλημμυρικός Κίνδυνος (flood hazard): Νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης πλημμύρας σε μια 
συγκεκριμένη θέση.

Έκθεση σε κίνδυνο (exposure): Νοείται η έκθεση ανθρώπινης ζωής ή περιουσίας ή άλλων αξιών σε 
πλημμυρικά φαινόμενα.

Επικινδυνότητα (flood risk): Νοείται ο συνδυασμός του κινδύνου (πιθανότητας) εκδήλωσης μιας 
πλημμύρας σε συγκεκριμένο χώρο με τις επιπτώσεις π.χ. ανθρώπινες απώλειες, υλικές ζημιές 
κ.λπ. από την εκπλήρωση της πιθανότητας αυτής. Η επικινδυνότητα πλημμύρας ορίζεται ως η 
«δυνατότητα εμφάνισης πλημμύρας (ποσοτικοποιούμενη μέσω του βάθους νερού, της ταχύτητας 
ροής ή άλλου χαρακτηριστικού υδρολογικού ή υδραυλικού μεγέθους), που αντιστοιχεί σε 
δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης».

Τρωτότητα (vulnerability): Νοείται η επικινδυνότητα μιας κατασκευής ενός συστήματος ή μιας 
κοινότητας στο να πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα. Η τρωτότητα περιγράφει το πόσο ευάλωτο 
είναι ένα σύστημα του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον κίνδυνο πλημμύρας. 
Υπάρχουν πολλές όψεις της τρωτότητας, που συνδέονται µε διάφορους φυσικούς, κοινωνικούς, 
οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η τρωτότητα μπορεί να παρουσιάζει σημαντική 
ανισοκατανομή στα πλαίσια της ίδιας κοινότητας, αλλά και στον χρόνο.

Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες προκαλούνται όταν η χωρητικότητα του φυσικού ή 
ανθρωπογενούς συστήματος αποστράγγισης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον όγκο νερού, 
που παράγεται από ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις μακράς διάρκειας ή από το ξαφνικό 
λιώσιμο χιονιού ή ακόμα και από συνδυασμό των παραπάνω ή και σε περίπτωση ανεπάρκειας 
αντιπλημμυρικών και υδραυλικών έργων. Το αποτέλεσμα είναι να γεμίζουν οι λεκάνες απορροής με 
μεγάλες ποσότητες νερού σε μικρό χρονικό διάστημα και να δημιουργείται μια ξαφνική κατακράτηση 
υδάτων στα γειτονικά εδάφη. Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες ποικίλλουν σημαντικά ως προς 
το μέγεθος και τη διάρκειά τους και διακρίνονται σε πλημμύρες βραδείας ή ταχείας εξέλιξης.

• Οι πλημμύρες πεδίου είναι πλημμύρες, οι οποίες παρουσιάζουν βραδεία εξέλιξη. Το 
πλεονέκτημα αυτού του είδους της πλημμύρας είναι ότι έχει μια πιο αργή εκδήλωση, 
με αποτέλεσμα να εκδίδονται έγκαιρες προειδοποιήσεις και να γίνονται οι απαραίτητες 
προετοιμασίες. Συνεπώς, δεν προκαλούν μεγάλες καταστροφές καθώς μπορούν να 
προβλεφθούν και είναι ελεγχόμενες.

• Οι τοπικές, ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες (flash floods), γνωστές και ως πλημμύρες ταχείας 
απόκρισης ή στιγμιαίες - αστραπιαίες, έχουν βασικά χαρακτηριστικά την ορμητικότητα και τη 
γρήγορη εξέλιξή τους. Αυτού του είδους οι πλημμύρες είναι το αποτέλεσμα ατμοσφαιρικών 
διαταραχών, που συνδέονται με ραγδαίες βίαιες καταιγίδες και μεγάλα ποσά βροχής σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Εμφανίζονται, κυρίως, στις μεσογειακές και τις ορεινές περιοχές 
με έντονες κλίσεις εδάφους, σε μικρές λεκάνες απορροής και οφείλονται σε μηχανισμούς 
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μεταφοράς βροχόπτωσης, λεπτά εδάφη και υψηλή ταχύτητα απορροής. Οι παράγοντες, 
που μπορεί να συμβάλλουν σε μια αιφνίδια πλημμύρα, είναι μεταξύ άλλων η ένταση της 
βροχής και η διάρκειά της, η τοπογραφία, οι συνθήκες του εδάφους, η καταστροφή των 
δασών και η αστικοποίηση. Οι στιγμιαίες ή αιφνίδιες πλημμύρες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες 
για τους ανθρώπους, καθώς συμβαίνουν ξαφνικά και με ελάχιστη προειδοποίηση, ενώ 
είναι δύσκολο να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν. Συχνά σχετίζονται με σοβαρές και 
εκτεταμένες καταστροφές σε κτήρια και υποδομές, ιδίως όταν συμβαίνουν ταυτόχρονα με 
άλλα φυσικά φαινόμενα, όπως κατολισθήσεις εδάφους.

Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών: 
Τα «σκληρά» δομικά αμυντικά μέτρα ή αλλιώς κατασκευαστικά μέτρα (hardmeasures) είναι οι 
τροποποιήσεις των χαρακτηριστικών ενός καναλιού του ποταμού, π.χ. ευθυγράμμιση, εγκιβωτισμός 
της κοίτης ή τοποθετήσεις εδαφικών ή τεχνητών υλικών, όπως το σκυρόδεμα, μετασχηματισμένο 
σε προστατευτικά αναχώματα, φράγματα, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες κατασκευές που 
μπορούν να ελέγξουν ή ακόμα και να τροποποιήσουν την ποτάμια ροή.
Τα «μαλακά» μέτρα πολιτικής ή αλλιώς μη κατασκευαστικά μέτρα (softmeasures) είναι: 

• Διατήρηση και επέκταση των δασών στις ορεινές περιοχές της λεκάνης
• Διατήρηση των υγρότοπων και των πλημμυρικών πεδίων και προστασία τους από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ώστε οι φυσικές ζώνες πλημμυρών να καθυστερούν τη 
ροή του νερού προς τον τελικό φυσικό αποδέκτη (θάλασσα), στον μέσο και κυρίως στον 
κάτω ρου και το δέλτα του ποταμού

• Προσαρμογή των χρήσεων των πλημμυρικών πεδίων ανάλογα με την πιθανότητα 
καταστροφής τους και χωροθέτηση των σημαντικών εγκαταστάσεων σε ακίνδυνες περιοχές 

• Έλεγχος και συντήρηση των αποχετευτικών συστημάτων στις αστικές περιοχές
• Ανάπτυξη συστημάτων πρόγνωσης καταιγίδων και μοντέλων βροχής - απορροής
• Δημιουργία συστημάτων ειδοποίησης του κοινού και μηχανισμών ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού. Η ευαισθητοποίηση του κοινού αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο 
με επιμέρους δράσεις, όπως διοργάνωση εκδηλώσεων που σχετίζονται με τις πλημμύρες, 
διοργάνωση επισκέψεων σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από τέτοια φαινόμενα, 
αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων με οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση, 
κυρίως, στις περιοχές που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής πλημμυρικής επικινδυνότητας 

• Οργάνωση φορέων και δράσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Καναλοποίηση (channelization): Είναι η ευθυγράμμιση, η εκβάθυνση, η διεύρυνση, ο καθαρισμός ή 
επένδυση των όχθεων της κοίτης των υδάτινων ρευμάτων με στόχο τον έλεγχο των πλημμυρών και 
η βελτίωση της επιφανειακής απορροής με την αύξηση της ικανότητας του ποταμού να συγκρατεί 
το περίσσιο νερό της πλημμύρας.

Κανονισμός Πλημμυρικών Πεδίων (floodplain regulation): Χρησιμοποιούνται τεχνικά έργα όπως 
αναχώματα, επιχωματώσεις ή ταμιευτήρες, που ρυθμίζουν την απορροή του νερού για την 
προστασία των σε μεγάλο βαθμό αστικοποιημένων περιοχών. Έπειτα γίνεται η χαρτογράφηση 
των πλημμυρικών κινδύνων (flood-hazard mapping). Οι μελετητές μπορούν στη συνέχεια να 
χρησιμοποιήσουν τους χάρτες, ώστε να δημιουργήσουν ζώνες στις πλημμυρικές περιοχές 
(floodplain zoning) που θα έχουν τις κατάλληλες χρήσεις, όπως για παράδειγμα, να δίνεται η 
δυνατότητα κατασκευής δρόμων και πάρκων στις όχθες των ποταμών που διέρχονται εντός των 
αστικών περιοχών, χωρίς να υπάρχει φόβος καταστροφής τους εξαιτίας της πλημμύρας.

Επαρκής αντίληψη των πλημμυρικών κινδύνων τόσο σε θεσμικό επίπεδο, όπως συμβαίνει στις 
αναπτυγμένες χώρες, όσο και σε ατομικό επίπεδο όπου πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα, 
όπως είναι τα προγράμματα ευαισθητοποίησης που βοηθούν τους ανθρώπους να αντιληφθούν 
σαφώς τον κίνδυνο που συνεπάγεται το να ζουν σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες.
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Βρέχει στην Κάτω Ρεματιά

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ’, Ε’, ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να αντιληφθούν ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις 
βιώσιμης ανάπτυξης.

•	 Να συσχετίσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα με την αλόγιστη δόμηση.
•	 Να συνειδητοποιήσουν την πίεση για αστικοποίηση της υπαίθρου και αλλαγή της 

κοίτης των ρεματιών που προκαλεί η μη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
•	 Να συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης.
•	 Να αναρωτηθούν για το κατά πόσο το μοντέλο του μαζικού τουρισμού εξασφαλίζει 

την ευημερία για τις κοινότητες, όπου εφαρμόζεται.

Τύπος δραστηριότητας:
Παιχνίδι προσομοίωσης και υποθετικό σενάριο

Διάρκεια:
2 διδακτικές ώρες 

Υλικά:
• Πλαστικοποιημένες εικόνες (βλ. Παράρτημα)
• Εναλλακτικά μια προβολή παρουσίασης με τις εικόνες (σχετικός σύνδεσμος στο Παράρτημα) 

που θα προβληθεί στον πίνακα, ώστε να μην χρειαστεί η έγχρωμη εκτύπωση.
• Χαρτί Α4
• Μαρκαδόροι για πίνακα

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Να γνωρίζουν για τις έννοιες επικινδυνότητα και τρωτότητα από το γλωσσάρι.

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Δίνεται στους/στις μαθητές/τριες μια εικόνα (Εικόνα 1 - βλ. Παράρτημα) και μια υποθετική
κατάσταση:
«Κατοικείτε σε ένα όμορφο χωριό, που βρίσκεται στο κέντρο μιας κοιλάδας ενός πολύ τουριστικού 
νησιού, την Κάτω Ρεματιά! Πώς σας φαίνεται;»
Οι μαθητές/τριες μπορούν να σχολιάσουν την εικόνα.
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«Ωστόσο, το δικό σας χωριό δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικό. Οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που 
επισκέπτονται την περιοχή, προτιμούν τις παραλίες και τα αξιοθέατα που βρίσκονται κοντά, αλλά 
όχι το δικό σας το χωριό! Πώς σας κάνει να νιώθετε αυτό; Τι σκέφτεστε;»
Ζητάμε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να σχολιάσουν αυτή τη δήλωση.

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και με καταιγισμό ιδεών

1
 καλούνται να κάνουν προτάσεις για 

την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους/του χωριού τους. Αυτές οι προτάσεις καταγράφονται 
όλες σε ένα χαρτί και η κάθε ομάδα τις παρουσιάζει στην ολομέλεια.

2. Ομαδοποιούμε και καταγράφουμε τις προτάσεις των ομάδων στον πίνακα και τις σχολιάζουμε. 

3. Συνεχίζουμε το υποθετικό σενάριο και παρουσιάζουμε τις προτάσεις που τελικά επιλέχθηκαν 
στην Κάτω Ρεματιά: 
«Τελικά στο χωριό αποφάσισαν να χτίσουν κάποια ξενοδοχεία και να ανοίξουν κάποια καφέ δίπλα 
στο ποταμάκι. Το χωριό αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ δημοφιλές! Αρκετός κόσμος έδειχνε να το 
προτιμάει για την αναψυχή του.»
Σχολιάζουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με τις προτάσεις που έκαναν 
τα παιδιά στην προηγούμενη φάση. 

4. Δείχνουμε την Εικόνα 2 (βλ. Παράρτημα) και κάνουμε τις εξής ερωτήσεις: 
Τι ακριβώς έχει αλλάξει; Πώς σας φαίνεται τώρα το χωριό; Είναι αρκετή αυτή η ανάπτυξη; Θα 
θέλατε κάτι ακόμη να γίνει στο χωριό ίσως;
Ακούμε τα σχόλια των μαθητών/τριών.

5. Συνεχίζουμε το υποθετικό σενάριο: 
«Χαρούμενοι με αυτήν την εξέλιξη οι κάτοικοι του χωριού επενδύουν όλο και περισσότερο 
στην τουριστική ανάπτυξη: περισσότερα ξενοδοχεία χτίζονται, ένα μεγάλο Λούνα Παρκ γίνεται 
πόλος έλξης, μαζί με μια σειρά από νέα μπαρ και ταβέρνες στο χωριό κι ένα εμπορικό κέντρο που 
έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα. Για να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί, δημιουργούνται νέες θέσεις 
πάρκινγκ στην πλαγιά και δίπλα στο ποτάμι.»

6. Δείχνουμε την Εικόνα 3 (βλ. Παράρτημα), εντοπίζουμε και συζητάμε τις αλλαγές. Τα παιδιά 
σχολιάζουν τι τους αρέσει περισσότερο και τι λιγότερο. Συγκρίνουν την Εικόνα 3 με την Εικόνα 1. 
Συζητάνε για το τι θα έκαναν εκείνα, με διαφορετικό τρόπο ίσως. Σημειώνεται ότι μπορεί να είναι 
ευχαριστημένα με αυτήν την εικόνα. Εμείς δεν θα αξιολογήσουμε την άποψή τους.
Ωστόσο, ζητάμε από αυτά να σχολιάσουν το μέγεθος του αριθμού των τουριστών. Μπορεί ο 
αριθμός αυτός να είναι τόσο μεγάλος, ώστε να προκαλέσει μόνιμη καταστροφή στο φυσικό ή το 
ανθρωπογενές περιβάλλον και στις σχέσεις των κατοίκων; (τουριστική φέρουσα ικανότητα)

7. Συνεχίζοντας το υποθετικό σενάριο:
«Κάποια στιγμή μες στο κατακαλόκαιρο σημειώνεται μια πολύ έντονη βροχόπτωση.»  
Ρωτάμε τους/τις μαθητές/τριες, αν κατά τη γνώμη τους, έχουν να φοβηθούν κάτι οι κάτοικοι της 
Κάτω Ρεματιάς και ακούμε τις απόψεις τους. 

8. Σε αυτό το σημείο δίνουμε στα παιδιά τα εξής στοιχεία:
•	 Η δημιουργία πολεοδομικών εγκαταστάσεων περιορίζει την απορρόφηση του νερού από 

τις βροχοπτώσεις.

1. Καταιγισμός ιδεών (ιδεοθύελλα ή brainstorming): η συμμετοχική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας ζητάμε από 
τους/τις μαθητές/τριες να εκφράσουν ελεύθερα, αυθόρμητα και χωρίς άσκηση κριτικής τις ιδέες/γνώσεις τους για ένα 
θέμα.
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•	 Τα δέντρα βοηθούν στη συγκράτηση του νερού που απορρέει στο ποτάμι μετά από μια 
έντονη βροχόπτωση.

•	 Κατασκευές μέσα στην κοίτη του ποταμού μπορεί να αποτελέσουν εμπόδια στον δρόμο του 
νερού και να το εκτρέψουν από την κοίτη του.

Βλέπουμε ξανά την Εικόνα 3 και ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να εντοπίσουν τα σημεία που 
εμποδίζουν την απορρόφηση του νερού, με αποτέλεσμα να πηγαίνει μεγαλύτερη ποσότητα στην 
κοίτη του ποταμού και κατά συνέπεια να αυξάνεται η επικινδυνότητα της περιοχής. Τα παιδιά 
τότε (σηκώνοντας χέρι, ένα-ένα), με έναν μαρκαδόρο κυκλώνουν τα σημεία αυτά, είτε πάνω στην 
πλαστικοποιημένη εικόνα, είτε στον πίνακα όπου προβάλλεται η τρίτη διαφάνεια.

9. Στη συνέχεια, εξηγούμε στα παιδιά, ότι όσο πιο κοντά είναι κάποια κατασκευή στην κοίτη του 
ποταμού, τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα να πλημμυρίσει και να πάθει μεγάλες ζημιές. 
(τρωτότητα)
Βλέπουμε ξανά όλοι μαζί την Εικόνα 3 και τα παιδιά (σηκώνοντας χέρι, ένα-ένα) σημειώνουν 
στον πίνακα, όπου προβάλλεται η αντίστοιχη διαφάνεια, ή στην πλαστικοποιημένη εικόνα με τον 
μαρκαδόρο, τα σημεία με τη μεγαλύτερη τρωτότητα. Κάνουν προβλέψεις, για το τι μπορεί να 
πάθει το χωριό.

10. Συνεχίζοντας το υποθετικό σενάριο:
«Η έντονη βροχόπτωση κράτησε περισσότερο από το συνηθισμένο, με αποτέλεσμα να γίνουν 
πολύ σοβαρές ζημιές.»
Τους δείχνουμε την Εικόνα 4 (βλ. Παράρτημα) και τη σχολιάζουμε. Αναφέρουμε όλες τις ζημιές, 
όπως φαίνονται στην εικόνα.
Τέλος, τους αναφέρουμε την πρόβλεψη για αύξηση της συχνότητας, αλλά και της έντασης των 
βροχοπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Αναστοχασμός:
Σε συνέχεια των προηγούμενων παρατηρήσεων κάθε ομάδα συσκέπτεται για να απαντήσει στα 
παρακάτω ερωτήματα:

•	 Τι δεν πήγε καλά στην Κάτω Ρεματιά;
•	 Τι επιπτώσεις είχε η πλημμύρα στους κατοίκους της; 
•	 Τι θα αλλάζατε;

Κάθε ομάδα πηγαίνει πάλι στην Εικόνα 1 και συζητά για το ποιες τουριστικές υποδομές θα διάλεγαν 
για τον τόπο τους, αν έπρεπε να ξεκινήσουν από την αρχή. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να τους 
παρουσιάσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (βλ. Εικόνα 5 στο Παράρτημα), ώστε να 
έχουν στο μυαλό τους όλες τις εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης. Θα εξηγήσουμε ότι 
αυτές, μπορεί μεν να μη φέρουν υψηλό αριθμό τουριστών στο χωριό σε μια περιορισμένη χρονική 
περίοδο (όπως γίνεται με τον μαζικό τουρισμό), όμως, αυτού του τύπου οι τουρίστες θα έρθουν πιο 
συνειδητά, με σεβασμό στα φυσικά οικοσυστήματα και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του 
τόπου και μπορεί, επίσης, να διαχέονται με πιο ομαλό τρόπο σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους 
(διεύρυνση τουριστικής περιόδου), πράγμα που μπορεί τελικά να αυξήσει και το οικονομικό κέρδος.

Με μαρκαδόρους μπορούν να προσθέσουν κάποιες υποδομές στην πλαστικοποιημένη Εικόνα 1 ή 
(αν έχουν προτιμήσει την προβολή) στην πρώτη διαφάνεια που προβάλλεται στον πίνακα και 
«ξαναφτιάχνουν» το χωριό τους. Στο τέλος, τους δείχνουμε την Εικόνα 6 (βλ. Παράρτημα) και οι 
μαθητές/τριες εξετάζουν τα θετικά αυτού του μοντέλου ανάπτυξης, τόσο για την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων όσο και για την ασφάλειά τους. 
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Λέξεις - κλειδιά:
μαζικός τουρισμός, αλόγιστη δόμηση, τρωτότητα, επικινδυνότητα, εναλλακτικός τουρισμός, 
φέρουσα ικανότητα

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Ολυμπία Κανδύλα και ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Αρχανών (Μαρία Σφακιανάκη, Άννα Μαρτιμιανάκη, Έλενα 
Φανιουδάκη)

Στο τέλος, κάθε ομάδα γράφει μία πρόταση - συμπέρασμα που θα ήθελε να μοιραστεί με τους 
άλλους κατοίκους του χωριού και το Δημοτικό Συμβούλιο, σε σχέση με όλη αυτή την εμπειρία και 
έχοντας υπόψη τις προβλέψεις για το κλίμα στο μέλλον.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
https://www.slideshare.net/OlympiaKandyla/ss-245408996

98

https://www.slideshare.net/OlympiaKandyla/ss-245408996


Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Βρέχει στην Κάτω Ρεματιά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι εικόνες της Κάτω Ρεματιάς υπάρχουν, επίσης, στη διεύθυνση:
https://www.slideshare.net/OlympiaKandyla/ss-245408996

Εικόνα 1

Εικόνα 2

99

https://www.slideshare.net/OlympiaKandyla/ss-245408996


Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Εικόνα 6

Εικόνα 5
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Αποφασίζω για τον τόπο μου

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
• Να αναλογιστούν και να εκτιμήσουν τον δικό τους ρόλο και τη δική τους ευθύνη στη 

λήψη αποφάσεων για τα κοινά, ως ενεργοί πολίτες.
• Να καταλάβουν ότι ομάδες διαφορετικών συμφερόντων πολλές φορές αναλαμβάνουν 

πολύ διαφορετική πολιτική δράση.
• Να αντιληφθούν ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις 

για να είναι βιώσιμη και συμφέρουσα για όλους.
• Να συσχετίσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα με την αλόγιστη δόμηση.
•	 Να συνειδητοποιήσουν την πίεση για αστικοποίηση της υπαίθρου που προκαλεί η μη 

βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
• Να αναρωτηθούν για το κατά πόσο η βιομηχανοποίηση του τουρισμού εξασφαλίζει 

την ευημερία για τις κοινότητες, όπου εφαρμόζεται.

Τύπος δραστηριότητας:
Υποθετικό σενάριο

Διάρκεια:
2 διδακτικές ώρες

Υλικά:
• Κάρτες με τον ρόλο κάθε παιδιού για τον χωρισμό των ομάδων (από το Παράρτημα)
• Φωτοτυπημένα τα στοιχεία του Παραρτήματος μία φορά. Οι πίνακες αξιολόγησης θα

φωτοτυπηθούν 8 φορές, ένα για καθεμία από τις 8 ομάδες που θα δημιουργηθούν. 
• Χαρτί Α4
• Μαρκαδόροι ή στυλό δύο χρωμάτων
• Φωτογραφίες από την πλημμύρα του 2020 στη Χερσόνησο της Κρήτης

Προετοιμασία - Υπόβαθρο: 
Αναφορά στην έννοια του μαζικού τουρισμού και την πίεση για αστικοποίηση της υπαίθρου που 
αυτός προκαλεί.
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Στάδια υλοποίησης: 

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:

Στα παιδιά δίνεται μια υποθετική κατάσταση:
«Είμαστε στον Πέρα Γεροπόταμο, ένα χωριό σε ένα τουριστικότατο νησί. Ο Πέρα Γεροπόταμος
βρίσκεται σε μια κοιλάδα κι ένας μικρός ξεροπόταμος χωρίζει το χωριό ακριβώς στη μέση. Οι
τουρίστες συρρέουν κάθε χρόνο στο νησί, αλλά στο χωριό αυτό δεν πατάνε ούτε απ’ έξω! Ο
μοναδικός υποψήφιος δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα το αλλάξει αυτό!»

 
Ανάπτυξη δραστηριότητας:

Χωρισμός ομάδων: Οι μαθητές/μαθήτριες γίνονται κάτοικοι του Πέρα Γεροπόταμου και χωρίζονται 
με κάρτες (βλ. Παράρτημα) σε κάποια από τις παρακάτω ομάδες:
Αγρότες, Ξενοδόχοι, Έμποροι, Ιδιοκτήτες εστίασης, Έφηβοι, Δημόσιοι υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι - 
συνταξιούχοι, ΑΜΕΑ

Α’ φάση: Αφού χωριστούν στις παραπάνω ομάδες, οι μαθητές/μαθήτριες ακούν τις εξαγγελίες του 
μοναδικού υποψηφίου δημάρχου (βλ. Παράρτημα) και σκέφτονται αν θα τον ψηφίσουν ή όχι.
Κάθε ομάδα συμπληρώνει έναν πίνακα αποτίμησης των εξαγγελιών, ώστε να αποφασίσει κατά 
πόσο την συμφέρει ή όχι να ψηφίσει τον υποψήφιο (βλ. Παράρτημα). Έπειτα, μας παρουσιάζει την 
επιχειρηματολογία της για τις θέσεις της υπέρ ή κατά του υποψήφιου δημάρχου.

Β’ φάση: Ο δήμαρχος εκλέχτηκε πανηγυρικά! Χιλιάδες τουρίστες περνούσαν πια από το χωριό. Αφού 
τα παιδιά διαβάσουν το απόσπασμα με τα στοιχεία για τον Πέρα Γεροπόταμο μετά την τουριστική 
του ανάπτυξη (βλ. Παράρτημα) καλούνται να δουν με ποιον τρόπο και σε ποιους τομείς άλλαξε η 
δική τους ζωή μετά από όλα αυτά, συμπληρώνοντας τον πίνακα προσωπικής αξιολόγησης του 
Παραρτήματος. Είναι όλοι το ίδιο κερδισμένοι; Υπάρχουν κάποιοι που έχουν δει υποβάθμιση της 
ζωής τους;
Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις απόψεις της και μας εξηγεί αν είναι ευχαριστημένη ή δυσαρεστημένη 
με τις αλλαγές αυτές στο χωριό. Υπάρχει διάσταση απόψεων που σχετίζεται με τα διαφορετικά 
συμφέροντα κάθε ομάδας;

Γ’ φάση: Θέτουμε τους εξής προβληματισμούς:
1. Η αύξηση του ασφαλτοστρωμένου (στα πάρκινγκ) και τσιμεντοποιημένου χώρου (σε 

ξενοδοχεία και σε άλλες κατασκευές) εμποδίζει την απορρόφηση του νερού της βροχής με 
αποτέλεσμα το σύνολο του νερού να ρέει επιφανειακά.

2. Οι καλλιέργειες δεν υπάρχουν πια ώστε να καθυστερούν την πτώση των σταγόνων στο 
έδαφος και να συγκρατούν μέρος του νερού με τις ρίζες τους.

3. Το μπαζωμένο ποτάμι συγκεντρώνει μεγαλύτερο όγκο νερού το οποίο ρέει με πολλή ορμή 
επιφανειακά, χωρίς να βρίσκει τη φυσική του διέξοδο - κοίτη.

Στη συνέχεια ζητάμε να μας πουν ποιες πιστεύουν ότι θα είναι οι επιπτώσεις σε μια πολύ έντονη 
και παρατεταμένη βροχόπτωση. Οι ομάδες περιγράφουν αυτό που νομίζουν ότι θα συμβεί και τον 
βαθμό που θα επηρεάσει την ποιότητα ζωής τους.
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Αναστοχασμός:

Με δεδομένο ότι το χωριό τελικά δοκιμάζεται από μια μεγάλη πλημμύρα με σοβαρές υλικές 
ζημιές, τα παιδιά αναστοχάζονται. Κάθε ομάδα ξανακοιτάει τον προηγούμενο πίνακα προσωπικής 
αξιολόγησης και τον συμπληρώνει εκ νέου με στυλό άλλου χρώματος, για να εκτιμήσει την 
κατάσταση μετά την πλημμύρα.

Τι έχει αλλάξει προς το χειρότερο; Πόσο μας συμφέρει μια τέτοιου είδους τουριστική ανάπτυξη; 

• Σε αυτό το σημείο τους δείχνουμε φωτογραφίες από τις πλημμύρες στη Χερσόνησο, πολύ 
τουριστικό μέρος στη Βόρεια Κρήτη (βλ. Παράρτημα) και ζητάμε να σχολιάσουν. 

• Συζητάμε περιπτώσεις άλλων χωρών που ο μαζικός τουρισμός υποβάθμισε την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων και αλλοίωσε χαρακτηριστικά του τοπικού οικοσυστήματος, όπως για παράδειγμα 
συνέβη στη Βενετία (βλ. Παράρτημα, εικόνα 5).

• Οι μαθητές/μαθήτριες μας λένε τις σκέψεις τους και τι θα άλλαζαν, αν ξεκινούσαν από την 
αρχή. Διερευνούν τις δυνατότητες δράσης που μπορεί να έχει μια ομάδα πολιτών που 
αντιδρά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, π.χ. δημιουργίας νέας παράταξης με δικό/δική 
της υποψήφιο/α δήμαρχο, συνεργασία με ΜΚΟ, ακτιβισμός.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
«Is Venice at war with itself?» Julia Buckley, CNN, Published 4th February 2020 on
https://edition.cnn.com/travel/article/venice-overtourism-situation-flooding/index.html

Λέξεις - κλειδιά:
άναρχη δόμηση, μπάζωμα ρέματος, μαζικός τουρισμός, φέρουσα ικανότητα, ποιότητα ζωής,
πολιτική προστασία

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 
Ολυμπία Κανδύλα και ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Αρχανών (Μαρία Σφακιανάκη, Άννα Μαρτιμιανάκη, Έλενα
Φανιουδάκη)
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Ιδιοκτήτες εστίασης Ξενοδόχοι

Ιδιοκτήτες εστίασης Ξενοδόχοι

Ιδιοκτήτες εστίασης Ξενοδόχοι

Έμποροι Ηλικιωμένοι - συνταξιούχοι

Έμποροι Ηλικιωμένοι - συνταξιούχοι

Έμποροι Ηλικιωμένοι - συνταξιούχοι

Παιδιά - Έφηβοι Αγρότες

Παιδιά - Έφηβοι Αγρότες

Παιδιά - Έφηβοι Αγρότες

ΑΜΕΑ Δημόσιοι υπάλληλοι

ΑΜΕΑ Δημόσιοι υπάλληλοι

ΑΜΕΑ Δημόσιοι υπάλληλοι

Κάρτες για χωρισμό ομάδων (για 24 μαθητές/μαθήτριες)

Αποφασίζω για τον τόπο μου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Προτείνεται κάθε ομάδα να έχει φωτοτυπημένο καθένα από τα παρακάτω, ώστε να μπορεί να
μελετήσει και να συμπληρώσει.

α. Ομιλία υποψήφιου δημάρχου

«Αγαπητοί συμπολίτες,
Μεγάλες δόξες περιμένουν το χωριό μας! Μια νέα εποχή έχει ανατείλει για όλους εμάς! 
Τέρμα η ανεργία και η αφάνεια! Έχω μεγάλα σχέδια για το χωριό!

Θα φέρουμε επενδύσεις και χρήματα στον Πέρα Γεροπόταμο! Πρώτα από όλα θα μπαζώσουμε
σε ένα σημείο τον ξεροπόταμο για να μπορούμε να φτιάξουμε έναν ωραίο δρόμο, να κινούμαστε
με άνεση σε όλες τις γειτονιές, ώστε να μη νιώθει κανείς αποκλεισμένος! Τα αγροτικά δε θα 
χρειάζεται να κάνουν κύκλο για να πάνε από το γεφυράκι και θα τελειώνουν στη στιγμή τις 
μετακινήσεις τους! Τέρμα το μποτιλιάρισμα στο γεφυράκι!

Επίσης, υπάρχει ενδιαφέρον για δημιουργία καζίνο στην πλαγιά του βουνού, που τώρα έχει 
αμπέλια κι ελιές. Επιπλέον, μαζί με το καζίνο θα χτιστεί κι ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο για γάμους 
κι άλλες εκδηλώσεις, οι «Ανατροπές», που θα χωράει χιλιάδες ανθρώπους. Σε όλη αυτή την 
πλαγιά θα ξεριζώσουμε τα αμπέλια και τις ελιές (με το αζημίωτο βέβαια, η εταιρεία του καζίνο θα 
αποζημιώσει γενναιόδωρα) και θα φτιάξουμε μεγάλα πάρκινγκ, γιατί θα έρχονται εκατοντάδες ή 
και χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε μέρα!

Έτσι λοιπόν μας συμφέρει να φτιάξουμε εκεί, δίπλα στον καινούριο δρόμο, δημοτικούς ξενώνες 
και ενοικιαζόμενα δωμάτια πολυτελείας για να προσελκύσουμε τουρίστες. Νέα ξενοδοχεία σίγουρα 
θα κτιστούν με μεγάλες πισίνες για εκλεκτούς τουρίστες. Όλοι αυτοί οι επισκέπτες θα ψωνίζουν 
από τα μαγαζιά μας, θα τρώνε στα ταβερνάκια μας και θα ξεκουράζονται στα καφέ μας, που είμαι 
σίγουρος ότι θα πολλαπλασιαστούν σε όλο το χωριό! Το χωριό μας θα ζωντανέψει! Οι νέοι θα 
έχουν ευκαιρίες για δουλειά και για διασκέδαση! Κανείς δεν θα ξενιτεύεται!»

β. Πίνακας αποτίμησης των εξαγγελιών

Μέσα από τις εξαγγελίες διαφαίνεται         ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν ξέρω

Βελτίωση της ποιότητας της 
καθημερινότητάς μου;

Βελτίωση της οικονομικής μου 
κατάστασης;

Βελτίωση των δραστηριοτήτων για 
τον ελεύθερο χρόνο μου;

Βελτίωση στις υπηρεσίες και τις 
παροχές του δήμου (ύδρευση, 
αποκομιδή σκουπιδιών κ.λπ.) 

Βελτίωση του φυσικού 
περιβάλλοντος;

Αποτελεσματικότερη πολιτική 
προστασία;
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γ. Ο Πέρα Γεροπόταμος μετά την τουριστική του ανάπτυξη

«Ο ξεροπόταμος μπαζώθηκε σε ένα σημείο και φτιάχτηκε ένας φαρδύς δρόμος από όπου τα
αυτοκίνητα (τα οποία είχαν πολλαπλασιαστεί λόγω τουρισμού) περνούσαν άνετα πια. Επίσης 
δημιουργήθηκε κι ένας περιφερειακός δρόμος, ώστε τα χιλιάδες αυτοκίνητα να μην 
μπαίνουν μέσα στο χωριό. Ένα άλλο μέρος του ξεροπόταμου μπαζώθηκε για να 
δημιουργηθούν νέα πάρκινγκ. Μπαρ, ταβέρνες και καφέ ξεφύτρωσαν παντού μέσα στο 
χωριό και λειτουργούσαν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Νεαροί τουρίστες 
γλεντούσαν μέχρι το πρωί. Ενίοτε υπήρχαν παράπονα για φασαρίες κι έντονο θόρυβο. Το 
καζίνο προσέλκυσε πολλούς τουρίστες, αλλά και ντόπιους, οι οποίοι έγιναν θαμώνες. 
Χτίστηκαν μεγάλα ξενοδοχεία με πισίνες. Η υδροδότηση των κατοικιών γινόταν με διακοπές 
λόγω της αυξημένης ζήτησης. Προβλήματα υπήρχαν και στην άρδευση. Η αποκομιδή των 
σκουπιδιών (που είχαν επίσης πολλαπλασιαστεί) γινόταν με προβλήματα λόγω πλήρωσης 
του χώρου απόθεσης. Το νυχτερινό κέντρο χτίστηκε κι αποζημιώθηκαν ικανοποιητικά όλοι 
όσοι πούλησαν τα χωράφια τους στην εταιρία του καζίνο, που το ανέλαβε. Το τοπίο γύρω 
από το χωριό διαφοροποιήθηκε πολύ με όλες αυτές τις αλλαγές.»

δ. Πίνακας προσωπικής αξιολόγησης: Με ποιον τρόπο και σε ποιους τομείς άλλαξε η δική μας ζωή;

Βελτιώθηκε Καμία αλλαγή Επιδεινώθηκε
Επιδεινώθηκε σε σημείο 
να είναι επικίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία

Οργάνωση 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων

Αποκομιδή των 
σκουπιδιών

Ηχορύπανση

Διασκέδαση

Προστασία από 
πλημμύρες ή σεισμούς

Ποιότητα της 
ατμόσφαιρας

Κυκλοφορία 
αυτοκινήτων

Παροχή νερού

Οικονομικές αποδοχές 
και ευκαιρίες 
απασχόλησης
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Εικόνες 1 - 4: Από την κακοκαιρία που χτύπησε την περιοχή της Χερσονήσου (10-11-2020)
Πηγή: Μάριος Διονέλλης / ΕΦΣΥΝ

Εικόνα 1

Εικόνα 2
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Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Εικόνα 5
Πηγή: «Is Venice at war with itself?» - Luigi Costantini/AP
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Πλημμύρες: Πώς να παραμείνω ασφαλής;

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:  
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να προσεγγίσουν νοηματικά τον όρο «ατομική προστασία».
•	 Να επεξεργαστούν τις προτάσεις ατομικής προστασίας που περιλαμβάνονται 

στην ταινία.
Επίσης:

•	 Να αναδειχθεί η σημασία της προσωπικής ευθύνης σε καταστάσεις 
πλημμυρικού κινδύνου.

•	 Να παρουσιαστούν ορισμένες ενδεδειγμένες συμπεριφορές ατομικής προστασίας 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλημμύρα.

•	 Να υπάρξει διάχυση των προτάσεων ατομικής προστασίας που περιλαμβάνονται 
στην ταινία στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Τύπος δραστηριότητας:
• Προβολή εκπαιδευτικής ταινίας (διάρκειας 8:29 λεπτών) με θέμα την ατομική προστασία 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλημμύρα στο: https://youtu.be/iXV4HDBqlhw
• Συζήτηση και επέκταση του θέματος 

Διάρκεια:
1 - 2 διδακτικές ώρες

Υλικά:
Μέσα προβολής ταινίας/βίντεο

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να αναζητήσει σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή και σε άλλες πηγές, κατά την κρίση του/της.

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Αφορμή για την προβολή της ταινίας «Πλημμύρες: Πώς να παραμείνω ασφαλής;» μπορεί να 
αποτελέσουν:

•	 μια πρόσφατη εμπειρία των μαθητών/τριών από την αντιμετώπιση πλημμυρικού κινδύνου,
•	 μια ειδοποίηση της πολιτικής προστασίας για αναμενόμενη εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων στην περιοχή,
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•	 η επικαιρότητα, ένα ρεπορτάζ, ένα άρθρο σχετικής θεματολογίας στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης κ.ά., 

•	 η προσέγγιση θεμάτων σχετικών με τους κινδύνους από φυσικές καταστροφές στο 
πλαίσιο μαθημάτων γεωγραφίας, μελέτης περιβάλλοντος κ.ά., εργαστηρίου δεξιοτήτων 
για τη θεματική ενότητα «Φροντίζω το Περιβάλλον» ή προγράμματος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης/εκπαίδευσης για την αειφορία αντίστοιχης θεματολογίας,

•	 η μελέτη θεμάτων σχετικών με τη σημασία της πρόληψης, της ατομικής και συλλογικής 
προστασίας, στο πλαίσιο αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων (κοινωνικής - πολιτικής 
αγωγής, οικιακής οικονομίας κ.ά.) ή προγραμμάτων αγωγής υγείας. 

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
I. Η ταινία δημιουργήθηκε για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών/τριών σε θέματα 
ατομικής προστασίας από τον πλημμυρικό κίνδυνο. Συνεπώς, μπορεί να προβληθεί όποτε η τάξη 
πραγματεύεται παρόμοια ζητήματα.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα αξιοποίησής της:

α) Η περιγραφή από τους/τις μαθητές/τριες των συμπεριφορών προστασίας που εκδήλωσαν 
κατά την αντιμετώπιση ενός πλημμυρικού γεγονότος, δημιουργεί ένα πρόσφορο πλαίσιο για την 
προβολή της ταινίας. Προτείνεται η σύγκριση των ενεργειών των μαθητών/τριών με τις 
ενδεδειγμένες οδηγίες που παρουσιάζονται στην ταινία.

β) Οι μαθητές/τριες, χωρίς απαραίτητα να έχουν σχετικές εμπειρίες αντιμετώπισης πλημμυρικού 
κινδύνου, καλούνται να καταγράψουν συμπεριφορές ή ενέργειες που, κατά την κρίση τους, θα 
διασφάλιζαν την προστασία τους σε ανάλογες συνθήκες. Στη συνέχεια, προβάλλεται η ταινία και 
πραγματοποιούνται συγκρίσεις.

γ) Με αφορμή ένα πρόσφατο πλημμυρικό γεγονός σε κάποια περιοχή της χώρας, οι μαθητές/
τριες συλλέγουν από τα Μ.Μ.Ε. μαρτυρίες/αφηγήσεις των πληγέντων κατοίκων και μετά 
την παρακολούθηση της ταινίας συζητούν: 

•	 για τις αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αν οι πληγέντες γνώριζαν 
τους ενδεδειγμένους τρόπους πρόληψης και προστασίας,

•	 για ενέργειες κατοίκων με θετική έκβαση.

II. Ανεξάρτητα από την αφορμή και το πλαίσιο αξιοποίησης της ταινίας, συστήνεται η επέκταση και 
η ολοκλήρωση της συζήτησης σύμφωνα με τα ερωτήματα:

•	 Τι σημαίνει για σας ο όρος «ατομική προστασία»;
•	 Ποιος είναι υπεύθυνος για την ατομική προστασία σας;
•	 Ποιος έχει την υποχρέωση να θεσπίζει οδηγίες ή μέτρα ατομικής προστασίας έναντι 

διάφορων κινδύνων (κινδύνων από φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες, 
τεχνολογικά ατυχήματα, κ.λπ.);

•	 Αρκεί να γνωρίζετε οδηγίες ατομικής προστασίας για να αντιμετωπίσετε με ασφάλεια 
τον πλημμυρικό κίνδυνο; Υπάρχουν κι άλλες παράμετροι, εκτός της πληροφόρησης, που 
διασφαλίζουν την ατομική προστασία σας;

Στις απαντήσεις των μαθητών/τριών σχετικά με το τελευταίο ερώτημα, θα μπορούσαν να 
συμπεριλαμβάνονται: α) οι δεξιότητες και ικανότητες κάθε ατόμου (όπως η ικανότητα εφαρμογής 
των οδηγιών, η ανάδειξη ψυχραιμίας & υπευθυνότητας, η άμεση αντίδραση, η εξεύρεση λύσεων 
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με τα διαθέσιμα μέσα), β) η συμμετοχή των παιδιών στη δοκιμαστική εφαρμογή του οικογενειακού 
ή σχολικού σχεδίου αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου, γ) ο επιχειρησιακός συντονισμός 
των αρμόδιων φορέων.

•	 Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) δυσκολεύονται περισσότερο σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, 
όπως ο πλημμυρικός κίνδυνος, και σίγουρα απαιτούνται εξειδικευμένες οδηγίες προστασίας. 
Ωστόσο, ποιες από τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην ταινία θα μπορούσαν να φανούν 
χρήσιμες και στα άτομα με αναπηρία;

III. Μετά την προβολή της ταινίας και την επεξεργασία του περιεχομένου της, οι μαθητές/
τριες ενθαρρύνονται να προτείνουν τρόπους επικοινωνίας και διάχυσης των οδηγιών ατομικής 
προστασίας στη σχολική κοινότητα και στην οικογένειά τους.

Αναστοχασμός:
Οι μαθητές/τριες:
α) Προτρέπονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους ανατρέχοντας στους ιστότοπους που 
αναφέρονται στην ταινία ως πηγές ή αναζητώντας περισσότερη πληροφόρηση στη βιβλιογραφία 
και στο διαδίκτυο. 

β) Αξιοποιούν το πληροφοριακό υλικό (της ταινίας ή άλλων πηγών) και το Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Αναγκών του σχολείου τους για να δημιουργήσουν μία αφίσα προσαρμόζοντας τις 
οδηγίες προστασίας από τον πλημμυρικό κίνδυνο στο δικό τους σχολικό κτήριο και στη μαθητική 
κοινότητά του. Η αφίσα δημιουργείται για να αναρτηθεί σε κεντρικό σημείο του σχολικού κτηρίου.

γ) Ξαναθυμούνται τις πληροφορίες της ταινίας και τις αξιοποιούν για να δημιουργήσουν, ατομικά ή 
ομαδικά, μία ιστορία για έναν τόπο που πλημμυρίζει, τους κατοίκους του και τις αντιδράσεις τους. 

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Ιστότοπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
https://www.civilprotection.gr/el/plimmyres 
Centers for Disease Control and Prevention - Natural Disasters and Severe Weather - Floods 
https://www.cdc.gov/disasters/floods/index.html

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρες, ατομική προστασία, εκπαιδευτική ταινία

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Καστοριάς (Μάγδα Γρηγορίου, Αναστασία Ατζέμη, Αναστάσιος Βασιλείου, Κωνσταντίνα 
Λιόλιου, Αθανάσιος Ευαγγέλου)
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Οι συνέπειες των ποτάμιων πλημμυρών 
μπορούν να αποτραπούν

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.

 Παιδαγωγικοί στόχοι:  
Οι μαθητές/μαθήτριες:
•	 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής - ιδιαίτερα τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την 

κριτική και δημιουργική σκέψη και τη δημοκρατική συνείδηση.
•	 Να κατανοήσουν τις συνθήκες ανάπτυξης των πλημμυρών.
• Να απαριθμήσουν παράγοντες που καθορίζουν το αν μια βροχή προκαλέσει πλημμύρα

(βλάστηση, χρήσεις γης, κλιματικοί παράγοντες).
•	 Να κατανοήσουν την αιφνίδια πλημμύρα και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις 

περιοχές που είναι ευαίσθητες σε αιφνίδιες πλημμύρες.
•	 Να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τη σημασία της διευθέτησης/διαχείρισης των 

ρεμάτων και να συνειδητοποιήσουν τον ενιαίο χαρακτήρα τους.
•	 Να κατανοήσουν την επίδραση της αστικοποίησης στην αύξηση της έντασης και των 

συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων.

Τύπος δραστηριότητας: 
Αντιπαράθεση απόψεων (debate)

Διάρκεια: 
3 διδακτικές ώρες (εντός σχολικής τάξης)
Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί: α. στην τάξη και χωρίς προετοιμασία στο σπίτι, με τη 
χρήση του υλικού του φύλλου πληροφοριών και β. εξ αποστάσεως, με χωρισμό των ομάδων σε 
breakout rooms σε οποιαδήποτε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

Υλικά:
•	 Χαρτί Α4
•	 Μαρκαδόροι/στυλό/μολύβι
•	 Google maps
•	 Ψηφιακά εργαλεία για την επέκταση της δραστηριότητας:

mindmaps, padlet, mentimeter

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
• Προτείνουμε σε μαθητές/μαθήτριες να κάνουν έρευνα σε έντυπες πηγές, βιβλία, 

εφημερίδες, περιοδικά, να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο, να επιχειρήσουν να σχεδιάσουν και 
να πάρουν συνεντεύξεις ανθρώπων που έζησαν κάποια πλημμύρα, να φωτογραφήσουν ή να 
βιντεοσκοπήσουν ένα πλημμυρικό γεγονός οι ίδιοι/ες.
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• Προτρέπουμε μαθητές/μαθήτριες να αναζητήσουν πηγές πληροφόρησης - για τα ποτάμια/
ρέματα - πλημμυρισμένες περιοχές - αιφνίδιες πλημμύρες -  παράγοντες επικινδυνότητας 
εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων - στατιστικών στοιχείων εμφάνισης πλημμυρών - Ε.Α.Α. 
ιστορικό πλημμυρών (ύψη βροχής, στατιστικά εμφάνισης κατανεμημένα στους μήνες του 
χρόνου).

• Προτρέπουμε κατά τη διαδικασία έρευνας και συλλογής πληροφοριών να δημιουργηθεί ένας 
φάκελος που θα περιλαμβάνει όλες τις πηγές πληροφόρησης, όπου θα γίνεται και μια 
κατηγοριοποίηση των πηγών ανάλογα με το είδος τους, αλλά επίσης και ανάλογα με τις
διάφορες πλευρές του υπό εξέταση θέματος. Επιμένουμε στο να επιλέγουν οι μαθητές/μαθήτριες 
πληροφορίες από έγκυρες ιστοσελίδες και δημοσιεύσεις εργασιών ειδικών επιστημόνων.

Στάδια υλοποίησης:

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
• Για αφόρμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο από τα παρακάτω βίντεο ή οποιοδήποτε 
βίντεο επιλεγεί ως καταλληλότερο για την περιοχή του σχολείου (προσοχή: να είναι μικρής 
διάρκειας - αν ο/η εκπαιδευτικός κρίνει ότι δεν χρειάζεται να προβληθεί ολόκληρο, διακόπτει 
την προβολή του).
► https://vimeo.com/659235946 (1΄)
Το βίντεο αυτό έγινε ειδικά για αυτήν τη δραστηριότητα από την Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Δρ.
Δρ. Νίκη Ευελπίδου, και έχει στιγμιότυπα από τις πλημμύρες της Εύβοιας (Αύγουστος 2020)
► https://www.youtube.com/watch?v=uYtBprsQIBs (περίπου 4.31΄)
Βίντεο από την πλημμύρα στην Καρδίτσα

• Μέσα στην τάξη γίνεται ένας καταιγισμός ιδεών (5΄), καταγράφονται και ομαδοποιούνται
οι λέξεις/έννοιες που ακούγονται από μαθητές και μαθήτριες, σχετικά με τη λέξη «πλημμύρα».

•	 Δημιουργείται χάρτης εννοιών όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις έννοιες που 
εμφανίστηκαν στον καταιγισμό ιδεών που έγινε με τους/τις μαθητές/τριες, σε χαρτόνι ή 
στον πίνακα (15΄) (π.χ. αιτίες δημιουργίας πλημμυρών, επιπτώσεις πλημμυρών, προστασία 
από πλημμύρες, μέτρα αντιμετώπισης...). Διαβάζουμε και σχολιάζουμε τον χάρτη εννοιών, 
όπως έχει προκύψει.

• Προτείνεται επιπλέον έρευνα στο διαδίκτυο για καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή
του σχολείου που οφείλονται σε υπερχείλιση ποταμού με καταστροφικά αποτελέσματα
λόγω ανθρωπίνων επεμβάσεων/ή ανθρωπίνων λαθών-παραλείψεων (στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για την υλοποίηση του debate - εργασία για το σπίτι, με επιλογή των 
ιστοσελίδων που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να είναι έγκριτες, δηλ. από Πανεπιστημιακούς 
Φορείς, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, ειδικούς επιστήμονες κ.λπ.) 

Ανάπτυξη δραστηριότητας:

Οργανώνουμε μια αντιπαράθεση απόψεων (debate) με θέμα:

«Οι συνέπειες των ποτάμιων πλημμυρών μπορούν να αποτραπούν»

Χωρισμός σε δύο ομάδες (5΄): Χρησιμοποιούμε εκτυπωμένες φωτογραφίες (αν είναι δυνατόν 
τις πλαστικοποιούμε) από πλημμύρες, τις οποίες έχουμε βάλει σε ένα κουτί για να διαλέξουν οι 
μαθητές/τριες χωρίς να βλέπουν τι επιλέγουν.
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Φροντίζουμε ώστε οι φωτογραφίες να είναι σε αριθμό τόσες, όσα είναι και τα παιδιά (2 σετ 
φωτογραφιών). Αυτά που έχουν τις ίδιες, θα μπουν στην ίδια ομάδα. Στην αρχή μπορούμε να 
ζητήσουμε 3 εθελοντές/ντριες (και έως 5), για να συμμετάσχουν στην κριτική επιτροπή. Αν δεν 
υπάρχουν εθελοντές/ντριες, φροντίζουμε να έχουμε άλλες 3-5 επιπλέον κάρτες - ίδιες μεταξύ 
τους στο κουτί, οπότε όπως διαλέγουν οι μαθητές/τριες θα γίνει τυχαία επιλογή της κριτικής 
επιτροπής.
• Η πρώτη ομάδα μαθητών/τριών θα υποστηρίξει την άποψη ότι οι συνέπειες των 

ποτάμιων πλημμυρών μπορούν να αποτραπούν.
• Η δεύτερη ομάδα θα υποστηρίξει την αντίθετη άποψη, δηλαδή οι συνέπειες των 

ποτάμιων πλημμυρών δεν μπορούν να αποτραπούν.
• Ένας/Μία μαθητής/τρια από μια ομάδα, τραβά κλήρο για να καθοριστεί ποια ομάδα θα ταχθεί 

υπέρ του γεγονότος ότι οι συνέπειες των ποτάμιων πλημμυρών μπορούν να αποτραπούν - 
η άλλη αυτόματα τάσσεται κατά της παραπάνω τοποθέτησης.

• Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται από έγκυρες πηγές για να στηρίξουν την άποψη της 
ομάδας τους (30΄) (μπορεί να γίνει αυτό μόνο αν υπάρχουν 2 υπολογιστές/laptops/padlets 
στην τάξη).

• Η τριμελής/πενταμελής κριτική επιτροπή για τον συντονισμό και την αξιολόγηση της 
αντιπαράθεσης, μπορεί να συνεδριάσει στο διάστημα των 30΄, ώστε να συζητήσει τα 
κριτήρια αξιολόγησης. Προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης της αντιπαράθεσης, π.χ. 
τήρηση διαδικασίας, σαφήνεια επιχειρημάτων, κ.λπ., μέσα από τα προτεινόμενα (που θα 
τους δοθούν εκτυπωμένα). Για όποιες σχετικές απορίες, η επιτροπή ζητά την επίλυσή τους 
από τον/την εκπαιδευτικό. Τα μέλη της επιτροπής αποφασίζουν για το ποιος/α θα είναι 
γραμματέας και ποιος/α συντονιστής/τρια της ομάδας (ο/η γραμματέας μπορεί να είναι και 
στην επιτροπή αξιολόγησης και καταγράφει τις παρατηρήσεις όλων των κριτών στο τέλος, 
ενώ ο/η συντονιστής/τρια μετράει τον χρόνο και φροντίζει να τηρούνται οι διαδικασίες).

• Προσδιορίζουμε πότε και πού θα γίνει η αντιπαράθεση και ορίζουμε τους «κύκλους 
αντιπαράθεσης» και τη χρονική τους διάρκεια (π.χ. Η αντιπαράθεση μπορεί να γίνει την 
επόμενη διδακτική ώρα, άλλη διδακτική ώρα, στο γειτονικό ποτάμι, σε ένα πάρκο - 
οπουδήποτε επιλέξει η ομάδα, φτάνει ο τόπος να πληροί τις προδιαγραφές που θέτει η 
ομάδα).

Ανάπτυξη δραστηριότητας (συνέχεια):

Πραγματοποιούμε την αντιπαράθεση σύμφωνα με τα παρακάτω:
• Διατυπώνουμε τις θέσεις και τα επιχειρήματά μας. (Η κάθε ομάδα σημειώνει τα 

επιχειρήματά της.) (20΄)
• Α’ κύκλος: 5΄& 5΄υποστηρίζουν τη θέση τους οι εκπρόσωποι των ομάδων (οι οποίοι/ες 

ορίζονται από τις ίδιες τις ομάδες από πριν).
• Β’ κύκλος: 5΄& 5΄αντικρούει ο/η κάθε εκπρόσωπος τα επιχειρήματα της άλλης ομάδας.
• Γίνονται ερωτήσεις διασταυρούμενων απόψεων (μεταξύ των ομιλητών/τριών των 2 

ομάδων). (2΄)
• Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Ποια ομάδα είχε τα καλύτερα επιχειρήματα; (Συνεδριάζει η 

τριμελής/πενταμελής επιτροπή για την αξιολόγηση της αντιπαράθεσης.) (15΄)
• Η επιτροπή αξιολόγησης καταγράφει το αποτέλεσμα και τα σχετικά επιχειρήματα σε ένα

σύντομο κείμενο.
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Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα με το σύντομο κείμενο της επιτροπής. Συζητάμε για την έκβαση 
της διαδικασίας (ποια ήταν τα δυνατά της σημεία, ποιες ήταν οι αδυναμίες της, πώς μπορούμε να 
τη βελτιώσουμε). (10΄)
Παρουσιάζουμε πάλι τον χάρτη εννοιών που είχε φτιαχτεί μετά τον καταιγισμό ιδεών και τον 
εμπλουτίζουμε, ζητώντας να προσθέσουν οι μαθητές/τριες έννοιες που δεν είχαν ακουστεί/γραφεί 
αρχικά. (5΄)

Αναστοχασμός:
Συζητάμε με τους/τις μαθητές/τριές μας για τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν και τις 
δυσκολίες που συνάντησαν κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας. Tι τους εντυπωσίασε; Υπήρξαν 
δυσκολίες κατά τη μεταξύ τους συνεργασία;

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:

• Η διδακτική τεχνική της αντιλογίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: Εφαρμογή στη ΔΔΕ Β’ 
Αθήνας. Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Β’ Αθήνας

https://www.youtube.com/watch?v=_LXxU53cTlY

• Ο4. Μεθοδολογικός Οδηγός ΟDYSSEY-ΟxfordDebates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών 
https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/?p=1269

• Παρεμβάσεις στα Ρέματα - Εναλλακτικές προτάσεις σχεδιασμού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Επιμέλεια Μάχη Καραλή, Αθήνα 2000

https://dasamarisos.blogspot.com/2015/09/blog-post_12.html

• Διδασκαλία των αμφιλεγόμενων θεμάτων μέσω της εκπαίδευσης για τη δημοκρατική πολιτότητα 
και της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Education for Democratic Citizenship / 
Human Rights Education)

https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/150011gre.pdf

• ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση υδρομετεωρολογικών καταστροφών - 3η ΔΙΑΛΕΞΗ: Διαχείριση 
Διακινδύνευσης πλημμύρας σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής,  Καθηγητής: Φώτιος Π. Μάρης, 
Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών 
Έργων, ΑΠΘ https://tinyurl.com/amrj772y

• ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση υδρομετεωρολογικών καταστροφών - 4η ΔΙΑΛΕΞΗ: Αιφνίδιες πλημμύρες, 
Οι περιπτώσεις της Μάνδρας και της Σαμοθράκης, Καθηγητής: Φώτιος Π. Μάρης, Τάσος 
Νάκας, M.Sc Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 
Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων, ΑΠΘ https://tinyurl.com/2md8t6r8

• Εκπαιδευτικό υλικό Προγράμματος Erasmus+, Μεσογειακού Κέντρου Περιβάλλοντος και ΚΠΕ 
Αργυρούπολης - Click for Schools (Climate Change Kit for Schools)

https://www.clickforschools.eu/index.php/did/

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/? uri=CELEX:52004DC0472&from=FR

• Παππά Μαρία, Γεωλόγος, Διατριβή Ειδίκευσης «Καταγραφή πλημμυρών και εκτίμηση
πλημμυρικής επιδεκτικότητας με τη βοήθεια της τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών. Ένα παράδειγμα από τη ΒΑ Χαλκιδική»

http://ikee.lib.auth.gr/record/129463/files/PAPPA.pdf

• Περιβάλλον και Δίκαιο, Γκούρμπασης Ανδρανός, Αντιστράτηγος ε.α. Νομικός

https://eaaps.gr/wp-content/uploads/2017/07/plimira.pdf
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• Από τη βροχή στην πλημμύρα, Δρ. Δρ. Ευελπίδου Νίκη, MSc, Εισήγηση στο Σεμινάριο με τίτλο 
«Πλημμύρες: ένα διαχρονικό φαινόμενο», που διοργάνωσε η ΔΔΕ Β’ Αθήνας σε συνεργασία 
με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και Αχαΐας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, Πειραιά, Αργολίδας, Αχαΐας, Ημαθίας, Κυκλάδων, Ρεθύμνου & Χανίων, 
δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων, 22/03/2021 
https://www.youtube.com/watch?v=lUXYDvezzZc

• Κλιματική ή κτηματική αλλαγή; Προτάσεις για μια νέα αντίληψη στη διαχείριση πλημμυρών. 
Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc, Εισήγηση στο Σεμινάριο 
Στελεχών της ΠΕ του ΚΠΕ Αργυρούπολης, 15/04/2021

https://www.youtube.com/watch?v=_wdSUkKVGtA

• Πολιτική Άμυνα Κύπρου, Φυσικοί Κίνδυνοι, Πλημμύρες

http://www.besafenet.net/el-gr/natural-hazards-floods#faq477

• Λίτσιου Τζένη, Ερευνητική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική 
Σχολή, ΑΠΘ, Ιούνιος 2020
http://ikee.lib.auth.gr/record/331053?ln=el
http://ikee.lib.auth.gr/record/331053/files/LITSIOY_DE.pdf

• Floods and Heritage of natural mineral water, EGU (European Geosciences Union),  Wed, 21 
Apr, 09:50 - 13:30 (CEST) followed by the workshop Intense rainfall in the Mediterranean area 
- part 2
https://tinyurl.com/5f6xkda2

• ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Νο 27, 2016, 44-71, Ποτάμιες πλημμύρες και διασυνοριακή συνεργασία: η 
περίπτωση του Έβρου ποταμού, Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, Χρήστος Παπαποστόλου
https://tinyurl.com/3dur5xr7

Λέξεις - κλειδιά:
debate, επιχειρηματολογία, ρέματα, διευθέτηση/διαχείριση ρεμάτων, πλημμύρες, αίτια πλημμυρών, 
ανθρώπινες επεμβάσεις/παρεμβάσεις, συνέπειες

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Β΄ Αθήνας
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
(εκτύπωση σε τόσα αντίτυπα η καθεμία, όσος θα είναι και ο αριθμός των μαθητών/τριών της κάθε 

ομάδας για την αντιπαράθεση απόψεων)

https://www.kathimerini.gr/society/561093655/karditsa-i-zoi-mesa-sti-laspi/

https://www.kathimerini.gr/society/561092632/plimmyrismenoi-pinakes-zografikis-stin-katapsyxi/

Συντηρητές αποκαθιστούν έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας παρουσία της Υπουργού 
Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, όπου οι ζημιές, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, είναι σημαντικές. 
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ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ (DEBATE)  
ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Το debate είναι ένας αγώνας επιχειρημάτων και πειθούς γύρω από ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα.
Αμφιλεγόμενα είναι τα «ζητήματα που διεγείρουν έντονα συναισθήματα / αισθήματα και που 
διχάζουν την κοινή γνώμη σε μια κοινωνία».
Κατάταξη αμφιλεγόμενων ζητημάτων σύμφωνα με τον Stradling (1984), ο οποίος τα διαχώρισε με 
βάση: 

• Του τι έχει συμβεί 
• Τις αιτίες της παρούσας κατάστασης 
• Την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθούμε 
• Την κατάλληλη πορεία δράσης 
• Τις πιθανές επιπτώσεις της εν λόγω δράσης 

Ο Stradling (1984) διαχωρίζει, επίσης, τα αμφιλεγόμενα θέματα σε επιφανειακά και σε 
αμφιλεγόμενα εκ φύσεως. Τα πρώτα, τουλάχιστον από θέματα αρχών, είναι ικανά να λυθούν με 
την παρουσίαση κάποιων δεδομένων. Τα δεύτερα προέρχονται από διαφωνίες που βασίζονται σε 
θεμελιώδεις πεποιθήσεις ή θέματα αξιών και είναι πολύ πιο δύσκολο να τα διαχειριστείς.

Μετά από ολιγόλεπτη προετοιμασία, 2 ομάδες ομιλητών/τριών αναπτύσσουν την 
επιχειρηματολογία τους για το ζήτημα του αγώνα, αντικρούοντας τα επιχειρήματα των αντιπάλων 
σε ολιγόλεπτους λόγους. Οι παίκτες/τριες αναπτύσσουν την επιχειρηματολογία τους ανεξαρτήτως 
των προσωπικών τους απόψεων, ενώ τη νικήτρια ομάδα αναδεικνύει μία ομάδα κριτών που 
αξιολογεί την τεκμηρίωση και παρουσίαση των επιχειρημάτων κάθε ομάδας.

Το debate έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες όσο και για τις κοινωνίες 
στις οποίες ζουν. Επιτρέπει την καλλιέργεια σημαντικών ικανοτήτων μέσω της μη τυπικής μάθησης 
(non-formal education) και διδάσκει σε αυτούς/ές που συμμετέχουν κριτική σκέψη, λογική 
επιχειρηματολογία και αποδοτική επικοινωνία μέσα σε ομάδες, αλλά και ανάμεσά τους. Επίσης, 
διδάσκει τη σωστή έρευνα, τόσο ακαδημαϊκού επιπέδου όσο και σε επίπεδο επικαιρότητας, για 
τη δημιουργία τεκμηριωμένων και ορθών θέσεων.

Το debate, επίσης, βοηθά στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας μας, 
καθώς δίνει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τα εφόδια να εντοπίζουν και να απορρίπτουν τον 
λαϊκισμό, τη δημαγωγία και τη μισαλλοδοξία, επιτρέπει την εξέταση θεμάτων και από την οπτική 
γωνία μειονοτήτων και παροτρύνει την κριτική προσέγγιση πολιτικών και θέσεων όλου του 
πολιτικού φάσματος. 

Οι συνέπειες των ποτάμιων πλημμυρών 
μπορούν να αποτραπούν

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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Η μαθησιακή διάσταση του debate
Η μαθησιακή διάσταση του αγωνίσματος του debate προβάλλει την εξοικείωση των ομιλητών/τριών με 
την επιχειρηματολογία και τον δημόσιο λόγο. Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθαίνουν να απευθύνονται 
σε ακροατήριο και να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα και ορθώς τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Η 
βελτίωση της ικανότητας λόγου και των δεξιοτήτων επικοινωνίας, η παρουσίαση σωστά επεξηγημένων 
θέσεων, η σφαιρική προσέγγιση θεμάτων και η ταχύτερη και πιο δομημένη σκέψη είναι μερικά από 
τα οφέλη που αποκομίζουν οι ομιλητές/τριες από το debate, σε πρώτο επίπεδο.
Σε δεύτερο επίπεδο, η έκθεση των συμμετεχόντων/ουσών σε μία ευρεία γκάμα θεμάτων συζήτησης 
από τη διεθνή επικαιρότητα, διευρύνει τους προβληματισμούς και βοηθά στην ανάπτυξη άποψης
επί ζητημάτων με τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις οι συμμετέχοντες/ουσες δεν είχαν έρθει 
προηγουμένως σε επαφή.
Ταυτόχρονα, η εξεύρεση επιχειρηματολογίας σε απόψεις που ενδεχομένως ο/η ομιλητής/τρια να 
μην υποστηρίζει - όπως γίνεται συχνά στο debate - τοποθετεί τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη 
θέση ανθρώπων με τους οποίους ενδέχεται να διαφωνεί. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η 
συνεργασία και η ανεκτικότητα και προωθείται η κατανόηση ότι οι διαφορές μεταξύ απόψεων, 
είναι επιλύσιμες μέσω της λογικής και της συζήτησης, στα πλαίσια ενός πολιτισμένου διαλόγου 
και μακριά από μία στείρα περιχαρακωμένη αντιπαράθεση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ & DEBATE
(Ο4. Μεθοδολογικός Οδηγός ΟDYSSEY-Οxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών)

1. Ποιότητα επιχειρημάτων: να είναι πολλά, διαφορετικά μεταξύ τους και ορθά. Να έχουν 
σχετικούς, αποδεκτούς και ορθούς λόγους. Να είναι σωστά δομημένα και τεκμηριωμένα. 
Να χρησιμοποιηθούν τα πιο σημαντικά επιχειρήματα.

2.	 Αντικρούσεις και ανασκευές: Να γίνεται χρήση επιχειρημάτων που δείχνουν δυνατές 
κριτικές δεξιότητες, να αμφισβητούν την επικυρωτική αρχή του αντιθέτου επιχειρήματος.

3. Ποιότητα επιστημονικών αποδείξεων: Αξιοπιστία, το υλικό να είναι σχετικό με τη θέση του 
επιχειρήματος και ενδιαφέρον. Για τις αποδείξεις να έχει γίνει συστηματική έρευνα με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο και να είναι οργανωμένες. Η χρήση των αποδείξεων να είναι ισορροπημένη. 
Η παρουσίαση των αποδείξεων να μη δημιουργεί πρόβλημα στην άλλη ομάδα.

4.	 Μεθοδολογία: Να διέπεται από κανόνες, αρχές, ενδεδειγμένες τεχνικές, η αντιλογία 
να έχει ακρίβεια σε κάθε γύρο (ποιότητα αντιλογίας). Το θέμα της αντιλογίας να καλύπτεται 
πλήρως, να έχει εγκυρότητα. Να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Η ροή της αντιλογίας να 
είναι φυσική και ευχάριστη.

5.	 Επικοινωνιακές δεξιότητες: Η εκφορά του λόγου να είναι καθαρή και η άρθρωση να 
είναι καλή. Η στάση του σώματος να ακολουθεί τον λόγο, οι κινήσεις να είναι συνειδητές και 
εύστοχες, να υπάρχει φωνητική ποικιλία, βλεμματική επαφή, να υπάρχει εύστοχο και 
αποδεκτό χιούμορ, καλή διάθεση, ήθος, φιλική και επαγγελματική στάση, απουσία 
«εεεεεε...», κ.λπ.

6.	 Γλωσσικές δεξιότητες: Ο λόγος να είναι πειστικός, το λεξιλόγιο πλούσιο, να δίνονται εξηγήσεις, 
οι χρησιμοποιούμενοι όροι να είναι ορθοί. Να υπάρχουν κειμενικοί δείκτες μεταβατικών 
φράσεων, συνοχή του λόγου, η εισαγωγή να είναι πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα. Να 
εξάγεται λογικό συμπέρασμα και να χρησιμοποιούνται σχήματα λόγου.

7.	 Ομαδικότητα: Να φαίνεται η συνεχής συνεργασία των μελών της ομάδας και να είναι 
επιτυχής. Να υπάρχει κατανομή ρόλων και εργασιών.

8.	 Διαλογικές δεξιότητες: Να είναι αποτελεσματικές οι ερωτήσεις, να δίνονται επεξηγήσεις και 
διευκρινίσεις. Να αναδεικνύονται οι αδυναμίες της αντίπαλης ομάδας. Να είναι σύντομες, 
ακριβείς και στοχευμένες οι προτάσεις. Στη συνέχεια να αξιοποιούνται οι ιδέες.
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«Οδηγία 2007/60/ΕΚ ως κίνδυνος πλημμύρας ορίζεται ο συνδυασμός της πιθανότητας να 
λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το 
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται 
με αυτή την πλημμύρα» (Χουβαρδάς, Παπαποστόλου).

«...Παρατηρείται ότι τα τελευταία χρόνια, τα πλημμυρικά φαινόμενα παρουσιάζουν σημαντική 
αύξηση ως προς τη συχνότητα και την έντασή τους στον μεσογειακό και τον ελληνικό χώρο,
γεγονός το οποίο οφείλεται στα ιδιαίτερα μετεωρολογικά, γεωμορφολογικά και 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά που επικρατούν στις περιοχές αυτές και ευνοούν την 
εκδήλωση πλημμυρών. Επιπλέον, μελετώνται οι αιτίες που προκαλούν μία πλημμύρα, οι οποίες 
αφενός είναι κατεξοχήν φυσικές, αλλά αφετέρου πολλές φορές ευθύνονται και σε ανθρώπινες 
παρεμβάσεις. Ειδικά, τα επόμενα χρόνια, η πλημμυρική επικινδυνότητα ενδέχεται να αυξηθεί 
λόγω της έξαρσης του φαινομένου  της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, επεξηγούνται οι  λόγοι
οι οποίοι καθιστούν τις πλημμύρες έναν από τους σημαντικότερους τύπους φυσικών
καταστροφών, λόγω των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που 
προκαλούν...» (Λίτσιου Τζένη, 2020).

Πίνακας 3: Αίτια πλημμύρας, Λίτσιου Τζένη, 2020

ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
ΑΜΕΣΑ  

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ
ΕΜΜΕΣΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ

1. Μετεωρολογικά φαινόμενα και 
κλιματική αλλαγή

1. Θραύση φράγματος 
και αναχωμάτων

1. Αστικοποίηση και οικιστική 
ανάπτυξη

2. Εισροή θάλασσας σε παράκτιες 
περιοχές λόγω παλιρροϊκών 
φαινομένων

2. Αστοχία μεγάλων 
υδροηλεκτρικών έργων

2. Αλλαγή των χρήσεων γης

3. Υπερχείλιση ποταμών και 
λιμνών

3. Συρρίκνωση δασικών εκτάσεων της 
λεκάνης απορροής

4. Η διάβρωση
4. Επεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο 
(μπαζώματα, εγκιβωτισμοί, 
αμμοληψίες)

«...τα γενεσιουργά αίτια των πλημμυρών που, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3, μπορεί να 
είναι κατεξοχήν φυσικά, αλλά πολλές φορές οφείλονται και σε ανθρώπινες παρεμβάσεις...»

Οι συνέπειες των ποτάμιων πλημμυρών 
μπορούν να αποτραπούν

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ (από τις πηγές)
για χρήση στην τάξη
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Αρχικά, ξεκινώντας από τα φυσικά αίτια πρόκλησης μίας πλημμύρας κατατάσσονται σε 4 

κατηγορίες, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3. Οι κλιματολογικές συνθήκες φαίνεται να 

αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα πρόκλησης πλημμύρας, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια 

που παρατηρείται κλιματική αλλαγή, η οποία οδηγεί στην αύξηση ακραίων μετεωρολογικών 

φαινομένων. Οι βροχοπτώσεις αποτελούν την κύρια αιτία πλημμυρών, καθώς αποτελούν 

κινητήριο δύναμη του υδρολογικού κύκλου (Διακάκης, 2012; Μαυράκη, 2016). Προκαλούν αύξηση 

των επιπέδων των ποταμών και ενδέχεται να προξενήσουν γρήγορη απορροή και σοβαρές 

πλημμύρες σε όλη την κοιλάδα των ποταμών, όταν δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στον όγκο 

του νερού (Μπάιμου, 2019; Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2018).

Άλλη μια αιτία που προκαλεί τις πλημμύρες είναι η υπερχείλιση των ποταμών και των λιμνών. 

Όταν τα ποτάμια και οι λίμνες φέρουν μεγαλύτερη ποσότητα νερού από τη χωρητικότητά 

τους, αυτό προκαλεί ξαφνική εκροή νερού και συνεπώς πλημμύρα. Όταν γίνεται υπερχείλιση 

του ποταμού, το νερό διαβρώνει και ανοίγει την κοίτη του, με αποτέλεσμα η πλημμύρα να 

προκαλεί σημαντικές καταστροφές στην πορεία της (Madaam, 2016).

Τέλος, για πολλές πλημμύρες ευθύνεται η διάβρωση, η οποία αποτελεί ένα φυσικό δυναμικό 

φαινόμενο, κατά το οποίο τα πετρώματα/ιζήματα από τις όχθες των ποταμών μεταφέρονται 

μέσω της ροής τους στα κατάντη με αποτέλεσμα τη συσσώρευση ιζημάτων στην παραλία και 

τα δέλτα των ποταμών, μειώνοντας τη ροή του ποταμού και επιφέροντας πλημμυρικά φαινόμενα. 

Η διάβρωση οφείλεται τόσο σε φυσικά αίτια, όπως έντονες καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους που 

μπορούν να μεταφέρουν ιζήματα, αλλά και σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως κατασκευή 

φραγμάτων ή τεχνικών έργων, αμμοληψίες από παρόχθιες περιοχές και καθίζηση του εδάφους. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, πολλές πλημμύρες προκαλούνται εξαιτίας ανθρώπινων παρεμβάσεων, οι 

οποίες μπορεί να γίνονται είτε άμεσα από έργα που έχουν στόχο τα ύδατα είτε έμμεσα από 

δράσεις που έχουν επιπτώσεις και στα ύδατα. Οι πιο κοινές ανθρωπογενείς αιτίες είναι η θραύση 

φραγμάτων, καθώς και η αστοχία αντιπλημμυρικών αναχωμάτων και γεφυρών. [...] Επίσης, 

κάποιες φορές ευθύνονται και οι καταστροφές μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, καθώς μία 

αστοχία ή καταστροφή ενός μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου μπορεί να προκαλέσει διατάραξη της 

ισόρροπης ροής του ποταμού και να εκδηλωθεί πλημμύρα (Μαμάσης, χ.χ.). Επιπρόσθετα, η 

ανάγκη των ανθρώπων να προστατευτούν από τις πλημμύρες οδήγησε στην κατασκευή 

αναχωμάτων, τα οποία αυξάνουν το ύψος των ποτάμιων οχθών. Παρ’ όλα αυτά τα αναχώματα 

μπορεί να αστοχήσουν κατά τη διάρκεια μεγάλων πλημμυρών, καθώς τα ποτάμια έχουν την τάση 

να επιστρέφουν στη φυσική τους πορεία (Γιαννοπούλου, 2019).
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Ωστόσο, πολλές φορές οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις προκαλούν με έμμεσο τρόπο αίτια 

εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων (κυρίως στο αστικό περιβάλλον). Οι παρεμβάσεις αυτές 

αποτελούν αίτιο πρόκλησης πλημμύρας μόνο όταν συνδυάζονται με κάποιο φυσικό αίτιο. Αρχικά, 

παρατηρείται ότι η αστικοποίηση σε πυκνοδομημένες περιοχές και ο περιορισμός των χώρων 

πρασίνου αύξησε τη συχνότητα των πλημμυρών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αστικοποίηση 

αυξάνει την επιφανειακή απορροή, καθώς οι φυσικές επιφάνειες επικαλύπτονται με αδιαπέρατες 

επιφάνειες λόγω οδόστρωσης και οικοδόμησης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυνατότητα του 

εδάφους να απορροφήσει τα νερά και ο υδάτινος όγκος που απορρέει να είναι μεγάλος 

(Ξανθόπουλος, κ.ά., 1995; Λέκκας, 2000). Επίσης, η οικιστική ανάπτυξη χωρίς πολεοδομικό 

σχεδιασμό έργων υποδομής, η κατασκευή τεχνικών έργων χωρίς περιβαλλοντικό σχεδιασμό και η 

ανεξέλεγκτη δόμηση περιορίζουν την κοίτη των ρεμάτων σε οικιστικές περιοχές και καταργούν 

σημαντικό μέρος του φυσικού υδρογραφικού δικτύου, με υψηλή διακινδύνευση έναντι των 

πλημμυρών (Μαυράκη, 2016; Λέκκας, 2000; Ξανθόπουλος, κ.ά., 1995). Επιπλέον, οι αλλαγές των 

χρήσεων γης μειώνουν τη φυσική ικανότητα του εδάφους όσον αφορά την κατακράτηση υδάτων 

(μείωση συντελεστών διήθησης) και οδηγούν στην αύξηση των συντελεστών απορροής (Μάρης & 

Νάκας, 2018; Τιτόνη, 2018). 

Επιπροσθέτως, πολλές πλημμύρες αποδίδονται στη συρρίκνωση των δασικών τμημάτων της 

λεκάνης απορροής. Πολλές φορές, ανθρώπινες ενέργειες όπως η αποψίλωση με πυρκαγιά, η βαριά 

υλοτόμηση και η υπερβόσκηση καταστρέφουν τα δάση και μειώνουν το πλήθος των δένδρων 

και συνεπώς των ριζών που συγκρατούν τα νερά, με αποτέλεσμα να συντελούν στην αύξηση 

της ορμητικότητας των χειμάρρων και στην αδυναμία παροχέτευσης νερού με αποτέλεσμα την 

πρόκληση πλημμυρών (Μαυράκη, 2016; Παπαζώη, κ.ά., 2010; Γιαννοπούλου, 2019). 

Τέλος, οι επεμβάσεις που κάνουν οι άνθρωποι στο υδρογραφικό δίκτυο αυξάνει την πιθανότητα 

εκδήλωσης πλημμυρών. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται επιχωματώσεις, εγκιβωτισμός και 

κάλυψη των φυσικών κοιτών των ποταμοχειμάρρων με δομημένες εκτάσεις ή οδικούς άξονες, 

τροποποιώντας τη φυσική απορροή και αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων 

(Παπαζώη, κ.ά., 2010; Ξανθόπουλος, κ.ά., 1995; Λίτσιου Τζένη, 2020).

Μπορούν τα αίτια που προκαλούν τις πλημμύρες να επηρεαστούν από την ανθρώπινη
συμπεριφορά; (Πολιτική Άμυνα Κύπρου, https://tinyurl.com/vj8kpmtj)

Ως φυσικό φαινόμενο, οι πλημμύρες δεν μπορούν να αποτραπούν. 
Τα αίτια των πλημμυρών είναι σύνθετα και η απρόσεκτη ανθρώπινη δραστηριότητα είναι 

σημαντικός παράγοντας, πλέον των φυσικών παραγόντων, όπως η έντονη βροχόπτωση, η τήξη 
του χιονιού κ.λπ.
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Τα αίτια που προκαλούν πλημμύρες περιλαμβάνουν ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως: 
•	 Η μείωση της φυσικής ικανότητας του εδάφους να συγκρατεί το νερό εξαιτίας χρήσεων 

της γης, όπως η υλοτομία η οποία επιταχύνει τη φυσική ροή.
•	 Επεμβάσεις στις κοίτες των ποταμών.

•	 Η οικοδομική δραστηριότητα σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε αστοχία εδάφους.
•	 Η κλιματική αλλαγή που οφείλεται κυρίως στην ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία 

συμβάλλει στην αύξηση της πιθανότητας πλημμυρών και των επακόλουθων αρνητικών 
συνεπειών. 

•	 Η ανεπαρκής συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων και η παράλειψη καθαρισμού 
των κοιτών στα ανάντη των ποταμών.

Οι πλημμύρες των ποταμών είναι μια φυσική και επαναλαμβανόμενη διαδικασία μεταβολής 
της στάθμης του νερού, που μπορεί να προκληθεί από το λιώσιμο του χιονιού την άνοιξη ή τη 
βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της υγρής περιόδου. Η «ζωή» ενός ποταμού είναι μια σειρά από 
ετήσιους κύκλους και η πλημμύρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. Κατά τη διάρκεια μιας 
πλημμύρας, η απορροή του ποταμού φθάνει τις μέγιστες τιμές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
της τήξης του χιονιού στη λεκάνη απορροής ή στην κορυφή της βροχόπτωσης. Η πλημμύρα από 
την άνοιξη οδηγεί σε μεγάλη εκροή νερού, η οποία αποτελεί συνήθως ένα μεγάλο μέρος της 
συνολικής ετήσιας ροής του ποταμού. Στη χώρα μας μια πλημμύρα ποταμού που οφείλεται σε 
χιονοστιβάδα προκαλεί περισσότερη ζημιά από μια διαρροή που προκαλείται από έντονες βροχές 
κατά τη διάρκεια της υγρής περιόδου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πλημμυρών και άλλων διαδικασιών που συμβαίνουν σε ποτάμια;

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της πλημμύρας είναι η εποχική ρύθμιση. Αν και η χρονική 
στιγμή αυτής της διαδικασίας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, η μεγάλη 
ποσότητα νερού συνδέεται πάντοτε με το τεράστιο χιόνι που λιώνει την άνοιξη. Παρατηρείται 
κάθε χρόνο και η κλίμακά του εξαρτάται από την ποσότητα του συσσωρευμένου χιονιού, τον 
ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας και τα χαρακτηριστικά του ποταμού. Στα ανατολικά της 
Ρωσίας, η διαρροή του ποταμού την άνοιξη εκφράζεται ασθενώς και η κύρια άνοδος του νερού 
παρατηρείται στη θερμή περίοδο, η οποία συνδέεται με την κατανομή των βροχοπτώσεων.

Πώς συμβαίνουν διαρροές ποταμών;

Κατά τις πλημμύρες, η άνοδος του νερού μπορεί να είναι σημαντική, γεγονός που είναι ο λόγος 
για τον ποταμό να ξεχειλίζει κατά μήκος της πλημμυρίδας και να καλύπτει τα πεδινά. Η στάθμη 
του νερού είναι μάλλον ασταθής και αυτό οδηγεί σε συχνή αλλαγή στο πλάτος της ζώνης
πλημμύρας. Παρά τις προσπάθειες οικοδόμησης σπιτιών μακριά από το ποτάμι, 
εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις πλημμυρών κατοικήσιμων κτηρίων. Κατά μέσο όρο, η 
συχνότητα των σοβαρών πλημμυρών είναι μία φορά κάθε αρκετά χρόνια.
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Προσομοίωση πλημμύρας σε σχολείο

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να εξοικειωθούν με προσομοιώσεις πλημμυρικών φαινομένων.
•	 Να αντιληφθούν τον ρόλο του υψόμετρου στη διαμόρφωση της κατανομής του νερού 

της πλημμύρας στις διάφορες περιοχές.
•	 Να αντιστοιχίσουν χρόνους και συμβάντα με την παρατήρηση βίντεο προσομοιώσεων.
•	 Να παρατηρήσουν διαφορές μεταξύ των καταστάσεων των πλημμυρικών φαινομένων 

με το ίδιο ύψος βροχής και διαφορετικών χρόνων βροχόπτωσης.
•	 Να εκφράσουν απόψεις για βελτιώσεις των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης.

Τύπος δραστηριότητας:
Προσομοίωση

Διάρκεια:
1 - 2 διδακτικές ώρες 

Υλικά:
Υπολογιστής με λογισμικό βίντεο και εικόνων
Φύλλο Εργασίας

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
«Η δημιουργία μοντέλων και οι τεχνικές προσομοίωσης εφαρμόζονται σε ευρεία έκταση σε 
οργανωτικά και λειτουργικά συστήματα, επιπρόσθετα με την επιτυχία τους στον σχεδιασμό, την 
ανάλυση και βελτίωση φυσικών συστημάτων, και στη βιομηχανία. Περιέχουν μια διαδικασία 
σχεδιασμού ενός μοντέλου του πραγματικού κόσμου ή αναμενόμενου συστήματος, όπως μια ιδέα 
σχεδίου, και στη συνέχεια εκτελούνται πειράματα με το μοντέλο, για τους σκοπούς της κατανόησης 
της λειτουργίας του συστήματος με διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Έπειτα, αξιολογούνται οι 
διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης και οι διαδικασίες αποφάσεων. Η τεχνολογία της 
δημιουργίας μοντέλων και των προσομοιώσεων θεωρείται αυξανόμενα ότι είναι μια τρίτη 
μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας μαζί με τις κλασσικές προσεγγίσεις του παραγωγικού και 
επαγωγικού συλλογισμού».
Υπάρχουν αρκετά λογισμικά που προσομοιώνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Χρησιμοποιούν 
μαθηματικές σχέσεις και προγραμματισμό στους υπολογιστές  και οπτικοποιούν τα πιθανά 
αποτελέσματα. Επίσης, χρησιμοποιούν στοιχεία από τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
(GIS).
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιούμε το λογισμικό Tygron που χρησιμοποιείται και
πρακτικά από διάφορους οργανισμούς για να προβλέψουν, αλλά και να σχεδιάσουν διάφορα 
φαινόμενα σε περιοχές με σκοπό να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν. 
Παραχωρήθηκε δωρεάν για εκπαιδευτική χρήση.
Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται και αφορούν το πλημμυρικό φαινόμενο είναι πολλοί και 
αλληλεξαρτώμενοι, και χρειάζεται ακρίβεια και εξειδικευμένο προσωπικό για την τροφοδότηση 
της προσομοίωσης με ακριβή δεδομένα, για να πλησιάσει κάποιος την ακριβή πρόβλεψη. Στη 
δραστηριότητά μας δεν υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, αλλά το λογισμικό χρησιμοποιείται για να 
επιτευχθούν κάποιοι εκπαιδευτικοί στόχοι.

Στάδια υλοποίησης:

1. Προβάλλεται βίντεο προσομοίωσης σεναρίου πλημμύρας εξάωρης βροχόπτωσης στη Μάνδρα 
Αττικής https://www.youtube.com/watch?v=PqInsivi9cs&ab_channel=EpirusWaterFlowStudies
(1’42’’)

2. Γίνεται ιδεοθύελλα για τους παράγοντες που επιδρούν στα πλημμυρικά φαινόμενα.

3. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες χωρίζονται τυχαία σε ομάδες 5 ατόμων και τους δίνεται το Φύλλο 
Εργασίας που καλούνται να συμπληρώσουν. Με τη βοήθεια υπολογιστή και βιντεοπροβολέα 
παρουσιάζονται οι σχετικές εικόνες και το βίντεο με τίτλο: «Κτήριο 5ου Δημοτικού», το οποίο 
μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του «Δευκαλίωνα: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» στη 
διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=QFeQhcygyKc.
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο υπολογιστών.

4. Παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσματα σε όλη την τάξη.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
• Introduction to Modeling and Simulation Techniques, Chenggang Yin and Alison Mckay, 

November 2018
https://eprints.whiterose.ac.uk/135646/1/Introduction%20to%20Modeling%20and%20Simulation
%20Techniques.pdf

• Λογισμικό Tygron
https://www.tygron.com/en/

Λέξεις - κλειδιά:
προσομοίωση, υψόμετρο, μοντέλο, ύψος βροχής, κατανομή νερού πλημμύρας

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Ντάγκα Χριστίνα, Ντάνης Αντώνης
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Προσομοίωση πλημμύρας σε σχολείο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σενάριο
Στην Καρδίτσα βρέχει πολύ και δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Ας υποθέσουμε ότι 
βρέχει 10 ώρες και στην περιοχή που εξετάζουμε (περίπου 1000 στρεμμάτων) πέφτει συνολικά 
βροχή ύψους 300 mm. Θεωρούμε για χάρη ευκολίας, ότι η υπόλοιπη περιοχή της Καρδίτσας και 
της ευρύτερης περιοχής που βρέχεται, δεν επηρεάζει το φαινόμενο της πλημμύρας στην περιοχή 
που εξετάζεται. Ο Δήμος σε συνεργασία με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας χρησιμοποιεί ένα 
λογισμικό προσομοιώσεων που οπτικοποιεί τα δεδομένα που προκύπτουν από παράγοντες που 
επηρεάζουν το φαινόμενο της πλημμύρας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης γύρω από τις πλημμύρες, 
ζητείται από τη μαθητική ομάδα στην οποία συμμετέχετε, να ερμηνεύσετε κάποια δεδομένα:

1.	 α) Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα, όπου απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα τα 
υψόμετρα της περιοχής.

β) Χρησιμοποιήστε βέλη για να δείξετε την κατεύθυνση που θα έχει την τάση να κινείται το 
νερό στις περιοχές με τα παρακάτω χρώματα:

 
 
 
 
 
 
 

Σκούρο μπλε Ανοιχτό μπλε 

Κίτρινο 

Κόκκινο 

Άσπρο 
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2.	 Παρατηρήστε τις παρακάτω εικόνες. Η πρώτη αφορά την απεικόνιση των υψόμετρων.
Η δεύτερη το ύψος του νερού από το έδαφος μετά από βροχόπτωση 10 ωρών.
Σημειώστε τι συμπέρασμα βγάζετε.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3.	 Παρακολουθήστε προσεκτικά το βίντεο «Κτήριο 5ου Δημοτικού» που είναι προσομοίωση 
του πλημμυρικού φαινομένου με βάση το αρχικό σενάριο των 10 ωρών βροχόπτωσης και 
300 mm βροχής. Μελετήστε τον παρακάτω πίνακα και σταματώντας το βίντεο όπου 
χρειάζεται, συμπληρώστε τον:

Κατάσταση Χρόνος

Σε κάποια σημεία γύρω από το κτήριο οι δρόμοι έχουν ύψος νερού λίγων 
εκατοστών.

Ο δρόμος μπροστά από το κτήριο έχει γεμίσει νερό, που το ύψος του σε κάποια 
σημεία πλησιάζει τα 25 cm. 2 h

O δρόμος που συναντά κάθετα τον προηγούμενο δρόμο στο μέσον του κτηρίου 
έχει γεμίσει νερό πάνω από 1 cm. ...............

Όλος ο δρόμος ………………………………………………………………………… αρχίζει να έχει 
νερό πάνω από 1 cm.

9 h 50 min

Τουλάχιστον οι 3 πλευρές του κτηρίου του 5ου Δημοτικού έχουν καλυφθεί από 
νερό 25-50 cm.

10΄

...............

...............
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4.	 Στην περιοχή που αναφερθήκαμε πιο πριν, εξετάζονται 2 σενάρια. Παρατηρήστε τις εικόνες 
και απαντήστε:

Διαφορές στην πλημμυρισμένη περιοχή. Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη η 
έκταση που καλύπτεται από νερό και γιατί;

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Κλίμακα ύψους νερών από το έδαφος

Στην προσομοίωση ζητείται εισαγωγή δεδομένων που αφορούν τη βροχόπτωση, τα υψόμετρα, το 
έδαφος, το υπέδαφος, τους δρόμους, τα κτήρια, τα φράγματα, υδάτινα σώματα όπως ποτάμια 
και λίμνες, αντλίες και πολλά άλλα. Η προσομοίωση μέσω προγραμματισμού και μαθηματικών 
σχέσεων, δίνει σαν αποτελέσματα μεταξύ άλλων, το ύψος του νερού από το έδαφος, την ταχύτητα 
του νερού, το νερό που εξατμίζεται, τον χρόνο άφιξης της πλημμύρας, το υπόγειο νερό. Τι άλλο 
νομίζετε ότι θα είχε ενδιαφέρον να έδινε, μετά από εισαγωγή δεδομένων και επεξεργασία, 
η προσομοίωση;

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Όλος ο δρόμος .............................................................. αρχίζει να έχει νερό 
πάνω από 1 cm. 

.............. 

Βρέχει 10 ώρες 
με συνολικό ύψος βροχής 300 mm 

Βρέχει 5 ώρες 
με συνολικό ύψος βροχής 300 mm 
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Πριν την καταιγίδα

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να εξοικειωθούν με την έννοια του σχεδιασμού, της πρόληψης και ετοιμότητας 
για αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.

•	 Να εξασκηθούν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην προετοιμασία για την 
αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων (καύσωνες, ισχυρές βροχοπτώσεις, 
ισχυροί άνεμοι κ.λπ.).

•	 Να εξασκηθούν στην επιχειρηματολογία για την υποστήριξη των απόψεων και 
προτάσεών τους.

•	 Να κατανοήσουν τη σημασία και την αναγκαιότητα της πρόληψης και 
ανθεκτικότητας σε επίπεδο ατόμων, γειτονιάς, Δήμου, πόλης, κοινωνίας.

Τύπος δραστηριότητας:
Ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι με κάρτες και διάλογο 
Οι παίκτες/τριες καλούνται να πάρουν μια απόφαση για την αντιμετώπιση ενός αναμενόμενου 
καιρικού φαινομένου, σε συγκεκριμένο χρόνο πριν την εμφάνισή του.

Διάρκεια:
2 διδακτικές ώρες (1 ώρα για το παίξιμο του παιχνιδιού και 1 ώρα για τον αναστοχασμό)

Υλικά:
Τυπώστε τις κάρτες του παιχνιδιού εδώ.
• 12 κάρτες πρόγνωσης: Δηλώνουν την πρόγνωση ενός καιρικού φαινομένου (για παράδειγμα 

ισχυρή καταιγίδα, καύσωνας, ισχυροί άνεμοι).
• 3 κάρτες χρόνου: Ορίζουν τον χρόνο (24 ώρες, 3 ημέρες, 1 εβδομάδα) που μεσολαβεί από την 

πρόγνωση μέχρι την εκδήλωση του φαινομένου, συνεπώς, και τον χρόνο που διαθέτουμε για 
να αντιδράσουμε.

• 36 κάρτες δράσης: Προτείνουν μια δράση ως απάντηση σε συγκεκριμένη πρόγνωση του καιρού
(δηλώνεται στην κάρτα πρόγνωσης) στον διαθέσιμο χρόνο (ορίζεται στην κάρτα χρόνου). Κάποιες 
κάρτες δράσης είναι κενές, γιατί μπορούν να συμπληρωθούν από τα μέλη της ομάδας.

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Δεν απαιτείται
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Στάδια υλοποίησης:

Προβληματισμός/Αφόρμηση:
Ρωτάμε τα παιδιά, αν έχουν παρακολουθήσει δελτίο καιρού στην τηλεόραση και συζητούμε μαζί 
τους για τα διάφορα καιρικά φαινόμενα. Επίσης, ζητάμε από αυτά να μας πουν, αν έχουν βιώσει 
κάποια ακραίο καιρικό φαινόμενο και ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους.

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Χωρίζουμε τους/τις παίκτες/τριες σε ομάδες των 4-6 ατόμων που κάθονται γύρω από ένα τραπέζι. 
Τους δίνουμε τις κάρτες παιχνιδιού.

2. Ζητάμε από ένα άτομο σε κάθε ομάδα να παίξει τον ρόλο του κριτή του παιχνιδιού. Ο/Η κριτής:
Α. ανακατεύει τις κάρτες του χρόνου και τοποθετεί μία ανοικτή στο τραπέζι
Β. ανακατεύει τις κάρτες πρόγνωσης και τοποθετεί μία ανοικτή δίπλα στην κάρτα χρόνου
Γ. ανακατεύει τις κάρτες δράσης και δίνει 4 κάρτες σε κάθε παίκτη/τρια (ο/η κριτής δεν παίρνει 
κάρτα)

3. Οι παίκτες/τριες διαλέγουν μία κάρτα δράσης και την αφήνουν κλειστή πάνω στο τραπέζι μπροστά 
τους. Σκοπός τους είναι η κάρτα δράσης τους να επιλεχθεί από τον/την κριτή ως η πιο κατάλληλη 
δράση στον διαθέσιμο χρόνο. Ο/Η παίκτης/τρια που έχει κενή κάρτα, μπορεί να γράψει σε αυτήν 
μία δράση.
Προσοχή: Όταν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, μπορούμε να γράψουμε μόνο μία δράση (όχι πολλές).

4. Ο/Η κριτής ζητά από τους/τις παίκτες/τριες να ανοίξουν την κάρτα δράσης που επέλεξαν. Οι 
παίκτες/τριες επιχειρηματολογούν για να πείσουν τον/την κριτή πως η κάρτα δράσης που επέλεξαν 
(Γ) είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση του καιρικού φαινομένου που τους έτυχε (Β), στον 
συγκεκριμένο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους (Α).

5. Ο/Η κριτής επιλέγει την καταλληλότερη κάρτα δράσης και δίνει 1 πόντο σε αυτόν/ή που την 
είχε. Αν 2 παίκτες/τριες έχουν την ίδια νικήτρια κάρτα, τότε κερδίζουν και οι δυο από 1 πόντο.
Ο/Η κριτής καταγράφει το σκορ σε κάθε γύρο του παιχνιδιού (μια κάρτα πρόβλεψης είναι 1 γύρος).

6. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2-5 για 6 τουλάχιστον γύρους. Ο/Η παίκτης/τρια με τους
περισσότερους πόντους κερδίζει το παιχνίδι. Αν περισσότεροι/ες παίκτες/τριες έχουν τους ίδιους 
πόντους, έχουμε ισοπαλία.

Αναστοχασμός:
Ομαδική συζήτηση, με διευκόλυνση από τον/την εκπαιδευτικό - εμψυχωτή/τρια:

•	 Πώς σας φάνηκε το παιχνίδι;
•	 Τι μάθατε που δεν γνωρίζατε μέχρι τώρα;
•	 Πώς μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο; 

Τι μπορεί να κάνει το σχολείο γι’ αυτό;
Ερευνούμε και συζητάμε για τους Αρμόδιους Φορείς που εμπλέκονται στα ζητήματα πρόγνωσης, 
προετοιμασίας, εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, σαν επέκταση 
της δραστηριότητας.
Διερευνούμε και εξοικειωνόμαστε με τις Οδηγίες Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου (2020), Εκπαιδευτικά 
Παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή https://kpekordeliou.wixsite.com/gamesclimatechange

Λέξεις - κλειδιά:
καιρικά φαινόμενα, πρόγνωση, ετοιμότητα, πρόληψη, αντιμετώπιση, λήψη αποφάσεων

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
Χρυσούλα Αθανασίου, Γιώργος Υφαντής, Γιώργος Σλαυκίδης, Κώστας Στυλιάδης, Νικολέτα Ριφάκη
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Βρες τη σύνδεση

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

• Να εξοικειωθούν με την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων στην καθημερινή
ζωή των ανθρώπων.

• Να αντιληφθούν ότι χρειάζεται να ενισχυθεί το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

• Να κατανοήσουν την ανάγκη πρόνοιας και σχεδιασμού.
• Να γνωρίσουν την έννοια της ανθεκτικότητας της κοινότητας. 

Τύπος δραστηριότητας:
Παιχνίδι ρόλων, συζήτηση, μελέτη περίπτωσης
Οι παίκτες/τριες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμύρας και να 
παρουσιάσουν ένα σχέδιο δράσης.

Διάρκεια:
2 διδακτικές ώρες (1 ώρα για το παίξιμο του παιχνιδιού και 1 ώρα για τον αναστοχασμό)

Υλικά:
• Ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί του μέτρου
• Χοντροί μαρκαδόροι διαφορετικών χρωμάτων
• «Κάρτες ρόλων» που περιγράφουν τι έγινε κατά τη διάρκεια ενός ακραίου καιρικού φαινομένου 

που συνέβη στην περιοχή μας και βοηθούν τους/τις παίκτες/τριες να επικεντρωθούν στον ρόλο 
τους. Οι «κάρτες ρόλων» μπορούν να δημιουργηθούν από άρθρα που έχουν γραφτεί στον Τύπο 
σχετικά με το πλημμυρικό φαινόμενο που θα χρησιμοποιήσουμε. 

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Επιλέγουμε ένα πρόσφατο πλημμυρικό γεγονός που έχει συμβεί στην περιοχή μας. Αν το έχουν 
βιώσει οι μαθητές/τριές μας ακόμη καλύτερα.

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση: 
Συγκεντρώνουμε τους/τις παίκτες/τριες γύρω από το χαρτί του μέτρου και ρωτάμε: «Έχετε δει ποτέ 
πλημμύρα;»
Οι παίκτες/τριες παρουσιάζουν σύντομα πιθανά βιώματά τους.
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Τοπικό συμβάν/Επικαιρότητα
Παρουσιάζουμε ένα πρόσφατο πλημμυρικό γεγονός που έχει συμβεί στην περιοχή μας, το οποίο,
εάν το έχουν βιώσει οι μαθητές/τριές μας, είναι ακόμη καλύτερο για την εξέλιξη της 
δραστηριότητας. Για παράδειγμα, δείτε το πλημμυρικό γεγονός «Απίστευτη πλημμύρα στη 
Θεσσαλονίκη, Πέμπτη μεσημέρι 10/5/2018» εδώ: https://www.news247.gr/koinonia/kataigida-
sarose-ti-thessalonikichalaziplimmyres-kaiapegklovismoi.6611748.html
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το συμβάν ή να δημιουργήσετε ένα άλλο πιο σχετικό με την 
περιοχή σας. 

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Δίνουμε σε κάθε παίκτη/τρια μία «κάρτα ρόλου» που περιγράφει τι συνέβη με βάση
δημοσιεύματα στον Τύπο. Του/Της ζητάμε να μπει στη θέση κάποιου/ας που αναφέρεται στην κάρτα
και επηρεάστηκε από το φαινόμενο (να μπει σε έναν ρόλο). Αφού διαβάσει την κάρτα, σημειώνει 
τα βασικά στοιχεία του ρόλου (Ποιος/α είσαι; Πού βρισκόσουν την ώρα του φαινομένου; Τι σου 
συνέβη; Ποιον/ποιους χρειάστηκες (άτομα, υπηρεσίες κ.λπ.;). Αν έχουμε περισσότερα παιδιά απ’ 
ό,τι κάρτες ρόλων, μπορούμε να δώσουμε ανά δύο παίκτες/τριες την ίδια κάρτα και κάθε ένας/
μία να εντοπίσει διαφορετικό ρόλο.
(Δείτε για παράδειγμα τις «κάρτες ρόλων» που έχουν δημιουργηθεί για το πλημμυρικό συμβάν
που αναφέρεται παραπάνω, εδώ: https://7bfecd21-4485-4e2b-a60f-5eb630f1e584.filesusr.com/
ugd/4e9e64_0f072ece6d224ba3b6ed68afe22605c1.pdf)

2. Με τη σειρά, οι παίκτες/τριες παρουσιάζονται (είναι π.χ. μαθητής/τρια, πυροσβέστης - 
Πυροσβεστική, πεζός/ή, οδηγός ΙΧ, οδηγός λεωφορείου, καταστηματάρχης, ηλικιωμένος/η κάτοικος, 
επαγγελματίας, τουρίστας/στρια, Δήμαρχος - Υπηρεσία του Δήμου, Τροχαία κ.λπ.) και σημειώνουν 
με μια βούλα περιμετρικά του χαρτιού τον ρόλο τους.

3. Στη συνέχεια περιγράφουν τι τους συνέβη, πώς επηρεάστηκαν από το συμβάν, αλλά και πώς 
επηρέασαν ή επηρεάστηκαν από κάποιον άλλο ρόλο. Κάθε φορά που διαπιστώνεται μια σύνδεση, 
σχεδιάζουν στο χαρτί μια γραμμή που τους συνδέει με άλλους ρόλους. Συνεχίζουμε μέχρι να γίνουν 
αρκετές συνδέσεις.

4. Παρατηρούμε την εικόνα που δημιουργήθηκε και οι παίκτες/τριες διατυπώνουν τα συμπεράσματά 
τους, συζητώντας πώς οι ίδιοι/ες συνδέονται, επηρεάζουν ή επηρεάζονται από άλλα μέλη της 
κοινότητας.

5. Συζητάμε πώς θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε καλύτερα ως κοινότητα σε πιθανή 
επανάληψη ενός τέτοιου συμβάντος στο μέλλον και «παρουσιάζουμε» τις προτάσεις μας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Οδηγούμε τη συζήτηση στην ανάγκη για πρόληψη, σχεδιασμό, ετοιμότητα
δομών, συντήρηση υποδομών, ανάγκη επιτελικού σχεδίου αντιμετώπισης περιπτώσεων έκτακτης
ανάγκης κ.λπ.

Αναστοχασμός:
Ομαδική συζήτηση, με διευκόλυνση από τον/την εκπαιδευτικό - εμψυχωτή/τρια:
●	 Τι συνέβη σε αυτή τη δραστηριότητα;
●	 Πόσο εύκολη ή δύσκολη σας φάνηκε αυτή η δραστηριότητα;
● Πώς αισθανθήκατε στο πλαίσιο του ρόλου που είχατε στη δραστηριότητα; Τι σκέψεις σας 

γέννησε;
Τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους για τον ρόλο που είχαν στο παιχνίδι 
και βγάζουν τα πρώτα συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις. 
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●	 Έχετε βιώσει ποτέ κάτι ανάλογο στην πραγματική ζωή σας; Μήπως αυτό που συνέβη σε αυτή τη 
δραστηριότητα μοιάζει με τον πραγματικό κόσμο; Πώς;
Τα παιδιά αναφέρουν τυχόν πρόσφατα συμβάντα πλημμύρας, που για κάποιο λόγο τους είναι 
γνώριμα.

● Διερευνούμε και εξοικειωνόμαστε με τις Οδηγίες Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας 

● Διαθέτει το σχολείο μας σχέδιο έκτακτης ανάγκης για συμβάντα πλημμύρας; Αν δεν γνωρίζουμε, 
μπορούμε να το διερευνήσουμε και εφόσον υπάρχει, να το μελετήσουμε ως επέκταση της 
δραστηριότητας.

● Ποια βήματα θα μπορούσαν να γίνουν στην κοινότητα/σχολείο/πόλη μας για να γίνει πιο
ανθεκτική σε ζητήματα πλημμύρας;

Τα παιδιά επισημαίνουν τα σημαντικά ζητήματα για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων
πλημμύρας, κι εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον για επέκταση, ζητούν τη συνεργασία των Αρμόδιων 
Φορέων για τη σύνταξη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για πλημμύρα.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου (2020), Εκπαιδευτικά 
Παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή https://kpekordeliou.wixsite.com/gamesclimatechange 

Λέξεις - κλειδιά:
συνεργασία, πρόνοια, σχεδιασμός, ανθεκτικότητα

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
Χρυσούλα Αθανασίου, Γιώργος Υφαντής, Γιώργος Σλαυκίδης, Κώστας Στυλιάδης, Νικολέτα Ριφάκη
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Διαχείριση πλημμύρας από τους αρμόδιους φορείς

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνασίου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι: 
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να ανακαλύψουν μέσα από παιχνίδι τις καταστάσεις που δημιουργούνται στη 
διαχείριση της πλημμύρας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι φορείς.

•	 Να διαπιστώσουν ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν αρκετές λύσεις, αλλά κάποιες 
είναι πιο κατάλληλες.

•	 Να συνεργάζονται στην ομάδα τους, συναγωνιζόμενοι άλλες ομάδες.

Τύπος δραστηριότητας:
Παιχνίδι

Διάρκεια:
2 διδακτικές ώρες

Υλικά: 
Κάρτες με «αποστολές, οι οποίες συνοδεύονται από τη ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ των επιλογών.
Το αρχείο μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/4dra/
dra31c.pdf

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Η δραστηριότητα βασίζεται στη θεωρία της παιχνιδοποίησης (Gamification). Σύμφωνα με αυτή 
χρησιμοποιούνται όροι παιχνιδιού, για να πετύχουμε εκπαιδευτικούς στόχους. Αυξάνεται με αυτό 
τον τρόπο η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών. Τα μέλη των ομάδων συνεργάζονται 
μεταξύ τους και συναγωνίζονται με τις άλλες ομάδες.
Τα θέματα των καρτών και οι ενδεχόμενες λύσεις προήλθαν από συνεντεύξεις με φορείς όπως η 
Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία, το Δασαρχείο, εθελοντικοί φορείς κ.λπ. Ο/Η 
εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται μέσα από μια παρόμοια διαδικασία να προσθέσει και άλλες κάρτες 
καταστάσεων, αφού πρώτα συμβουλευθεί τους αρμόδιους φορείς, και να τις προσθέσει στις ήδη 
υπάρχουσες. Μπορεί, φυσικά, να επιλέξει κάρτες από αυτές που υπάρχουν. Ένας ικανός αριθμός 
καρτών με καταστάσεις για να επιτευχθούν οι στόχοι της δραστηριότητας, προτείνεται να είναι 10 
κάρτες.

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Οι μαθητές/τριες ερωτώνται αν γνωρίζουν ποιοι φορείς είναι αυτοί που διαχειρίζονται τα 
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πλημμυρικά φαινόμενα, ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους και ποια είναι τα ζητήματα που έχουν να 
αντιμετωπίσουν. Γίνεται συζήτηση. Αξιοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό το σχέδιο «Δάρδανος» 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που καθορίζει τους φορείς και τις αρμοδιότητες.

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Δημιουργούνται τυχαίες ομάδες (3-6 άτομα σε κάθε ομάδα).
2. Παρουσιάζονται οι κανόνες του παιχνιδιού και δίνεται ένα παράδειγμα. Συζητείται ο τρόπος 
λήψης αποφάσεων στις ομάδες.

Κανόνες παιχνιδιού
α) Οι ομάδες συναγωνίζονται, ώστε να πετύχουν το μεγαλύτερο σκορ στο παιχνίδι απαντώντας σε 
ερωτήσεις των καρτών και παίρνοντας βαθμούς από κάθε απάντηση.
β) Υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για τις απαντήσεις, περίπου 5 - 7 λεπτά κατά την κρίση του/της 
εκπαιδευτικού. Ο χρόνος κοινοποιείται πριν από κάθε απάντηση σε κάρτα.
γ) Κάθε ομάδα στις περιπτώσεις βαθμολόγησης, μπορεί να βαθμολογήσει μόνο τις υπόλοιπες 
ομάδες, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται.
δ) Η βαθμολογία καθορίζει τη σειρά κατάταξης των ομάδων.

3. Ο/Η εκπαιδευτικός έχει ήδη τυπώσει και κόψει τις κάρτες με τις «αποστολές» από τον ιστότοπο 
του «Δευκαλίωνα». Το παιχνίδι ξεκινά! Ανασύρει μια τυχαία κάρτα που παρουσιάζει μια κατάσταση 
και προτεινόμενες λύσεις, ή ζητούμενες δράσεις. Κάθε ομάδα επιλέγει μια απάντηση ή εκτελεί τη 
δράση. Στον πίνακα αναγράφονται οι απαντήσεις κάθε ομάδας. Παρουσιάζεται η βαθμολογία 
των ερωτήσεων, εξηγείται και συζητείται. Στις δράσεις αναφέρονται τα κριτήρια βαθμολόγησης 
και γίνεται βαθμολόγηση από τις ομάδες με βάση αυτά. Κάθε ομάδα βαθμολογεί μόνο τις άλλες 
ομάδες. Η βαθμολογία είναι ο μέσος όρος.
4. Αθροίζεται το σκορ κάθε ομάδας και γίνεται η κατάταξη.

Αναστοχασμός:
Οι μαθητές/τριες κρίνουν όλη τη διαδικασία, τις απαντήσεις και συζητούν πάνω σ’ αυτές.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
• Σχέδιο «Δάρδανος» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
https:// www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/sxedio_dardanos_oe.pdf 

• Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συμμετοχή Μαθητών σε 
Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης, Ισαβέλλα Κοτίνη - Σοφία Τζελέπη
http://synedrio.pekap.gr/praktika/7o/ergasies/3kotini2.pdf

• Εφαρμογή της θεωρίας της παιχνιδοποίησης σε Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Κ.Π.Ε. Μουζακίου 8ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, σελ. 348 
https://8cae4888-c422-468c-8c52-014899adf21b.filesusr.com/ugd/5d0af8_6be652a42874431880
af01df4eedf8c4.pdf

Λέξεις - κλειδιά:
εκπαίδευση για τις πλημμύρες, Δάρδανος, παιχνιδοποίηση, αρμόδιοι φορείς, πλημμύρα, ακραία 
καιρικά φαινόμενα

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μουζακίου (Ντάνης Αντώνιος, Ζαμπάλου Στέλλα, Γραμμένος Κωσταντίνος, Μπαλατσού 
Γεωργία)
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας (Γκανάτσιος Αντρέας)
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Κ1. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας μιας περιοχής και υπάρχει μια ενημέρωση για πιθανό 

ακραίο καιρικό φαινόμενο που μπορεί να πλήξει με βροχοπτώσεις και πλημμύρες την περιοχή 

σας. Παρακολουθείτε προγνώσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε πάρει από τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, παίρνετε υπόψη: 

1. Όλες τις προγνώσεις από έγκυρους οργανισμούς, όπως της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου, των δελτίων ειδήσεων των τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών σταθμών και διαφόρων εφαρμογών στα κινητά. 

2. Τις προγνώσεις από τους τοπικούς τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της 

περιοχής σας. 

3. Μόνο τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). 

Κ2.  Σαν μέλος της Πολιτικής Προστασίας μιας περιοχής παρακολουθείτε τις προγνώσεις 

για πιθανό ακραίο καιρικό φαινόμενο που μπορεί να πλήξει με βροχοπτώσεις και πλημμύρες 

την περιοχή σας. Σχεδόν, όμως, όλες οι προγνώσεις δείχνουν ότι η περιοχή σας δεν θα πληγεί. 

Τι προτείνετε να γίνει;  

1. Να σταματήσει η ετοιμότητα των υπηρεσιών και του μηχανισμού αντιμετώπισης. Δεν 

γίνεται να κάνουν όλοι λάθος στην πρόγνωση. 

2. Διατηρείτε σε ετοιμότητα όλον τον μηχανισμό, μέχρι να απομακρυνθεί ο κίνδυνος μακριά 

από την περιοχή σας. Στις προγνώσεις γίνονται και λάθη, και ο καιρός μερικές φορές είναι 

απρόβλεπτος. 

3. Επιτρέπετε  στους ανθρώπους των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στον μηχανισμό 

αντιμετώπισης να απομακρυνθούν από τις Υπηρεσίες τους, τους ζητάτε όμως να είναι 

έτοιμοι να κληθούν ξανά σε περίπτωση που το ακραίο καιρικό φαινόμενο ενεργοποιηθεί 

στην περιοχή σας. 

K3. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου και υπάρχει μια ενημέρωση για πιθανό 

ακραίο καιρικό φαινόμενο που μπορεί να πλήξει με βροχοπτώσεις και πλημμύρες την περιοχή 

σας. Θέλετε να ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Για αυτόν τον λόγο: 

1. Παρακολουθείτε μόνο τα δελτία καιρού. 

2. Έρχεστε σε επαφή με γνωστούς στην περιοχή σας και σε όλη την Ελλάδα. 

3. Έρχεστε σε επαφή κυρίως με την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας που 

ανήκετε, καθώς και την Πολιτική Προστασία των γειτονικών Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Διαχείριση πλημμύρας από τους αρμόδιους φορείς
Κάρτες με αποστολές
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Κ4. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου. Από πληροφορίες που παίρνετε από 

γειτονικές περιοχές, το ακραίο καιρικό φαινόμενο έχει εμφανιστεί εκεί και είναι θέμα χρόνου 

να εμφανιστεί και στην περιοχή σας. Για αυτόν τον λόγο ζητάτε: 

1. Να ειδοποιηθούν οι πρόεδροι των κοινοτήτων να συγκροτήσουν ομάδες και να είναι σε 

ετοιμότητα. 

2. Να ενημερωθεί η Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης 112 και να στείλει μήνυμα 

(sms) στους κατοίκους της περιοχής. 

3. Να ειδοποιηθούν με τηλεβόα οι κάτοικοι των γειτονιών και των κοινοτήτων του Δήμου. 

4. Όλα μαζί τα παραπάνω. 

Κ5. Είστε μέλος της ομάδας που έχει συγκεντρώσει η Κοινότητα και ενώ η πλημμύρα πλησιάζει, 

σας ζητούν να γράψετε ένα μήνυμα και να γυρίσετε με αυτοκίνητο και τηλεβόα να ενημερώσετε 

τους χωριανούς σας. Παραστήστε πώς θα το κάνετε (θετικά και αρνητικά). 

Κάθε ομάδα βαθμολογεί με 1 (χειρότερο) - 5 (καλύτερο) τις υπόλοιπες ομάδες εκτός από τη δική

της. Προκύπτει ο μέσος όρος. 

Κ6. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου. Από πληροφορίες που παίρνετε από 

γειτονικές περιοχές, το ακραίο καιρικό φαινόμενο της πλημμύρας έχει εμφανιστεί εκεί και είναι 

θέμα χρόνου να εμφανιστεί και στην περιοχή σας. Σας παίρνουν τηλέφωνο οι Διευθυντές/ντριες 

των σχολείων της περιοχής σας και σας ζητούν οδηγίες. Προτείνετε να ληφθεί απόφαση: 

1. Να μεταφερθούν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί στον πρώτο όροφο αν υπάρχει, 

όπου δεν φθάνει η πλημμύρα. 

2. Να κλείσουν τα σχολεία και να μεταφερθούν με το υπάρχον σχέδιο, με ασφάλεια στα 

σπίτια τους. 

3. Να πάει το ΚΤΕΛ να παραλάβει τους/τις μαθητές/τριες και να τους πάει στα σπίτια τους. 

4. Να γίνουν όλα τα παραπάνω. 

Κ7. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου. Η περιοχή σας έχει πλημμυρίσει και 

διάφοροι κάτοικοι σας παίρνουν και σας ζητούν βοήθεια, γιατί κινδυνεύουν οι ζωές τους. Τι 

κάνετε;  

1. Στέλνετε την ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική για να τους σώσει, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν. 

2. Στέλνετε εκτός από αυτούς και μηχανήματα, όπως εκσκαφείς, προέδρους κοινότητας, 

εθελοντές και χρησιμοποιείτε οποιουσδήποτε ανθρώπους και πόρους έχετε διαθέσιμους, 

γιατί κινδυνεύουν ζωές. 

3. Ανάλογα με την περίπτωση στέλνετε και τους κατάλληλους φορείς, μηχανήματα και 

ανθρώπους. 
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Κ8. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου. Από πληροφορίες που παίρνετε από 

γειτονικές περιοχές, το ακραίο καιρικό φαινόμενο της πλημμύρας έχει εμφανιστεί εκεί και είναι 

θέμα χρόνου να εμφανιστεί και στην περιοχή σας. Ένας οικισμός βρίσκεται στην πλημμυρική 

ζώνη. Οι κάτοικοι μεταφέρονται σε ένα κτήριο, που όμως και εκεί εμφανίζονται προβλήματα. Το 

πλημμυρικό φαινόμενο ξεπερνιέται χωρίς απώλειες. Γράφετε μια αναφορά στα αρμόδια 

υπουργεία. Γράψτε τα αιτήματα και τα επιχειρήματα για να αντιμετωπίσετε τα συγκεκριμένα 

θέματα που παρουσιάστηκαν. Κάποιος/α από την ομάδα θα τα παρουσιάσει σε χρόνο 5 λεπτών. 
 

Κάθε ομάδα βαθμολογεί με 1 (χειρότερο) - 5 (καλύτερο) τις υπόλοιπες ομάδες εκτός από τη δική

της. Προκύπτει ο μέσος όρος. 

 

Κ9. Η ραδιολέσχη τι κάνει από τα παρακάτω:  
 

1. Βοηθά στην επικοινωνία με ασυρμάτους, ώστε σε συνεργασία και με άλλους φορείς να 

γνωρίζει η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τι συμβαίνει σε διάφορες περιοχές κατά τη 

διάρκεια της πλημμύρας. 

2. Μπορεί να βοηθήσει σε καταστάσεις απεγκλωβισμού ατόμων σε συνεργασία με 

πυροσβεστική και αστυνομία. 

3. Αποκαθιστά την επικοινωνία σε περίπτωση μη λειτουργίας των άλλων μέσων 

επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνα). 

4. Όλα τα παραπάνω. 
 

 

Κ10. Τα τεχνικά έργα που γίνονται για την προστασία από την πλημμύρα γίνονται με βάση το 

ιστορικό και τις προβλέψεις: 
 

1. 20 ετών 

2. 50 ετών 

3. 100 ετών 
 

 

Κ11. Τα δασαρχεία κατά τη γνώμη σας:  
 

1. Εμπλέκονται στα πλημμυρικά φαινόμενα μόνο όσον αφορά την αποκατάσταση της

παρόχθιας βλάστησης. 

2. Έχουν ρόλο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλημμύρα στην αποκατάσταση των 

ζημιών. 

3. Είναι αρμόδια για την κατασκευή δασοτεχνικών έργων, κατασκευή φραγμάτων, μείωση 

κλίσης των ρεμάτων, τοποθέτηση συρματοκιβωτίων και συρματοκυλίνδρων για την 

προστασία των πρανών από τη διάβρωση. 
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Κ12. Μένετε σε ένα χωριό σαν μαθητής/τρια και με κάποιον από τους γονείς σας ταξιδεύετε για 

την πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας για να παρακολουθήσετε ένα σημαντικό μάθημα 

σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Στο δρόμο βρέχει ραγδαία. Σας σταματά ένα περιπολικό της 

αστυνομίας και ζητά να γυρίσετε πίσω, γιατί υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Τι κάνετε; 

1. Προσπαθείτε να πείσετε μαζί με τον γονέα σας τον αστυνομικό ότι το μάθημα είναι πολύ 

καθοριστικό για να πάρετε στις εξετάσεις το πτυχίο. 

2. Ζητάτε από τον αστυνομικό να σας υποδείξει τους ασφαλέστερους δρόμους για να 

προσεγγίσετε το φροντιστήριο. 

3. Επιστρέφετε γρήγορα στο χωριό για να αντιμετωπίσετε εκεί τα πλημμυρικά φαινόμενα, 

μαζί με τους χωριανούς σας, σύμφωνα με το εκεί σχέδιο. 

 

 

 

Κ13. Είστε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και κατά τη διάρκεια της πλημμύρας σας καλούν να 

βγάλετε τα νερά από ένα υπόγειο γκαράζ. Τι κάνετε; 

1. Πηγαίνετε με ένα όχημα, τα σχετικά μηχανήματα και τις αντλίες και βγάζετε τα νερά από 

το γκαράζ. 

2. Δίνετε προτεραιότητα σε άλλα θέματα πιο επείγοντα και καταγράφετε το συμβάν για να 

ασχοληθείτε το επόμενο διάστημα, όταν σταματήσει να βρέχει και υποχωρήσει η 

πλημμύρα. 

3. Ρωτάτε αν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές στο υπόγειο και δίνετε προτεραιότητα στη 

διάσωση των ανθρώπων. 

 

 

 

Κ14. Είστε Αστυνομικός Διευθυντής σε μια πόλη. Τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν λήξει. Οι 

αστυνομικοί σας ζητάνε οδηγίες. Τι κάνετε; 

1. Κρατάτε μια μικρή δύναμη επιφυλακής και τους υπόλοιπους τους αφήνετε να 

ξεκουραστούν μετά από μια κουραστική μέρα και νύχτα. 

2. Τους κρατάτε όλους σε επιφυλακή και ζητάτε και ενισχύσεις, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι. 

3. Κάνετε τα συνήθη, μιας και το θέμα της πλημμύρας έληξε. 
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Κ15.  Είστε Αστυνομικός Διευθυντής σε μια πόλη. Κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών 

φαινομένων σε έναν οικισμό πλημμυρίζουν όλα τα σπίτια. Οι κάτοικοι πρέπει να μεταφερθούν 

σε ασφαλή σημεία. Τι κάνετε; 
  

1. Επιτάσσετε τα ΚΤΕΛ ή άλλα κατάλληλα μεταφορικά μέσα για τη μετακίνηση των 

κατοίκων. 

2. Ενημερώνετε την Πολιτική Προστασία της πόλης να πράξει τα δέοντα και τίθεστε στη 

διάθεσή της να βοηθήσετε. 

3. Ενημερώνετε τον/την πρόεδρο της Κοινότητας να λύσουν το θέμα με τα μέσα που 

διαθέτουν. 
 

 

Κ16. Είστε ενήλικας. Έχετε επισκεφτεί έναν φίλο και φεύγετε με το αυτοκίνητό σας. Αρχίζει, 

όμως, έντονη βροχόπτωση που καταλήγει σε πλημμύρα και το αυτοκίνητο σταματά στον δρόμο 

που απέχει λίγο από δρόμο με κίνηση. Τι θα κάνατε; 
 

1. Ανεβαίνετε στο καπό του αυτοκινήτου και φωνάζετε βοήθεια. 

2. Παίρνετε τηλέφωνο την Πυροσβεστική, αν λειτουργούν τα τηλέφωνα. 

3. Προσπαθείτε να φύγετε κολυμπώντας. 
 

 

Κ17. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου. Η περιοχή σας έχει πλημμυρίσει και οι 

κάτοικοι σας παίρνουν και σας ζητούν βοήθεια. Κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού φαινομένου 

κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα και σταματά η λειτουργία των τηλεφώνων. Τι θα κάνατε για να 

βελτιώσετε την κατάσταση; Καταγράψτε και παρουσιάστε τις απόψεις σας.  
 

Κάθε ομάδα βαθμολογεί με 1 (χειρότερο) - 5 (καλύτερο) τις υπόλοιπες ομάδες εκτός από τη δική

της. Προκύπτει ο μέσος όρος. 
 

 

Κ18. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου. Η περιοχή σας έχει πλημμυρίσει και οι 

κάτοικοι σας παίρνουν και σας ζητούν βοήθεια. Κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού φαινομένου 

σας ειδοποιούν ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται κοντά στο ποτάμι που φουσκώνει και αρνείται να 

απομακρυνθεί. Αποφασίζετε να πάτε να τον πείσετε. Παραστήστε τι θα κάνετε. Κάποιος/α θα 

παίξει τον ρόλο του κατοίκου που αρνείται να απομακρυνθεί. 
 

Κάθε ομάδα βαθμολογεί με 1 (χειρότερο) - 5 (καλύτερο) τις υπόλοιπες ομάδες εκτός από τη δική 

της. Προκύπτει ο μέσος όρος. 
 

 
 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

144



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Κ1. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας μιας περιοχής και υπάρχει μια ενημέρωση για πιθανό 

ακραίο καιρικό φαινόμενο που μπορεί να πλήξει με βροχοπτώσεις και πλημμύρες την περιοχή 

σας. Παρακολουθείτε προγνώσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε πάρει από τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, παίρνετε υπόψη: 

1. Όλες τις προγνώσεις από έγκυρους οργανισμούς, όπως της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου, των δελτίων ειδήσεων των τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών σταθμών και διαφόρων εφαρμογών στα κινητά. (3) 

2. Τις προγνώσεις από τους τοπικούς τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της 

περιοχής σας. (3) 

3. Μόνο τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). (5) 

Αιτιολογία: Οι υπηρεσίες, με βάση τη νομοθεσία, παίρνουν υπόψη την ΕΜΥ κατά κύριο λόγο. 

Κ2.  Σαν μέλος της Πολιτικής Προστασίας μιας περιοχής παρακολουθείτε τις προγνώσεις 

για πιθανό ακραίο καιρικό φαινόμενο που μπορεί να πλήξει με βροχοπτώσεις και πλημμύρες 

την περιοχή σας. Σχεδόν, όμως, όλες οι προγνώσεις δείχνουν ότι η περιοχή σας δεν θα πληγεί. 

Τι προτείνετε να γίνει;  

1. Να σταματήσει η ετοιμότητα των υπηρεσιών και του μηχανισμού αντιμετώπισης. Δεν 

γίνεται να κάνουν όλοι λάθος στην πρόγνωση. (1) 

2. Διατηρείτε σε ετοιμότητα όλον τον μηχανισμό, μέχρι να απομακρυνθεί ο κίνδυνος μακριά 

από την περιοχή σας. Στις προγνώσεις γίνονται και λάθη, και ο καιρός μερικές φορές είναι 

απρόβλεπτος. (5) 

3. Επιτρέπετε  στους ανθρώπους των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στον μηχανισμό 

αντιμετώπισης να απομακρυνθούν από τις Υπηρεσίες τους, τους ζητάτε όμως να είναι 

έτοιμοι να κληθούν ξανά σε περίπτωση που το ακραίο καιρικό φαινόμενο ενεργοποιηθεί 

στην περιοχή σας. (3) 

K3. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου και υπάρχει μια ενημέρωση για πιθανό 

ακραίο καιρικό φαινόμενο που μπορεί να πλήξει με βροχοπτώσεις και πλημμύρες την περιοχή 

σας. Θέλετε να ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Για αυτόν τον λόγο: 

1. Παρακολουθείτε μόνο τα δελτία καιρού. (1) 

2. Έρχεστε σε επαφή με γνωστούς στην περιοχή σας και σε όλη την Ελλάδα. (3) 

3. Έρχεστε σε επαφή κυρίως με την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας που 

ανήκετε, καθώς και την Πολιτική Προστασία των γειτονικών Περιφερειακών Ενοτήτων. 

(5)  

Διαχείριση πλημμύρας από τους αρμόδιους φορείς
Κάρτες με αποστολές (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ)
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Κ4. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου. Από πληροφορίες που παίρνετε από 

γειτονικές περιοχές, το ακραίο καιρικό φαινόμενο έχει εμφανιστεί εκεί και είναι θέμα χρόνου 

να εμφανιστεί και στην περιοχή σας. Για αυτόν τον λόγο ζητάτε: 

1. Να ειδοποιηθούν οι πρόεδροι των κοινοτήτων να συγκροτήσουν ομάδες και να είναι σε 

ετοιμότητα. (3) 

2. Να ενημερωθεί η Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης 112 και να στείλει μήνυμα 

(sms) στους κατοίκους της περιοχής. (3) 

3. Να ειδοποιηθούν με τηλεβόα οι κάτοικοι των γειτονιών και των κοινοτήτων του Δήμου. 

(3) 

4. Όλα μαζί τα παραπάνω. (5) 

Κ5. Είστε μέλος της ομάδας που έχει συγκεντρώσει η Κοινότητα και ενώ η πλημμύρα πλησιάζει, 

σας ζητούν να γράψετε ένα μήνυμα και να γυρίσετε με αυτοκίνητο και τηλεβόα να ενημερώσετε 

τους χωριανούς σας. Παραστήστε πώς θα το κάνετε (θετικά και αρνητικά). 

Κάθε ομάδα βαθμολογεί με 1 (χειρότερο) - 5 (καλύτερο) τις υπόλοιπες ομάδες εκτός από τη 

δική της. Προκύπτει ο μέσος όρος. 

Κ6. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου. Από πληροφορίες που παίρνετε από 

γειτονικές περιοχές, το ακραίο καιρικό φαινόμενο της πλημμύρας έχει εμφανιστεί εκεί και είναι 

θέμα χρόνου να εμφανιστεί και στην περιοχή σας. Σας παίρνουν τηλέφωνο οι Διευθυντές/ντριες 

των σχολείων της περιοχής σας και σας ζητούν οδηγίες. Προτείνετε να ληφθεί απόφαση: 

1. Να μεταφερθούν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί στον πρώτο όροφο αν υπάρχει, 

όπου δεν φθάνει η πλημμύρα. (3) 

2. Να κλείσουν τα σχολεία και να μεταφερθούν με το υπάρχον σχέδιο, με ασφάλεια στα 

σπίτια τους. (5) 

3. Να πάει το ΚΤΕΛ να παραλάβει τους/τις μαθητές/τριες και να τους πάει στα σπίτια τους. 

(3)  

4. Να γίνουν όλα τα παραπάνω. (2) 

Κ7. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου. Η περιοχή σας έχει πλημμυρίσει και 

διάφοροι κάτοικοι σας παίρνουν και σας ζητούν βοήθεια, γιατί κινδυνεύουν οι ζωές τους. Τι 

κάνετε;  

1. Στέλνετε την ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική για να τους σώσει, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν. (2) 

2. Στέλνετε εκτός από αυτούς και μηχανήματα, όπως εκσκαφείς, προέδρους κοινότητας, 

εθελοντές και χρησιμοποιείτε οποιουσδήποτε ανθρώπους και πόρους έχετε διαθέσιμους, 

γιατί κινδυνεύουν ζωές. (3)   

3. Ανάλογα με την περίπτωση στέλνετε και τους κατάλληλους φορείς, μηχανήματα και 

ανθρώπους. (5) 
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Κ8. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου. Από πληροφορίες που παίρνετε από 

γειτονικές περιοχές, το ακραίο καιρικό φαινόμενο της πλημμύρας έχει εμφανιστεί εκεί και είναι 

θέμα χρόνου να εμφανιστεί και στην περιοχή σας. Ένας οικισμός βρίσκεται στην πλημμυρική 

ζώνη. Οι κάτοικοι μεταφέρονται σε ένα κτήριο, που όμως και εκεί εμφανίζονται προβλήματα. Το 

πλημμυρικό φαινόμενο ξεπερνιέται χωρίς απώλειες. Γράφετε μια αναφορά στα αρμόδια 

υπουργεία. Γράψτε τα αιτήματα και τα επιχειρήματα για να αντιμετωπίσετε τα συγκεκριμένα 

θέματα που παρουσιάστηκαν. Κάποιος/α από την ομάδα θα τα παρουσιάσει σε χρόνο 5 λεπτών. 
 

Κάθε ομάδα βαθμολογεί με 1 (χειρότερο) - 5 (καλύτερο) τις υπόλοιπες ομάδες εκτός από τη 

δική της. Προκύπτει ο μέσος όρος. 

 

Κ9. Η ραδιολέσχη τι κάνει από τα παρακάτω:  
 

1. Βοηθά στην επικοινωνία με ασυρμάτους, ώστε σε συνεργασία και με άλλους φορείς να 

γνωρίζει η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τι συμβαίνει σε διάφορες περιοχές κατά τη 

διάρκεια της πλημμύρας. (3) 

2. Μπορεί να βοηθήσει σε καταστάσεις απεγκλωβισμού ατόμων σε συνεργασία με 

πυροσβεστική και αστυνομία. (2) 

3. Αποκαθιστά την επικοινωνία σε περίπτωση μη λειτουργίας των άλλων μέσων 

επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνα). (3) 

4. Όλα τα παραπάνω. (5) 
 

 

Κ10. Τα τεχνικά έργα που γίνονται για την προστασία από την πλημμύρα γίνονται με βάση το 

ιστορικό και τις προβλέψεις: 
 

1. 20 ετών (1) 

2. 50 ετών (5) 

3. 100 ετών (2) 
 

 

Κ11. Τα δασαρχεία κατά τη γνώμη σας:  
 

1. Εμπλέκονται στα πλημμυρικά φαινόμενα μόνο όσον αφορά την αποκατάσταση της 

παρόχθιας βλάστησης. (2) 

2. Έχουν ρόλο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλημμύρα στην αποκατάσταση των 

ζημιών. (5) 

3. Είναι αρμόδια για την κατασκευή δασοτεχνικών έργων, κατασκευή φραγμάτων, μείωση 

κλίσης των ρεμάτων, τοποθέτηση συρματοκιβωτίων και συρματοκυλίνδρων για την 

προστασία των πρανών από τη διάβρωση. (3) 
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Κ12. Μένετε σε ένα χωριό σαν μαθητής/τρια και με κάποιον από τους γονείς σας ταξιδεύετε για 

την πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας για να παρακολουθήσετε ένα σημαντικό μάθημα 

σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Στο δρόμο βρέχει ραγδαία. Σας σταματά ένα περιπολικό της 

αστυνομίας και ζητά να γυρίσετε πίσω, γιατί υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Τι κάνετε; 

1. Προσπαθείτε να πείσετε μαζί με τον γονέα σας τον αστυνομικό ότι το μάθημα είναι πολύ 

καθοριστικό για να πάρετε στις εξετάσεις το πτυχίο. (1) 

2. Ζητάτε από τον αστυνομικό να σας υποδείξει τους ασφαλέστερους δρόμους για να 

προσεγγίσετε το φροντιστήριο. (2) 

3. Επιστρέφετε γρήγορα στο χωριό για να αντιμετωπίσετε εκεί τα πλημμυρικά φαινόμενα, 

μαζί με τους χωριανούς σας, σύμφωνα με το εκεί σχέδιο. (5) 

 

 

 

Κ13. Είστε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και κατά τη διάρκεια της πλημμύρας σας καλούν να 

βγάλετε τα νερά από ένα υπόγειο γκαράζ. Τι κάνετε; 

1. Πηγαίνετε με ένα όχημα, τα σχετικά μηχανήματα και τις αντλίες και βγάζετε τα νερά από 

το γκαράζ. (1) 

2. Δίνετε προτεραιότητα σε άλλα θέματα πιο επείγοντα και καταγράφετε το συμβάν για να 

ασχοληθείτε το επόμενο διάστημα, όταν σταματήσει να βρέχει και υποχωρήσει η 

πλημμύρα. (4) 

3. Ρωτάτε αν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές στο υπόγειο και δίνετε προτεραιότητα στη 

διάσωση των ανθρώπων. (5) 

 

 

 

Κ14. Είστε Αστυνομικός Διευθυντής σε μια πόλη. Τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν λήξει. Οι 

αστυνομικοί σας ζητάνε οδηγίες. Τι κάνετε; 

1. Κρατάτε μια μικρή δύναμη επιφυλακής και τους υπόλοιπους τους αφήνετε να 

ξεκουραστούν μετά από μια κουραστική μέρα και νύχτα. (5) 

2. Τους κρατάτε όλους σε επιφυλακή και ζητάτε και ενισχύσεις, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι. (3) 

3. Κάνετε τα συνήθη, μιας και το θέμα της πλημμύρας έληξε. (1) 
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Κ15.  Είστε Αστυνομικός Διευθυντής σε μια πόλη. Κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών 

φαινομένων σε έναν οικισμό πλημμυρίζουν όλα τα σπίτια. Οι κάτοικοι πρέπει να μεταφερθούν 

σε ασφαλή σημεία. Τι κάνετε; 
  

1. Επιτάσσετε τα ΚΤΕΛ ή άλλα κατάλληλα μεταφορικά μέσα για τη μετακίνηση των 

κατοίκων. (5) 

2. Ενημερώνετε την Πολιτική Προστασία της πόλης να πράξει τα δέοντα και τίθεστε στη 

διάθεσή της να βοηθήσετε. (3) 

3. Ενημερώνετε τον/την πρόεδρο της Κοινότητας να λύσουν το θέμα με τα μέσα που 

διαθέτουν. (2) 
 

 

Κ16. Είστε ενήλικας. Έχετε επισκεφτεί έναν φίλο και φεύγετε με το αυτοκίνητό σας. Αρχίζει, 

όμως, έντονη βροχόπτωση που καταλήγει σε πλημμύρα και το αυτοκίνητο σταματά στον δρόμο 

που απέχει λίγο από δρόμο με κίνηση. Τι θα κάνατε; 
 

1. Ανεβαίνετε στο καπό του αυτοκινήτου και φωνάζετε βοήθεια. (4) 

2. Παίρνετε τηλέφωνο την Πυροσβεστική, αν λειτουργούν τα τηλέφωνα. (4) 

3. Προσπαθείτε να φύγετε κολυμπώντας. (1) 
 

Αιτιολογία: Πάνω στο καπό είναι λιγότερο πιθανό να φθάσουν τα νερά. 
 

 

Κ17. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου. Η περιοχή σας έχει πλημμυρίσει και οι 

κάτοικοι σας παίρνουν και σας ζητούν βοήθεια. Κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού φαινομένου 

κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα και σταματά η λειτουργία των τηλεφώνων. Τι θα κάνατε για να 

βελτιώσετε την κατάσταση; Καταγράψτε και παρουσιάστε τις απόψεις σας.  
 

Κάθε ομάδα βαθμολογεί με 1 (χειρότερο) - 5 (καλύτερο) τις υπόλοιπες ομάδες εκτός από τη 

δική της. Προκύπτει ο μέσος όρος. 
 

 

Κ18. Είστε μέλος της Πολιτικής Προστασίας ενός Δήμου. Η περιοχή σας έχει πλημμυρίσει και οι 

κάτοικοι σας παίρνουν και σας ζητούν βοήθεια. Κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού φαινομένου 

σας ειδοποιούν ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται κοντά στο ποτάμι που φουσκώνει και αρνείται να 

απομακρυνθεί. Αποφασίζετε να πάτε να τον πείσετε. Παραστήστε τι θα κάνετε. Κάποιος/α θα 

παίξει τον ρόλο του κατοίκου που αρνείται να απομακρυνθεί. 
 

Κάθε ομάδα βαθμολογεί με 1 (χειρότερο) - 5 (καλύτερο) τις υπόλοιπες ομάδες εκτός από τη 

δική της. Προκύπτει ο μέσος όρος. 
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Μέτρηση παροχής ποταμού

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου.

            Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
•	 Να κατανοήσουν τη σημασία της ροής του ποταμού για τα οικολογικά χαρακτηριστικά 

του ποτάμιου οικοσυστήματος.
•	 Να καταλάβουν και να εξηγήσουν, γιατί ο υπολογισμός της παροχής του ποταμού 

είναι μία πάρα πολύ σημαντική παράμετρος για το ποτάμιο οικοσύστημα.  

Τύπος δραστηριότητας:
Δραστηριότητα πεδίου

Διάρκεια:
3 διδακτικές ώρες

Υλικά:
• Σχοινί - Σπάγκος
• Βαθμονομημένος χάρακας ή ξύλο
• Χρονόμετρο
• Μετροταινία
• Ροόμετρο

Προετοιμασία - Υπόβαθρο: 

Γενικές γνώσεις Ποτάμιου Οικοσυστήματος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η ταχύτητα ροής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τα οικολογικά χαρακτηριστικά των 
ποταμών. Μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο 
ποτάμι. Διαμορφώνει τους μηχανισμούς πλεύσης και προσκόλλησης, το σχήμα του σώματός τους 
και γενικά τον τρόπο ζωής τους.
Η ταχύτητα μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση του εδάφους, το σχήμα της κοίτης και ελαττώνεται
λόγω των τριβών. Καθώς το νερό ρέει στην κοίτη, η ταχύτητά του δεν είναι ίδια σε όλα τα σημεία 
μιας διατομής της κοίτης του. Η ταχύτητα ροής ελαττώνεται καθώς πλησιάζουμε στην επιφάνεια 
του πυθμένα και στις όχθες, εξαιτίας των δυνάμεων τριβής που αναπτύσσονται μεταξύ του νερού 
και του υποστρώματος.
Στον πυθμένα η ταχύτητα ροής πλησιάζει προς το μηδέν και αυξάνεται, καθώς ανεβαίνουμε προς
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την επιφάνεια του ποταμού, όπου συχνά η ροή είναι στροβιλώδης. Στα ενδιάμεσα στρώματα 
συναντά κανείς φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς που έχουν προσαρμοστεί στις αντίστοιχες 
συνθήκες ροής. Επίσης επηρεάζει και τη σύνθεση του υποστρώματος του πυθμένα, που μπορεί να 
αποτελείται από άμμο, πέτρες, βράχια, λάσπη, πηλό και άλλα υλικά. Η σταθερή ροή εξασφαλίζει 
ετερογένεια στο υπόστρωμα και αφθονία στα έμβια είδη του ποταμού.
Οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση (αμμοληψίες, εμβαθύνσεις, μικρά φράγματα, αλλαγή 
κοίτης κ.ά.) μεταβάλλει τις συνθήκες ζωής στον ποταμό, με αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις
τις περισσότερες φορές. 
Με τον όρο παροχή του ποταμού ονομάζουμε τον όγκο του νερού που περνάει από μια συγκεκριμένη 
διατομή της κοίτης του ποταμού ανά μονάδα χρόνου (π.χ. όγκος νερού ανά δευτερόλεπτο). 
Πολλαπλασιάζοντας το εμβαδόν της διατομής του ποταμού σε ένα σημείο με τη μέση ταχύτητα του 
νερού στο συγκεκριμένο σημείο, υπολογίζουμε τον όγκο του νερού που περνά στη μονάδα του 
χρόνου από τη συγκεκριμένη επιφάνεια τομής του ποταμού. Η μονάδα μέτρησης της παροχής είναι
τα m

3
/s.

Η μεμονωμένη μέτρηση της παροχής δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποιο τελικό συμπέρασμα για τις 
ποσότητες νερού που μεταφέρονται, αφού θα πρέπει ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψιν μας αρκετές 
παραμέτρους, όπως για παράδειγμα τη βροχόπτωση. Ο υπολογισμός της παροχής στα ποτάμια είναι 
πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, αφού αποτελεί ένδειξη του όγκου των νερών που τροφοδοτούν τα 
φράγματα και κατ’ επέκταση της διαθέσιμης ποσότητας για τους κατοίκους. Επίσης, ο υπολογισμός της 
παροχής σε διάφορα σημεία κατά μήκος ενός ποταμού μπορεί να μας δώσει ένδειξη για τη χρήση του 
νερού ανάντη. Π.χ. αν παρατηρηθεί μείωση της παροχής από το ένα σημείο στο άλλο κατά μήκος ενός 
ποταμού, μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση για απόληψη νερού απευθείας από το ποτάμι, αφού 
προηγουμένως αποκλειστεί η πιθανότητα φυσικής απώλειας νερού. Τέλος για πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα και εξαγωγή συμπερασμάτων θα πρέπει να υπάρχουν δεδομένα βροχόπτωσης και παροχής 
προηγούμενων ετών για να υπάρχει σύγκριση.
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Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Πριν από την επίσκεψη στο πεδίο γίνεται προβολή βίντεο, όπως αυτό με την καταστροφική 
πλημμύρα στο Μουζάκι, σχετικό με μία ξαφνική πλημμύρα (επικεντρωνόμαστε στην ταχύτητα 
ροής του ποταμού). Γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού μέρους και εξηγούνται οι τύποι που θα 
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των βασικών παραμέτρων, όπως η ταχύτητα ροής και η 
παροχή του ποταμού.

Ανάπτυξη δραστηριότητας (στο πεδίο):
1. Ο/Η εκπαιδευτικός με τους/τις μαθητές/τριες επισκέπτονται ένα ποτάμι στο οποίο είτε 
να είναι εύκολη η πρόσβαση στις δυο απέναντι όχθες του είτε να υπάρχει μία γέφυρα για την 
πραγματοποίηση κάποιων μετρήσεων. 

2. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τρεις ομάδες:
Η 1η ομάδα υπολογίζει την ταχύτητα ροής του ποταμού.
Η 2η ομάδα υπολογίζει το βάθος του ποταμού.
Η 3η ομάδα υπολογίζει το πλάτος του ποταμού.
Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων η κάθε ομάδα συμβουλεύεται το φύλλο εργασίας.

3. Αφού ολοκληρωθούν οι αρχικές μετρήσεις, οι ομάδες ανταλλάσσουν τα αποτελέσματα μεταξύ 
τους και συνεχίζουν με τον τελικό υπολογισμό της διατομής και της παροχής του ποταμού.

Αναστοχασμός:
Οι μαθητές/τριες σε ολομέλεια συζητούν, προβληματίζονται, ανταλλάσσουν απόψεις και εξάγουν 
συμπεράσματα. 

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:

1. Εγχειρίδιο - Οδηγός Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Αγωγής & Εκπαίδευσης: «Ο ποταμός 
Ευρώτας χθες, σήμερα, αύριο» του Δρ. Θ. Κουσουρή και Κ. Τσακίρη, Σπάρτη 2006.

2. Μελέτη Ποτάμιου Συστήματος, Λύκειο Αγίου Αντωνίου. Ομάδα Μαθητριών: Θεοδώρου Γεωργία, 
Παπαθεοδούλου Μαρία, Αριστείδου Ιφιγένεια. Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, 
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ. Εξωτερικός Ερευνητής: Αθηνά Παπαθεοδούλου - Κυπριακό Ίδρυμα 
Προστασίας του Περιβάλλοντος - Terra Cypria.
http://files.nikolas-nikolaou.net/200000050-63c0464b9f/01%20Meleti%20potamiou%20
sistimatos%20Teliko.pdf

3. Operation manual MFP51 Stream Flowmeter - Geopacks

4. Βιβλική καταστροφή στο Μουζάκι, 19/9/2020, Pyli News:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Rako6oIOenM 

Λέξεις - κλειδιά:
ροή ποταμού, παροχή ποταμού

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Κουτσώνης Ευάγγελος
Εκπαιδευτικός - Γεωπόνος, 1ο ΕΠΑ.Λ. Λαμίας
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Μέτρηση του βάθους του ποταμού
Βρίσκουμε το βάθος του ποταμού χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο μέτρησης από τη 
δραστηριότητα του εκπαιδευτικού υλικού «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» με τίτλο: 
«Μέτρηση μέσου βάθους ποταμού», λαμβάνοντας υπόψιν τις φυσικές συνθήκες, τις δυνατότητες, 
την τοποθεσία, αλλά και τις διαστάσεις του ποταμού.
Προσπαθούμε να καταγράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μετρήσεις για να έχουμε μία πιο 
ακριβή τιμή για τον μέσο όρο (Μ.Ο.) του βάθους του ποταμού. 

Μέτρηση παροχής ποταμού

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Μέτρηση της ταχύτητας ροής του ποταμού
1ος τρόπος: Η μέτρηση της ταχύτητας γίνεται με τη χρήση του ροόμετρου. Σε κάθε σημείο στο οποίο 
κάνουμε τη μέτρηση για την εύρεση του βάθους του ποταμού, στο ίδιο σημείο καταγράφουμε και 
την ταχύτητα της ροής του ποταμού με τη βοήθεια του ροόμετρου.
  

Οι μαθητές/τριες καταγράφουν στον παρακάτω πίνακα τις τιμές του βάθους και της ταχύτητας του 
ποταμού για κάθε σημείο και υπολογίζουν τους Μ.Ο. αντίστοιχα

Πίνακας I:

ΣΗΜΕΙΟ ΒΑΘΟΣ (m) ΤΑΧΥΤΗΤΑ (m/s)
1
2
3
4
6
7
8

Μ.Ο.

2ος τρόπος: Με μια μετροταινία μετράμε κατά μήκος της όχθης ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, που να 
έχει μήκος 10m. Σηματοδοτούμε τα σημεία Α και Β. Πριν από το σημείο Α ρίχνουμε ένα μικρό ξύλο 
και με ένα χρονόμετρο υπολογίζουμε το χρονικό διάστημα Δt που απαιτείται για να διανύσει την 
απόσταση ΑΒ. Η ταχύτητα του ποταμού υπολογίζεται από τη σχέση U = Δx/Δt = 10/Δt (m/s).

155



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

 Συμπληρώστε τον παρακάτω Πίνακα II:

Απόσταση Δx (m) Χρονικό διάστημα Δt (s) Ταχύτητα ροής (m/s)

10

Μέτρηση του πλάτους του ποταμού
Βρίσκουμε το πλάτος του ποταμού χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο μέτρησης από τη 
δραστηριότητα του εκπαιδευτικού υλικού «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» με 
τίτλο: «Μέτρηση πλάτους (εύρους) ποταμού», ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο κάθε ηλικιακής 
ομάδας, τις φυσικές συνθήκες, τις δυνατότητες, την τοποθεσία, αλλά και τις διαστάσεις του 
ποταμού.

Πλάτος = …………………….. m

Μέτρηση της διατομής
Η διατομή του ποταμού υπολογίζεται από το γινόμενο του πλάτους με τον Μ.Ο. του βάθους.

Διατομή = Πλάτος x Μ.Ο. Βάθους = ………………… m2

Αν θέλουμε να υπολογίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη διατομή, μπορούμε να απεικονίσουμε 
σε ένα μιλιμετρέ χαρτί τις μετρήσεις του πλάτους και του βάθους π.χ. των 8 σημείων. Στον άξονα 
χ (πλάτος) τοποθετούμε τις αποστάσεις των 8 σημείων (Σ1 έως Σ8) από την άκρη της όχθης του 
ποταμού και στον άξονα ψ (βάθος) τις μετρήσεις του βάθους του Πίνακα I για τα αντίστοιχα 
σημεία. Στη συνέχεια υπολογίζουμε το εμβαδό της χρωματισμένης επιφάνειας, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχεδιάγραμμα. 
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Μέτρηση της παροχής του ποταμού
Η παροχή του ποταμού υπολογίζεται από το γινόμενο της ταχύτητας ροής με τη διατομή και 
εκφράζεται σε m3/s. Συμπληρώστε τον παρακάτω Πίνακα III:

Μ.Ο. Ταχύτητα ροής (m/s) Διατομή (m2) Παροχή (m3/s)

 
Με βάση τον υπολογισμό της παροχής οι μαθητές/τριες:

• Μπορούν να κάνουν αναγωγή της παροχής ανά ώρα ή ανά ημέρα, ώστε να κατανοήσουν 
ότι με τη μέτρησή τους αυτή μετρούν τον όγκο του νερού στη μονάδα του χρόνου για 
μια μόνο στιγμή. Η παροχή ανά ημέρα δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να 
υπολογίσουν τον συνολικό όγκο των υδάτων που μπορεί να απορρέουν σε μια μέρα.

• Παράλληλα, μπορούν να κάνουν έναν υπολογισμό του συνολικού όγκου της βροχής που 
πέφτει σε μία λεκάνη απορροής (παράδειγμα: 10mm βροχής σε μια λεκάνη απορροής Α 
km2, επομένως Όγκος = 10mm X A km2 = Z m3) και να κάνουν μια απλή σύγκριση. Μέσα από 
αυτό θα κατανοήσουν ότι ο όγκος που απορρέει δεν είναι πάντα ο ίδιος όγκος με αυτόν 
της βροχής, αλλά μπορεί να έχουμε προσθήκες από πηγές ή απώλειες από εξάτμιση, 
διαπνοή, κατείσδυση κ.ά.
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Μέτρηση πλάτους (εύρους) ποταμού

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Εφαρμόζεται η κατάλληλη από τις επτά (7) μεθόδους μέτρησης, ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο 
κάθε ηλικιακής ομάδας, τις φυσικές συνθήκες, τις δυνατότητες, την τοποθεσία, αλλά και τις 
διαστάσεις του ποταμού/καναλιού.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Η υλοποίηση της δραστηριότητας στοχεύει ώστε οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του ποταμού και την ανάγκη μέτρησης 
και καταγραφής αυτών.

•	 Να μελετήσουν με πρακτικούς και επιστημονικούς τρόπους, ένα από τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά του ποταμού (πλάτος) που θα συμβάλει στην παραπέρα διερεύνηση 
και στον υπολογισμό άλλων σύνθετων παραμέτρων και χαρακτηριστικών του.

•	 Να αποκτήσουν ικανότητες πραγματοποίησης μετρήσεων και να εξοικειωθούν με 
μηχανικά, αλλά και ψηφιακά εργαλεία μέτρησης.

•	 Να κατανοήσουν την έννοια του πλάτους και τα αίτια πιθανών σφαλμάτων των 
μετρήσεων και τεχνικές μείωσης αυτών.

•	 Να εφαρμόσουν στην πράξη την προϋπάρχουσα γνώση και να οικοδομήσουν τη νέα.
•	 Να εκφραστούν εικαστικά αυτοαξιολογώντας τις νέες γνώσεις.
•	 Να συνεργαστούν σε ομάδες και να εφαρμόσουν βιωματικές - ανακαλυπτικές 

διαδικασίες μάθησης.
•	 Να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα με τα ποτάμια/

χειμαρρικά οικοσυστήματα.
•	 Να παρατηρήσουν τις μεταβολές του πλάτους/εύρους ενός καναλιού σε διαφορετικά 

σημεία του, κάνοντας συγκρίσεις.
•	 Να στοχαστούν για τις αιτίες των παραπάνω μεταβολών με εστίαση στις ανθρώπινες 

παρεμβάσεις που επιδρούν στη μείωση του πλάτους και στη συμβολή αυτών στα 
πλημμυρικά φαινόμενα.

Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία στην αίθουσα υπολογιστών (7η τεχνική κύριας δραστηριότητας)
Εργασία στην αίθουσα (εισαγωγική δραστηριότητα και αναστοχασμός)
Εργασία στο πεδίο (1η έως 6η τεχνική κύριας δραστηριότητας και δραστηριότητα παρατήρησης 
μεταβολών πλάτους ποταμού)

Διάρκεια:
2 - 3 διδακτικές ώρες (αίθουσα) και μια ημερήσια επίσκεψη στο πεδίο
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Υλικά:
Μετροταινία ανάλογου μήκους, 2 κοντάρια ή πάσσαλοι ή καλάμια ή ξύλα ή πέτρες, μεγάλο ξύλινο 
ή πλαστικό μοιρογνωμόνιο, χαρτί, μολύβι, υπολογιστές
*αντί για μοιρογνωμόνιο, προτείνεται ειδική κατασκευή κλισιμέτρου για έλεγχο γωνιών, με οδηγίες 
που επισυνάπτονται ως παράρτημα στο Φύλλο Εργασίας.

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Tο πλάτος ή εύρος (width) ποταμού είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων όπου το νερό έρχεται σε 
επαφή με κάθε όχθη του ποταμού.
Είναι διαμορφωμένο από τη φύση και έχει σχέση με τη λειτουργία ενός ποταμού, με την έννοια 
ότι όσο πιο συχνές είναι οι πλημμύρες τόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος. Διαμορφώνεται με βάση 
τον όγκο του νερού που «κατεβάζει» το ποτάμι στη μονάδα του χρόνου (παροχή) και πόσο συχνά 
«κατεβαίνει» αυτός ο όγκος. Εξαρτάται όμως και από τα πετρώματα (λιθολογία), την τεκτονική και 
άλλους παράγοντες μιας περιοχής (μορφολογία, βροχοπτώσεις, κλίσεις κ.λπ.).
Το πλάτος όμως είναι σημαντικό και για να εντοπίζουμε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και πώς 
αυτές επιβαρύνουν το θέμα των πλημμυρών. Σε σημεία που έχει γέφυρες και άλλες υποδομές 
ή καταπατήσεις, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι το ρέμα αλλάζει πλάτος (μειώνεται) και αυτό 
συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων.
Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του ποταμού/ρέματος, με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε 
να υπολογίσουμε το εμβαδόν διατομής του, να δημιουργήσουμε την τομή του ρέματος, να 
υπολογίσουμε την παροχή, αλλά και να αποτελέσει κριτήριο για την κατάταξη στον τύπο ρέματος 
στο οποίο ανήκει, σύμφωνα με την ταξινόμηση Rosgen.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι-μέθοδοι, απλοί, πρακτικοί ή σύνθετοι για να μετρήσουμε το πλάτος 
ενός ποταμού. Αυτό εξαρτάται από τις φυσικές συνθήκες, τις δυνατότητες, την τοποθεσία, αλλά 
και τις διαστάσεις του ποταμού. Επιπλέον από την προϋπάρχουσα γνώση και το υπόβαθρο της 
ηλικιακής ομάδας που διενεργεί τη μέτρηση. Στην κύρια δραστηριότητα (μέτρηση πλάτους 
ποταμού) προτείνονται επτά (7) τεχνικές μέτρησης.
Οι τρεις πρώτες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αφού έχουν μόνο πρακτική 
εφαρμογή, χωρίς συγκεκριμένη απαιτούμενη θεωρητική γνώση. Οι επόμενες τρεις μόνο από 
μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, καθόσον προϋποθέτουν για την κατανόηση και την ερμηνεία 
τους, γνώσεις Γεωμετρίας και Τριγωνομετρίας (ορθή γωνία, ορθογώνιο τρίγωνο, ισοσκελές τρίγωνο, 
μέτρηση γωνιών με μοιρογνωμόνιο, ισότητα ή ομοιότητα ορθογωνίων τριγώνων, εφαπτομένη 
οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου).
Η τελευταία τεχνική, που γίνεται σε αίθουσα υπολογιστών και στηρίζεται στην εγκατεστημένη 
σε υπολογιστή ψηφιακή εφαρμογή “Google Earth”, μπορεί να υλοποιηθεί από όλες τις ηλικιακές 
ομάδες, αρκεί να υπάρχει προηγούμενη εξοικείωση με τα εργαλεία της εφαρμογής.
Για την επιλογή της τεχνικής μέτρησης του πλάτους, την επιτυχία της δραστηριότητας στο πεδίο, 
αλλά και για την ασφάλεια των μαθητών/τριών, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επίσκεψη στο πεδίο 
και κατάλληλη προετοιμασία του/της εκπαιδευτικού. 

Στάδια υλοποίησης:
Με αφορμή την πρώτη εισαγωγική δραστηριότητα επιτυγχάνεται μέσα από τη συζήτηση και 
την αναζήτηση της πληροφορίας, η κατανόηση βασικών εννοιών που αναφέρονται στα κύρια 
χαρακτηριστικά του ποταμού. Η γνώση, η παρατήρηση, η συστηματική καταγραφή και οι μετρήσεις 
αυτών των χαρακτηριστικών, υποστηρίζουν την πρόγνωση και λήψη προληπτικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον βαθμό 
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επικινδυνότητας που προκύπτουν από αυτά  τα φαινόμενα. Επιπλέον αξιολογούνται οι νέες γνώσεις 
με την εικαστική αποτύπωση χαρακτηριστικών του ποταμού.

Ανάπτυξη κύριας δραστηριότητας:
Α. Οι μαθητές/τριες, αρχικά σε ομάδες στην αίθουσα, μελετούν όλες τις τεχνικές που τους προτείνει 
ο/η εκπαιδευτικός ανάλογα με την ηλικία τους. Στη συνέχεια, επιλέγουν ποια ή ποιες από αυτές 
θα ήθελαν να εφαρμόσουν στο ποτάμι που θα επισκεφτούν. Για κάποιες από αυτές προβάλλεται 
και το αντίστοιχο υποστηρικτικό βίντεο (τεχνικές 1, 4 και 6). Εναλλακτικά, αν διαθέτουν αίθουσα 
υπολογιστών, θα μπορούσαν πριν την επίσκεψη στο πεδίο, να εφαρμόσουν την τελευταία ψηφιακή 
τεχνική του “Google Earth”, ώστε μετά να κάνουν τις συγκρίσεις.
Β. Στη συνέχεια επισκέπτονται τη θέση του ποταμού στο πεδίο που έχει επιλεγεί, όπου θα γίνουν 
οι μετρήσεις, φροντίζοντας να μεταφέρουν όλα τα απαιτούμενα υλικά για αυτές.
Γ. Μια επιπλέον δραστηριότητα, ανάλογα με τις συνθήκες του πεδίου, μπορεί να είναι η χάραξη/
οριοθέτηση μιας συγκεκριμένης διαδρομής - μονοπατιού κατά μήκος των όχθεων του καναλιού, 
την οποία οι μαθητικές ομάδες θα ακολουθήσουν. Κατά τη διαδρομή θα παρατηρήσουν και θα 
καταγράψουν τις μεταβολές του πλάτους του ποταμού, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τις αιτίες 
αυτών των μεταβολών.
Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να δοθεί στις μεταβολές που μπορεί να 
οφείλονται σε παρατηρούμενες ανθρώπινες παρεμβάσεις και δραστηριότητες.
Δ. Επιστρέφοντας στην αίθουσα, επεξεργάζονται και αξιολογούν τα αποτελέσματα των μετρήσεών 
τους και αναστοχάζονται.

Αναστοχασμός:
Οι μαθητές/τριες κρίνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων, τα πιθανά σφάλματα, συζητούν πάνω 
σε αυτά, συγκρίνουν τις πιθανές διαφορές/μεταβολές στον χρόνο και στα αίτια αυτών, αλλά και 
την επίδραση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων και τις επιπτώσεις τους.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:

Λέξεις - κλειδιά:
πλάτος ή εύρος ποταμού, τεχνικές μέτρησης, μελέτη πεδίου

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Βλάχος Ιωάννης, Αλεξάκος Φώτης, Βούλγαρη Βάνα, Ευσταθίου Χρήστος, Μαγγίνα Ουρανία, Ντάγκα 
Χριστίνα, Ντάνης Αντώνιος, Σπανός Σεραφείμ

https://www.youtube.com/watch?v=EMQ4zKRl8CI 
River Tutorial - Stream Width, διάρκεια 3’26’’
https://www.youtube.com/watch?v=fz3LtPBRtw4
Similar Triangle Application River Measurement, διάρκεια 4’45’’
https://www.youtube.com/watch?v=IwSrkMCi4co
Finding the Width of a River, διάρκεια 1’51’’
http://users.sch.gr/atmatzidis/typologia/typ_trig_arith.pdf
Πίνακας τριγωνομετρικών αριθμών
https://www.fileour.com/download/google-earth-pro-for-windows-32bit/
Έκδοση 7.3.3. του “Google Earth Pro”
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Α. Εισαγωγική δραστηριότητα (στην αίθουσα)

1. α. Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλλει διάφορες εικόνες από ποτάμια περιβάλλοντα και η συζήτηση 
αρχίζει με καταιγισμό ιδεών.
β. Συζητάμε γενικά για το ποτάμι και τα χαρακτηριστικά του αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο
και συμβουλευόμαστε το γλωσσάρι όρων του εκπαιδευτικού υλικού «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση 
για τις Πλημμύρες».
γ. Συμπληρώνουμε στον παρακάτω πίνακα τα γράμματα που λείπουν στις λέξεις που αναφέρονται 
σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ποταμού. 
δ. Στη συνέχεια εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο των λέξεων με εικόνες ή προτάσεις για το κάθε 
χαρακτηριστικό του ποταμού.

Μέτρηση πλάτους (εύρους) ποταμού

 

Χαρακτηριστικό ποταμού Προσθέτω εικόνες ή προτάσεις που ορίζουν το χαρακτηριστικό 
Π_ γ _΄ς  

Λ_ κ _΄_ η    α_ _ ρ ρ _ _΄ς  

Κ_ _΄τ η 

Ό_ θ _ ς 

Μ_΄κ _ ς 

Θέση της επιφάνειας της γης από την 
οποία ξεκινούν τα νερά ενός ποταμού, 
παραπόταμου, χειμάρρου, ρέματος… 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Πλ _΄_ _ ς  

Β _΄_ _ ς  

Δ ι α _ _ _ ή  

Τ _ _ ύ_ _ _ α  ροής 
 

 

Π_ ρ _ χ ή  

Ε_ β _ λ _΄ς  

Δ_΄_ τ α  

Υδ_ _ κ ρ_΄τ_ς   

Π_ ρ _ π _΄ τ _ μ _ ς   
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Β. Κύρια δραστηριότητα: Μέτρηση του πλάτους ποταμού
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ποταμού είναι και το πλάτος ή εύρος του (width).
Σε αυτή την εργασία υπαίθρου, που πραγματοποιείται στο ποτάμι που επιλέξαμε να επισκεφτούμε, 
θα προσπαθήσουμε να μετρήσουμε με διάφορους τρόπους, το πλάτος του. Αυτό εξαρτάται από 
την ηλικία και τις γνώσεις μας, από τις φυσικές συνθήκες, τις δυνατότητες, την τοποθεσία, αλλά και 
τις διαστάσεις του ποταμού.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι-μέθοδοι, απλοί ή σύνθετοι για να οδηγηθούμε στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα. 
Προετοιμασία πριν την επίσκεψη: Μελετάμε, με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού στην αίθουσα, 
όλους τους παρακάτω περιγραφόμενους τρόπους/τεχνικές και επιλέγουμε έναν ή περισσότερους 
ανάλογα με το ποιος μας ταιριάζει να εφαρμόσουμε στην πράξη. 

1η τεχνική: «Της… μεζούρας»
Η μέτρηση γίνεται με μια μετροταινία από δυο μαθητές/τριες, στην περίπτωση που είναι εύκολη η 
πρόσβαση στις δυο απέναντι όχθες του ποταμού. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

2. α. Αναπαριστούμε εικαστικά (ζωγραφίζουμε) ένα ποτάμι, σημειώνοντας ορισμένα από τα 
χαρακτηριστικά που συζητήσαμε στην προηγούμενη δραστηριότητα.
β. Εναλλακτικά: Δίνεται η παρακάτω εικόνα στην οποία σημειώνουμε βασικά χαρακτηριστικά του 
ποταμού. 
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Υλικά - εργαλεία: Μετροταινία, ειδικές λαστιχένιες μπότες
Διαδικασία/οδηγίες: Τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και φορώντας τις ειδικές λαστιχένιες 
μπότες,  ένας/μία μαθητής/τρια περνάει στην απέναντι όχθη κρατώντας τη μια άκρη της μεζούρας,
ενώ ο/η δεύτερος/η κρατάει την άλλη της άκρη από απέναντι. 
Ο/Η πρώτος/η τοποθετεί τη μια άκρη στο σημείο που η ξηρή όχθη συναντά το νερό στη μία πλευρά 
του ποταμού, ενώ ο/η δεύτερος/η τεντώνει τη μεζούρα (περίπου 20 εκατοστά πάνω από την 
επιφάνεια του νερού) μέχρι το αντίστοιχο σημείο, όπου η ξηρή όχθη συναντά το νερό στην άλλη 
πλευρά του ποταμού.
Ο/Η δεύτερος/η καταγράφει το αποτέλεσμα της μέτρησης (σε μέτρα και εκατοστά).
Επέκταση: Για μείωση των σφαλμάτων, η μέτρηση επαναλαμβάνεται για άλλες δυο φορές, ώστε 
να εξάγουμε τον μέσο όρο των μετρήσεων.

2η τεχνική: «Της… γέφυρας»
Στην περίπτωση που βρισκόμαστε σε θέση υπάρχουσας μικρής σχετικά γέφυρας, κάτω από την 
οποία διέρχεται το ποτάμι του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε το πλάτος, απαιτούνται δύο ή 
περισσότερα μέλη της μαθητικής ομάδας.

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Πριν την επίσκεψή σας στο πεδίο, μπορείτε να παρακολουθήσετε στην αίθουσα το παρακάτω 
βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=EMQ4zKRl8CI
(River Tutorial - Stream Width, διάρκεια 3’26’’)

Υλικά - εργαλεία: 
Μετροταινία, δυο καλάμια ή ξύλα μήκους τουλάχιστον όσο το ύψος της γέφυρας από την επιφάνεια 
του ποταμού
Διαδικασία/οδηγίες: 
Τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας πάνω στη γέφυρα και για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση, 
χρησιμοποιούμε δυο μεγάλα καλάμια ή ξύλα, τα οποία δυο μαθητές/τριες τοποθετούν κατακόρυφα 
στις άκρες των ξηρών όχθεων του ποταμού, εκεί όπου αυτές συναντούν το νερό (όπως παρατηρούμε 
στο παραπάνω σχήμα).
Στη συνέχεια, δυο άλλοι/ες μαθητές/τριες τεντώνουν προσεκτικά τη μετροταινία από τις άκρες των 
δυο καλαμιών (ξύλων) και καταγράφουν το αποτέλεσμα της μέτρησης σε μέτρα και εκατοστά.
Επέκταση: Για μείωση των σφαλμάτων, η μέτρηση επαναλαμβάνεται για άλλες δυο φορές, ώστε 
να εξάγουμε τον μέσο όρο των μετρήσεων.

μετροταινία
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3η τεχνική: «Ο Ναπολεόντειος»
Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται στην περίπτωση που η πρόσβαση στην απέναντι όχθη είναι αδύνατη 
και επικίνδυνη. Μπορεί να συμμετέχουν περισσότερα μέλη της μαθητικής ομάδας, χωρισμένα σε 
ζευγάρια, διαθέτοντας αντίστοιχο αριθμό μετροταινιών. 
Υλικά - εργαλεία:  Μετροταινία
Διαδικασία/οδηγίες (βλ. παρακάτω σχήμα): 
•	 Ένα μέλος της ομάδας στέκεται σε ένα σημείο στην άκρη της μιας όχθης του ποταμού, 

αντικρίζοντας την ακριβώς απέναντι στο σημείο που η ξηρή όχθη συναντά το νερό.
•	 Σκύβει το κεφάλι έως ότου το πηγούνι του έρθει σε επαφή με το στήθος.
•	 Φέρνει την παλάμη του ενός χεριού σε επαφή με το μέτωπο και σε οριζόντια θέση.

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

•   Σέρνει την παλάμη λίγο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, έτσι ώστε να μπορεί να βλέπει την άκρη 
της παλάμης (δηλαδή το μικρό δάκτυλο) να «αγγίζει» την ακριβώς απέναντι άκρη της όχθης, 
στο σημείο που συναντά το νερό.

•  Χωρίς να μετακινήσει τη θέση της παλάμης ή του προσώπου του, κάνει στροφή όλου του
σώματός του προς τα δεξιά (90 μοίρες).

•   Δίνει οδηγία στο ζευγάρι του και του ορίζει το ακριβές σημείο που βλέπει η άκρη της παλάμης 
του, να «αγγίζει» το έδαφος. Στο σημείο αυτό το δεύτερο μέλος βάζει ένα σημάδι.

•   Η απόσταση από το σημάδι στο έδαφος μέχρι τα πόδια του πρώτου παιδιού αποτελεί το πλάτος
του ποταμού.

•  Τέλος οι δυο μαθητές/τριες σε συνεργασία και με τη βοήθεια της μετροταινίας, υπολογίζουν 
την απόσταση αυτή, δηλαδή το πλάτος του ποταμού.

Επέκταση: Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει εναλλακτικά, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, με τη 
χρήση ενός καπέλου με γείσο, η άκρη του οποίου αντικαθιστά τον ρόλο της άκρης της παλάμης. 
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Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

4η τεχνική: «Των ίσων ή όμοιων… ορθογωνίων τριγώνων»
Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται στην περίπτωση που η πρόσβαση στην απέναντι όχθη είναι αδύνατη 
και επικίνδυνη. 
Πριν την επίσκεψή σας στο πεδίο, μπορείτε να παρακολουθήσετε στην αίθουσα το παρακάτω 
βίντεο (για μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων):
https://www.youtube.com/watch?v=fz3LtPBRtw4
(Similar Triangle Application River Measurement, διάρκεια 4’45’’)
Στη δραστηριότητα μπορούν να συμμετέχουν ομάδες μαθητών/τριών για περισσότερες μετρήσεις, 
εφόσον διαθέτουν τον αντίστοιχο αριθμό των απαιτούμενων υλικών.
Υλικά - εργαλεία: Μετροταινία, 2 πάσσαλοι ή καλάμια ή ξύλα ή πέτρες
Διαδικασία/οδηγίες: 

•   Όπως βλέπουμε στο παραπάνω σχήμα, ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε στο σημείο Β της μιας 
όχθης του ποταμού.

•   Στην απέναντι ακριβώς όχθη, εντοπίζουμε ένα σημείο Α στο οποίο βρίσκεται ένας θάμνος, ένα 
δέντρο, ένας βράχος ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό του τοπίου.

• Στο σημείο Β στήνουμε κατακόρυφα  το κοντάρι, τον πάσσαλο, το καλάμι ή το ξύλο.
• Από το σημείο Β και σε γωνία 90ο  μοίρες ως προς το ΑΒ, βαδίζουμε κατά μήκος της όχθης, 

απόσταση ΒΓ=50 βήματα ή 20 μέτρα που μετράμε με τη μετροταινία.
• Στο σημείο Γ τοποθετούμε ένα ορατό σημάδι (π.χ. κοντάρι, πάσσαλο, καλάμι, ξύλο ή πέτρα).
• Συνεχίζουμε άλλα 50 βήματα ή 20 μέτρα ως το σημείο Δ, όπου τοποθετούμε ένα άλλο σημάδι 

(π.χ. ξύλο, πέτρα).
• Τέλος από το σημείο Δ βαδίζουμε κάθετα (ως προς την απόσταση ΒΔ) μέχρι να φτάσουμε στο 

σημείο Ε, από το οποίο πρέπει να βλέπουμε σε ευθεία τα σημεία Α και Γ.
• Σύμφωνα με τη Γεωμετρία (κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων), τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ

και ΓΔΕ είναι ίσα. Οπότε οι αντίστοιχες στις ίσες γωνίες πλευρές θα είναι ίσες. Δηλαδή ΔΕ=ΑΒ.
•   Μετρώντας με τη μετροταινία μας την απόσταση ΔΕ, γνωρίζουμε και την ίση της ΑΒ που αποτελεί 

το ζητούμενο πλάτος του ποταμού.

Επέκταση: Αν η όχθη μας είναι ανώμαλη, μπορούμε σαν απόσταση ΓΔ να καλύψουμε διαφορετική 
(άνιση) σε μήκος απόσταση από τη ΒΓ και να υπολογίσουμε το πλάτος χρησιμοποιώντας 
τις γνώσεις μας για τα όμοια τρίγωνα και τις αναλογίες πλευρών που προκύπτουν από αυτά, όπως 
στο παρακάτω παράδειγμα:
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Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

•	 Όπως βλέπουμε στο παραπάνω σχήμα, ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε στο σημείο Β της μιας 
όχθης του ποταμού.

•	 Στην απέναντι όχθη, εντοπίζουμε ένα σημείο Α στο οποίο βρίσκεται ένας θάμνος, ένα δέντρο, 
ένας βράχος ή κάτι άλλο χαρακτηριστικό του τοπίου.

•	 Στο σημείο Β στήνουμε κατακόρυφα το κοντάρι, τον πάσσαλο, το καλάμι ή το ξύλο.
•	 Από το σημείο Β και σε γωνία 90ο ως προς το ΑΒ, βαδίζουμε κατά μήκος της όχθης, απόσταση 

π.χ. ΒΓ=5 μέτρα (m).
•	 Στο σημείο Γ τοποθετούμε ένα ορατό σημάδι (π.χ. κοντάρι, πάσσαλο, καλάμι, ξύλο ή πέτρα).
• 	 Συνεχίζουμε βαδίζοντας ευθεία 7 μέτρα (m) ως το σημείο Δ, όπου τοποθετούμε ένα άλλο 

σημάδι (π.χ. ξύλο, πέτρα).
•	 Τέλος από το σημείο Δ βαδίζουμε κάθετα (ως προς την απόσταση ΒΔ) μέχρι το σημείο Ε, από 

όπου πρέπει να βλέπουμε σε ευθεία τα σημεία Α και Γ.
•	 Μετράμε με τη μετροταινία την απόσταση ΔΕ και ας υποθέσουμε ότι τη βρίσκουμε 12 μέτρα 

(m).
•	 Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ και ΓΔΕ είναι όμοια και σύμφωνα με τα κριτήρια ομοιότητας 

τριγώνων ισχύει:

5η τεχνική: «Του… μοιρογνωμόνιου»
Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται στην περίπτωση που η πρόσβαση στην απέναντι όχθη είναι αδύνατη 
και επικίνδυνη. 
Στη δραστηριότητα μπορούν να συμμετέχουν ομάδες μαθητών/τριών των μεγαλύτερων τάξεων 
για περισσότερες μετρήσεις, εφόσον διαθέτουν τον αντίστοιχο αριθμό των απαιτούμενων υλικών.
Υλικά - εργαλεία: Μετροταινία, μοιρογνωμόνιο ή προτεινόμενη στο Παράρτημα κατασκευή (βλ. 
σχήμα κάτω δεξιά).
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Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Διαδικασία/οδηγίες: 
•	 Όπως βλέπουμε στο παραπάνω σχήμα (αριστερά), ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε στο σημείο 

Β της μιας όχθης του ποταμού.
•	 Στην απέναντι όχθη, εντοπίζουμε ένα σημείο Α στο οποίο βρίσκεται ένας θάμνος, ένα δέντρο, 

ένας βράχος ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό του τοπίου.
•	 Βαδίζουμε προς τα κάτω ή προς τα πάνω από το σημείο Β παράλληλα προς την όχθη σε ευθεία 

γραμμή, ώστε αυτή να σχηματίζει γωνία 90ο ως προς το τμήμα ΑΒ.
•	 Ενδιάμεσα σταματάμε και ελέγχουμε με το μοιρογνωμόνιο τη γωνία που σχηματίζεται από τα 

σημεία Β και Α και με κορυφή το σημείο στο οποίο έχουμε σταματήσει.
•	 Τελικά σταματάμε σε σημείο Γ, που είναι το σημείο στο οποίο το μοιρογνωμόνιό μας πρέπει να 

σχηματίζει γωνία ΒΓ̂Α=45ο 

•	 Επειδή η γωνία Β̂=90ο και η Γ̂=45ο, άρα και η γωνία Â=45ο, οπότε το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι 
και ισοσκελές. Οπότε ΒΓ=ΑΒ.

•	 Μετρώντας τώρα με τη μετροταινία την απόσταση ΒΓ, υπολογίζουμε και το πλάτος ΑΒ του 
ποταμού.

6η τεχνική: «Της… εφαπτόμενης»
Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται στην περίπτωση που η πρόσβαση στην απέναντι όχθη είναι αδύνατη 
και επικίνδυνη. 
Στη δραστηριότητα μπορούν να συμμετέχουν ομάδες μαθητών/τριών των μεγαλύτερων τάξεων 
για περισσότερες μετρήσεις, εφόσον διαθέτουν τον αντίστοιχο αριθμό των απαιτούμενων υλικών. 
Πριν την επίσκεψή σας στο πεδίο και για την καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής, παρακολουθήστε 
στην αίθουσα το παρακάτω βίντεο (για μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων):
https://www.youtube.com/watch?v=IwSrkMCi4co
(Finding the Width of a River, διάρκεια 1’51’’)
Υλικά - εργαλεία: Μετροταινία, μοιρογνωμόνιο, πίνακας εφαπτομένων, αριθμομηχανή
Διαδικασία/οδηγίες:
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Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

•	 Όπως βλέπουμε στο παραπάνω σχήμα, ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε στο σημείο Β της μιας 
όχθης του ποταμού.

•	 Στην απέναντι όχθη, εντοπίζουμε ένα σημείο Α στο οποίο βρίσκεται ένας θάμνος, ένα δέντρο,
ένας βράχος ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό του τοπίου.

•	 Βαδίζουμε προς τα κάτω ή προς τα πάνω από το σημείο Β παράλληλα προς την όχθη σε ευθεία 
γραμμή, ώστε αυτή να σχηματίζει γωνία 90ο ως προς το τμήμα ΑΒ (πλάτος ποταμού).

•	 Εκτιμώντας και την προσβασιμότητα, σταματάμε σε σημείο Γ και μετράμε (με τη μετροταινία) 
την απόσταση ΒΓ που διανύσαμε. Ας υποθέσουμε ότι αυτή είναι ΒΓ=100 m (μέτρα).

•	 Με τη βοήθεια του μοιρογνωμόνιου, μετράμε τη γωνία ΒΓ̂Α. Έστω ότι αυτή είναι 50ο.
•	 Γνωρίζουμε από την Τριγωνομετρία ότι εφ50ο = ΑΒ/ΒΓ δηλαδή εφ50ο = ΑΒ/100.
•	 Από τον πίνακα των τριγωνομετρικών αριθμών που βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση:
     http://users.sch.gr/atmatzidis/typologia/typ_trig_arith.pdf βρίσκω ότι εφ50ο = 1,192
•	 Άρα 1,192 = ΑΒ/100 οπότε ΑΒ = 119,2m (μέτρα) το πλάτος του ποταμού
Επέκταση: Για μείωση των σφαλμάτων, η μέτρηση επαναλαμβάνεται για άλλες δυο φορές, από 
άλλες ομάδες μαθητών/τριών, ώστε να εξάγουμε τον μέσο όρο των μετρήσεων.

7η τεχνική: «Του… Google Earth»
Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται όταν αναζητούμε το πλάτος ενός ποταμού σε κάποια θέση του, αλλά 
αδυνατούμε, για ποικιλία λόγων, να μεταβούμε στο πεδίο για επιτόπια μέτρηση.
Έτσι χρησιμοποιούμε την εξ αποστάσεως διαδικασία μέτρησης με την υποστήριξη της ψηφιακής 
εφαρμογής “Google Earth”, την οποία θα πρέπει προηγουμένως να την έχουμε κατεβάσει στον 
υπολογιστή μας και να γνωρίζουμε τα εργαλεία του (https://www.fileour.com/download/google-
earth-pro-for-windows-32bit/ έκδοση 7.3.3. του “Google Earth Pro”)
Στη δραστηριότητα μπορούν να συμμετέχουν ομάδες μαθητών/τριών των μεγαλύτερων τάξεων για 
περισσότερες μετρήσεις, εφόσον διαθέτουν τον αντίστοιχο αριθμό των απαιτούμενων υπολογιστών 
ή αίθουσα πληροφορικής. 
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Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Διαδικασία/οδηγίες: 
•	 Ανοίγουμε την εφαρμογή και εντοπίζουμε το ποτάμι, τη μεγέθυνση και τη θέση στην οποία 

θέλουμε να μετρήσουμε το πλάτος του (Σχήμα 1). Για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση 
επιλέγουμε μεγάλη κλίμακα.

•	 Στην πάνω οριζόντια μπάρα επιλέγουμε με αριστερό κλικ του ποντικιού, το εργαλείο 
«Χάρακας» που ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο (Σχήμα 2).

•	 Στο παράθυρο επιλέγουμε τη «Γραμμή» και το μήκος χάρτη (μονάδες μέτρησης).
•	 Στη συνέχεια κάνουμε αριστερό κλικ στην άκρη της μιας όχθης και σύρουμε το ποντίκι ως 

την άκρη της απέναντι όχθης, όπου επαναλαμβάνουμε αριστερό κλικ (Σχήμα 3).
•	 Αμέσως χαράσσεται η γραμμή του πλάτους του ποταμού και ταυτόχρονα στο παράθυρο 

εμφανίζεται η μέτρηση του πλάτους στις μονάδες που επιλέξαμε.

 
 
 
 

Σχήμα 1 Σχήμα 2 

Σχήμα 3 
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Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Επέκταση: Για μείωση των σφαλμάτων, τη μέτρηση επαναλαμβάνουν και οι άλλες ομάδες μαθητών/
τριών για συγκρίσεις και εξαγωγή του μέσου όρου όλων των μετρήσεων.

Γ. Δραστηριότητα παρατήρησης μεταβολών πλάτους ποταμού
Μια επιπλέον δραστηριότητα, ανάλογα με τις συνθήκες του πεδίου, μπορεί να είναι η χάραξη 
μιας συγκεκριμένης διαδρομής - μονοπατιού κατά μήκος των όχθεων του καναλιού, την οποία οι 
μαθητικές ομάδες θα ακολουθήσουν. Κατά τη διαδρομή θα παρατηρήσουν και θα καταγράψουν 
μεταβολές του πλάτους του ποταμού, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τις αιτίες αυτών των 
μεταβολών. 
Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να δοθεί στις μεταβολές που μπορεί να 
οφείλονται σε ανθρώπινες παρεμβάσεις και δραστηριότητες, όπως γέφυρες και άλλες υποδομές 
ή καταπατήσεις, κακοτεχνίες ή προχειρότητες (Εικόνες 4,5) και αστοχίες σε έργα ανάσχεσης και 
πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων.

                   Εικόνα 4        Εικόνα 5

Δ. Αναστοχασμός
Αφού επιστρέψετε στην αίθουσα, εργάζεστε σε ομάδες, επεξεργάζεστε και αξιολογείτε κριτικά 
τα αποτελέσματα των μετρήσεών σας, τα πιθανά σφάλματα, συζητάτε πάνω σε αυτά, συγκρίνετε 
τις πιθανές διαφορές/μεταβολές στον χρόνο και στα αίτια αυτών, την επίδραση των τυχόν 
ανθρωπογενών παρεμβάσεων που εντοπίσατε και παρατηρήσατε στο πεδίο σε σχέση με το 
πλάτος, αλλά και τις επιπτώσεις αυτών των παρεμβάσεων σε περίπτωση πλημμυρικών συνθηκών 
και φαινομένων. Τέλος, μπορείτε να προτείνετε μέτρα πρόληψης, αποτροπής και μετριασμού 
αρνητικών επιπτώσεων ή καταστροφικών φαινομένων.
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Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Κατασκευή κλισίμετρου προσδιορισμού της
γωνίας παρατήρησης
Για τον καλύτερο έλεγχο της γωνίας στην 
εφαρμογή των τεχνικών μέτρησης του πλάτους
και τη μείωση σφαλμάτων κατά τη μέτρηση, 
προτείνεται η παρακάτω κατασκευή από τον
Σ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ04 της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας κ. 
Σπανό Σεραφείμ.

Φωτογραφία κατασκευασθέντος κλισίμετρου 
(c@ Σεραφείμ Σπανός)

Υλικά: 
• Ξύλινος ή πλαστικός διαβήτης, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για σχεδιασμό σε σχολικό 

πίνακα.
• Ξύλινο ή πλαστικό μοιρογνωμόνιο, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε σχολικό πίνακα.
• Δυο τεμάχια κυλίνδρων από σκληρό χαρτόνι μήκους 5 και 10cm και διαμέτρου 3cm (συνήθως 

βρίσκονται στον άξονα ρολών χαρτιού ή πλαστικού και βρίσκονται σε χαρτοπωλεία).
• Κολλητική ταινία (σαν αυτή που χρησιμοποιείται στη συσκευασία κιβωτίων).
• Βίδες με παξιμάδια κατάλληλου μήκους (7 ζεύγη, τα 3 στη βάση του μοιρογνωμόνιου είναι 

απολύτως απαραίτητα, ενώ τα υπόλοιπα προαιρετικά).

Οδηγίες κατασκευής: 
α. Κόβω τα δυο άκρα του διαβήτη (καρφί και γραφίδα).
β. Προσαρμόζω σταθερά με τις τρεις βίδες (και τα παξιμάδια) το ένα σκέλος του διαβήτη στη βάση 
του μοιρογνωμόνιου, έτσι ώστε το άλλο σκέλος να κινείται ελεύθερα (βλέπε φωτογραφία).
γ. Προσαρμόζω τα δύο τμήματα του χάρτινου κυλίνδρου στο ελεύθερο σκέλος του διαβήτη 
χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία και/ή τις υπόλοιπες βίδες και παξιμάδια.

Εφαρμογή στο πεδίο: Τοποθετώντας την κατασκευή στο ύψος του ματιού, παρατηρώντας μέσα 
από τις δυο διόπτρες και ανοιγοκλείνοντας το κινητό σκέλος του διαβήτη, βρίσκω την επιθυμητή 
γωνία που απαιτεί η τεχνική μέτρησης του πλάτους του ποταμού.

Σημείωση: Ο κατασκευαστής μπορεί να αυτοσχεδιάσει πάνω στην αρχική ιδέα κατασκευής (π.χ. 
χρησιμοποιώντας μεγάλο κοινό διαβήτη και ανάλογου μεγέθους μοιρογνωμόνιο, ενώ για το 
σκοπευτικό όργανο, τμήματα από καλαμάκι αναρρόφησης. Η συγκόλληση των δύο αυτών μπορεί 
να γίνει με κοινή κόλλα ή σελοτέιπ).

Μέτρηση πλάτους (εύρους) ποταμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Μέτρηση μέσου βάθους ποταμού

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Εφαρμόζεται η κατάλληλη από τις δύο προτεινόμενες μεθόδους μέτρησης του μέσου βάθους, 
ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο κάθε ηλικιακής ομάδας, τις φυσικές συνθήκες, τις δυνατότητες, 
την τοποθεσία, αλλά και τις διαστάσεις του ποταμού/καναλιού.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Η υλοποίηση της δραστηριότητας στοχεύει ώστε οι μαθητές/μαθήτριες:

• Να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ποταμού/καναλιού και τους 
λόγους της ανάγκης μέτρησης του μέσου βάθους (depth).

• Να μελετήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τρόπους μέτρησης του μέσου 
βάθους, που θα συμβάλει στην παραπέρα διερεύνηση και στον υπολογισμό άλλων 
σύνθετων παραμέτρων και χαρακτηριστικών του, όπως η διατομή σε συγκεκριμένα 
σημεία καθώς και η παροχή του ρέματος.

• Να αποκτήσουν ικανότητες πραγματοποίησης μετρήσεων και υπολογισμού της 
μέσης τιμής.

• Να κατανοήσουν την έννοια του βάθους και τα αίτια πιθανών σφαλμάτων των 
μετρήσεων και μείωσης αυτών.

• Να εφαρμόσουν στην πράξη την προϋπάρχουσα γνώση και να οικοδομήσουν τη νέα.
• Να εκφραστούν εικαστικά αυτοαξιολογώντας τις νέες γνώσεις (εισαγωγική 

δραστηριότητα).
• Να συνεργαστούν σε ομάδες και να εφαρμόσουν βιωματικές - ανακαλυπτικές 

διαδικασίες μάθησης.
• Να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα με τα ποτάμια/

χειμαρρικά οικοσυστήματα.
• Να εξοικειωθούν με μηχανικά εργαλεία μέτρησης.
• Να παρατηρήσουν τις μεταβολές του μέσου βάθους ενός καναλιού σε διαφορετικά 

σημεία του, κάνοντας συγκρίσεις.
• Να στοχαστούν για τις αιτίες των παραπάνω μεταβολών λόγω φυσικών διαδικασιών ή 

ανθρώπινων παρεμβάσεων, με εστίαση στις ανθρώπινες παρεμβάσεις που επιδρούν 
στη μεταβολή του μέσου βάθους και στη συμβολή αυτών των παρεμβάσεων στα 
πλημμυρικά φαινόμενα.

• Να επεξεργαστούν τα στοιχεία μέτρησης και να εξάγουν συμπεράσματα.

Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία στην αίθουσα (εισαγωγική δραστηριότητα και αναστοχασμός)
Εργασία στο πεδίο
Εργασία στην αίθουσα υπολογιστών (δραστηριότητα για μαθητές/τριες μεγαλύτερων τάξεων)
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Διάρκεια:
2 διδακτικές ώρες (αίθουσα) και μια ημερήσια επίσκεψη στο πεδίο

Υλικά:
Σπάγκος, πέτρα, βαθμονομημένος χάρακας ή ξύλο, 2 καλάμια ή ξύλα ανάλογου μήκους, 2
μετροταινίες ανάλογου μήκους, ειδικές λαστιχένιες μπότες, πολύχρωμες κορδέλες, χαρτί, μολύβι, 
υπολογιστές

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Το βάθος (depth) ποταμού είναι η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του νερού και 
της κοίτης του ποταμού. Επειδή αυτό διαφέρει από τη μία όχθη στην άλλη, γι’ αυτό αναφερόμαστε 
στην εύρεση του μέσου βάθους, που αποτελεί αποτέλεσμα πολλών μετρήσεων κατά πλάτος του 
ποταμού σε μια θέση και την εξαγωγή του μέσου όρου αυτών.
Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του, με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να υπολογίσουμε 
το εμβαδόν διατομής, να δημιουργήσουμε την τομή του ρέματος, να υπολογίσουμε την παροχή, 
αλλά και να αποτελέσει κριτήριο για την κατάταξη στον τύπο ρέματος στο οποίο ανήκει σύμφωνα 
με την ταξινόμηση Rosgen.
Επιπλέον μας βοηθάει στον υπολογισμό του βάθους πλήρους κοίτης και κατ’ επέκταση της 
επιφάνειας που θα καλυφτεί πλήρως από μια ξαφνική πλημμύρα μεγάλης έντασης. Κατά συνέπεια 
ορίζει την επιρρεπή σε πλημμύρα περιοχή και βοηθάει στην επιλογή έργων και δράσεων πρόληψης.
Το μέσο βάθος επηρεάζει τη μορφή της διατομής της κοίτης, η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με τη 
θέση της και την παροχή. Όσο αυξάνει η παροχή ενός ρέματος, τόσο αυξάνεται το βάθος, το πλάτος 
και η ταχύτητα του ρέματος. Τα βαθύτερα τμήματα κοίτης βρίσκονται εκεί όπου η ταχύτητα του 
ρέματος είναι μεγαλύτερη. Καθώς αυξάνει η παροχή με τη μείωση του υψομέτρου, τόσο αυξάνουν 
το βάθος και το πλάτος.
Με την αύξηση του πλάτους και του βάθους, το ρέμα μπορεί να υπερβεί τα όρια της κοίτης και να 
προκαλέσει πλημμύρα.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι-μέθοδοι, απλοί, πρακτικοί ή σύνθετοι για να μετρήσουμε το βάθος ενός 
ποταμού/καναλιού. Αυτό εξαρτάται από τις φυσικές συνθήκες, τις δυνατότητες, την τοποθεσία, 
αλλά και τις διαστάσεις του.
Στην κύρια δραστηριότητα (μέτρηση μέσου βάθους ποταμού) προτείνονται δύο (2) απλές και 
πρακτικές τεχνικές μέτρησης που μπορούν να υλοποιηθούν από όλες τις αναφερόμενες ηλικιακές 
ομάδες μαθητών/τριών.
Μια επιπλέον δραστηριότητα για μεγαλύτερους/ες μαθητές/τριες (Β’ - Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου), 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με την προηγηθείσα δραστηριότητα μέτρησης του 
πλάτους/εύρους. Αυτή αναφέρεται στην κατασκευή γραφήματος διατομής του ποταμού (cross 
section river) σε υπολογιστικά φύλλα (excel).
Για την επιλογή της τεχνικής μέτρησης του μέσου βάθους, την επιτυχία της δραστηριότητας στο 
πεδίο, αλλά και για την ασφάλεια των μαθητών/τριών, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επίσκεψη στο 
πεδίο και κατάλληλη προετοιμασία του/της εκπαιδευτικού.
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Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση/Εισαγωγική δραστηριότητα:
Με αφορμή την πρώτη εισαγωγική δραστηριότητα στην αίθουσα (περιγράφεται αναλυτικά στο Φύλλο
Εργασίας που αναφέρεται στη «Μέτρηση πλάτους (εύρους) του ποταμού» του εκπαιδευτικού υλικού 
«Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες»), επιτυγχάνεται μέσα από τη συζήτηση και την 
αναζήτηση της πληροφορίας, η κατανόηση βασικών εννοιών που αναφέρονται στα κύρια 
χαρακτηριστικά του ποταμού. Η γνώση, η παρατήρηση, η συστηματική καταγραφή και οι μετρήσεις 
αυτών των χαρακτηριστικών συνδυαστικά, υποστηρίζουν την πρόγνωση και λήψη προληπτικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον 
βαθμό επικινδυνότητας που προκύπτουν από αυτά τα φαινόμενα. Επιπλέον αναδεικνύεται η ανάγκη 
πολλαπλών μετρήσεων για την εύρεση του μέσου βάθους. Επίσης, αξιολογούνται οι νέες γνώσεις με 
την εικαστική αποτύπωση βασικών χαρακτηριστικών του ποταμού.

Ανάπτυξη κύριας δραστηριότητας:
Οι μαθητές/τριες, αρχικά σε ομάδες στην αίθουσα, μελετούν όλες τις τεχνικές που τους προτείνει 
ο/η εκπαιδευτικός και στη συνέχεια, επιλέγουν ποια από αυτές θα ήθελαν να εφαρμόσουν στο 
ποτάμι/κανάλι που θα επισκεφτούν. Στην 1η τεχνική και για τη βαθύτερη κατανόηση της δράσης 
στο πεδίο, προβάλλεται αντίστοιχο υποστηρικτικό βίντεο.
Στη συνέχεια επισκέπτονται τη θέση του ποταμού που θα γίνουν οι μετρήσεις, φροντίζοντας να 
μεταφέρουν όλα τα απαιτούμενα υλικά για αυτές.
Οι μαθητές/τριες των μεγαλύτερων τάξεων, στην αίθουσα υπολογιστών, εργάζονται σε ομάδες και 
με τη χρήση των στοιχείων μέτρησης, κατασκευάζουν το γράφημα της διατομής του καναλιού και 
συζητούν γι’ αυτό.
Επιστρέφοντας στην αίθουσα, επεξεργάζονται και αξιολογούν τα αποτελέσματα των μετρήσεών 
τους και αναστοχάζονται.

Αναστοχασμός:
Οι μαθητές/τριες αναστοχαζόμενοι/ες τη συνολική εμπειρία, κρίνουν τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων, τα πιθανά σφάλματα, συζητούν πάνω σε αυτά, συγκρίνουν τις πιθανές διαφορές στον 
χρόνο και στα αίτια αυτών. Επιπλέον αναδεικνύουν την ανάγκη επανάληψης των μετρήσεων σε 
διαφορετικές εποχές και περιόδους. Τέλος αξιολογούν κριτικά τις νέες γνώσεις τους.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SFpuFrMfYrI
River Tutorial - Measuring Stream Depth, διάρκεια 3’08’’
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7gFzC_bX7Tw
How to Measure a Stream Cross Section, διάρκεια 3’53’’

Λέξεις - κλειδιά:
βάθος ποταμού, τεχνικές μέτρησης, μέση τιμή

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Βλάχος Ιωάννης, Αλεξάκος Φώτης, Βούλγαρη Βάνα, Ευσταθίου Χρήστος, Μαγγίνα Ουρανία, Ντάγκα 
Χριστίνα, Ντάνης Αντώνιος, Σπανός Σεραφείμ

175

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SFpuFrMfYrI&ab_channel=Mr.C%27sYouTubeChannel
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7gFzC_bX7Tw&ab_channel=DarronGedge%27sGeographyChannel


Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Μέτρηση μέσου βάθους ποταμού

Πριν την επίσκεψή σας στο πεδίο και για την αρτιότερη κατανόηση της δραστηριότητας, μπορείτε 
να παρακολουθήσετε στην αίθουσα το παρακάτω βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=SFpuFrMfYrI
(River Tutorial - Measuring Stream Depth, διάρκεια 3’08’’)

Στο σημείο που μετρήσαμε το πλάτος του ποταμού, μπορούμε να υπολογίσουμε και το μέσο βάθος 
ως αποτέλεσμα πολλών μετρήσεων κατά πλάτος του ποταμού/καναλιού. 
Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με τη συνεργασία μιας ομάδας μαθητών/τριών, στην περίπτωση 
που είναι εύκολη και ασφαλής η πρόσβαση στις δυο απέναντι όχθες του ποταμού, αφού 
θα απαιτηθεί η διάσχισή του. Οι μετρήσεις γίνονται ανά μισό (0,5m) μέτρο πλάτους του ποταμού, 
από την άκρη της μιας όχθης στην άλλη.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Εισαγωγική δραστηριότητα (στην αίθουσα)
Συζητάμε με τον/την εκπαιδευτικό μας για τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ποταμού, 
ένα από τα οποία αποτελεί και το μέσο βάθος (depth).
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε την εισαγωγική δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο Φύλλο Εργασίας
που αναφέρεται στη «Μέτρηση πλάτους (εύρους) του ποταμού» του εκπαιδευτικού υλικού 
«Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες».
Σκεφτόμαστε και προτείνουμε τρόπους μέτρησης του βάθους, καθώς και την ανάγκη εύρεσης του 
μέσου βάθους ως αποτέλεσμα πολλών μετρήσεων.  

Β. Μέτρηση του μέσου βάθους ποταμού
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ποταμού είναι και το βάθος του (depth).
Σε αυτή την εργασία υπαίθρου, που πραγματοποιείται στο ποτάμι που θα επισκεφτούμε, θα 
προσπαθήσουμε να μετρήσουμε με διάφορους τρόπους, το μέσο βάθος του. Υπάρχουν διάφοροι 
τρόποι-μέθοδοι, απλοί ή σύνθετοι για να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτός εξαρτάται 
από τις φυσικές συνθήκες, τις δυνατότητες, την τοποθεσία, αλλά και τις διαστάσεις του ποταμού.
Προετοιμασία πριν την επίσκεψη: Μελετήστε στην αίθουσα τους παρακάτω περιγραφόμενους 
τρόπους/τεχνικές και επιλέξτε αυτόν που σας ταιριάζει περισσότερο για να τον εφαρμόσετε στο 
πεδίο. Στη συνέχεια προμηθευτείτε τα απαιτούμενα υλικά.

1η τεχνική: «Διασχίζοντας το ποτάμι»
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Υλικά - εργαλεία: Σπάγκος, πέτρα, βαθμονομημένος χάρακας ή ξύλο, μετροταινία ανάλογου 
μήκους, ειδικές λαστιχένιες μπότες, χαρτί, μολύβι.

Διαδικασία/οδηγίες:
•	 Τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και φορώντας τις ειδικές λαστιχένιες μπότες, ένας/

μία μαθητής/τρια από την ομάδα, περνάει στην απέναντι όχθη κρατώντας τη μια άκρη 
της μιας μετροταινίας, ενώ ο/η δεύτερος/η κρατάει την άλλη της άκρη από την απέναντι 
όχθη. Στη συνέχεια τοποθετούν σταθερά τη μετροταινία στα δυο άκρα των όχθεων εκεί 
όπου αυτές συναντούν το νερό (Σχήμα 1).

•	 Δύο ή τρία άλλα μέλη της ομάδας, τηρώντας και αυτά όλα τα μέτρα ασφαλείας και 
φορώντας τις ειδικές λαστιχένιες μπότες, δένουν καλά στην άκρη ενός σπάγκου (ανάλογου 
μήκους) μια μικρή σχετικά βαριά πέτρα.

•	 Ξεκινώντας από την άκρη της μιας όχθης, αφήνουμε την πέτρα να βυθιστεί καλά, έτσι 
ώστε ο σπάγκος να είναι τεντωμένος και κατακόρυφος.

•	 Εντοπίζοντας και σημαδεύοντας προσεκτικά, το σημείο επαφής του σπάγκου με την 
επιφάνεια του νερού, ανασύρουμε την πέτρα.

•	 Μετράμε προσεκτικά με τη μετροταινία το μήκος του σπάγκου, από την πέτρα ως το 
σημάδι. Το μήκος αυτό αποτελεί το βάθος του ποταμού στο σημείο μέτρησης.

•	 Ένα μέλος της ομάδας καταγράφει το αποτέλεσμα της μέτρησης (σε μέτρα και εκατοστά).
•	 Ακολούθως επαναλαμβάνουμε με τον ίδιο τρόπο τις μετρήσεις του βάθους ανά μισό 

(0,5m) μέτρο του πλάτους του ποταμού, μέχρις ότου φτάσουμε στην άκρη της άλλης 
όχθης.

•	 Τέλος υπολογίζουμε τη μέση τιμή των μετρήσεών μας, που αποτελεί το ζητούμενο μέσο 
βάθος του ποταμού.

Σημείωση: Η μέση τιμή υπολογίζεται, αν το άθροισμα των μετρήσεων του βάθους διαιρεθεί δια 
του αριθμού των μετρήσεων.

Εναλλακτικά: Μπορούμε να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας αντί για το 
σύστημα σπάγκος - πέτρα, ένα βαθμονομημένο χάρακα ή ξύλο που βυθίζουμε στο ρέμα (Σχήμα 1, 
2).
Επέκταση:
Τη διαδικασία μπορούν να κάνουν ταυτόχρονα, στο ίδιο ή παραπλήσιο σημείο του ποταμού/

Σχήμα 1 Σχήμα 2
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Υλικά - εργαλεία: Σπάγκος, πέτρα, 2 καλάμια ή ξύλα ανάλογου μήκους, 2 μετροταινίες ανάλογου 
μήκους, πολύχρωμες κορδέλες, χαρτί, μολύβι.

Διαδικασία/οδηγίες:
•	 Τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας πάνω στη γέφυρα χρησιμοποιούμε δυο μεγάλα 

καλάμια ή ξύλα, τα οποία δυο μέλη της ομάδας τοποθετούν κατακόρυφα στις άκρες των 
ξηρών όχθεων του ποταμού, εκεί όπου αυτές συναντούν το νερό (όπως παρατηρούμε στο 
παραπάνω σχήμα).

•	 Στη συνέχεια, δυο άλλα μέλη τεντώνουν προσεκτικά και οριζόντια τη μια μετροταινία 
από τις άκρες των κατακόρυφων καλαμιών (ξύλων), προσέχοντας αυτή να διατηρείται 
σταθερή και τεντωμένη σε όλη τη διάρκεια των μετρήσεων.

•	 Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας δένουν καλά στην άκρη ενός σπάγκου ανάλογου με την 
περίπτωση μήκους, μια μικρή, αλλά σχετικά βαριά πέτρα.

•	 Με τη βοήθεια της δεύτερης μετροταινίας και ανά 20-50 εκατοστά (ανάλογα με την 
περίπτωση), δένουμε στον σπάγκο τις χρωματιστές κορδέλες που έχουν διαφορετικό 
χρώμα κάθε φορά (κάνοντας δηλαδή τη σχετική βαθμονόμηση).

•	 Ξεκινώντας από την άκρη της μιας όχθης, αφήνουμε την πέτρα να φτάσει στο βάθος της 
κοίτης, έτσι ώστε ο σπάγκος να είναι τεντωμένος και κατακόρυφος.

•	 Πολύ προσεκτικά παρατηρούμε το χρώμα της κορδέλας που έχει επαφή με την επιφάνεια 
του νερού και στη συνέχεια ανασύρουμε την πέτρα.

•	 Υπολογίζουμε το βάθος του ποταμού (στο σημείο της κορδέλας που είχε επαφή με την 
επιφάνεια του νερού).

•	 Ένα μέλος της ομάδας καταγράφει το αποτέλεσμα της μέτρησης (σε μέτρα και εκατοστά).
•	 Ακολούθως επαναλαμβάνουμε με τον ίδιο τρόπο τις μετρήσεις του βάθους ανά μισό 

καναλιού, αλλά και σε διαφορετικές εποχές, άλλες ομάδες μαθητών/τριών ώστε να γίνουν 
συγκρίσεις και συζήτηση για πιθανές διαφορές στα αποτελέσματα και στα αίτια αυτών των 
διαφορών που μπορεί να οφείλονται είτε σε μετεωρολογικές μεταβολές είτε σε παρατηρούμενες 
ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβάσεις (π.χ. αμμοληψίες, εκβαθύνσεις κ.λπ.).

2η τεχνική: «Στη γέφυρα»
Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται στην περίπτωση που το ποτάμι είναι βαθύ και μη προσβάσιμο, οπότε 
θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα σημείο στο οποίο να υπάρχει γέφυρα.
Οι μετρήσεις του βάθους, απαιτούν τη συνεργασία ομάδας 6-8 μαθητών/τριών και 
πραγματοποιούνται ανά μισό (0,5m) μέτρο πλάτους του ποταμού, από την άκρη της μιας όχθης 
ως την άλλη.
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(0,5m) μέτρο του πλάτους του ποταμού, μέχρις ότου φτάσουμε στην άκρη της άλλης 
όχθης.

•	 Τέλος υπολογίζουμε τη μέση τιμή των μετρήσεών μας, που αποτελεί το ζητούμενο μέσο 
βάθος του ποταμού.

Επέκταση:
Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί από διαφορετική ομάδα μαθητών/τριών και διαφορετικές 
εποχές, ώστε να γίνουν συγκρίσεις, παρατηρήσεις και συζήτηση για πιθανές διαφορές στα 
αποτελέσματα και στα αίτια αυτών των διαφορών που οφείλονται είτε σε μετεωρολογικές 
μεταβολές είτε σε ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβάσεις (π.χ. αμμοληψίες, εκβαθύνσεις
κ.λπ.).
  
Γ. Δραστηριότητα κατασκευής του γραφήματος διατομής του ποταμού (cross section river)
Μια επιπλέον δραστηριότητα (για μαθητές/τριες των μεγαλύτερων τάξεων) είναι η κατασκευή του 
γραφήματος της διατομής του καναλιού για συγκεκριμένο ή διαφορετικά σημεία μέτρησης, αφού 
κατά τις μετρήσεις του βάθους έχει αναγκαστικά μετρηθεί και το πλάτος/εύρος του καναλιού (Βλ. 
Παράδειγμα παρακάτω).
Εργαζόμενοι σε ομάδες στην αίθουσα υπολογιστών και με τη χρήση των δεδομένων μέτρησης, 
κατασκευάζετε με τη βοήθεια του υπολογιστικού φύλλου (excel) το γράφημα και συζητάτε γι’ αυτό. 
Όταν γίνουν περισσότερες μετρήσεις σε διαφορετικά σημεία, γίνονται και οι ανάλογες συγκρίσεις. 
Για την αρτιότερη κατανόηση της δραστηριότητας, μπορείτε να παρακολουθήσετε στην αίθουσα το 
παρακάτω βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=7gFzC_bX7Tw
(How to Measure a Stream Cross Section, διάρκεια 3’53’’)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

Απόσταση κατά 
πλάτος του ρέματος 

ανά 0,5 m 
Βάθος 
σε cm 

0 0 
0,5 20 
1 23 
1,5 28 
2 31 
2,5 29 
3 25 
3,5 19 
4 18 
4,5 17 
5 16 
5,5 17 
6 19 
6,5 20 
7 15 
7,5 0 
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Δ. Αναστοχασμός
Αφού επιστρέψετε στην αίθουσα, εργάζεστε σε ομάδες, επεξεργάζεστε και αξιολογείτε κριτικά 
τα αποτελέσματα των μετρήσεών σας, τα πιθανά σφάλματα, συζητάτε πάνω σε αυτά, συγκρίνετε 
τις πιθανές διαφορές/μεταβολές στον χρόνο και στα αίτια αυτών, την επίδραση των τυχόν 
ανθρωπογενών παρεμβάσεων που εντοπίσατε και παρατηρήσατε στο πεδίο σε σχέση με το βάθος, 
αλλά και τις επιπτώσεις αυτών των παρεμβάσεων σε περίπτωση πλημμυρικών συνθηκών και 
φαινομένων. Επιπλέον αναδεικνύετε την ανάγκη επανάληψης των μετρήσεων σε διαφορετικές 
εποχές και περιόδους. Τέλος, μπορείτε να προτείνετε μέτρα πρόληψης, μείωσης της τρωτότητας, 
αποτροπής και μετριασμού αρνητικών επιπτώσεων ή καταστροφικών φαινομένων.
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Κλίση επιφάνειας ροής

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

            Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να καταγράφουν την κλίση σε σημεία ενός ποταμού (1ο επίπεδο Bloom).
•	 Να ερμηνεύουν την κλίση σε σχέση με τη γεωμορφολογία που την έχει δημιουργήσει 

και με τους στόχους του εκάστοτε σχεδίου εργασίας (5ο επίπεδο Bloom).
•	 Να κάνουν συγκρίσεις με την κλίση άλλων ποταμών (4ο επίπεδο Bloom).
•	 Να εξάγουν συμπεράσματα για το ποτάμι/ια που μελετάνε (5ο επίπεδο Bloom).

Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία πεδίου

Διάρκεια:
45΄ λεπτά

Υλικά:
• 2 κοντάρια τοπογράφου
• Μετροταινία
• Κλινόμετρο
• Γαλότσες
• Αλφάδι

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα προσφέρεται για ενσωμάτωση σε σχέδια εργασίας που έχουν 
σχέση με το νερό. Μπορεί να γίνει σε αρκετές ηλικίες. Προαπαιτούμενες έννοιες:

• Έννοια της γωνίας
• Έννοια του υψόμετρου
• Έννοια μήκους και μονάδας μέτρησης
• Χαρακτηριστικά ποταμού

Στάδια υλοποίησης:
Η επιλογή του πεδίου είναι πολύ σημαντική σε περίπτωση που τα παιδιά εμπλακούν στη διαδικασία 
μπαίνοντας μέσα στο νερό, για λόγους ασφάλειας. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται μία φορά 
από ενηλίκους μέσα στο νερό και τα παιδιά επαναλαμβάνουν τη διαδικασία σε κατάλληλο ασφαλές 
σημείο ή έξω από νερό.
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1ο βήμα: Τα κοντάρια τοπογράφου στερεώνονται στον πυθμένα σε τέτοιο βάθος, ώστε η επιφάνεια 
του ποταμού να αγγίζει το ίδιο σημείο στα κοντάρια. Η απόσταση μεταξύ τους κατά μήκος του 
ποταμού να είναι περίπου δέκα μέτρα και να είναι τοποθετημένα στις ίδιες αποστάσεις από την 
όχθη, ώστε η νοητή γραμμή που θα σχηματίσουν να είναι όσο γίνεται παράλληλη με τη φορά της 
ροής του νερού.

2ο βήμα: Ελέγχεται ότι είναι στερεωμένα κατακόρυφα με αλφάδι ή με κάποια παρόμοια εφαρμογή 
στο κινητό.

3ο βήμα: Στερεώνουμε το κλινόμετρο στο σημείο που αλλάζουν τα χρώματα του κονταριού από 
την κορυφή, να είναι περίπου στο ύψος του ματιού μας και παίρνουμε τη μέτρηση εκεί όπου 
συναντούμε ακριβώς το ίδιο σημείο στο απέναντι κοντάρι. Σημειώνουμε τη μέτρηση. Το κλινόμετρο 
στερεώνεται στο κοντάρι που βρίσκεται προς τα κάτω σε σχέση με τη φορά της ροής. Η μέτρηση 
γίνεται κοιτώντας αντίθετα από τη φορά της ροής.

4ο βήμα: Αν είναι εφικτό παίρνουμε μέτρηση και από άλλο σημείο του ποταμού ή από άλλα κοντινά 
ποτάμια, κρατάμε τις μετρήσεις και κάνουμε συγκρίσεις.

5ο βήμα: Ακολουθεί η ερμηνεία της μέτρησης από τα παιδιά. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη στόχευση 
που έχει το σχέδιο εργασίας, στο οποίο θα συμπεριληφθεί αυτή η δραστηριότητα, καθώς και από 
άλλες μετρήσεις που έχουν γίνει σε σχέση με αυτό, όπως είναι η ταχύτητα ροής, το εύρος, το 
βάθος, η απορροή, το υψόμετρο κ.ά. Ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν:

• Αν έχουμε πάρει μετρήσεις από διαφορετικά ποτάμια: Ποιες οι διαφορές ανάμεσα στα δύο 
ποτάμια;

• Αν έχουμε πάρει μετρήσεις από διαφορετικά σημεία: Αλλάζει η κλίση, καθώς πηγαίνουμε 
πιο κάτω (ή πιο πάνω) στο ποτάμι;

• Τι θα ήταν διαφορετικό αν είχαμε μεγαλύτερη (ή μικρότερη) κλίση;
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Fitzpatrick, Faith & Waite, Ian & D’Arconte, Patricia & Meador, Michael & Maupin, Molly & Gurtz, 
Martin. (1998). Revised Methods for Characterizing Stream Habitat in the NATIONAL Water Quality 
Assessment Program

Λέξεις - κλειδιά:
κλίση ροής, κλινόμετρο, γωνίες, μοίρες

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Ντάγκα Χριστίνα - Βλάχος Γιάννης - Βούλγαρη Βάνα - Ευσταθίου Χρήστος - Μαγγίνα Ουρανία - 
Ντάνης Αντώνιος - Σπανός Σεραφείμ
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Κλίση σε τοπογραφικό χάρτη

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι: 
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να αντιληφθούν την έννοια της κλίσης στο τοπίο, στο οποίο θα υλοποιήσουν εργασίες 
πεδίου (2ο επίπεδο Bloom).

•	 Να υπολογίσουν το υψόμετρο σε σημείο ενδιαφέροντος (2ο επίπεδο Bloom).
•	 Να διακρίνουν τη διαφορά της κλίσης στο ανάγλυφο της ροής ενός ποταμού ως 

σύνολο (4ο επίπεδο Bloom).
•	 Να εφαρμόσουν γνώσεις και ικανότητες/δεξιότητες για την εύρεση στοιχείων από τον 

χάρτη (π.χ. μαθηματικά, γεωγραφία) (3ο επίπεδο Bloom).
•	 Να ερμηνεύουν απλές λεπτομέρειες από έναν τοπογραφικό χάρτη (5ο επίπεδο 

Bloom).
•	 Να ερμηνεύουν πώς η κλίση επηρεάζει το ανάγλυφο της περιοχής και τι ρόλο παίζει 

στον κύκλο ζωής ενός ποταμού (5ο επίπεδο Bloom).

Τύπος δραστηριότητας:
Εργαστήριο εντός της τάξης ή στην αίθουσα Η/Υ, εργασία σε ομάδες

Διάρκεια:
1 διδακτική ώρα

Υλικά:
• Google maps - επιλογή “terrain” - ή εναλλακτικά ένα κομμάτι τοπογραφικού χάρτη της περιοχής 

που μας ενδιαφέρει
• Φύλλο εργασίας
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά ομάδα ή προβολή του χάρτη σε βιντεοπροβολέα

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Βασικές δεξιότητες ανάγνωσης τοπογραφικών χαρτών (αναγνώριση ισοϋψών καμπυλών, 
υπολογισμός διαφοράς υψομέτρου, εντοπισμός υψηλότερης και χαμηλότερης καμπύλης σε ένα 
κομμάτι χάρτη, προσανατολισμός χάρτη) 

• Έννοια υψομέτρου
• Έννοια κλίμακας
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Στάδια υλοποίησης:
1ο βήμα: Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει φύλλο εργασίας με ερωτήσεις, όπως: 
1. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης μήκους στον χάρτη;

2. Πόσα μέτρα διαφορά έχει η μία ισοϋψής καμπύλη από την άλλη;

3. Ποια είναι η υψηλότερη ισοϋψής καμπύλη που φαίνεται στον χάρτη; 

4. Ποια είναι η χαμηλότερη ισοϋψής καμπύλη που φαίνεται στον χάρτη;

5. Ποια κατεύθυνση ακολουθεί η ροή του ποταμού; 

6. Υπολογίστε την κλίση ανάμεσα σε δύο σημεία του ποταμού σε μέτρα/χιλιόμετρο.
( )

7. Υπάρχουν σημεία στη ροή του ποταμού σύμφωνα με τον χάρτη που βρίσκονται στο ίδιο 
υψόμετρο;  

8. Τι σημαίνει το νούμερο που βρήκατε ως κλίση;

9. Σε ποιο σημείο της εξέλιξης ενός ποταμού θα αναμένατε τέτοια κλίση;

10. Τι ταχύτητα ροής θα εκτιμούσατε ότι θα έχει ένα τέτοιο ποτάμι;

11. Μπορείτε να σκεφτείτε, ποιος είναι ο ρόλος της ταχύτητας ροής σε ένα ποτάμιο οικοσύστημα;

Οι ερωτήσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ξεκινάνε με ερωτήσεις κατανόησης και καταγραφής και 
φτάνουν σε ερωτήσεις ερμηνείας. Τα βήματα που ακολουθούν βασίζονται στις παραπάνω ερωτήσεις 
για να περιγράψουν την εξέλιξη της δραστηριότητας. Ο/Η εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος/η να 
δημιουργήσει τις δικές του/της ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει.

Σε περίπτωση που τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την έννοια της «συντεταγμένης», 
μπορούν να δοθούν οι συντεταγμένες να βρουν μόνα τους την τοποθεσία στο Google maps, αλλιώς 
ο/η εκπαιδευτικός ελέγχει, εάν οι ομάδες βρίσκονται στο σωστό σημείο στον χάρτη. 

Παράδειγμα: 
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2ο βήμα: Τα παιδιά επεξεργάζονται τον χάρτη και βρίσκουν στοιχεία που θα τα βοηθήσουν να 
απαντήσουν στις τέσσερις (4) πρώτες ερωτήσεις. Με βάση αυτά που ανακάλυψαν, απαντούν στην 
πέμπτη (5) ερώτηση, όπου οι μαθητές/τριες επιχειρηματολογούν για τους λόγους που τους/τις 
οδήγησαν στο συμπέρασμά τους.
3ο βήμα: Συνεχίζουν με την έννοια της κλίσης. Την υπολογίζουν σε μέτρα ανά χιλιόμετρο, σαν μια 
αναλογία-δείκτη, της οποίας η τιμή λειτουργεί ερμηνευτικά για το ανάγλυφο. Μπορεί να μετατραπεί 
σε ποσοστό και σε μεγαλύτερες ηλικίες τριγωνομετρικά σε μοίρες. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν 
την κλίση και την αντιστοιχία της σε ποσοστό, σε περιοχές που είναι γνώριμες, για να μπορέσουν να 
νοηματοδοτήσουν τη μέτρηση της κλίσης. Επίσης, θα βοηθούσε η μέτρηση κλίσης σε διάφορα σημεία 
ενός ποταμού κατά μήκος της πορείας του ή σε ένα μεγάλο μέρος του ποταμού, προτού μεταβούν 
σε ένα σημείο στο πεδίο. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του χάρτη το επιτρέπουν, οι μαθητές/τριες 
μπορούν να δημιουργήσουν διάγραμμα με την κλίση. Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές ιστοσελίδες 
που υπολογίζουν τη μορφολογική κλίση από μοίρες σε ποσοστό και το αντίθετο (gradient calculator). 
Οι μαθητές/τριες μπορούν να δημιουργήσουν πίνακα με αντιστοιχίες.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
• BBC Bitesize. (n.d.). Ανάκτηση 4 14, 2021, από https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zvsfr82/

articles/zjdkhbk
• Fitzpatrick, Faith & Waite, Ian & D’Arconte, Patricia & Meador, Michael & Maupin, Molly & 

Gurtz, Martin. (1998). Revised Methods for Characterizing Stream Habitat in the NATIONAL 
Water Quality Assessment Program

Λέξεις - κλειδιά:
τοπογραφικοί χάρτες, κλίση

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Ντάγκα Χριστίνα - Βλάχος Γιάννης - Βούλγαρη Βάνα - Ευσταθίου Χρήστος - Μαγγίνα Ουρανία - 
Ντάνης Αντώνιος - Σπανός Σεραφείμ
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Το ύψος βροχής και η σημασία του

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Β’ - Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
•	 Να καλλιεργήσουν ψηφιακές δεξιότητες, όπως η αποτελεσματική αναζήτηση και πλοήγηση 

σε χρήσιμες ιστοσελίδες.
•	 Να αποκτήσουν ικανότητα προσδιορισμού αριθμητικής πληροφορίας προς εξαγωγή 

συμπερασμάτων που αφορούν τα κλιματικά χαρακτηριστικά ενός τόπου.
•	 Να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη σχετικά με τις ομοιότητες και διαφορές δύο τόπων ως 

προς το κλιματικό χαρακτηριστικό της βροχόπτωσης ή του υετού. 

Τύπος δραστηριότητας:
Διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το κλιματικό χαρακτηριστικό της βροχόπτωσης ή 
του υετού για οποιονδήποτε τόπο στην Ελλάδα μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ και συγκριτική 
αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας.
Προβολή, προαιρετικά, ενός βίντεο οδηγιών.

Διάρκεια:
1 - 2 διδακτικές ώρες

Υλικά:
Ένας υπολογιστής ανά μαθητή/τρια ή ανά ομάδα 2 μαθητών/τριών 

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Μελέτη του φύλλου πληροφόρησης από τον/την εκπαιδευτικό και παρουσίαση τμημάτων του στην
τάξη. Παρακολούθηση του βίντεο οδηγιών «Ύψος βροχής στην Ελλάδα» από εκπαιδευτικό και μαθητές/
τριες.

Στάδια υλοποίησης: 
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Διαδικτυακή αναζήτηση ανακοινώσεων σχετικά με επερχόμενη κακοκαιρία από προγνώστες
μετεωρολόγους. Αναζήτηση απολογισμών των καταστροφών από υπερβολική βροχόπτωση.

Αναστοχασμός:
Μέσα από κατάλληλη συζήτηση ο/η μαθητής/τρια οδηγείται σε σκέψεις σχετικά με ορισμένες από 
τις σπουδαιότερες καιρικές παραμέτρους που επηρεάζουν την καθημερινότητά του/της. Πρόκειται 
για τον υετό και τη βροχή, καθώς και την επικρατούσα σε βάθος χρόνου εμφάνισή τους, που
συνιστούν τον κλιματικό χαρακτήρα του τόπου που ζει.
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
•	 http://climatlas.hnms.gr/sdi/
•	 http://www.hnms.gr/emy/el/climatology/climatology_city

Λέξεις - κλειδιά:
ύψος βροχής, μέσο ετήσιο ύψος βροχής, μέσο μηνιαίο ύψος βροχής, ημερήσιο ύψος βροχής,
ένταση της βροχής, υδατικά κατακρημνίσματα, υετός

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Σεραφείμ Σπανός - Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
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Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://climatlas.hnms.gr/sdi/ και παρατηρήστε τον 
κλιματικό χάρτη της Ελλάδας (Εικ. 1). Αν τοποθετηθεί το «ποντίκι» δίπλα στη λέξη 
«Υετός», εμφανίζεται η κατανομή υψών υετού στην Ελλάδα με τη μορφή διαφόρων 
χρωμάτων (Εικ. 1).

Εικόνα. 1 Κλιματικός χάρτης μέσης ετήσιας βροχόπτωσης της Ελλάδας

1.	 Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα ύψη υετού, στην Ανατολική ή στη Δυτική Ελλάδα;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.	 Υπολογίστε το μέσο ετήσιο ύψος υετού στον τόπο σας. 
Αρχικά προσδιορίστε τις συντεταγμένες του τόπου σας. Σβήνετε το (√) από το κουτί «Υετός» (γκρίζα 
λωρίδα) και εμφανίζεται ο δορυφορικός χάρτης (Google Satelite). 

Το ύψος βροχής και η σημασία του

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Εικόνα 2. Δορυφορικός χάρτης υποβάθρου για εύρεση γεωγραφικών συντεταγμένων

Με «κατάλληλη» μεγέθυνση τοποθετήστε τον δείκτη του «ποντικιού» στην επιθυμητή θέση (π.χ. 
στο ΚΠΕ Μουζακίου στην Εικόνα 2) και διαβάστε στο κάτω μέρος της εικόνας (σε ερυθρό πλαίσιο: 
«γ. μήκος: 21.66» και «γ. πλάτος: 39.43»). 
Τσεκάρετε (√) το κουτί «Υετός», ώστε να εμφανισθεί πάλι η κατανομή υετού (Εικ. 3) και μετά το 
πλαίσιο «Πληροφορίες Σημείου» (ερυθρό πλαίσιο Εικ. 3). Στη δεξιά στήλη αναγράφεται η τιμή 
938.41mm. Η τιμή αυτή είναι το μέσο ετήσιο ύψος υετού για τη θέση ΚΠΕ Μουζακίου (κλιματική 
τιμή υετού).

Εικόνα 3. Κατανομή μέσου ετήσιου ύψους υετού στην περιοχή γύρω από τις συντεταγμένες του σημείου 
ενδιαφέροντος
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη διεύθυνση:
http://www.hnms.gr/emy/el/climatology/climatology_city, και επιλέξτε Περιφέρεια και πόλη
(π.χ. Θεσσαλία, Λάρισα).

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

Λάρισα

Ν. Αγχίαλος

4.	 Συγκρίνετε την κατανομή των τιμών στους δύο σταθμούς: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σημείωση: Οδηγίες διατίθενται και στο ενημερωτικό βίντεο «Ύψος βροχής στην 
Ελλάδα» που είναι αναρτημένο στη διεύθυνση: https://youtu.be/WDVvfguQ9WE

Εικόνα 4. Ραβδόγραμμα και πίνακας μηνιαίων τιμών υετού για την πόλη της Λάρισας

Στο κάτω τμήμα του πλαισίου δίνονται ανά μήνα, η μέση τιμή υετού και ο μέσος αριθμός ημερών 
υετού. 

3.	 Διαιρώντας τα δύο μεγέθη υπολογίστε το μέσο ημερήσιο ύψος υετού στους διάφορους 
μήνες για τον συγκεκριμένο μετεωρολογικό σταθμό. Επαναλάβετε το ίδιο για άλλο 
μετεωρολογικό σταθμό (π.χ. Ν. Αγχίαλος) και συμπληρώστε τον παρακάτω Πίνακα 1:

Πίνακας 1. Μέσο ημερήσιο ύψος υετού μετεωρολογικών σταθμών της Θεσσαλίας

Μήνας
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Εισαγωγή
Στην Ελλάδα, αν εξαιρεθεί ένα μικρό ποσοστό πλημμυρών που οφείλονται σε 

«φουσκοθαλασσιά», σε κύματα τσουνάμι ή ακόμη και σε απότομο λιώσιμο χιονιού, το φαινόμενο 
της πλημμύρας οφείλεται κατά κύριο λόγο σε υπερβολική βροχόπτωση. Τι όμως θεωρείται 
υπερβολική βροχόπτωση; Για τη διάκριση απαιτείται η ποσοτική περιγραφή του μεγέθους. Η 
βιωματική εμπειρία σύνδεσης τιμών και φαινομένων στη βροχή δεν έχει εμπεδωθεί στο ευρύ 
κοινό, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει π.χ. στο ζεστό - κρύο ή στον άνεμο (το φύλλο εργασίας επιχειρεί 
να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε αυτή η σχέση να αναπτυχθεί).

Ορισμοί:
Ετήσιο ύψος βροχής σε έναν τόπο είναι το ύψος που θα έφτανε το νερό της βροχής σε 
μια οριζόντια επιφάνεια μετρούμενο σε mm (χιλιοστά) εντός 1 έτους, εάν δεν υπήρχε απορροή, 
απορρόφηση και εξάτμιση.
Αντίστοιχα ορίζονται το μηνιαίο και το ημερήσιο ύψος.

Για τον υπολογισμό των αναμενόμενων ή «κλιματικών» τιμών, όπως λέγονται, λαμβάνεται
υπόψη ο μέσος όρος μιας σειράς για χρονικό διάστημα άνω των 30 ετών. Σ’ αυτόν τον αριθμό 
των ετών θεωρείται ότι σταθεροποιούνται βασικοί παράμετροι, όπως ο μέσος όρος και η τυπική 
απόκλιση, ώστε να αποδίδουν το κλιματικό χαρακτηριστικό ενός τόπου. Για παράδειγμα, η 
κλιματική τιμή του ύψους βροχής κατά τον μήνα Ιανουάριο σε έναν σταθμό είναι ο μέσος όρος 
των μηνιαίων τιμών ύψους βροχής για τους Ιανουάριους μιας τριακονταετίας (τουλάχιστον).

Τόσο στην περιοχή της Ελλάδας, όσο και σε βορειότερες περιοχές, για λόγους μελέτης των 
ισοζυγίων νερού χρησιμοποιείται αντί του όρου «βροχή» στους ορισμούς των μεγεθών ο όρος 
«υετός»  που  σημαίνει  το  συνολικό  νερό  που  καταπίπτει  στην  επιφάνεια  από  κάθε  είδος
υδατικών κατακρημνισμάτων (βροχή, χιόνι, χαλάζι κ.λπ.). Για την υλοποίηση στην πράξη αυτών 
των μετρήσεων προστίθεται στα συνηθισμένα όργανα μέτρησης (βροχόμετρα) κατάλληλο 
θερμαντικό στοιχείο που μετατρέπει όλα τα είδη υετού σε υγρή μορφή (ισοδύναμο νερό). Μπορεί, 
κατά συνέπεια, στους ορισμούς που δόθηκαν για τα ετήσια και μηνιαία ύψη, ο όρος «βροχή» να 
αντικατασταθεί από τον όρο «υετός» που είναι πιο γενικός.

Ο ποιοτικός χαρακτηρισμός (ασθενής, μέτριος, ισχυρός υετός) ενός επεισοδίου υετού εξαρτάται 
από το κλίμα ενός τόπου. Σε ένα ξηρό, για παράδειγμα, κλίμα (π.χ. ερημικό) ο υετός ολίγων έστω 
χιλιοστών (mm) μπορεί να χαρακτηρισθεί ισχυρός. Αντίθετα, η ίδια ποσότητα σε ένα υγρό κλίμα 
(π.χ. τροπικό) μπορεί να χαρακτηρισθεί ασθενής.

Είναι κατά συνέπεια πολύ σημαντική η γνώση των κλιματικών τιμών σε έναν τόπο.

Το ύψος βροχής και η σημασία του

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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Η κλίση και ο Μαιανδρικός λόγος ρεμάτων
ως παράγοντες διαμόρφωσης της συμπεριφοράς τους 

σε πλημμυρικά επεισόδια

Ομάδα στόχος: 
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να καλλιεργήσουν την αντίληψη ότι στο γεωλογικό και υδρολογικό περιβάλλον οι 
μορφές δεν είναι τυχαίες, αλλά γέννημα της μακροχρόνιας επίδρασης των φυσικών 
διεργασιών και νόμων.

•	 Να αναπτύξουν την ικανότητα ανάγνωσης χαρτών και εξαγωγής αριθμητικών 
δεδομένων από αυτούς.

•	 Να είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα με βάση την επεξεργασία αριθμητικών 
δεδομένων, όσον αφορά στη συμπεριφορά των δικτύων υδάτινων ρεμάτων 
σε περίπτωση πλημμύρας.

Τύπος δραστηριότητας: 
Συμπλήρωση φύλλου εργασίας βάσει υπολογισμών σε χάρτες “Google Earth” και συζήτηση επί των 
αποτελεσμάτων του

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα

Υλικά: Υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά δύο μαθητές/τριες

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Μελέτη του φύλλου πληροφόρησης από τον/την εκπαιδευτικό και παρουσίαση τμημάτων του 
στην τάξη

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
•	 Παρατήρηση της μορφής των ποταμών και των μαιάνδρων τους, μέσα από φωτογραφίες 

και το διαδίκτυο.
•	 Μπορεί να προηγηθεί μια συζήτηση στην τάξη με θέμα τη μορφογένεση στη φύση και 

ιδιαίτερα στη Γεωλογία - Υδρολογία.

Αναστοχασμός:
Ο/Η μαθητής/τρια οδηγείται σε σκέψεις σχετικά με τη μορφή που δίνει ο άνθρωπος στα ρέματα 
που γειτνιάζουν με οικισμούς. Μπορεί, ακόμη, να τεθεί αντιμέτωπος/η με το δίλημμα αν η 
προστασία της κατοικίας με ευθυγράμμιση των ρεμάτων έχει προτεραιότητα έναντι της αγροτικής 
παραγωγής ή άλλης οικονομικής δραστηριότητας, αφού η ευθυγράμμιση σε ένα τμήμα ευνοεί τον 
πλημμυρισμό στο επόμενο.
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
•	 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ: Εγχειρίδιο που γράφτηκε 

στα πλαίσια του προγράμματος «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» για την 
αναγνώριση των διάφορων μορφών και την κατανόηση της σχέσης τους με τη 
συμπεριφορά του ποταμού σε πλημμυρικά επεισόδια.

•	 Προσφερόμενη  βιβλιογραφία στο τέλος του προαναφερθέντος εγχειριδίου και στο 
διαδίκτυο.

Λέξεις - κλειδιά:
μαίανδρος, Μαιανδρικός λόγος, παροχή ρέματος, τοπογραφική κλίση

Ομάδα σχεδιασμού:
Σεραφείμ Σπανός - Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
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Α. Οδηγίες εργασίας
1. Επιλέγεται κάποιο ρέμα μιας περιοχής ενδιαφέροντος (π.χ. λόγω ΙΑΝΟΥ το Μουζάκι Καρδίτσας) 
που παρουσιάζει το φαινόμενο, όπως προκύπτει από μια αρχική επισκόπηση με τη βοήθεια του 
λογισμικού “Google Earth”.
2. Επιλέγονται 4 σημεία σε αντιπροσωπευτικές αποστάσεις. Το υψόμετρό τους επισημαίνεται 
στην κάτω γραμμή με την ένδειξη «ανύψ.» (κίτρινο τετράγωνο στην Εικ. 1) και καταγράφεται με τη 
βοήθεια του εργαλείου της «πινέζας» (κίτρινος κύκλος στην Εικ. 1).

Εικόνα 1. Χάρτης περιοχής Μουζακίου στο “Google Earth”. Σε κίτρινο τετράγωνο φαίνεται η τιμή του υψόμετρου.  
Στον κίτρινο κύκλο το εργαλείο «πινέζας» και στον ερυθρό κύκλο ο «χάρακας». 

3. Με το εργαλείο «χάρακας» (ερυθρός κύκλος στην Εικ. 1) και την επιλογή «Γραμμή» μετράμε την 
απόσταση μεταξύ των σημείων 1 και 2, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η κλίση και ο Μαιανδρικός λόγος ρεμάτων
ως παράγοντες διαμόρφωσης της συμπεριφοράς τους 

σε πλημμυρικά επεισόδια

195



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Εικόνα 2. Μέτρηση της ευθείας απόστασης μεταξύ των σημείων 1 και 2

4. Με το εργαλείο «χάρακας» και την επιλογή «Διαδρομή» μετράμε την απόσταση μεταξύ των 
σημείων 1 και 2, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.

Εικόνα 3. Μέτρηση της απόστασης μεταξύ των σημείων 1 και 2 κατά μήκος του ποταμού

5. Επαναλαμβάνουμε τις διαδικασίες 3 και 4 για τα υπόλοιπα τμήματα του ποταμού (2-3 και 3-4).
6. Υπολογίζονται οι υψομετρικές διαφορές στις τρεις διαδρομές:

Δh (1-2) = ……………..  Δh (2-3) = ……………..  Δh (3-4) = ……………..
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Διαδρομή
Υψομετρική 

διαφορά
Δh(m)

Ευθεία 
απόσταση

(Lv)

Πραγματική 
απόσταση

(Ls)

Τοπογραφική 
κλίση

(Δh/Lv)

Μαιανδρικός 
λόγος
(Ls/Lv)

8. Συγκρίνετε την τοπογραφική κλίση στις διάφορες διαδρομές. Πού θεωρείτε ότι θα εμφανίζεται 
συσσώρευση νερού και πού απαγωγή (μείωση της στάθμης); 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Συγκρίνετε τον Μαιανδρικό λόγο στις διάφορες διαδρομές. Πού θεωρείτε ότι θα εμφανίζεται 
συσσώρευση νερού και πού απαγωγή (μείωση της στάθμης);
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Ποιος από τους δύο παράγοντες θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικός στην τελική διαμόρφωση 
της εικόνας μιας πλημμύρας στην περιοχή και γιατί;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Πίνακας Ι. Παράμετροι μήκους και υπολογισμός Μαιανδρικού λόγου

1-2

2-3

3-4
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7. Συμπληρώνεται ο Πίνακας I.
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Α. Η επίδραση της κλίσης στην πλημμυρική παροχή

Κατά την κάθοδο του νερού η δυναμική του ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια και 
ενέργεια διάβρωσης. Ο ρυθμός καθόδου, δηλαδή η κλίση, διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στον 
ρυθμό αύξησης της κινητικής ενέργειας του νερού. Επομένως, η ταχύτητα του νερού εξαρτάται από 
την κλίση κατά μήκος της ροής. Η κλίση αυτή, γενικά, δεν ταυτίζεται με την τοπογραφική κλίση (Δh/
Δx), αλλά η μέγιστη τιμή της την προσεγγίζει (Σχήμα 1). Στον κατάλληλο προσανατολισμό μπορεί να 
θεωρηθεί ότι κατά την ευθυγράμμιση, η κλίση πλησιάζει την τοπογραφική κλίση.

Κλίση στην ευθυγράμμιση της διαδρομής: Δh/Lv
Κλίση κατά μήκος παρατηρούμενης ροής (Μαιανδρισμός): Δh/Ls

Για ίδιο Δh, αφού Ls>Lv, ισχύει ότι:
Κλίση στην ευθυγράμμιση>κλίση στον Μαιανδρισμό

Σχήμα 1. Μαιανδρισμός και ευθυγράμμιση της κοίτης μεταξύ δύο σημείων του ποταμού

Όταν σε ένα ρέμα αυξάνει η κλίση κατά μήκος ροής, τότε αυξάνει γρηγορότερα και η ταχύτητα 
ροής του νερού. Επομένως, οι ευθυγραμμίσεις αυξάνουν την ταχύτητα V και αν η διατομή S
παραμένει σταθερή (όπως στο Σχήμα 1), αυξάνουν και την παροχή Q, αφού ισχύει:

Q = S*V
Q: παροχή (m3/s), S: επιφάνεια διατομής (m2), V: ταχύτητα (m/s) 

Η αύξηση της παροχής νερού σημαίνει απαγωγή υδάτων, μείωση της στάθμης και αποφυγή 
υπερχείλισης. Αντίστροφα, η μείωση της παροχής σημαίνει συσσώρευση υδάτων και υπερχείλιση.
Άρα, οι ευθυγραμμίσεις που αποτελούν συνήθως ανθρώπινες παρεμβάσεις, ελαττώνουν τον 
κίνδυνο πλημμύρας στο εν λόγω τμήμα, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο στο αμέσως επόμενο.
Στην περίπτωση του φυσικού «Μαιανδρισμού» ενός ρέματος, η ίδια μεθοδολογία οδηγεί σε 
παρόμοια συμπεράσματα.

Η κλίση και ο Μαιανδρικός λόγος ρεμάτων
ως παράγοντες διαμόρφωσης της συμπεριφοράς τους 

σε πλημμυρικά επεισόδια
ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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Β. Ορισμός του Μαιανδρικού λόγου και επίδρασή του στην πλημμυρική απορροή

Ο Μαιανδρικός λόγος (Κ) είναι ο λόγος του μήκους του ρέματος (Ls) κατά τη ροή του από ένα 
σημείο σε ένα άλλο, προς το μήκος της ευθείας απόστασης μεταξύ των δύο σημείων (Lv) (Εικ.1).

K = Ls/Lv
Όταν η τιμή του είναι η μονάδα (1), τότε το ρέμα είναι «ευθυτενές». Όταν η τιμή του είναι 

μεγαλύτερη της μονάδας (1), σχηματίζονται αναδιπλώσεις και τελικώς μαίανδροι.

Εικόνα 1. Υπολογισμός του Μαιανδρικού λόγου με τη βοήθεια του λογισμικού “Google Earth”

Για λόγους απλοποίησης, θεωρούμε μια περιοχή ομοιόμορφη, όταν έχει πολύ μικρή 
τοπογραφική κλίση.

Η φυσιολογική αύξηση του λόγου (αύξηση του Ls για δεδομένο Lv) μειώνει, σύμφωνα με την 
πρώτη παράγραφο, την ταχύτητα του ρέματος και κατά συνέπεια την παροχή του.

Με άλλα λόγια, σε ομοιόμορφη και μικρή τοπογραφική κλίση, εάν ο Μαιανδρικός λόγος 
αυξάνει κατά την πορεία ενός ρέματος, τότε αυξάνει και ο κίνδυνος πλημμύρας. Αντίθετα, αν ο 
λόγος αυτός μικραίνει, τότε μειώνεται ο κίνδυνος. Στην πράξη και οι δύο παράγοντες (τοπογραφική 
κλίση και Μαιανδρικός λόγος) δρουν ταυτόχρονα και συνεχώς, καθιστώντας την εκτίμηση πολύ πιο 
περίπλοκη.

Προς διευκόλυνση των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στην εξαγωγή συμπερασμάτων 
προσφέρεται ο πίνακας του φύλλου εργασίας συμπληρωμένος και αναπτύσσεται το σκεπτικό των 
εκτιμήσεων.

Πίνακας Ι. Παράμετροι μήκους και υπολογισμός Μαιανδρικού λόγου

Διαδρομή
Υψομετρική 

διαφορά
Δh(m)

Ευθεία 
απόσταση

(Lv)

Πραγματική 
απόσταση

(Ls)

Τοπογραφική 
κλίση

(Δh/Lv)

Μαιανδρικός 
λόγος
(Ls/Lv)

1-2 19 1.25 1.37 0.015 1.09

2-3 24 1.38 1.56 0.017 1.13

3-4 14 1.49 1.54 0.009 1.03
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Από την πρώτη ανάγνωση του πίνακα (6η στήλη) φαίνεται ότι οι τιμές του Μαιανδρικού λόγου 
είναι πολύ κοντά στη μονάδα. Η παρατήρηση είναι συμβατή με τη γενική θέση των υπό εξέταση 
τμημάτων. Τα τμήματα αυτά βρίσκονται στο «στόμιο» της θεσσαλικής πεδιάδας, σε μια περιοχή 
όπου η ορεινή τοπογραφία κυριαρχεί έναντι της πεδινής. Σύμφωνα με την κατάταξη Rosgen 
αντιστοιχούν στον τύπο Α (Σχ. 56 στο Εγχειρίδιο: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΡΕΜΑΤΩΝ).

Θέτοντας την προϋπόθεση μιας σταθερής διατομής στις διάφορες διαδρομές (ισχύει μόνο 
προσεγγιστικά στα περισσότερα ρέματα) θα ανέμενε κάποιος ότι:

Οι τιμές της τοπογραφικής κλίσης (5η στήλη) στη διαδρομή 1-2 βαίνουν ελαφρώς (12%) 
αυξανόμενες προς τη διαδρομή 2-3. Αυτό σημαίνει ότι ευνοείται μια μικρή αύξηση της παροχής 
στη περιοχή 2-3. Δηλαδή, γύρω από την είσοδο στο τμήμα 2-3, ο κίνδυνος πλημμύρας μειώνεται. 
Αντίθετα, στο τμήμα 3-4 η τοπογραφική κλίση μειώνεται σημαντικά (57%), το ίδιο κατά συνέπεια 
και η παροχή. Επομένως, γύρω από την είσοδο στο τμήμα αυτό, ο κίνδυνος πλημμύρας αυξάνεται.

Οι τιμές του Μαιανδρικού λόγου στην 6η στήλη παρουσιάζουν, επίσης, μικρή διαφοροποίηση 
(<10%). Ωστόσο, από τις τιμές του πίνακα προκύπτει ότι γύρω από την είσοδο του τμήματος 2-3, ο 
Μαιανδρικός λόγος αυξάνει, επομένως η παροχή μειώνεται, άρα αυξάνει ο κίνδυνος πλημμύρας. 
Το αντίθετο συμβαίνει γύρω από την είσοδο του τμήματος 3-4. Εδώ ο Μαιανδρικός λόγος μειώνεται 
(πιο ευθύγραμμο τμήμα), η παροχή αυξάνεται και επομένως λιγοστεύει ο κίνδυνος πλημμύρας. 

Για το τμήμα αυτό του ρέματος (1-4) οι τιμές των στηλών 5 και 6 οδηγούν σε αντικρουόμενα 
αποτελέσματα, έτσι ώστε η τελική εικόνα να εξαρτάται από τον επικρατέστερο παράγοντα. 
Η εξέταση της ποσοστιαίας μεταβολής (%) στους δύο παράγοντες οδηγεί στην επικράτηση του 
παράγοντα «τοπογραφική κλίση».

Παρατήρηση: Φαίνεται ότι και στην περίπτωση του ΙΑΝΟΥ ο παράγοντας «μεταβολή της 
τοπογραφικής κλίσης» κυριάρχησε γενικά έναντι του παράγοντα «μεταβολή του Μαιανδρικού 
λόγου» στην περιοχή. Ο οικισμός Μουζάκι δεν υπέστη ζημιές από την ύψωση της στάθμης, αλλά 
από τη διάβρωση της όχθης. Αντίθετα, τα νερά υψώθηκαν και πλημμύρισαν την περιοχή μετά τον 
οικισμό.

Πράγματι, εξετάζοντας τη ροή και μετά το τμήμα 3-4, η κλίση μειώνεται τόσο που το νερό 
ρέει με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα. Επομένως, το ρέμα με την υπάρχουσα διατομή δεν μπορεί να 
απάγει τις τεράστιες ποσότητες νερού που μετέφεραν τα πριν το τμήμα 1-2, «ορεινά» τμήματά του. 

Φαίνεται ότι η μεταβολή του Μαιανδρικού λόγου (αναιμική ούτως ή άλλως στο τμήμα αυτό) 
δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσει από μόνη της την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων. Ίσως αυτό 
να είναι εφικτό μόνο στον κάμπο και κοντά στις εκβολές του ποταμού.

Η περίπτωση αποδεικνύει την πολυπλοκότητα του φαινομένου της πλημμύρας και τον πολύ-
παραγοντικό χαρακτήρα της. Λεπτομερέστατα αριθμητικά μοντέλα χρησιμοποιούνται σήμερα για 
τη δημιουργία σεναρίων πρόβλεψης.
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Αρίθμηση υδρογραφικού δικτύου - Λόγος διακλάδωσης

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
Να γνωρίσουν την έννοια του υδρογραφικού δικτύου και τη σημασία του στην εκδήλωση
της πλημμύρας.

Τύπος δραστηριότητας:
Συζήτηση, εργασία σε ομάδες

Διάρκεια:
1 διδακτική ώρα

Υλικά:
•	 Φορητός υπολογιστής (laptop), προβολέας ή εναλλακτικά, αντίγραφα του χάρτη της λεκάνης 

του ποταμού
•	 Χαρτί Α4
•	 Μαρκαδόροι 

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Αρίθμηση υδρογραφικού δικτύου κατά Strahler 
Ρέματα τα οποία δε δέχονται τα νερά μικρότερων κλάδων ρεμάτων ονομάζονται 1ης τάξης.
Σύνδεση δύο κλάδων ίσης τάξης δημιουργεί έναν νέο κλάδο της αμέσως επόμενης τάξης, δηλαδή 
σύνδεση δύο κλάδων 1ης τάξεως δημιουργεί ένα ρέμα 2ης τάξης, σύνδεση δύο κλάδων 2ης τάξεως 
δημιουργεί ένα ρέμα 3ης τάξης κ.ο.κ.
Όταν συμβάλλουν δύο ρέματα διαφορετικής τάξης, το ρέμα που προκύπτει έχει τάξη ίδια με την 
ανώτερη μεταξύ των δύο ρεμάτων, δηλαδή σύνδεση ενός ρέματος 1ης τάξης με ένα ρέμα 2ης τάξης, 
δίνει ρέμα 2ης τάξης, κ.ο.κ.
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Η τάξη ενός ρέματος ή ποταμού μπορεί να είναι από 1 έως 12. Το 80% των ρεμάτων ή ποταμών της 
γης είναι 1ης ή 2ης τάξης. Ο Αμαζόνιος είναι 12ης τάξης, ο Μιζούρι 10ης και ο Οχάιο 8ης τάξης.
Στην κατάταξη αυτή σημαντική παράμετρος για μια λεκάνη απορροής είναι ο λόγος διακλάδωσης 
(bifurcation ratio) των ρεμάτων της. Αυτός καθορίζει τη μορφή της λεκάνης και την αποστράγγισή 
της.
Ο λόγος διακλάδωσης Rb ορίζεται από τη σχέση:

Rb=(αριθμός ρεμάτων μιας τάξης)/(αριθμός ρεμάτων της επόμενης τάξης)

Στο παραπάνω σχήμα η λεκάνη απορροής διαθέτει 17 ρέματα πρώτης τάξης, 7 ρέματα δεύτερης 
τάξης, 2 τρίτης τάξης και 1 τέταρτης τάξης.
Για τον πρώτο λόγο διακλάδωσης έχουμε 17/7=2.43 
Κατόπιν διαιρούμε τον αριθμό ρεμάτων δεύτερης τάξης με τον αριθμό τρίτης τάξης 7/2=3.5 και τον 
αριθμό ρεμάτων τρίτης τάξης με τον αριθμό ρεμάτων τέταρτης τάξης 2/1=2
Προσθέτουμε (2.43+3.5+2)=7.93 και διαιρούμε με τον αριθμό των ομάδων 7.93/3=2.64
Ο λόγος διακλάδωσης για τη λεκάνη απορροής είναι 2.64 
Όσο μικρότερος είναι ο λόγος αυτός, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος πλημμύρας, αφού το νερό 
συγκεντρώνεται σε μια κοίτη, αντί να μοιράζεται σε πολλές.

Στάδια υλοποίησης
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Η πρόσφατη πλημμύρα στην περιοχή της Καρδίτσας. Προβάλλονται σελίδες από σχετικά άρθρα, με 
αναφορά στα ποτάμια και τα ρέματα της περιοχής που πλημμύρισε.

Ανάπτυξη δραστηριότητας
1. Ο/Η εκπαιδευτικός εξηγεί την έννοια της υδρολογικής λεκάνης και της αρίθμησης του 
υδρογραφικού δικτύου σύμφωνα με τη μέθοδο Strahler. Αναλύει τον τρόπο υπολογισμού του 
λόγου διακλάδωσης με συγκεκριμένο παράδειγμα.
2. Έπειτα παρουσιάζει το επισυναπτόμενο φύλλο εργασίας στον διαδραστικό πίνακα και κάνει 
εικονική ξενάγηση των μαθητών/τριών στον χώρο, χρησιμοποιώντας το “Google Earth”.
3. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες. Σε κάθε μία ομάδα δίνεται αντίγραφο του φύλλου 
εργασίας. Ζητείται από κάθε ομάδα να σχεδιάσει το υδρογραφικό δίκτυο σε ξεχωριστό φύλλο 
χαρτιού, να βρει την τάξη του κάθε ρέματος και να υπολογίσει τον λόγο διακλάδωσης. Στη συνέχεια 
συσχετίζουν τη συχνότητα των πλημμυρών με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Αναστοχασμός:
Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της και γίνεται συζήτηση.
Συγκρίνεται ο λόγος διακλάδωσης που βρέθηκε με αυτόν άλλων ποταμών και συζητείται ο βαθμός 
επικινδυνότητας σε σχέση με τις πλημμύρες.
Αναφέρονται και άλλοι παράγοντες που συντελούν στις πλημμύρες και γίνεται σύνδεση με το 
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο για την έρευνα με 
λέξεις - κλειδιά, όπως κλιματική αλλαγή, αποτελέσματα, πλημμύρες.
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
• Καρύμπαλης Ε., Τσόδουλος Ι., 2016, Σημειώσεις ποτάμιας μορφολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

- Τμήμα Γεωγραφίας 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Γεωλογίας

http://www.geo.auth.gr/

Λέξεις - κλειδιά:
υδρογραφικό δίκτυο, ταξινόμηση ρεμάτων, λόγος διακλάδωσης ρεμάτων

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Αλεξάκος Φώτης, Βλάχος Ιωάννης, Βούλγαρη Βάνα, Ευσταθίου Χρήστος, Μαγγίνα Ουρανία, Ντάγκα 
Χριστίνα, Ντάνης Αντώνιος, Σπανός Σεραφείμ

Σημείωση: Ο χάρτης έγινε με πρόσθεση του υδρογραφικού δικτύου της Ελλάδας σε υπόβαθρο ESRI. 
Όποιο σχολείο θέλει να δουλέψει για ποτάμι της περιοχής του, μπορεί να επικοινωνήσει με τον 
Χρήστο Ευσταθίου (cristeyst@gmail.com) για να λάβει τον αντίστοιχο χάρτη.
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Αρίθμηση υδρογραφικού δικτύου - Λόγος διακλάδωσης

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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1.	 Στον παραπάνω χάρτη παρουσιάζεται ένα τμήμα του ποταμού Πάμισου με τα ρέματα που τον 
τροφοδοτούν (τμήμα υδρογραφικού δικτύου). Βρείτε την τάξη του κάθε κλάδου σύμφωνα 
με αυτά που μάθατε στη θεωρία.

2. Σχεδιάστε σε μια κόλλα χαρτιού το τμήμα του υδρογραφικού δικτύου χρησιμοποιώντας
για τα ρέματα 1ης τάξης το κόκκινο χρώμα, για τα ρέματα 2ης τάξης το μπλε χρώμα, για τα 
ρέματα 3ης τάξης το πράσινο χρώμα, για τα ρέματα 4ης τάξης το μαύρο χρώμα, κ.ο.κ.

3.	 Γράψτε τον αριθμό ρεμάτων κάθε τάξης που βρήκατε:

Ρέματα 1ης τάξης: 

Ρέματα 2ης τάξης: 

Ρέματα 3ης τάξης: 

Ρέματα 4ης τάξης: 

………………………………………

4.	 Υπολογίστε τους λόγους διακλάδωσης χρησιμοποιώντας τον τύπο:

Rb=(αριθμός ρεμάτων μιας τάξης)/(αριθμός ρεμάτων της επόμενης τάξης)

Λόγος 1 = ρέματα 1ης τάξης / ρέματα 2ης τάξης = 

Λόγος 2 = ρέματα 2ης τάξης / ρέματα 3ης τάξης = 

Λόγος 3 = ρέματα 3ης τάξης / ρέματα 4ης τάξης = 

…………………………………………………………………………   …………
Υπολογίστε τον λόγο διακλάδωσης του ποταμού σαν μέσο όρο των λόγων που βρήκατε 
παραπάνω:
Λόγος διακλάδωσης = (Λόγος 1 + Λόγος 2 + Λόγος 3 + ……) / αριθμός λόγων = 

5.	 Ο Βίκος είναι ο ποταμός που διαρρέει το νότιο τμήμα του ομώνυμου φαραγγιού. Στο μέσο 
του φαραγγιού συναντά τον Βοϊδομάτη και στη συνέχεια ρέει προς τον κάμπο της Κόνιτσας 
σαν ένα ποτάμι. Στο σύστημα αυτό υπάρχουν δεκαεπτά ρέματα 1ης τάξης, τέσσερα 2ης τάξης 
και ένα 3ης τάξης. Βρείτε τον λόγο διακλάδωσης και συγκρίνετε τον λόγο αυτόν με τον λόγο 
που βρήκατε για τον δικό σας ποταμό. Ποια είναι τα συμπεράσματά σας σχετικά με τον 
κίνδυνο πλημμύρας σε κάθε έναν από τους δύο ποταμούς;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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Αρίθμηση υδρογραφικού δικτύου - Λόγος διακλάδωσης

ΤΑΞΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ Rb

1 8 8/2=4

2 2 2/1=2

3 1

11 Μέσος όρος=(4+2)/2=3

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Απαντήσεις στο φύλλο εργασίας
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Η λιθολογία του ποταμού

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
•	Να γνωρίσουν τη λιθολογία ενός ποτάμιου συστήματος.
•	Να καταγράψουν, να παρατηρήσουν και να ταξινομήσουν τα υλικά που θα βρουν 

στην κοίτη του ποταμού.
•	Να αξιολογήσουν τη σημασία των υλικών αυτών σε ένα πλημμυρικό φαινόμενο.

Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία στο πεδίο

Διάρκεια:
2 διδακτικές ώρες

Υλικά: 
Υποδεκάμετρο, ανεξίτηλος μαρκαδόρος, σακουλάκια, τσάντα μεταφοράς των δειγμάτων, 
σημειωματάριο, μολύβι

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Η λιθολογία του ποταμού
Η συνεχής πρόσκρουση των υλικών που
μεταφέρει το νερό του ποταμού (κόκκοι άμμου,
κροκάλες κ.λπ.) με τον πυθμένα και τα τοιχώματα
της κοίτης, προκαλεί τη λείανση της επιφάνειάς
τους, το στρογγύλεμα των γωνιών τους, καθώς 
και τη μείωση των διαστάσεών τους με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία υλικών με διάφορες 
κοκκομετρικές διαστάσεις.
Για τον λόγο αυτό ενδεικτικές του μήκους της διαδρομής που έχουν ακολουθήσει τα ποτάμια υλικά 
είναι οι διαστάσεις τους (διάμετρος των κόκκων) και το πόσο στρογγυλά είναι.
Υλικά που έχουν ακολουθήσει μικρές διαδρομές, είναι συνήθως μεγάλων διαστάσεων και γωνιώδη, 
ενώ αντίθετα υλικά που έχουν διανύσει μεγάλες αποστάσεις είναι συνήθως μικρότερων διαστάσεων 
και περισσότερο στρογγυλεμένα.
Μια ταξινόμηση των υλικών ανάλογα με τη διάμετρό τους είναι αυτή του πίνακα.
Επίσης, αναγνωρίζουμε και καταγράφουμε τα ανθρωπογενή φερτά υλικά (π.χ. μπετά, σίδερα,
οικοδομικά υλικά, σκουπίδια κ.λπ.), καθώς και την πιθανή πηγή προέλευσής τους.
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Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:

• Αφορμή για τη δραστηριότητα μπορεί να σταθεί μία πρόσφατη πλημμύρα στην περιοχή του 
σχολείου ή σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας.

• Ο/Η εκπαιδευτικός αναζητά στο διαδίκτυο και εντοπίζει εικόνες από διάφορα σημεία της 
κοίτης ενός ποταμού στα σημεία που αυτός έχει πλημμυρίσει, εστιάζοντας στα φερτά υλικά 
τα οποία απέθεσε (φυσικά και ανθρωπογενή) και τα προβάλλει στη μαθητική ομάδα.

• Μιλάμε για τη σχέση των πλημμυρών με την κλιματική αλλαγή.
• Προβάλλουμε εικόνες από κάθε κατηγορία φερτών υλικών, όπως δίνονται στην

παρουσίαση με τίτλο «Υλικά ποταμού», την οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του 
«Δευκαλίωνα: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» στη διεύθυνση: http://deukalion.sch.gr//
wp/wp-content/uploads/2022/3dra/dra23c.pdf

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
Στην αίθουσα προβολών παρουσιάζονται οι εικόνες που προαναφέρθηκαν, οργανώνονται οι
ομάδες, μοιράζονται τα υλικά και δίνονται οι οδηγίες.
Αφού έχει επιλεγεί το κατάλληλο πεδίο, οι μαθητές/τριες βαδίζουν κατά μήκος της όχθης του 
ποταμού για περίπου 100 μέτρα και κάνουν στάση ανά 10 μέτρα για να συλλέξουν υλικά από τις 
όχθες και την κοίτη του, φροντίζοντας να καλύψουν όσο περισσότερα μεγέθη και σχήματα.
Αριθμούν κάθε δείγμα και σημειώνουν στο μπλοκάκι τη θέση που το βρήκαν. Για άμμο, ιλύ (λάσπη) 
και άργιλο, χρησιμοποιούν τα σακουλάκια που δόθηκαν. Λόγω του μικρού τους μεγέθους, ιλύς 
και άργιλος θα αποτελέσουν μια κατηγορία. Για κάθε θέση σημειώνουν ποια είναι η επικρατούσα 
κατηγορία υλικού.
Ξεχωριστά, αναγνωρίζουν, φωτογραφίζουν και καταγράφουν τα ανθρωπογενή φερτά υλικά.
*Σημείωση: Η δραστηριότητα αποτελεί μια απλή προσπάθεια γνωριμίας των μαθητών/τριών με τις 
μεθόδους δειγματοληψίας και ταξινόμησης, που στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετες.

Πρόταση επέκτασης: Με το ποτάμιο υλικό που συγκεντρώθηκε, οι μαθητές/τριες θα μπορούσαν 
στην αυλή του σχολείου να δημιουργήσουν ένα σκαρίφημα του ποταμού, ή κάτι που να έχει σχέση 
με τη δραστηριότητα που έκαναν στο ποτάμι.

Αναστοχασμός:
Στο τέλος της άσκησης, ταξινομούν κατά σειρά μεγέθους τα δείγματα και προσπαθούν να 
ερμηνεύσουν την απόσταση που διάνυσαν και τη θέση τους στην κοίτη ή στις όχθες του ποταμού. 
Εξετάζουν το είδος και την ποσότητα των φερτών υλικών στα σημεία που πλημμύρισε το ποτάμι.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
•	 Καρύμπαλης Ε., Τσόδουλος Ι., 2016, Σημειώσεις ποτάμιας μορφολογίας, Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο - Τμήμα Γεωγραφίας 
•	 Λόζιος, Σ., Σούκης, Κ., Αντωνίου, Β., 2015. Γεωλογική χαρτογράφηση και ασκήσεις υπαίθρου. 

[ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο:
http://hdl.handle.net/11419/1278

Λέξεις - κλειδιά:
λιθολογία, φερτά υλικά, ποταμός

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Αλεξάκος Φώτης, Βλάχος Ιωάννης, Βούλγαρη Βάνα, Ευσταθίου Χρήστος, Μαγγίνα Ουρανία, Ντάγκα 
Χριστίνα, Ντάνης Αντώνιος, Σπανός Σεραφείμ
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Η λιθολογία του ποταμού

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η λιθολογία του ποταμού

1.	 Βαδίζετε κατά μήκος της όχθης του ποταμού για περίπου 100 μέτρα και κάνετε στάση ανά 10 
μέτρα για να συγκεντρώσετε υλικά που βρίσκετε στην κοίτη και στις όχθες του, γράφοντας 
πάνω σε κάθε ένα από αυτά αριθμούς, ξεκινώντας από το 1.

2.	 Παράλληλα, όσο βαδίζετε, σχεδιάζετε το σκαρίφημα της ροής του ποταμού. Για κάθε δείγμα 
που συλλέγετε, σημειώστε τη θέση του πάνω στο σκαρίφημα. Σε κάθε θέση, σημειώστε 
ποια είναι η κατηγορία του υλικού που υπερτερεί.

3.	 Καταγράψτε τα ανθρωπογενή υλικά που συναντάτε, φωτογραφήστε τα και σκεφτείτε για τις 
πηγές προέλευσής τους και τον ρόλο τους στην περίπτωση μιας πλημμύρας.

4.	 Σημειώστε στο σκαρίφημα τις θέσεις που πλημμύρισε το ποτάμι και παρατηρήστε το είδος 
των υλικών που αποτέθηκαν σε αυτές.

5. Έχοντας υπόψη τον παραπάνω πίνακα (με τα υλικά του ποταμού και το μέγεθος των
σωματιδίων), ταξινομήστε τα δείγματα που συλλέξατε, συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο 
πίνακα. Συμβουλευτείτε και τις παρακάτω χαρακτηριστικές εικόνες:

 
 Ογκόλιθοι                                                             

Κροκάλες
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Χαλίκια                                                                          Άμμος

Αρ. Δείγματος Διάμετρος (mm) Τύπος

Σημείωση: Εναλλακτικά, αντί για τη συλλογή δειγμάτων μπορεί να γίνει φωτογράφισή τους, έχοντας 
πάντα δίπλα σε κάθε δείγμα ένα υποδεκάμετρο για να φαίνεται το σχετικό μέγεθος του δείγματος.

Πρόταση: Με το ποτάμιο υλικό που συγκεντρώσατε, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε 
στην αυλή του σχολείου σας ένα σκαρίφημα του ποταμού, ή κάτι που να έχει σχέση με 
τη δραστηριότητα που μόλις ολοκληρώσατε στο ποτάμι.
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Πώς σχετίζεται το είδος του εδάφους  
με την πλημμύρα - Υδροπερατότητα

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνασίου.

 Παιδαγωγικοί στόχοι: 
Οι μαθητές/μαθήτριες:

• Να αντιληφθούν μέσα από πειραματισμό ότι ανάλογα με τη σύστασή τους τα διαφορετικά
είδη εδάφους συγκρατούν διαφορετική ποσότητα ύδατος, και ότι το νερό περνά με 
διαφορετική ταχύτητα από αυτά (υδροπερατότητα).

•	 Να γνωρίσουν την έννοια του πορώδους και πώς αυτή συνδέεται με την υδροπερατότητα.
• Να συζητήσουν και να συμπεράνουν το πώς εδάφη με διαφορετική υδροπερατότητα 

μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη ενός πλημμυρικού φαινομένου.
• Να συνεργάζονται σε ομάδες.

Τύπος δραστηριότητας:
Πειράματα

Διάρκεια:
1 - 2 διδακτικές ώρες

Υλικά:
• Νερό
•	Πλαστικά μπουκάλια
•	Ογκομετρικοί κύλινδροι
•	Χωνιά
•	Ζυγαριά
•	Στατήρες
•	Ρολόι ή χρονόμετρο
•	4 διαφορετικά υλικά που υπάρχουν σε εδάφη: χαλίκι, χοντρή άμμος, ψιλή άμμος, πηλός

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Η ταξινόμηση των εδαφών με βάση τη διάμετρο των κόκκων, σύμφωνα με το Ενοποιημένο Σύστημα 
Ταξινόμησης, είναι:
Ογκόλιθοι ή και λίθοι (>300 mm)
Κροκάλες (75-300 mm)
Χάλικες (4,5-75 mm)
Άμμος (0,075-4,75 mm)
Ιλύς (0,002-0,075 mm)
Άργιλος (<0,002 mm)
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Tα εδάφη είναι συνήθως μείγματα των προηγούμενων κατηγοριών, από χαλίκια και κάτω.
Η ιδιότητα των εδαφών να επιτρέπουν στο νερό να περνά από αυτά, με διαφορετική ευκολία 
ανάλογα με το είδος τους, λέγεται υδροπερατότητα. Η υδροπερατότητα εκφράζεται ποσοτικά 
από τον συντελεστή υδροπερατότητας (Κ), ο οποίος δείχνει την ταχύτητα κίνησης του νερού μέσα 
από τον γεωλογικό σχηματισμό και μετράται με μονάδες ταχύτητας (m/sec). Η υδροπερατότητα 
αυξομειώνεται ανάλογα με το σύνολο των κενών διαστημάτων, τους πόρους δηλαδή, που υπάρχουν 
ανάμεσα στους κόκκους του υλικού.
Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν η υδροστατική πίεση, η βαρύτητα και το είδος του πετρώματος.
Η υδροπερατότητα σχετίζεται και με την ανάπτυξη των φυτών, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει η σχέση 
με τις πλημμύρες. Είναι ευνόητο ότι όσο μικρότερη υδροπερατότητα έχει η κοίτη των ποταμών 
και επομένως όσο πιο περιορισμένη η είσοδος του νερού στα παρακάτω στρώματα, κάτω από 
παρόμοιες συνθήκες, τόσο ευκολότερη είναι και η πρόκληση μιας πλημμύρας.
Το πορώδες είναι μια ιδιότητα που έχει σχέση με τους πόρους των εδαφών, δηλαδή τα κενά 
διαστήματα που υπάρχουν ανάμεσα στους κόκκους. Τα κενά διαστήματα αυτά έχουν νερό και 
αέρα. Αν γεμίσουμε όλο τον όγκο του εδάφους με νερό, και διαιρώντας τον όγκο του νερού που 
χρησιμοποιήθηκε με τον όγκο του υλικού, παίρνουμε τον λόγο του πορώδους και μπορούμε να 
συμπεράνουμε συγκριτικά και την ευκολία με την οποία περνάει το νερό.
 
Στάδια υλοποίησης:
Α) Η δραστηριότητα ξεκινάει δείχνοντας στη μαθητική ομάδα τη φωτογραφία με τη λακκούβα και 
γίνεται η ερώτηση: «Γιατί, ενώ έχει βρέξει πριν δύο μέρες, ένα τμήμα του εδάφους είναι στεγνό, 
ενώ κάποιο άλλο διατηρεί νερό; Τι μπορεί να συμβαίνει;»

Στη συζήτηση, γίνονται δεκτές διάφορες απόψεις π.χ. εκείνη η περιοχή με το νερό έχει περισσότερο 
βάθος.
Αν δεν προκύψει μέσα από τη συζήτηση, θέτουμε εμείς στη συνέχεια ερωτήσεις, όπως: «Μήπως το 
έδαφος σε εκείνα τα σημεία συγκρατεί περισσότερο νερό;»,
«Μήπως τα διαφορετικά είδη εδαφών συγκρατούν με διαφορετικό τρόπο το νερό;»

Β) Ζητούμε από τους/τις μαθητές/τριες να κάνουν τα εξής πειράματα, σύμφωνα με το Φύλλο 
Εργασίας (Δίνεται και Φύλλο Πληροφόρησης με παραδείγματα των πειραμάτων που κάναμε στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών): 
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•	 Να πάρουν ίδιο όγκο με διαφορετικά είδη εδάφους (που περιέχουν π.χ. πετραδάκια, χοντρή 
άμμο, ψιλή άμμο και πηλό), σε 4 κομμένα πλαστικά διαφανή μπουκάλια νερού, και να 
μετρήσουν την ποσότητα του νερού και τον χρόνο που χρειάζεται να περάσει το νερό από 
αυτά.
Για την προμήθεια των υλικών, εργαστηριακών και εδαφών, φροντίζει  ο/η εκπαιδευτικός. 
Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα σχηματιστούν θα είναι ο αριθμός των 
εργαστηριακών υλικών και η ποσότητα των χαλικιών, άμμου κ.λπ. Τα πλαστικά μπουκάλια 
νερού τα κόβουμε έτσι, ώστε να χωράνε 600 ml υλικού τουλάχιστον. Στην κάτω άκρη τους 
βάζουμε ένα ύφασμα, σαν αυτό που υπάρχει στις μπομπονιέρες (τούλι) για να συγκρατηθεί 
το υλικό που θα ρίξουμε.
Τα μπουκάλια τοποθετούνται στους στατήρες, με βαζάκια από κάτω για να συλλεχθεί το 
νερό. Για να προστεθεί το νερό στα μπουκάλια, χρησιμοποιούμε χωνιά.
Οι μαθητές/τριες βλέπουν ότι το νερό περνάει με διαφορετική ταχύτητα από τα διαφορετικά 
είδη εδαφών. Κάποια είδη αφήνουν πιο εύκολα να περάσει το νερό, όπως π.χ. τα χαλίκια 
στο πείραμα, ενώ ο πηλός δεν επιτρέπει σχεδόν καθόλου το πέρασμα. 
Τους λέμε ότι η ιδιότητα του εδάφους να επιτρέπει στο νερό να περνά από αυτό λέγεται 
υδροπερατότητα. Η υδροπερατότητα εκφράζεται ποσοτικά από τον συντελεστή 
υδροπερατότητας (Κ), ο οποίος δείχνει την ταχύτητα κίνησης του νερού μέσα από 
τον γεωλογικό σχηματισμό και μετράται με μονάδες ταχύτητας (m/sec).

•	 Στη συνέχεια βάζουμε σε 3 διαφανή δοχεία (βάζα ή ποτήρια ζέσεως) την ίδια ποσότητα σε 
όγκο π.χ. 300 ml τριών διαφορετικών υλικών (χαλίκια, χοντρή και ψιλή άμμος). Τους λέμε 
ότι θα προσθέσουμε με έναν ογκομετρικό κύλινδρο νερό στα τρία ποτήρια μέχρι το νερό να 
φθάσει στο ίδιο ύψος με τα υλικά και τους ζητάμε να προβλέψουν το αποτέλεσμα, δηλαδή 
πού θα είναι περισσότερο το νερό που θα προσθέσουμε και πού το λιγότερο. 
Κάνουμε το πείραμα και διαπιστώνουμε ότι περισσότερο νερό προσθέτουμε, εκεί που 
είναι μεγαλύτερη η υδροπερατότητα. Τους θέτουμε το ερώτημα, πού οφείλεται αυτό, και 
ακούμε τις απαντήσεις τους. 
Τους λέμε ότι αυτό σχετίζεται με τα κενά διαστήματα ανάμεσα στα σωματίδια των υλικών 
που ονομάζονται πόροι. Μεγαλύτερα σωματίδια σημαίνει και μεγαλύτερο όγκο κενών 
διαστημάτων, και έτσι εξηγείται η διαφορετική υδροπερατότητα. Αυτό ισχύει γενικά, 
κάποιες φορές όμως, οι πόροι μπορεί να μην επικοινωνούν μεταξύ τους, οπότε δεν ισχύει 
στην περίπτωση αυτή ότι το μεγάλο πορώδες σημαίνει και μεγάλη υδροπερατότητα.

•	 Τέλος συσχετίζουμε την υδροπερατότητα με τις πλημμύρες. Πού είναι πιο εύκολο να 
πλημμυρίσει, αν υποθέσουμε ότι στην κοίτη του ποταμού βρίσκονται διαφορετικά υλικά 
σαν αυτά που δοκίμασαν τα παιδιά στα πειράματα;
Στο Παράρτημα δίνονται οι διαφορετικές υδροπερατότητες για διαφορετικά είδη εδάφους 
για να έχει ο/η εκπαιδευτικός μια εικόνα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
• Γενική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία, Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου, Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας, Σέρρες, 2015
http://docplayer.gr/31813923-Geniki-kai-efarmosmeni-geologia.html
•	 Soil Permeability - Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations
https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706e/
x6706e09.htm
•	 Βίντεο: Porosity and Permeability
https://www.biologyonline.com/dictionary/permeability

Λέξεις - κλειδιά:
υδροπερατότητα, πόροι, πορώδες, ογκόλιθοι, κροκάλες, χαλίκια, άμμος, ιλύς, πηλός, άργιλος, 
έδαφος

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μουζακίου (Γραμμένος Κωνσταντίνος, Ζαμπάλου Στέλλα, Καλαμπαλίκη Χαρίκλεια, 
Μπαλατσού Γεωργία, Ντάνης Αντώνιος)
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Πώς σχετίζεται το είδος του εδάφους  
με την πλημμύρα - Υδροπερατότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είδος εδάφους και Υδροπερατότητα

Η υδροπερατότητα εκφράζεται ποσοτικά από τον συντελεστή υδροπερατότητας (Κ), ο οποίος 
δείχνει την ταχύτητα κίνησης του νερού μέσα από τον γεωλογικό σχηματισμό και μετράται 
με μονάδες ταχύτητας (m/sec).

Είδος εδάφους

10-2 - 10 Καθαρό χαλίκι

10-2 - 10-5 Καθαρή άμμος

10-2 - 10-5 Μείγματα καθαρής άμμου και χαλικιού

10-5 - 10-9 Πολύ λεπτή άμμος

10-5 - 10-9 Οργανική και ανόργανη ιλύς

10-5 - 10-9 Μείγματα άμμου, ιλύος και πηλού

10-5 - 10-9 Στρωματοποιημένα αποθέματα πηλού

10-9 - 10-12 Αδιαπέραστα από το νερό εδάφη

Συντελεστής υδροπερατότητας (m/s)
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1ο Πείραμα

1.	 Προσθέστε κατά σειρά στους ογκομετρικούς κυλίνδρους από 300 ml:
• Χαλίκια • Χοντρή άμμο • Ψιλή άμμο • Πηλό

2.	 Αδειάστε κάθε φορά το περιεχόμενο του ογκομετρικού κυλίνδρου στο πλαστικό μπουκάλι, 
ώστε να έχουμε 4 διαφορετικά είδη υλικών που περιγράφτηκαν παραπάνω.

3.	 Προσθέστε 300 ml νερό σε κάθε μπουκάλι. Προσπαθήστε να ρίξετε ταυτόχρονα τα νερά στα 
μπουκάλια.

4.	 Συμπληρώστε τον πίνακα και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Ποσότητα νερού σε ml που πέρασε από τα μπουκάλια και υπάρχει στο βάζο

Χρόνος
Υλικό εδάφους

Χαλίκια Χοντρή άμμος Ψιλή άμμος Πηλός

<1 min
20 min

Πώς σχετίζεται το είδος του εδάφους  
με την πλημμύρα - Υδροπερατότητα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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α) Πού πέρασε πιο γρήγορα και το περισσότερο νερό;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β) Πού πέρασε πιο αργά και το λιγότερο νερό;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

γ) Τα σωματίδια (κόκκοι) ποιανού υλικού είναι μεγαλύτερα; Μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα 
ότι όσο μεγαλύτερα τα σωματίδια τόσο πιο εύκολα περνά το νερό;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

δ) Τι έγινε τo υπόλοιπο νερό;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2ο Πείραμα

1.	 Σε τρία βαζάκια προσθέστε ίση ποσότητα σε ml (300 ml) χαλικιών, χοντρής άμμου και ψιλής 
άμμου. Προσθέστε χρωματισμένο νερό μέχρι αυτό να φτάσει στην επιφάνεια του υλικού. 
Πόσο νερό χρειάστηκε για το καθένα;

Ποσότητα νερού σε ml που χρειάζεται μέχρι την επιφάνεια των υλικών

Υλικό Χαλίκι Χοντρή άμμος Ψιλή άμμος

ml νερού

2. Συμπληρώστε τον πίνακα και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

217



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Η ποσότητα του νερού που χρειάζεται, στην πράξη γεμίζει τους κενούς χώρους (πόρους) που 
υπάρχουν ανάμεσα στους κόκκους των υλικών. 

α) Ποιο είδος υλικών χρειάστηκε περισσότερο νερό;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β) Πού υπάρχουν οι μεγαλύτεροι κόκκοι;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

γ) Συγκρίνετε τα αποτελέσματα με το προηγούμενο πείραμα. Μπορούμε να πούμε ότι οι μεγαλύτεροι 
κόκκοι συνεπάγονται και μεγαλύτερους πόρους και ευκολία στη διέλευση του νερού; (Ναι ή όχι;)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

δ) Αν υποθέσουμε ότι η κοίτη του ποταμού είναι στρωμένη με τα τρία αυτά διαφορετικά είδη 
χωμάτων, πού είναι πιο πιθανόν να πλημμυρίσει;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ενδεικτικά Πειράματα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου

1ο Πείραμα

Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνεται μια στιγμή πειράματος, το οποίο είχε ως εξής:
Σε 4 διαφορετικά κομμένα πλαστικά μπουκάλια νερού τοποθετήθηκαν από 300 ml εδάφους με 
διαφορετικό είδος κόκκων εδάφους.
Προστέθηκε στη συνέχεια 300 ml νερού σε κάθε μπουκάλι και παρατηρήθηκε ο όγκος του νερού 
που πέρασε, αλλά και έμεινε στα μπουκάλια σε συνάρτηση με τον χρόνο. Παρακάτω καταγράφονται 
τα αποτελέσματα:

Το νερό που πέρασε ή υπάρχει στο βάζο

Χρόνος Κόκκοι >4 mm Κόκκοι 2-4 mm Κόκκοι 1-2 mm Κόκκοι 0,5-1 mm

<1 min
Πέρασε σχεδόν 

όλο το νερό Σχεδόν το μισό
Δεν άρχισε να 

τρέχει στο βάζο
Δεν άρχισε να 

τρέχει στο βάζο

20 min 300 ml νερού 200 ml νερού 120 ml νερού 100 ml νερού

Τα υλικά μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί από εδαφολογικό εργαστήριο.
Παρατηρούμε ότι το νερό πέρασε πιο εύκολα από το έδαφος με τους μεγαλύτερους 
κόκκους σε σχέση με το έδαφος με τους μικρότερους κόκκους. Επίσης, αν βάλουμε 
πηλό σε ένα παρόμοιο μπουκάλι, ο πηλός παραμένει πρακτικά αδιαπέραστος από 
το νερό.

Πώς σχετίζεται το είδος του εδάφους  
με την πλημμύρα - Υδροπερατότητα

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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Συνέχεια του πειράματος χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά. Παρακάτω καταγράφονται τα 
αποτελέσματα:

ΧΩΜΑ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ ΞΑΝΘΙΑ ΑΜΜΟΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
3’

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
3’ 30’’

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
7’ 50’’

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
0’ 40’’

Στο βάζο πέρασαν 
230 ml

Στο βάζο πέρασαν 
260 ml

Στο βάζο πέρασαν 
220 ml

Στο βάζο πέρασαν 
275 ml

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
300 ml
-230 ml
70 ml

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
300 ml
-260 ml
40 ml

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
300 ml
-220 ml
80 ml

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
300 ml
-275 ml
25 ml
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2ο Πείραμα

Προσθέτουμε νερό χρωματισμένο σε όγκους 300 ml εδαφών, ώστε το νερό να φτάσει μέχρι 
την επιφάνεια των εδαφών. Στη φωτογραφία και στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται το νερό που 
χρειάστηκε.

Κόκκοι 1-2 mm Κόκκοι 2-4 mm Κόκκοι >4 mm
70 ml 75 ml 130 ml

Προσέχοντας τα 2 πειράματα παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτεροι είναι οι πόροι που σχετίζονται 
με το κενό διάστημα ανάμεσα στους κόκκους, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι κόκκοι και τόσο πιο 
εύκολα περνάει το νερό.

221



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Προσθέτουμε νερό μέχρι την επιφάνεια των διαφορετικών ειδών χωμάτων. Στο παρακάτω πινακάκι 
υπάρχει κατάταξη σύμφωνα με την ποσότητα που χρειάστηκε το νερό να φθάσει στην επιφάνεια.

Ξανθή άμμος Άσπρη άμμος
120 ml νερού 70 ml νερού 80 ml νερού

Απ’ ότι φαίνεται το αμμοχάλικο έχει περισσότερους κενούς χώρους (πόρους) από την άσπρη άμμο 
και αυτή με τη σειρά της περισσότερους από την ξανθή άμμο.

Άμμος ποταμού Μαύρη άμμος Έδαφος χωραφιού
100 ml νερού 70 ml νερού 80 ml νερού

Απ’ ότι φαίνεται η άμμος που πήραμε από ένα συγκεκριμένο τμήμα ποταμού έχει περισσότερους 
κενούς χώρους (πόρους) από το έδαφος του χωραφιού και αυτό με τη σειρά του περισσότερους 
από τη μαύρη άμμο.

*Προσοχή: Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα πειράματα πρέπει πρώτα να έχουν στεγνώσει 
καλά. Επίσης, επειδή τα διάφορα εδάφη αποτελούνται από μείγματα υλικών, τα αποτελέσματα 
σε άλλα πειράματα μπορεί να διαφοροποιούνται.

Αμμοχάλικο
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Καταγραφή σημείων παρατήρησης  
σε επίσκεψη πεδίου σε ποτάμι

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνασίου. 

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να παρατηρήσουν σημεία που έχουν σχέση με τη λειτουργία των ποτάμιων 
περιοχών, ως οικοσυστήματα.

•	 Να εντοπίσουν προβληματικά σημεία στη λειτουργία των ποταμών που έχουν 
δημιουργηθεί από ανθρώπινες παρεμβάσεις.

•	 Να παρατηρήσουν τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
•	 Να εντοπίσουν τις ζημιές ή τις πιθανότητες ζημιών που μπορούν να προέλθουν 

από πλημμυρικά φαινόμενα.
•	 Να κάνουν προτάσεις γι’ αυτά που θα παρατηρήσουν στους αρμόδιους φορείς 

μέσα από διαδικασίες διαλόγου και ενημέρωσης.

Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία πεδίου και επικοινωνία με αρμόδιους φορείς 

Διάρκεια:
4 διδακτικές ώρες (περιλαμβάνεται η επίσκεψη και η επεξεργασία των δεδομένων)

Υλικά:
• Έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), φωτογραφικές ψηφιακές μηχανές, βιντεοκάμερες
• Φύλλο εργασίας

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Το ερώτημα που τίθεται είναι «τι πρέπει να παρατηρήσουν οι μαθητές». Εφόσον το θέμα του 
συνολικού εκπαιδευτικού υλικού είναι οι πλημμύρες, η πρώτη απάντηση είναι να παρατηρήσουν 
θέματα που έχουν σχέση με αυτές. Αν έχει γίνει πλημμύρα σχετικά πρόσφατα, μπορούν να 
παρατηρήσουν αρκετές από τις συνέπειες και τα ζητήματα που προκύπτουν. Αν δεν έχει γίνει 
πρόσφατα, μπορούν να παρατηρήσουν χαρακτηριστικά της περιοχής που αυξάνουν την πιθανότητα 
πλημμύρας και να σκεφτούν τις πιθανές ζημιές που μπορούν να προέλθουν από αυτή.

Επειδή οι περισσότερες πλημμύρες σχετίζονται με υδάτινα ρέματα (χειμάρρους, ποταμούς κ.λπ.) 
η επίσκεψη πεδίου προτείνεται να γίνει σε κοντινή περιοχή με ποτάμι ή χείμαρρο. Η εκπαίδευση 
για τις πλημμύρες πρέπει να έχει τοπικό χαρακτήρα, αφού έτσι αυξάνεται και το ενδιαφέρον 
των μαθητών/τριών. Επιπλέον, είναι πιο εύκολο να εστιαστούν οι παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά του πεδίου, ώστε να υπάρχει καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης, των πιθανών 
κινδύνων και της υπάρχουσας προστασίας.
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Αφού εντοπιστεί η περιοχή επίσκεψης, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει, είναι η αρχική 
καταγραφή σημείων από τον/την εκπαιδευτικό.
Σημείωση: Η καταγραφή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
Α) Ένας τρόπος καταγραφής της επίσκεψης δίνεται μέσω της δραστηριότητας με θέμα: «Καταγραφή 
επίσκεψης σε πεδίο με χρήση smartphone», την οποία μπορείτε να συμβουλευθείτε.
Β) Ένας δεύτερος τρόπος είναι να γίνει ένα σκαρίφημα της περιοχής επίσκεψης, όπως φαίνεται και 
στο συνοδευτικό υλικό της δραστηριότητας και να τοποθετηθούν με διάφορους τρόπους (λέξεις, 
ζωγραφιές) τα σημεία ενδιαφέροντος.

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός έχοντας ως οδηγό την παρουσίαση «Σημεία ενδιαφέροντος για 
φωτογραφική αποτύπωση, ζωγραφική και επεξεργασία» (συνοδεύει τη δραστηριότητα) 
που έχει κάποια γενικά στοιχεία, πρέπει να επισκεφθεί πριν τους/τις μαθητές/τριες 
τον χώρο επίσκεψης στην ποτάμια περιοχή, να καταγράψει συνθήκες και αντικείμενα που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον και να εστιάσει την ενημέρωση σ’ αυτά. 

•	 Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταγράψουν και να παρατηρήσουν οι μαθητές/τριες στην 
επικείμενη επίσκεψη πεδίου, θα αναλυθούν στην παρουσίαση αυτή. Όμως η πρόταση είναι, 
να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/τριες να καταγράψουν και ό,τι άλλο τους κάνει εντύπωση. 
Ενδεχόμενα να εντοπίσουν πράγματα που έχουν διαφύγει από τον/την εκπαιδευτικό. 
Από την άλλη, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε, τι άλλο τραβάει την προσοχή των 
μαθητών/τριών.

•	 Επιπλέον, αξιοποιώντας το γενικό φύλλο εργασίας, μπορεί να γίνει προσαρμογή του, 
αφαιρώντας και προσθέτοντας στοιχεία που αξίζουν να παρατηρηθούν.

Στο θέμα των ποτάμιων πλημμυρών και των κινδύνων τους, όμως, στις σύγχρονες προτάσεις 
που γίνονται, εκτός από την αντιπλημμυρική προστασία, τονίζονται ζητήματα που έχουν σχέση με 
τις χρήσεις γης και τη διαχείριση των χώρων, όπως και τη διατήρηση των υγρότοπων και των 
οικοσυστημάτων γενικά. Έτσι, λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες, όπως η ποιότητα του νερού και 
του αέρα, το κλίμα, οι υπηρεσίες αναψυχής που παρέχονται σε πόλεις (κοντά σε τέτοια 
οικοσυστήματα) π.χ. χώροι περιπάτων, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η αισθητική
κ.λπ.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολύπλοκα ζητήματα που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις 
στα πεδία, τα οποία παρουσιάζουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά, και για τη διευκόλυνση των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων, σημειώνουμε το εξής:

•	 Πολύ σημαντική είναι η χρήση της αρχικής παρουσίασης power point που προτείνει τα
θέματα παρατήρησης σχετικά με τις ποτάμιες πλημμύρες και τα υδάτινα ρέματα. Αυτή 
μπορεί να επικαιροποιείται από εργασίες σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων που έχουν 
ήδη επισκεφθεί κάποιο πεδίο. Κάθε σχολείο που θέλει να συμβάλει, θα στέλνει μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μουζακίου 2 ηλεκτρονικά αρχεία. Το ένα θα 
αφορά την καταγραφή του χώρου επίσκεψης (αρχείο kml) με χρήση smartphone και σχετικού 
προγράμματος GPS και το άλλο μια παρουσίαση με τα θέματα που παρατηρήθηκαν στην 
επίσκεψη πεδίου με τις σχετικές πληροφορίες. Επίσης, μπορεί να σταλεί το σκαρίφημα με τα 
στοιχεία παρατήρησης, αν έχει προτιμηθεί αυτός ο τρόπος καταγραφής. Αυτά τα αρχεία θα 
χρησιμεύσουν για τον εμπλουτισμό της παρουσίασης, αλλά θα είναι και δημοσιευμένα 
παραδείγματα σχετικών εργασιών.

Τέλος, επειδή η αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, 
μιας και υπάρχουν πολλές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και οι προτάσεις που γίνονται θίγουν
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συμφέροντα ανθρώπων και δίνουν διαφορετικούς βαθμούς προστασίας, προτείνεται η επίσκεψη 
και συζήτηση με διάφορους σχετικούς φορείς, όπως Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Υπηρεσίες σχετικές με αντιπλημμυρικούς σχεδιασμούς, τμήματα Πολιτικής Προστασίας κ.λπ.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες μπορούν να συμβουλευτούν το άρθρο «Παραδείγματα
Φυσικής  Μηχανικής για ρέματα, με υλικά και μεθόδους φυσικά προς το περιβάλλον» του Ιστολογίου 
«Γεωμυθική» για παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων.
Μπορούν, επίσης, να συμβουλευτούν τη «Μονάδα Ποιότητας Ποτάμιων Συστημάτων του Τομέα 
Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ», αν θέλουν να εκτιμήσουν τη ζωή 
και την ποιότητά της, εξετάζοντας την ύπαρξη των μικρών οργανισμών στο ποτάμι.

Στάδια υλοποίησης:
Α. Σαν αφόρμηση στην τάξη γίνεται μια συζήτηση με ερωτήσεις, όπως:
«Έχετε ζήσει ή ακούσει για πλημμύρες στην περιοχή σας;»
«Ποιες ήταν οι συνέπειες;»
«Γνωρίζετε παράγοντες που ευνοούν ή μας προστατεύουν από τις πλημμύρες;»
Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει παραπομπή στον διαδραστικό ψηφιακό χάρτη του υλικού 
«Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες», το οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://
cutt.ly/bkmdyVp και να χρησιμοποιηθεί μία περίπτωση πλημμύρας από αυτές για αφόρμηση και 
συζήτηση με την ομάδα.

Β. Ο/Η εκπαιδευτικός με τη μαθητική του/της ομάδα αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν μία 
εκπαιδευτική επίσκεψη σε κοντινό ποτάμι για να επεξεργαστούν το θέμα των πλημμυρών.

•	 Γίνεται συζήτηση, κατανέμονται οι ρόλοι και οι εργασίες.
•	 Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και χρησιμοποιώντας  το  φύλλο εργασίας, επιλέγουν

τα θέματα που θα παρατηρήσουν και θα καταγράψουν (με όποιον από τους δύο τρόπους 
καταγραφής αποφασίσει η ομάδα).

•	 Οι ομάδες επισκέπτονται την περιοχή, παρατηρούν, αποτυπώνουν φωτογραφικά, με βίντεο 
ή με ζωγραφιές, θέματα που έχουν λάβει υπόψη από την παρουσίαση power point, μα και 
άλλα θέματα που τους τράβηξαν το ενδιαφέρον.

Γ. Στη συνέχεια προτείνεται να επισκεφθούν τον Δήμο, ή αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη 
για αντιπλημμυρική προστασία, να πάρουν πληροφορίες και να ανταλλάξουν απόψεις.

Δ. Μετά την επιστροφή στο σχολείο, ή σαν εργασία για το σπίτι, οι ομάδες των μαθητών/τριών 
επεξεργάζονται τις φωτογραφίες και δημιουργούν μια παρουσίαση power point.
Το αρχείο καταγραφής του χώρου επίσκεψης (όπως σημειώθηκε νωρίτερα στην Προετοιμασία - 
Υπόβαθρο) και το αρχείο παρουσίασης μπορούν  να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μουζακίου στη διεύθυνση: kpemou@gmail.com και θα 
δημοσιοποιείται σε ιστότοπο που αφορά τις πλημμύρες.

Ε. Τέλος, προτείνεται η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική κοινότητα, αλλά 
και σε άλλους εμπλεκόμενους, όπως γονείς, Δήμο, αρμόδιους φορείς. Η συνέχιση αντίστοιχων 
δράσεων των σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων είναι στην κρίση των ομάδων και του σχολείου.
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:

Φυσική Γεωγραφία - Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Εκδόσεις Δίσιγμα, 2011

«Παραδείγματα Φυσικής Μηχανικής για ρέματα, με υλικά και μεθόδους φυσικά προς το περιβάλλον»
στο Ιστολόγιο «Γεωμυθική»  

Working with Natural Processes / Evidence Directory Environment Agency, Horizon House, Deanery 
Road, Bristol, BS1 5AH  

Μονάδα Ποιότητας Ποτάμιων Συστημάτων / Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 
Επιστημών ΑΠΘ http://river.bio.auth.gr/language/el/environmental-education/το ποτάμι

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρες, ποτάμι, εργασία πεδίου, επίσκεψη, σημεία παρατήρησης, πανίδα, χλωρίδα, ζημιές, 
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, smartphones, διάβρωση, οικοσύστημα, διάβρωση, χώροι 
αναψυχής, πολιτιστικά μνημεία, σκουπίδια, καταστροφή περιουσίας, τοπία φυσικής ομορφιάς

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Βλάχος Γιάννης - Βούλγαρη Βάνα - Ευσταθίου Χρήστος - Ζαμπάλου Στέλλα - Μαγγίνα Ουρανία - 
Ντάγκα Χριστίνα - Ντάνης Αντώνης - Σπανός Σεραφείμ
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Οι ομάδες θα ασχοληθούν με τα εξής:
Α) Το ποτάμιο σύστημα και τα χαρακτηριστικά ροής του ποταμού
Β) Αντιπλημμυρικά έργα, έργα αναψυχής - δραστηριοτήτων και τοπία φυσικής ομορφιάς
Γ) Προβληματικά σημεία σε σχέση με την πιθανότητα πλημμυρικού φαινομένου
Δ) Ζημιές ή πιθανότητες ζημιών

Για την καλύτερη κατανόηση της δραστηριότητας, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε ως οδηγό 
το «Λεξικό όρων» που συνοδεύει το υλικό «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες».

Εάν κάποιο από τα παραπάνω θέματα, σας φανεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον, μπορείτε να 
το ερευνήσετε περαιτέρω. 

Α) Ποτάμιο οικοσύστημα - χαρακτηριστικά ροής ποταμού - γεωμορφολογικοί σχηματισμοί

1. Φυτοκάλυψη: Φωτογραφίστε φυτά που βρίσκονται στην κοίτη του ποταμού ή 
δίπλα σ’ αυτήν, εφόσον μπορείτε. Τα αναγνωρίζετε; Σημειώστε τα ονόματά τους: 

1.	 ……………………………………………… 6.	 ………………………………………………

2. ……………………………………………… 7.	 ………………………………………………

3.	 ……………………………………………… 8.	 ………………………………………………

4.	 ……………………………………………… 9.	 ………………………………………………

5. ……………………………………………… 10.	 ………………………………………………

Αν δεν τα γνωρίζετε, στείλτε τις φωτογραφίες των φυτών στο e-mail του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μουζακίου: 
kpemou@gmail.com κι εμείς θα σας απαντήσουμε για το όνομά τους.

2. Υδρόβιοι οργανισμοί: Μπορείτε να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τα ψάρια και τους άλλους 
οργανισμούς που υπάρχουν στην περιοχή του ποταμού που επισκέπτεστε; Τι είδη οργανισμών 
υπάρχουν;
Υδρόβια ζώα: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Υδρόβια φυτά: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Καταγραφή σημείων παρατήρησης  
σε επίσκεψη πεδίου σε ποτάμι

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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⃝ Ογκόλιθοι ή και λίθοι (>300 mm)
⃝ Κροκάλες (75-300 mm)
⃝ Χάλικες (4,5-75 mm)
⃝ Άμμος (0,075-4,75 mm)
⃝ Ιλύς (0,002-0,075 mm)
⃝ Άργιλος (<0,002 mm)

4. Ρύπανση: Περιγράψτε είδη των «σκουπιδιών» που βλέπετε να υπάρχουν στη ροή του ποταμού 
ή στις όχθες του. Από τι υλικό είναι αυτά τα «σκουπίδια»;

Από πλαστικό: ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Από χαρτί: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Από γυαλί: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Από μέταλλο: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Οργανικά: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Άλλο υλικό που δεν αναφέρεται παραπάνω: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Υπάρχουν απότομες μεταβολές (φυσικές και ανθρωπογενείς) της κλίσης στην κοίτη του ποταμού;                                  

Σημεία καμπής: εκεί όπου μια ομαλή κλίση του πυθμένα ενός δικτύου απορροής 
ή ενός ποταμού διακόπτεται απότομα και δημιουργείται ένα απότομο μέτωπο, 
δημιουργώντας έτσι μια υψομετρική διαφορά μεταξύ των δύο τμημάτων της 
κοίτης ενός ποταμού.

⃝ ΝΑΙ   ⃝ ΟΧΙ

6. Υπάρχουν φυσικά αναχώματα; Εννοούνται οι φυσικές αυξήσεις στο 
ύψος της όχθης του ποταμού.

⃝ ΝΑΙ   ⃝ ΟΧΙ

7. Υπάρχουν νησίδες κεντρικές ή πλευρικές μέσα στο ποτάμι;

⃝ ΝΑΙ   ⃝ ΟΧΙ

3. Ποιος είναι ο κυρίαρχος τύπος μεταφερόμενων υλικών στην κοίτη του ποταμού σας;
Σημειώστε την απάντηση που ταιριάζει (στην παρένθεση σας βοηθά το μέγεθος των κόκκων σε 
mm):

Οι νησίδες αυτές (νησιά) σχηματίζονται από υλικά που το ίδιο το
ποτάμι έχει μεταφέρει και αποθέσει κατά τις περιόδους αυξημένης
παροχής. Πρόκειται για χαλίκι και άμμο με κόκκους διαφόρων 
μεγεθών.
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8. Υπάρχουν μαίανδροι;

⃝ ΝΑΙ   ⃝ ΟΧΙ

Ο μαίανδρος είναι μια κλειστή στροφή σε ένα ποτάμι. 
Σχηματίζεται, όταν η κίνηση του νερού σε ένα ρεύμα διαβρώνει 
τις εξωτερικές τράπεζες και διευρύνει την κοιλάδα του.

9. Είστε σε δέλτα ποταμού; 

⃝ ΝΑΙ   ⃝ ΟΧΙ

Το δέλτα ενός ποταμού είναι γεωγραφικός σχηματισμός, ο
οποίος σχηματίζεται από την απόθεση υλικών που μεταφέρει
ένας ποταμός στην εκβολή του. Σ’ αυτή την περιοχή υπάρχει
στάσιμο ή νερό που κινείται με μικρή ταχύτητα. Το όνομά του 
σχετίζεται με την ομοιότητά του με το ελληνικό γράμμα Δ.

Β) Αντιπλημμυρικά έργα, έργα αναψυχής - δραστηριοτήτων και τοπία φυσικής ομορφιάς

Παρατηρήστε προσεκτικά το ποτάμι και τη γύρω περιοχή και σημειώστε:

ΕΡΓΑ ΝΑΙ ΟΧΙ

1. Υπάρχουν κανάλια εκτροπής - διώρυγες για απομάκρυνση του παραπανίσιου 
νερού που μπορεί να πέσει;

2. Υπάρχουν τεχνητά αναχώματα; 

3. Υπάρχουν σαρζανέτια - συρματοκιβώτια για την αποφυγή 
διαβρώσεων της όχθης; 

4. Υπάρχουν «κουρτίνες πρανών» για προστασία από 
κατολισθήσεις; Εννοούνται τα πλέγματα συγκράτησης 
βραχοπτώσεων ή τα πλέγματα σε βραχώδεις πλαγιές για 
να συγκρατούν πέτρες και ό,τι πιθανόν πέφτει.

5. Έχει γίνει φύτευση υδρόφιλων δέντρων στις όχθες του ποταμού και πιο δίπλα;
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6. Φαίνεται να έχει γίνει εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού;

7. Έχουν γίνει ήπια έργα σε καμένο δάσος γύρω από την περιοχή παρατήρησης;
Εννοούνται κορμοδέματα - κορμοφράγματα - κλαδοπλέγματα - υλοτομία 
παραρεμάτιων καμένων δένδρων και ρίψη αυτών στην κοίτη.

8. Φαίνεται τα φρεάτια και το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (νερών 
βροχής) να είναι καθαρά;

9. Υπάρχουν φράγματα ανάσχεσης πλημμυρικής
απορροής; Εννοούνται κορμοφράγματα,
φράγματα ξηρολιθοδομής ή σκυροδέματος
(μη συμβατά με το περιβάλλον).

10. Υπάρχουν λιμνοδεξαμενές για την αποθήκευση πλημμυρικών παροχών;

11. Υπάρχουν χώροι γύρω από το ποτάμι που θα μπορούσαν να κατακλυστούν 
χωρίς προβλήματα σε περίπτωση πλημμύρας; 

12. Χρησιμοποιούνται αυτοί οι χώροι για δημιουργία χώρων περιπάτου, αθλητικών 
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων;

13. Υπάρχει κάτι άλλο που νομίζετε ότι έγινε από ανθρώπους και προστατεύει από 
πλημμυρικά φαινόμενα;
Αν ναι, σημειώστε κάποια ενδεικτικά: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ) Προβληματικά σημεία σε σχέση με την πιθανότητα πλημμυρικού φαινομένου

Παρατηρήστε προσεκτικά το ποτάμι και τη γύρω περιοχή και σημειώστε:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ

1. Υπάρχει στένεμα της κοίτης του ποταμού σε κάποια σημεία;
Μπορείτε να μετρήσετε το πλάτος του ποταμού σε κάποια σημεία (θα σας βοηθήσει 
η δραστηριότητα με τίτλο «Μέτρηση πλάτους ποταμού»).

2. Υπάρχει μπάζωμα ρεμάτων;

3. Υπάρχουν σημάδια δασικών πυρκαγιών ή αποψίλωση δασικών εκτάσεων;

4. Υπάρχει αστικοποίηση και αδιαπέραστες επιφάνειες; 
Χρήσεις γης στη λεκάνη κατάκλυσης σημαίνει, εάν υπάρχουν 
κτήρια ή άλλες κατασκευές μέσα ή κοντά σε ρέματα, όχθες, κ.λπ.
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5. Υπάρχει απόρριψη υλικών πάσης φύσεως;

6. Υπάρχει φράγμα και κίνδυνος ατυχήματος από πιθανή κατάρρευσή του;

7. Υπάρχουν γέφυρες που δεν είναι καλά κατασκευασμένες;

8. Υπάρχουν φερτά υλικά που υποδηλώνουν πλημμυρικά φαινόμενα;
Εννοούνται κορμοί δέντρων στην κοίτη - παράσυρση ογκωδών αντικειμένων κ.ά.

9. Υπάρχουν Ιρλανδικές διαβάσεις;
Ιρλανδική διάβαση έχουμε, όταν ένα ρέμα με λίγο νερό
περνά πάνω από έναν δρόμο. 

10. Υπάρχουν σημάδια διάβρωσης στην περιοχή;

11. Αν υπάρχουν τεχνητά αναχώματα ή προστατευτικά της όχθης,
υπάρχουν σημεία φθοράς τους;

12. Υπάρχουν σημάδια κίνησης εδαφών;
Εννοούνται κατολισθήσεις, καθιζήσεις, λασπορροές, καταπτώσεις βράχων,
κάμψεις δέντρων.

13. Υπάρχουν άλλα σημεία στο ποτάμι ή γύρω από αυτό που θεωρείτε ότι είναι 
προβληματικά;
Αν ναι, σημειώστε κάποια ενδεικτικά: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Δ) Ζημιές ή πιθανότητες ζημιών

1. Παρατηρήστε τον χώρο που βρίσκεται γύρω από την ποτάμια περιοχή που επισκέπτεστε. 
Βγάλτε φωτογραφίες, ώστε να μπορείτε να δείτε τι υπάρχει και την πιθανότητα να επηρεαστεί από 
πλημμυρικό επεισόδιο. Αν υπάρχουν μαθητές/τριες με ικανότητα στο σχέδιο και τη ζωγραφική 
μπορούν να σχεδιάσουν την περιοχή. 
Κάποια σημεία που μπορεί να πληγούν ή ήδη πλήγηκαν είναι:

• Γεφύρια
• Βλάστηση
• Γεωργικές - κτηνοτροφικές - μελισσοκομικές καλλιέργειες
• Καταστροφές σπιτιών - κτηρίων - επιχειρήσεων 
• Δρόμοι - Σιδηροδρομικές γραμμές και γενικά υποδομές

2. Τι από αυτά που υπάρχουν, θα μπορούσε να καταστραφεί ή να υποστεί ζημιές; Και πώς θα 
μπορούσε να γίνει αυτό; Σημειώστε:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. Τι άλλο υπάρχει που δεν αναφέρεται και θα μπορούσε να καταστραφεί ή να υποστεί ζημιές; Πώς 
θα μπορούσε να γίνει αυτό; Τι ζητήματα μπορούν να υπάρξουν;
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Δραστηριότητες για τη λεκάνη απορροής ποταμού

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ - ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού και Α΄ - Β΄ τάξεων του Γυμνασίου. 
Με ανάλογη προσαρμογή μπορεί να υλοποιηθεί και σε μικρότερες τάξεις του δημοτικού και του 
νηπιαγωγείου. 

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

• Να κατανοήσουν τη θέση της λεκάνης απορροής στο φυσικό περιβάλλον.
• Να μάθουν πώς ορίζεται.
• Να γνωρίσουν τη γεωμορφολογία της.
• Να κατανοήσουν τι είναι και πώς σχηματίζονται  τα  ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. 
• Να γνωρίσουν το υδρογραφικό δίκτυο.
• Να μάθουν για τις χρήσεις γης στη λεκάνη απορροής.
• Να κατανοήσουν τι είναι ο κύκλος του νερού ή αλλιώς υδρολογικός κύκλος.
• Να καταλάβουν τις φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα.
• Να παρατηρήσουν, να διατυπώσουν ερωτήματα και να εξαγάγουν συμπεράσματα.
• Να συνεργαστούν σε ομάδες.

Τύπος δραστηριότητας:
Δραστηριότητες στην τάξη / Κατασκευές

Διάρκεια:
4 - 6 διδακτικές ώρες 

Υλικά:
•	 Χαρτί από εφημερίδα ή από περιοδικό
•	 Πλαστελίνη (χρώματα: καφέ, μπλε, πράσινο, πορτοκαλί κ.ά.)
•	 Χαρτόνι άσπρο, γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο
•	 Ξυλάκια χειροτεχνίας
•	 Λεπτό σύρμα
•	 Κόλλα υγρή, χαρτοταινία 
•	 Βαμβάκι
•	 Κλωστή ή λεπτή πετονιά
•	 Σελοφάν

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Χρειάζονται κάποιες γενικές γνώσεις της λεκάνης απορροής ποταμού.
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Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Προτού ξεκινήσει η εργασία παρουσιάζεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης το θεωρητικό 
μέρος που αφορά τη λεκάνη απορροής.
Για την παρουσίαση, χρησιμοποιούμε γεωφυσικό χάρτη, βίντεο και το λογιστικό Google Earth.

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων:
•	 Ορίζω τη λεκάνη απορροής (Φύλλο εργασίας 1)

Οι μαθητές/τριες οριοθετούν λεκάνες απορροής στον γεωφυσικό χάρτη.
•	 Κατασκευή λεκάνης απορροής ποταμού (Φύλλο εργασίας 2)

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, για να κατασκευάσουν τη λεκάνη και μπορούμε 
να τους δώσουμε τα παρακάτω ονόματα.
1η ομάδα: Τοπογράφοι / Σχηματίζουν και οριοθετούν τη λεκάνη.
2η ομάδα: Μετεωρολόγοι / Σχηματίζουν τα σύννεφα, τα κατακρημνίσματα. 
3η ομάδα: Ποταμός / Σχηματίζουν το υδρογραφικό δίκτυο.
4η ομάδα: Χρήστες / Σχηματίζουν τους τυχόν οικισμούς και άλλες χρήσεις γης της λεκάνης 
(καλλιέργειες, βοσκοτόπια, καταλύματα).

Αναστοχασμός:
Δουλεύουν ομαδικά, προβληματίζονται και δίνουν λύσεις, κάνουν βελτιώσεις και σχηματίζουν 
απόψεις και στάσεις συμπεριφοράς.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
• Το νερό στην πόλη https://water-polis.gr/
•	 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης, Βιντεομάθημα Α΄ Γυμνασίου «Τα ποτάμια μέρος 1ο»

https://www.youtube.com/watch?v=vg1JpB_K13A
•	 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης, Βιντεομάθημα Α΄ Γυμνασίου «Τα ποτάμια μέρος 2ο»

https://www.youtube.com/watch?v=omfUTbD7jP8
• Ο υδρολογικός κύκλος, The Water Cycle, Greek

https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/o-ydrologikos-kyklos-water
cycle-greek?qt-science_center_objects=0#4

• Γούλα, Μ.(2018), «Διερεύνηση του υδατικού ισοζυγίου του χειμάρρου Μουτσιαρίτη του
νομού Τρικάλων και η συμβολή στη Διδακτική Περιβάλλοντος», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λέξεις - κλειδιά:
λεκάνη απορροής, υδροκρίτης, ρέμα, παραπόταμος, ποταμός, υδρογραφικό δίκτυο, κύκλος του
νερού, υδρολογικός κύκλος, κατακρημνίσματα, εξάτμιση, διαπνοή, απορροή, χρήσεις γης  

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Γούλα Μαρία, εκπαιδευτικός, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μακρινίτσας
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«Ορίζω τη λεκάνη απορροής»

Αφόρμηση - Κείμενο:
Το νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος, στον οποίο οφείλεται η ζωή. Το νερό που βλέπουμε 
και χρησιμοποιούμε σχηματίζεται από τη βροχή, το χιόνι, το χαλάζι, τη δροσιά, την πάχνη (τα οποία 
ονομάζονται και ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα) που συγκεντρώνονται στην κοίτη της λεκάνης 
απορροής.

Αφού παρακολουθήσετε τα παρακάτω βίντεο, συζητήστε με τους/τις συμμαθητές/τριές σας για
τη λεκάνη απορροής ποταμού.
Πληροφορίες για τη λειτουργία της λεκάνης υπάρχουν και στο θεωρητικό πλαίσιο της δραστηριότητας
εργασίας.

•	 Το νερό στην πόλη https://water-polis.gr/

•	 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης, Βιντεομάθημα Α΄ Γυμνασίου «Τα ποτάμια μέρος 1ο»
https://www.youtube.com/watch?v=vg1JpB_K13A

•	 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης, Βιντεομάθημα Α΄ Γυμνασίου «Τα ποτάμια μέρος 2ο»
https://www.youtube.com/watch?v=omfUTbD7jP8

•	 Ο υδρολογικός κύκλος, The Water Cycle, Greek
https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/o-ydrologikos-kyklos
water-cycle-greek?qt-science_center_objects=0#4

Στη συνέχεια προσπαθήστε να υλοποιήσετε τις παρακάτω δραστηριότητες.

Δραστηριότητες για τη λεκάνη απορροής ποταμού

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
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«Κατασκευή λεκάνης απορροής ποταμού»

1η Ομάδα: Τοπογράφοι

Ορολογία - λέξεις κλειδιά: υδροκρίτης, ανάγλυφο λεκάνης, ψηλότερο σημείο, χαμηλότερο σημείο, 
στόμιο, κλίση λεκάνης

Βήμα 1ο:
Οι μαθητές/τριες της ομάδας σχεδιάζουν σε σκληρό χαρτόνι οροσειρές σε διάφορα ύψη. Για κάθε 
οροσειρά δημιουργούν και το αντίγραφό της. Έπειτα στερεώνουν τις οροσειρές το μπροστινό και 
το πίσω χαρτόνι για την κάθε μία με ένα κενό ανάμεσα. Στη συνέχεια τσαλακώνουν χαρτί από 
εφημερίδες ή περιοδικά κ.ά. και τα τοποθετούν το ένα πάνω στο άλλο στο κενό που υπάρχει 
ανάμεσα στο μπροστινό και πίσω μέρος της οροσειράς. Πρέπει να υπάρχει ψηλότερο και χαμηλότερο 
σημείο.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Δραστηριότητες για τη λεκάνη απορροής ποταμού
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Βήμα 2ο:
Στη συνέχεια καλύπτουν τις οροσειρές με λεπτό
στρώμα καφέ πλαστελίνης για να σταθεροποιηθούν. 
Μπορούν να αναμείξουν πολλά χρώματα πλαστελίνης
για να δείξουν τα διάφορα είδη εδαφών ή 
πετρωμάτων. Εναλλακτικά μπορούν να σχηματίσουν
την οροσειρά, εξαρχής, μόνο με πλαστελίνη.
Θα πρέπει να έχουν ορίσει το πιο ψηλό σημείο και 
το στόμιο της λεκάνης.

Βήμα 3ο:
Σε αυτό το στάδιο οι τοπογράφοι πρέπει να
σχηματίσουν τις διάφορες κλίσεις της λεκάνης
απορροής. Αυτό γίνεται τοποθετώντας χαρτί και
από πάνω πλαστελίνη. Στη συνέχεια με το 
πορτοκαλί χρώμα σχηματίζουν τον υδροκρίτη της 
λεκάνης.

ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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2η ομάδα: Μετεωρολόγοι

Ορολογία - λέξεις κλειδιά: ήλιος, σύννεφα, υετός (βροχή - χιόνι - χαλάζι), υψόμετρο, κλίμα, 
εξατμισοδιαπνοή (εξάτμιση + διαπνοή), συμπύκνωση

Βήμα 4ο:
Σχηματισμός ατμόσφαιρας και κατακρημνισμάτων 
Οι μαθητές/τριες κόβουν ένα στρόγγυλο σχήμα από το κίτρινο χαρτόνι και ζωγραφίζουν τον ήλιο. 
Κατόπιν το κολλούν σε ένα καλαμάκι και το τοποθετούν σε ένα σημείο στη λεκάνη.

Σχηματισμός σύννεφων
Για κάθε σύννεφο σχηματίζουν ένα γάμα (Γ) με ένα ξυλάκι και σύρμα. Σε κάθε γάμα (Γ) κρεμούν 
μία κλωστή ή πετονιά. Στη συνέχεια, κόβουν μικρά στρογγυλά κομμάτια από το γαλάζιο χαρτόνι και 
στο πάνω μέρος κάνουν μία μικρή τρύπα. Με την υγρή κόλλα κολλούν στο χαρτόνι λίγο βαμβάκι. 
Όταν σταθεροποιηθεί το βαμβάκι στα χαρτόνια, περνάμε την κλωστή ή την πετονιά και έπειτα τα 
κρεμάμε στα σχήματα γάμα (Γ).
Εναλλακτικά μπορούν να μην κάνουν το σχήμα γάμα (Γ), αλλά να κολλήσουν απευθείας τα χαρτόνια 
με τα σύννεφα στα καλαμάκια.
Οι μετεωρολόγοι θα πρέπει να τοποθετήσουν τα σχήματα με τα σύννεφα σε διάφορα σημεία στα 
βουνά της λεκάνης ανάλογα με το ύψος τους. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

240



3η ομάδα: Ποταμός

Ορολογία - λέξεις κλειδιά: κίνηση νερού - βαρύτητα, απορροή (επιφανειακή - υπόγεια), υδρογραφικό 
δίκτυο, ρέματα, ποταμός - κοίτη, παρόχθια περιοχή, στόμιο (έξοδος)

Βήμα 5ο:
Οι μαθητές/τριες με το μπλε χρώμα της πλαστελίνης σχηματίζουν τα ρέματα και το ποτάμι που 
σχηματίζεται από αυτά. Τα ρέματα να ξεκινούν από τις πλαγιές των βουνών και σχεδιάζονται με 
πιο λεπτές γραμμές πλαστελίνης. Το ποτάμι που σχηματίζεται πρέπει να «εκβάλει» στο στόμιο της 
λεκάνης. Με γκρι πλαστελίνη ορίζουν την παρόχθια περιοχή.

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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4η ομάδα: Χρήστες

Ορολογία - λέξεις κλειδιά: δάση, άγονες περιοχές, ανθρώπινη δραστηριότητα, οικισμοί, κτηνοτροφία, 
γεωργία, τουρισμός

Βήμα 6ο - τελευταίο:
Οι μαθητές/τριες της ομάδας αποφασίζουν τις χρήσεις της λεκάνης απορροής από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα, όπως οικισμοί, κτηνοτροφία, γεωργία κ.ά. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πράσινο 
χαρτόνι ή την πράσινη πλαστελίνη και να ορίσουν τις καλλιεργήσιμες και τις δασώδεις περιοχές. 
Σχηματίζουν δέντρα με το πράσινο χαρτόνι, τα κολλούν στα καλαμάκια και ορίζουν τη καλλιεργήσιμη 
περιοχή ή το δάσος. Παρόμοια μπορούν να κάνουν και για τις περιοχές που θεωρούν ότι υπάρχει 
κτηνοτροφία.
Επίσης, με το άσπρο χαρτόνι μπορούν να σχηματίσουν σπίτια ή άλλα κτίρια και να ορίσουν τον 
οικισμό ή μονάδες κτηνοτροφίας.

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Παρατηρήσεις: 
Α) Κάθε ομάδα υλοποιεί μόνη της το στάδιο κατασκευής για το οποίο είναι αρμόδια. Για κάθε ομάδα 
υπάρχουν λέξεις κλειδιά που αφορούν στοιχεία της λεκάνης απορροής, καθώς και διεργασίες που 
λαμβάνουν χώρα σε αυτήν. Οι λέξεις αυτές αποτελούν το θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να 
παρουσιάζει κάθε ομάδα και στα μέλη των άλλων ομάδων, καθώς κάνουν την κατασκευή. Με 
αυτό τον τρόπο κατανοούν όλοι/όλες τη λειτουργία της λεκάνης απορροής.
Β) Προτείνεται κάθε ομάδα να έχει προετοιμαστεί για το θεωρητικό μέρος που θα παρουσιάσει
κατά τη διάρκεια της κατασκευής, έχοντας κάνει έρευνα σε βιβλία, σε εκπαιδευτικές αφίσες, στο
διαδίκτυο, παρακολουθώντας σχετικά βίντεο. Να έχουν καθορίσει από πριν τον τρόπο της 
παρουσίασης της ομάδας τους και να μπορούν να εξηγούν τις λέξεις κλειδιά.
Γ) Για τη συγκεκριμένη κατασκευή χρησιμοποιούνται απλά υλικά που υπάρχουν συνήθως στα
σχολεία.
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Δραστηριότητες για τη λεκάνη απορροής ποταμού

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Υδροκρίτης (ή υδροκριτική γραμμή): 
Η νοητή γραμμή που οριοθετεί τη λεκάνη απορροής, περνώντας από κορυφές και ράχες συνδέοντας 
τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας της γης. Η υδροκριτική γραμμή αντιστοιχεί 
στην κορυφογραμμή εκείνη όπου τα επιφανειακά νερά κινούνται εκατέρωθεν προς διαφορετικές 
λεκάνες απορροής (Σχήμα 1).

Λεκάνη Απορροής (ή υδρολογική λεκάνη): 
Είναι μια περιοχή της επιφάνειας του εδάφους που την περικλείει ο υδροκρίτης στην οποία 
συγκεντρώνεται το νερό που προέρχεται από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Το νερό 
εμφανίζεται στη λεκάνη απορροής ως επιφανειακή απορροή αφού πρώτα έχουν αφαιρεθεί 
α) η εξατμισοδιαπνοή, β) η εδαφική υγρασία που κατακρατείται στην εδαφική κατατομή, γ) η 
κατείσδυσή του προς τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα (υπόγεια απορροή). Η κίνηση του νερού 
γίνεται σύμφωνα με το νόμο της βαρύτητας, δηλαδή από τις περιοχές με το μεγαλύτερο υψόμετρο 
προς τις περιοχές με το χαμηλότερο υψόμετρο. Η ποσότητα και η ποιότητα του νερού που ρέει 
εξαρτάται από:

•	 Το κλίμα της περιοχής
•	 Τον τύπο του εδάφους
•	 Το ανάγλυφο
•	 Τη βλάστηση
•	 Τις χρήσεις γης της λεκάνης

Σχηματίζεται ένα δίκτυο υδατορευμάτων (υδρογραφικό δίκτυο) διαφόρων τάξεων όπως ρυάκια, 
χείμαρροι, παραπόταμοι που κινείται προς το στόμιο (σημείο εξόδου της λεκάνης) το οποίο 
βρίσκεται στο χαμηλότερο υψόμετρο της λεκάνης. Στη συνέχεια καταλήγει σε ένα κεντρικό σύστημα 
το ποτάμι, που εκβάλει είτε σε μία λίμνη (εσωτερική λεκάνη) είτε στη θάλασσα (εξωτερική λεκάνη) 
(Σχήμα 1).
Πολλές φορές για πρακτικούς λόγους μία μεγάλη λεκάνη χωρίζεται σε μικρότερες λεκάνες, τις 
υπολεκάνες.
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Σχήμα 1: Οριοθέτηση λεκάνης απορροής σε γεωφυσικό χάρτη του λογισμικού Google Earth. Λεκάνη 
απορροής του χειμάρρου Μουτσιαρίτη που εκβάλλει στον Αχελώο ποταμό, ΠΕ Τρικάλων, Θεσσαλία

Η χώρα μας είναι χωρισμένη σε 14 Υδατικά Διαμερίσματα (Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών 
(Σχήμα 2).

Σχήμα 2:
Τα Υδατικά Διαμερίσματα
Πηγή: Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής. 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
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Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (Υετός): Είναι οι ποσότητες του νερού που πέφτουν από 
τα σύννεφα της ατμόσφαιρας στην επιφάνεια της γης σε μορφές, όπως η υγρή (βροχή, 
δροσιά) και η στερεή (χιόνι, χαλάζι, πάχνη). Τα κατακρημνίσματα προέρχονται από τους 
υδρατμούς της ατμόσφαιρας που σχηματίζονται κυρίως από την εξάτμιση του νερού. Η 
μορφή τους, επίσης, εξαρτάται από τον άνεμο, τη θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική 
πίεση της εκάστοτε περιοχής. Τα κατακρημνίσματα αποτελούν τη βασική συνιστώσα του 
υδρολογικού κύκλου. Τροφοδοτούν τα επιφανειακά ύδατα, ανανεώνουν τα αποθέματα 
της εδαφικής υγρασίας και εμπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς (Σχήμα 4).

Συμπύκνωση: Είναι η διεργασία της μετατροπής του αερίου σε υγρό (υγροποίηση) ή 
στερεό (απόθεση). Στην πραγματικότητα αποτελεί μια αλλαγή των φάσεων της φυσικής 
μορφής της ύλης και σχετίζεται με την αυξημένη πυκνότητα της ύλης (Σχήμα 4).
Στον αέρα της ατμόσφαιρας υπάρχουν υδρατμοί με διαφορετική θερμοκρασία που 
σχετίζονται με τον τόπο και την ώρα. Όσο μειώνεται η θερμοκρασία και ο αέρας γίνεται 
πιο ψυχρός, δεν μπορεί να συγκρατήσει όλους τους υδρατμούς που περιέχει. Τότε από 
τους υδρατμούς που περισσεύουν, σχηματίζονται σταγονίδια που συμπυκνώνονται σε 
υγρό και σχηματίζονται η ομίχλη και τα σύννεφα.

Διαπνοή: Είναι διεργασία η οποία γίνεται στα φυτά. Το νερό των φυτών προέρχεται από 
τα κατακρημνίσματα που πέφτουν στο έδαφος. Στη συνέχεια το νερό απορροφάται από 
το έδαφος με τις ρίζες τους, περνά στο αγγειακό τους σύστημα και φτάνει στα φύλλα, 
όπου στους πόρους (στόματα) υπό μορφή υδρατμών μεταβιβάζεται στην ατμόσφαιρα. 
Από τα στόματα των φυτών δεν εξέρχονται μόνο υδρατμοί, αλλά εισέρχεται το διοξείδιο 
του άνθρακα για να γίνει φωτοσύνθεση και στη συνέχεια εξέρχεται το οξυγόνο (Σχήμα 3).

Εξάτμιση: Είναι η διεργασία όπου το νερό μετατρέπεται από την υγρή στη αέρια κατάσταση 
(υδρατμοί). Εξάτμιση γίνεται στο επιφανειακό νερό του εδάφους, στους ποταμούς, στις 
λίμνες, στους ωκεανούς και στην κόμη των φυτών (Σχήμα 4).
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Σχήμα 3:
https://slideplayer.gr/slide/12137443/70/images/ 4/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A0%CE%9D%CE%9F%CE%97.jpg

Η διαφορά της διαπνοής από την εξάτμιση είναι, ότι τα κύτταρα των φυτών ελέγχουν την ποσότητα 
του νερού που διαπνέεται ανοιγοκλείνοντας τα στόμια. Τα στόμια ανοίγουν λιγότερο όταν λιγοστεύει 
το διαθέσιμο νερό στο φυτό (Σχήμα 4).

Το σύνολο των απωλειών του νερού της εξάτμισης από το έδαφος, από υδάτινες επιφάνειες και της 
διαπνοής των φυτών το ονομάζουμε εξατμισοδιαπνοή και χρησιμοποιείται μόνο για τις περιοχές 
που υπάρχει φυτοκάλυψη (Σχήμα 4).
Η εξατμισοδιαπνοή είναι μία συνεχόμενη διαδικασία και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
όπως:

•	 Την ηλιακή ακτινοβολία
•	 Τη θερμοκρασία
•	 Τη φύση της επιφάνειας που λαμβάνει χώρα η εξατμισοδιαπνοή
•	 Τη σύσταση του εδάφους και τη γεωφυσιολογία της περιοχής
•	 Την κλίση της επιφάνειας
•	 Την ποσότητα των κατακρημνισμάτων για εξάτμιση
•	 Τη βλάστηση της επιφάνειας (αγροτική, δασική, άγονη, βοσκότοποι)
•	 Την ταχύτητα του ανέμου
•	 Την πίεση των υδρατμών

Η εξατμισοδιαπνοή είναι από τις σημαντικότερες συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου.
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Απορροή: Ονομάζεται η κίνηση του νερού των κατακρημνισμάτων στη λεκάνη απορροής, από 
το ψηλότερο υψόμετρο στο χαμηλότερο. Η απορροή μπορεί να είναι μόνιμη ή παροδική. Επίσης 
χωρίζεται σε επιφανειακή και υπόγεια (Σχήμα 4).

Επιφανειακή απορροή: Είναι το ποσό των κατακρημνισμάτων που ρέει στην επιφάνεια με τη 
μεγαλύτερη κλίση και σχηματίζει το υδατογραφικό δίκτυο της λεκάνης και καταλήγει στο στόμιό 
της.

Υπόγεια απορροή: Είναι η ποσότητα του νερού που διηθείται στα κατώτερα στρώματα του
εδάφους. 
α) Μπορεί να εμφανιστεί ξανά στην επιφάνεια ως πηγή ή
β) Να διαπεράσει σε βαθύτερα υδροφόρα στρώματα, να φθάσει στους υπόγειους υδροφόρους 
ορίζοντες να προστεθεί στο υπόγειο νερό και να μετέχει στις κινήσεις του (κατείσδυση) 
συντηρώντας τον υδρολογικό κύκλο.

Ο κύκλος του νερού ή υδρολογικός κύκλος περιγράφει την κίνηση του νερού πάνω από την 
επιφάνεια της γης και κάτω από αυτή. Ο υδρολογικός κύκλος θεωρείται αέναος και συνεχής 
χωρίς αρχή και τέλος (Σχήμα 4).

Γενικός υδρολογικός τύπος:
κατακρημνίσματα → εξάτμιση → διαπνοή → διήθηση → απορροή → εξάτμιση

Υδατικό (υδρολογικό) ισοζύγιο είναι η μαθηματική έκφραση του υδρολογικού κύκλου μιας 
λεκάνης απορροής και ορίζεται από τον παρακάτω τύπο:

ΔQ = P − ET
ΔQ: τελική απορροή 
P: σύνολο κατακρημνισμάτων
ET: εξατμισοδιαπνοή
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Σχήμα 4:
https://prd-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/s3fs-public/styles/

full_width/public/thumbnails/image/water-cycle-schools-greek.jpg

Βιβλιογραφία:

•	 Βίγκλας, Π. (2007), Εισαγωγή στη μετεωρολογία. Μία εκπαιδευτική προσέγγιση. Μέρος 
Α: Βασικές έννοιες, Εκδόσεις ΚΠΕ Μακρινίτσας

•	 Ζαγγανά, Ε. (άνευ έτους), Υδροχημεία «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα», Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ΕΣΠΑ 2007-2013

•	 Θωμάτου, Άννα-Ακριβή, (2019), Ειδικά θέματα Υδρογεωλογίας, Πανεπιστημιακές 
Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών

•	 Λουκάς, Αθ. (άνευ έτους), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
•	 Μάρης, Φ. (άνευ έτους), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
•	 Παυλίδης, Θ. (2005), Δασική υδρολογία και υδάτινοι πόροι, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
•	 Στάθης, Δ. (1998), Τα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της Πίνδου από υδρολογική άποψη. 

(Doctoraldissertation)
•	 Ψιλοβίκος, Α. (2014), Οικοϋδραυλική, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
•	 Ψιλοβίκος, Α. (2020), Υδατικοί Πόροι, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

248

https://prd-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/s3fs-public/styles/full_width/public/thumbnails/image/water-cycle-schools-greek.jpg


Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Η δύναμη του νερού

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 παρατηρήσουν και να αξιολογήσουν το πεδίο.
•	 Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και την αισθητική τους.
•	 Να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία.
•	 Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες.
•	 Να εκφράσουν την οικολογική τους ταυτότητα.

Τύπος δραστηριότητας:
Κατασκευή μακέτας

Διάρκεια:
3 μήνες με δίωρη εβδομαδιαία απασχόληση

Υλικά:  
Eργαλεία:

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

•	 Πίνακας 80 Χ 120 cm
•	 Φελιζόλ 250 Χ 60 Χ 5 cm
•	 Υγρή κόλλα (Ξυλόκολλα), ράβδοι θερμοσιλικόνης
•	 Ξύλινα καλαμάκια, οδοντογλυφίδες 
•	 Γυψόγαζα, στόκος
•	 Σμυριδόχαρτο 
•	 Μαρκαδόρος κόκκινος, διορθωτικό, σπρέι καφέ και πράσινο
•	 Φίλτρα: μακετόχαρτο, δίχτυ, σφικτηράκια, δεματικά καλωδίων 
•	 Διακόσμηση: δεντράκια, ποτ πουρί, άμμος, πετραδάκια, πηλός - ηλεκτρόδια για γέφυρα, 

εκτύπωση πέτρας σε Α4
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•	 Φωτοβολταϊκό
•	 Ταινία LED, 2 σειρές LED μπαταρίας
•	 Κουμπιά πληκτρολογίου, κουτάκια, χαρτόνι για σπιτάκια και 

ανακυκλώσιμα/επαναχρησιμοποιούμενα υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
•	 Σαμπρέλα ποδηλάτου

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
1. Αναζήτηση ανάγλυφου της περιοχής (Google Maps) και φωτογραφικού υλικού από το διαδίκτυο 
για την πρότερη και τη μεταγενέστερη κατάσταση από την πλημμύρα. Εδώ η δραστηριότητα αφορά 
στο «πέρασμα» του Ιανού από το Μουζάκι.

2. Προμήθεια υλικών

Στάδια υλοποίησης: 
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Συζήτηση με τη μαθητική ομάδα για το «πέρασμα» του Ιανού από την περιοχή του Μουζακίου 
και τις επιπτώσεις του. Μέσα από την αναπόληση της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής 
προέκυψε η κατασκευή μακέτας. Μιας μακέτας που θα απεικονίζει την ισορροπία της φύσης και 
του ανθρώπου.

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
Χωρισμός σε δύο ομάδες:
Α) Αναζήτηση πληροφοριών για τη βασική δομή της μακέτας
Β) Αναζήτηση πληροφοριών για την πρόληψη πλημμυρών
Ομαδική επεξεργασία των δεδομένων και από κοινού λήψη απόφασης σχετικά με τη διαμόρφωση 
της μακέτας.

Κατασκευή μακέτας:
Τοποθετούμε πάνω στον πίνακα τα μέρη του φελιζόλ που διαμορφώσαμε, σύμφωνα με τον 
γεωφυσικό χάρτη της περιοχής την οποία επιλέξαμε να προσομοιώσουμε και τα κολλάμε με κόλλα 
ξύλου σε στρώσεις. Για τη στήριξή τους τοποθετούμε οδοντογλυφίδες/ξυλάκια βουτηγμένα στην 
ξυλόκολλα. Το φελιζόλ μπορεί να κοπεί με φαλτσέτα ή σιδηροπρίονο για μικρά ή μεγάλα μήκη 
αντίστοιχα (Εικόνες 1 & 2). 
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Εικόνα 1

Εικόνα 2

Στην περίμετρο της μακέτας προαιρετικά τοποθετούμε γυψόγαζα, στοκάρουμε και βάφουμε - εφόσον 
στεγνώσει - για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Αφού στεγνώσουν οι επιφάνειες που κολλήσαμε, με 
τη βοήθεια φαλτσέτας, συρματόβουρτσας ή άλλου αιχμηρού εργαλείου κάνουμε το ανάγλυφο τόσο 
της ξηράς όσο και του ποταμού. Λειαίνουμε τις επιφάνειες με χοντρό και στη συνέχεια με λεπτό 
γυαλόχαρτο, όπου κρίνουμε απαραίτητο. Τοποθετούμε τις λωρίδες σαμπρέλας (δρόμου), όπου 
χρειάζεται, με θερμοσιλικόνη ή με ξυλόκολλα. Τις στερεώνουμε με οδοντογλυφίδες και περιμένουμε
να στεγνώσουν. Ψεκάζουμε με αραιωμένη ξυλόκολλα την επιφάνεια που θα φαίνεται ως γη. Πεταχτά
βάζουμε άμμο, χαλικάκια, πετραδάκια και ξαναψεκάζουμε για να κολλήσουν. Βάζουμε την 
πρασινάδα και ξαναψεκάζουμε. Χρειάζεται αρκετό ψέκασμα και τουλάχιστον δύο ημέρες για να 
στεγνώσουν οι επιφάνειες καλά (Εικόνες 3 & 4). 
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Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Κολλάμε με ξυλόκολλα την πράσινη τσόχα για απομίμηση της γης. Για την αναπαράσταση 
των δρόμων πάνω σε αυτή χρησιμοποιήσαμε σαμπρέλα ποδηλάτου κομμένη σε λωρίδες και 
σμυριδόχαρτο ψιλό για μεγαλύτερες επιφάνειες, αφού σχεδιάσαμε σε αυτό τους δρόμους και τον 
χώρο στάθμευσης. Οι λευκές γραμμές για τον διαχωρισμό των θέσεων έγιναν με διορθωτικό. Για 
τον δημοτικό φωτισμό του οικισμού χρησιμοποιούμε ξυλάκια για στύλους και ψιλά φωτάκια LED 
που στερεώνουμε με σύρμα και δεματικά καλωδίων. Οι στύλοι τοποθετούνται κατά μήκος των 
κεντρικών δρόμων (Εικόνα 5).

Εικόνα 5

Κατασκευάζουμε τα σπιτάκια από πλαστικά κουτάκια στα οποία με θερμοσιλικόνη προσαρμόζουμε 
σκεπές. Οι λευκές σκεπές έγιναν από επαναχρησιμοποιούμενο κουτί, οι χρωματιστές από χαρτόνι. 
Τα μικρότερα σπιτάκια είναι πλήκτρα από πληκτρολόγιο ηλεκτρονικού υπολογιστή με κόκκινη 
σκεπή μετά από βάψιμο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Τα τοποθετούμε στη μακέτα και τα στερεώνουμε 
με θερμοσιλικόνη πάνω στην τσόχα (Εικόνα 6).

Εικόνα 6
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Κατασκευάζουμε την/τις γέφυρα/ες και άλλα στοιχεία της περιοχής, τα οποία κρίνουμε απαραίτητα. 
Στην παρούσα μακέτα το υλικό που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των γεφυρών είναι το 
φελιζόλ. Για την απομίμηση πέτρας εκτυπώνουμε σε αυτοκόλλητο χαρτί είδη κτισμένης πέτρας, 
το κόβουμε σύμφωνα με το περίγραμμα των γεφυρών και το κολλάμε στις αντίστοιχες επιφάνειες 
(Εικόνες 7 & 8). Καθαρίζουμε από τη μόνωση τα ηλεκτρόδια, τα λυγίζουμε με πένσα και τα 
τοποθετούμε ως κάγκελα στις γέφυρες.

Εικόνα 7

Εικόνα 8

Με ξυλάκια και χρησιμοποιώντας απογυμνωμένα ηλεκτρόδια για πόδια ή και ξυλάκια, φτιάχνουμε 
παγκάκια και τραπέζια για διάφορους υπαίθριους χώρους. Διαμορφώνουμε τους χώρους αυτούς. 
Ένας από αυτούς είναι ο χώρος αναψυχής, στον οποίο τοποθετούμε φωτοβολταϊκό για φωτισμό.
Διακοσμούμε με πράσινα δεντράκια, φτιαγμένα από παλιά πλαστική ανθοδέσμη, στα οποία 
κολλάμε μια οδοντογλυφίδα στη βάση με θερμοσιλικόνη και τα στερεώνουμε στη μακέτα. Με τον 
ίδιο τρόπο χρησιμοποιούμε και ως διακοσμητικά από ποτ πουρί.
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Την εξωτερική περίμετρο της μακέτας οριοθετούμε με σύρμα που στερεώνουμε με μεταλλικά 
κρικάκια στη βάση της (Εικόνα 9).

Εικόνα 9

Περιηγηθείτε και δείτε την ολοκληρωμένη μακέτα στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=_Hh7X4FNIO4

Συμβουλές:
Το απλό φελιζόλ τρίβεται πιο εύκολα (βοήθησε στη διαμόρφωση του βουνού).
Τα χρωματιστά σπρέι και η ρευστή κόλλα που χρησιμοποιείται για κατασκευές με χαρτί διαλύει το 
φελιζόλ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χρήση της θερμοσιλικόνης. Τοποθετούμε πολύ μικρή 
ποσότητα, γιατί το λιώνει.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ανακυκλώσιμα υλικά αντί για φελιζόλ, όπως χαρτόνια από 
κουτιά, λωρίδες χρησιμοποιημένου χαρτιού τα οποία κολλιούνται και βάφονται εύκολα.
Η ταινία LED είναι τοποθετημένη κατά μήκος του ποταμού και η μπαταρία είναι «κρυμμένη» κάτω 
από ένα σπιτάκι (αγορά). Οι δύο σειρές LED μπαταρίας προσαρμόστηκαν για το δημοτικό φωτισμό 
(στους στύλους) του οικισμού.
Αφήστε τη μαθητική ομάδα να εκφραστεί δημιουργώντας. Θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.

Αναστοχασμός:
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής οι μαθητές/τριες καλούνται να αξιολογήσουν τη διαδικασία 
και το τελικό αποτέλεσμα. Η ανατροφοδότηση που θα υπάρξει μπορεί να εφαρμοστεί προκειμένου 
να βελτιωθεί η αρχική μακέτα.
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
•	https://www.google.gr/maps/@39.425164,21.6657617,1229m/data=!3m1!1e3?hl=el
•	https://www.skai.gr/news/greece/ianos-karditsa-kommeno-sta-dyo-to-mouzaki-neessygklonistikes-

foto
•	https://www.tanea.gr/2020/09/19/greece/ianos-oi-katastrofes-sto-mouzaki-karditsas-apo-drone/
•	https://www.ethnos.gr/greece/article/124624/kakokairiaianossygklonistikeseikonesapodronekater

reysetokentroygeiasstomoyzaki
•	http://users.sch.gr/thanros/index.php?option=com_content&view=article&id=10:maketa&catid=3

:protoslido&Itemid=1
•	https://www.youtube.com/watch?v=iwL97TGVA78

Λέξεις - κλειδιά:
κατασκευή μακέτας, περιβάλλον, ποτάμια, γεφύρια

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Μαγγίνα Ουρανία, Βούλγαρη Βαΐα
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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
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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
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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.
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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
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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 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2η Περίπτωση: Ρούσσο 

Εικόνα 4Α      Εικόνα 4Β 

Εικόνα 5Α      Εικόνα 5Β 

Εικόνα 3Α
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2η Περίπτωση: Ρούσσο 

Εικόνα 4Α      Εικόνα 4Β 

 

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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Εικόνα 6Α     Εικόνα 6Β 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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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 
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Χρόνος παράδοσης - παρουσίασης ορίζεται η μία εβδομάδα. 
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Η βροχούλα που έγινε πλημμύρα. Το βροχόμετρο!

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
•	Να γνωρίσουν τον ρόλο της βροχής στα πλημμυρικά φαινόμενα.
•	Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη σημασία της βροχής.
•	Να αποκτήσουν νέες δεξιότητες κατασκευής πειραματικών διατάξεων.
•	Να εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό πείραμα.

Τύπος δραστηριότητας:
Η θεωρητική προσέγγιση πραγματοποιείται μέσα από online δραστηριότητες σύγχρονης και 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 
θεματικής.
Η προσέγγιση ολοκληρώνεται με ένα εργαστήριο κατασκευής βροχόμετρου με απλά υλικά για τη 
μέτρηση της στάθμης βροχής σε κανονικές και ακραίες συνθήκες κακοκαιρίας.
Η χρήση του συγκεκριμένου υλικού μπορεί να γίνει με την υποστήριξη των μελών της Παιδαγωγικής 
Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων χωρίς αυτή να θεωρείται 
απαραίτητη (Τ.Π.Ε., πείραμα, κατασκευή).

Διάρκεια:
4 διδακτικές ώρες (ελάχιστη διάρκεια για δραστηριότητες, κατασκευή, πείραμα)

Υλικά:
Οι δραστηριότητες που προτείνονται, σχεδιάστηκαν με το διαδικτυακό εργαλείο LearningApps.
org, μια εφαρμογή Web 2.0 για την υποστήριξη διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας με 
μικρές διαδραστικές ενότητες. Αυτές οι ενότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σε 
εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και για αυτοδιδασκαλία. Επίσης, το εργαλείο παρέχει στη δυνατότητα 
επιλογής γλώσσας την Ελληνική και την προβολή τους σε πλήρη οθόνη.

•	 Η/Υ, βιντεοπροβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο
•	 Πλαστική φιάλη κυλινδρικού σχήματος
•	 Κόφτης ή ψαλίδι με μυτερό άκρο
•	 Κολλητική ταινία/κόλλα
•	 Χάρακας διαφανής
•	 Μαρκαδόρος
•	 Κυκλική βάση από αδιάβροχο κόντρα πλακέ ή σκληρό πλαστικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό 

με σταθερή δομή
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Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Η βροχούλα που έγινε πλημμύρα. Το βροχόμετρο!» δημιουργήθηκε 
αξιοποιώντας τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 
και στοχεύει σε σύγχρονη και ασύγχρονη αξιοποίηση κατά το ένα μέρος και κατά το άλλο σε δια 
ζώσης βιωματικά εργαστήρια με μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, αλλά και Γυμνασίου. 
Η κατασκευή ενός οργάνου μέτρησης, όπως το βροχόμετρο, βοηθά στην ολόπλευρη κατανόηση 
του φυσικού φαινομένου και καλλιεργεί νευροκινητικές δεξιότητες μέσα από διαδικασίες, όπως: 
μετρώ, κόβω-κολλάω, στρίβω-ξεστρίβω, προσανατολίζω, ισορροπώ. Προτείνεται, λοιπόν, χωρίς 
να είναι απαιτούμενο να υλοποιηθεί σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας όπως π.χ.: ύπαιθρο, 
γήπεδο με τεχνητή βροχή, θερμοκήπιο κ.λπ.
Οι περισσότεροι άνθρωποι μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και μαθητές από όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης, θεωρούν ότι η κατασκευή επιστημονικών οργάνων είναι μια περίπλοκη διαδικασία 
που απαιτεί ειδικά υλικά και αυξημένες τεχνικές προϋποθέσεις. Αντιμετωπίζουν κατά συνέπεια τη 
λειτουργία τους και το αποτέλεσμα των μετρήσεων ως μη δεχόμενα αμφισβήτηση. Αποτέλεσμα 
της στάσης αυτής είναι η άκριτη αποδοχή αριθμητικών δεδομένων και η απουσία προϋποθέσεων 
καλής λειτουργίας.
Οι δράσεις έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ 
Πεταλούδων Ρόδου για να χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων των 
σχολείων σε δια ζώσεις συναντήσεις εντός της σχολικής μονάδας, αλλά και για εξ αποστάσεως 
εφαρμογή, για τα απομακρυσμένα νησιά που δεν υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής δια ζώσης, με 
εξ αποστάσεως υποστήριξη (τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τηλεδιάσκεψη) από την 
παιδαγωγική ομάδα του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά μια μελέτη 
του εκπαιδευτικού υλικού σίγουρα μπορεί να προετοιμάσει τους/τις εκπαιδευτικούς στην καλύτερη 
ανταπόκρισή τους απέναντι στη σχετική δράση.

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Η δραστηριότητα εντάσσεται στη θεματική ενότητα «Φροντίζω για το περιβάλλον» και ειδικότερα 
στην επιμέρους θεματική ενότητα «Φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία».
Σκοπός της είναι να ευαισθητοποιήσει μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς απέναντι στις φυσικές 
καταστροφές και ειδικότερα στα πλημμυρικά φαινόμενα, οπότε ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να 
αποτελέσει αφόρμηση της δραστηριότητας.

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
Οι δραστηριότητες που αφορούν το θέμα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Α) «Οδήγηση και Πλημμύρες», δραστηριότητες για μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) και
Β) «Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο - Οδηγίες προστασίας», δραστηριότητες για μαθητές/τριες 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο).
Είναι κατάλληλες για το γνωστικό επίπεδο των παιδιών, καθώς έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, 
ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ σε καθεμιά από αυτές δίνεται 
ανατροφοδότηση στους/στις μαθητές/τριες σε ατομικό επίπεδο με σήμανση χρώματος (πράσινο 
- σωστό, κόκκινο - λάθος), αλλά και επιβράβευση για την επιτυχή ολοκλήρωση λεκτικά και σε 
επίπεδο συμβόλου. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αυτο-αξιολόγησης, καθώς καταγράφεται 
η μαθησιακή πορεία του/της μαθητή/τριας σε ατομικό επίπεδο για κάθε διαδραστική ενότητα. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, αλλά και δια ζώσης, ικανοποιώντας την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Δεν 
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αποτελούν πλήρη μαθήματα ή εργασίες, αλλά πρέπει να ενσωματωθούν σε κατάλληλα σενάρια 
διδασκαλίας από τον/την εκπαιδευτικό.

Αναστοχασμός:
Συζήτηση (ερωτήσεις από τον/την εκπαιδευτικό, κ.λπ.)
Ερωτηματολόγιο από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
• Anna Dyer (2020). LearningApps.org - A Tool to Engage. Αναρτήθηκε στο: https://fltmag.com/
learningapps-a-tool-to-engage/, 2 Νοεμβρίου 2020. Προσπελάστηκε στις 9/6/2021. 

• What is LearningApps.org? About LearningApps.org στο: https://learningapps.org/about.php.    
Προσπελάστηκε στις 11/3/2021.

• Τ4Ε (2021). Εκπαιδευτικός σχεδιασμός μαθημάτων στην ΕξΑ σχολική εκπαίδευση, Ταχύρρυθμη
επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Τ4Ε). Ανακτήθηκε στις 16/5/2021
από τη Δράση 3 (Δ3), https://eclass.t4e.sch.gr. 

• Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αφίσα «ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ», στο: https://www.
civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/afisa_xeimaroremata.pdf. Προσπελάστηκε στις
11/3/2021.

• Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Οδηγίες Προστασίας - Πλημμύρες    

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρα, δραστηριότητες, κατασκευή, πείραμα

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Νεανίδου Αικατερίνη, Νηπιαγωγός ΠΕ60
Σπανός Σεραφείμ, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Συργιάννης Χαράλαμπος, Υπεύθυνος ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Πεταλούδων ΠΕ84

στο: https://www.civilprotection.gr/el/plimmyres. Προσπελάστηκε στις 11/3/2021.
• Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις!
στο: https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads
irlandikes_diavasis_istoselida_new.pdf. Προσπελάστηκε στις 11/3/2021.   
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1 

Η βροχούλα που έγινε πλημμύρα.
Το βροχόμετρο! 

Επιμέλεια - Συγγραφική ομάδα: 
Νεανίδου Αικατερίνη, Νηπιαγωγός ΠΕ60 

Σπανός Σεραφείμ, Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ΠΕ04
Συργιάννης Χαράλαμπος, Υπεύθυνος ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Πεταλούδων ΠΕ84 
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Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Η βροχούλα που έγινε πλημμύρα. Το 
βροχόμετρο!» δημιουργήθηκε αξιοποιώντας τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά 
την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και στοχεύει σε σύγχρονη και ασύγχρονη 
αξιοποίηση κατά το ένα μέρος και κατά το άλλο σε δια ζώσης βιωματικά εργαστήρια.  

Εντάσσεται στη θεματική ενότητα «Φροντίζω για το περιβάλλον» και ειδικότερα 
στην επιμέρους θεματική ενότητα «Φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία». 

Σκοπός του είναι να ευαισθητοποιήσει μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς
απέναντι στις φυσικές καταστροφές και ειδικότερα στα πλημμυρικά φαινόμενα.  

Η θεωρητική προσέγγιση πραγματοποιείται μέσα από online δραστηριότητες 
σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν για 
τις ανάγκες της συγκεκριμένης θεματικής. Η προσέγγιση ολοκληρώνεται με ένα 
εργαστήριο κατασκευής βροχόμετρου με απλά υλικά για τη μέτρηση της στάθμης 
βροχής σε κανονικές και ακραίες συνθήκες κακοκαιρίας. 

Η χρήση του συγκεκριμένου υλικού μπορεί να γίνει με την υποστήριξη των 
μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Πεταλούδων, χωρίς αυτή να θεωρείται απαραίτητη. 
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Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς 

Οι online δραστηριότητες που προτείνονται, σχεδιάστηκαν με το διαδικτυακό 
εργαλείο LearningApps.org, μια εφαρμογή Web 2.0 για την υποστήριξη διαδικασιών 
μάθησης  και  διδασκαλίας  με  μικρές  διαδραστικές  ενότητες1.  Aυτές  οι  ενότητες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σε εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και για 
αυτοδιδασκαλία2. Eπίσης, το εργαλείο παρέχει στη δυνατότητα επιλογής γλώσσας
την Ελληνική (      ) και την προβολή τους σε πλήρη οθόνη ( ).

Οι δραστηριότητες που αφορούν το θέμα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
Α) «Οδήγηση και Πλημμύρες», δραστηριότητες για μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) και 
Β) «Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο - Οδηγίες προστασίας», δραστηριότητες 
για μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο). 

Είναι κατάλληλες για το γνωστικό επίπεδο των παιδιών, καθώς έχουν 
παιγνιώδη χαρακτήρα, ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ σε 
καθεμιά από αυτές δίνεται ανατροφοδότηση στους μαθητές/τριες σε ατομικό 
επίπεδο με σήμανση χρώματος (πράσινο - σωστό, κόκκινο - λάθος), αλλά και 
επιβράβευση για την επιτυχή ολοκλήρωση λεκτικά και σε επίπεδο συμβόλου. 
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αυτο-αξιολόγησης, καθώς καταγράφεται η 
μαθησιακή πορεία του/της μαθητή/τριας σε ατομικό επίπεδο για κάθε διαδραστική 
ενότητα.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δραστηριότητες  μπορούν να υλοποιηθούν  στα 
πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και δια ζώσης, ικανοποιώντας την 
ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Δεν αποτελούν πλήρη μαθήματα ή εργασίες, 
αλλά πρέπει να ενσωματωθούν σε κατάλληλα σενάρια διδασκαλίας από τον/την 
εκπαιδευτικό. 
Ειδικότερα: 
Για ασύγχρονη ανάθεση ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα: 

 Να αναθέσει ως εργασία τη δραστηριότητα επισυνάπτοντας και τυχόν 
υποστηρικτικό υλικό. 

 Να την αναρτήσει στον τοίχο της πλατφόρμας μαζί με ενημερωτικό μήνυμα και
οδηγίες προς τους γονείς/κηδεμόνες των μικρών παιδιών, καθώς και σχετικό
υποστηρικτικό υλικό (πίνακες αναφοράς για μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου).

1. Η εκπαιδευτική αυτή πλατφόρμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας του Bern 
University of Education (Βέρνη, Ελβετία) σε συνεργασία με το Johannes Gutenberg University του
Μάιντς (Mainz) και το University of Applied Sciences Zittau/Görlitz. Αναφορά στο Anna Dyer (2020). 
LearningApps.org - A Tool to Engage. Αναρτήθηκε στο https://fltmag.com/learningapps-a-tool-to-
engage/, 2 Νοεμβρίου 2020. Προσπελάστηκε στις 9/6/2021.  

2. Αναφ. στο “What is LearningApps.org?”, https://learningapps.org/about.php. Προσπελάστηκε 
11/3/2021.
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Στο μήνυμα προς τους γονείς/κηδεμόνες συμπεριλαμβάνει και τεχνολογικές 
οδηγίες. Για τα μεγαλύτερα παιδιά που έχουν κατακτήσει τις δεξιότητες 
γραφής και ανάγνωσης, το μήνυμα με τις οδηγίες απευθύνεται σε αυτά. 

Για σύγχρονη διδασκαλία ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα: 
 Να κάνει διαμοιρασμό οθόνης με τη δραστηριότητα και τυχόν υποστηρικτικό 

υλικό ή  
 Να δώσει τον σύνδεσμο στα παιδιά μέσω chat της Webex.  
 Να κάνει διαχωρισμό σε ομάδες (breakout sessions) εφαρμόζοντας τη 

στρατηγική Σκέψου - Συνεργάσου - Μοιράσου (Think - Pair - Share)3. 
Για δια ζώσης διδασκαλία ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα: 

 Να προβάλει τη δραστηριότητα στην τάξη με προβολέα ή  
 Να δώσει τον σύνδεσμο στα παιδιά για να παίξουν ατομικά ή σε μικρές 

ομάδες στις κινητές συσκευές τους (μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης). 

Να σημειώσουμε ότι για την υλοποίησή τους ασύγχρονα (η-τάξη ή e-me) ή 
σύγχρονα (Webex) σε μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων Δημοτικού 
απαραίτητη είναι η υποστήριξη των γονέων/κηδεμόνων στη μαθησιακή διαδικασία 
και στον χειρισμό των σχετικών πλατφορμών.  

Επίσης, οι δραστηριότητες (αντι-)γραφής για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, που 
δεν έχουν κατακτήσει ακόμη τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης υλοποιούνται με 
την παράλληλη ανάρτηση σχετικού πίνακα αναφοράς, που περιλαμβάνει εικόνα και
λέξη, σε εμφανές σημείο της τάξης (δια ζώσης) ή με διαμοιρασμό του στην ψηφιακή 
τάξη (σύγχρονη), ενώ μπορεί να αναρτηθεί και στην πλατφόρμα ασύγχρονης 
διδασκαλίας (η-τάξη ή e-me). 

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι ως εκπαιδευτικό υλικό αξιοποιείται το 
ενημερωτικό βίντεο μικρής διάρκειας, «Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο - Οδηγίες 
προστασίας (2016)», παραγωγής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
στο οποίο παρουσιάζονται οι βασικές οδηγίες προστασίας, όταν βρεθούμε σε δρόμο 
που διασταυρώνεται με χείμαρρο. 

Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες για κάθε κατηγορία 
(για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). 

                                                             
3. «Συνεργατική δραστηριότητα όπου ο/η εκπαιδευτικός θέτει ένα πρόβλημα ή ένα ερώτημα για το 
οποίο κάθε μαθητής/τρια σκέφτεται ή και γράφει τις απόψεις του/της (Think). Στη συνέχεια σε ομάδες 
των δύο (ζευγάρια) ή περισσότερων ατόμων (Pair) γίνεται ανταλλαγή απόψεων, αναθεώρηση και 
διάρθρωση κοινών απόψεων, τις οποίες μοιράζονται οι ομάδες στη μεγαλύτερη ομάδα-τάξη (Share), 
όπου και συνεχίζεται η συζήτηση με επισκόπηση των βασικών εννοιών». Όπως αναφ. στο Εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός μαθημάτων στην ΕξΑ σχολική εκπαίδευση, Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Τ4Ε), σ.: 36. 
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Η βροχούλα που έγινε πλημμύρα - Online 
Α) «Οδήγηση και Πλημμύρες», δραστηριότητες για μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό). 

Στόχοι:
 Οι μαθητές/τριες να ενημερωθούν για τη σωστή οδηγική συμπεριφορά σε περίπτωση

πλημμύρας παρακολουθώντας το ενημερωτικό βίντεο της Γενικής Γραμματείας 

Προστασίας του Πολίτη.

 Να διακρίνουν τη σωστή από τη λανθασμένη συμπεριφορά και να είναι σε θέση να 

υιοθετήσουν υπεύθυνη στάση.

 Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και το λεξιλόγιό τους σχετικά με τις πλημμύρες.

 Να ανακαλούν στη μνήμη τους την αποκτηθείσα γνώση παίζοντας.

Το συγκεκριμένο θέμα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες σχεδιασμένες με 
διαφορετικές εφαρμογές (διαδραστικές ενότητες) του εργαλείου Learningapps, οι οποίες 
συνδυάζονται μεταξύ τους σε μία σελίδα με την εφαρμογή “app matrix” για εύκολη
πλοήγηση. Πρόκειται για πέντε (5) συνολικά διαδραστικές ενότητες που εμφανίζονται 
στην αρχική οθόνη και βασίζονται στο ενημερωτικό βίντεο της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας. Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τις 
δραστηριότητες με όποια σειρά επιθυμούν. 

Ωστόσο, με μήνυμα σε αναδυόμενο παράθυρο ενημερώνονται για τον τρόπο
(προϋπόθεση) επιτυχούς υλοποίησής τους: «Παρακολούθησε με προσοχή το σχετικό 
βίντεο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και έπειτα παίξε τα παιχνίδια». 
Πατώντας το ΟΚ, το παράθυρο εξαφανίζεται, επιτρέποντας στους παίκτες τη διάδραση 
με το υλικό. 

Έπειτα  από την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε διαδραστικής  δραστηριότητας, οι 
μαθητές/τριες επιστρέφουν στην αρχική οθόνη, πατώντας το αριστερό βέλος         για
να συνεχίσουν με όποια άλλη δραστηριότητα επιθυμούν να παίξουν. Διαπιστώνουν
ότι η δραστηριότητα που ολοκλήρωσαν έχει σημανθεί με καταγράφοντας τη 
μαθησιακή τους πορεία για την αυτο-αξιολόγησή τους. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα 
να επαναφέρουν σε αρχικό σημείο την καταγραφή της προόδου τους πατώντας το 
κουμπί                        και να ξαναπαίξουν με νέα καταγραφή προόδου.

Δραστηριότητα 1η - Βίντεο:
Παρακολούθηση ενημερωτικού βίντεο μικρής διάρκειας, παραγωγής της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο - 
Οδηγίες προστασίας (2016)». Με νέο αναδυόμενο παράθυρο οι μαθητές/τριες
ενημερώνονται για τον τρόπο υλοποίησης της δραστηριότητας. Πατώντας το ΟΚ, το 
παράθυρο εξαφανίζεται και έτσι επιτρέπεται στους παίκτες να παρακολουθήσουν το 
βίντεο κάνοντας τη σχετική επιλογή (εικόνα 1).  
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Εικόνα 1. Αρχική οθόνη με οδηγίες υλοποίησης 

Έχοντας ολοκληρώσει την παρακολούθηση του βίντεο, τα παιδιά οδηγούνται στην 
αρχική οθόνη, πατώντας το αριστερό βέλος (πάνω αριστερά στο βίντεο), όπου 
διαπιστώνουν ότι η δραστηριότητα έχει πλέον επισήμανση ολοκλήρωσης με το 
σημείο  (εικόνα 2). 

Εικόνα 2. Αρχική οθόνη με σήμανση πρώτης δραστηριότητας

Δραστηριότητα 2η - ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ; 
Η δραστηριότητα δημιουργήθηκε με τη διαδραστική ενότητα «Ομάδα ανάθεσης». Σε 

αυτή τη δραστηριότητα, αρχικά οι μαθητές/τριες ενημερώνονται με ένα αναδυόμενο 

παράθυρο για τον τρόπο υλοποίησής της («ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ; Τοποθέτησε τις κάρτες 

που εμφανίζονται στη σωστή στήλη. Έπειτα, έλεγξε τις απαντήσεις σου με κλικ στο 

σύμβολο που βρίσκεται κάτω δεξιά.»). 

Οι κάρτες είναι συνολικά δώδεκα (12), έξι (6) για κάθε στήλη και εμφανίζονται η μία 

μετά την άλλη με τυχαία σειρά. Αφορούν σε ενέργειες που πρέπει να κάνει κάποιος/

κάποια σε περίπτωση πλημμύρας και περιλαμβάνουν λεκτικές οδηγίες, εικόνες με

επεξήγηση (κουμπί           ) και αποσπάσματα από το σχετικό βίντεο της Γ.Γ.Π.Π., που 

i 
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«παίζουν» πατώντας πάνω στον τίτλο τους. Οι μαθητές/τριες καλούνται να κρίνουν 
αν οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στις κάρτες είναι σωστές ή λανθασμένες, να 
τις σύρουν και να τις τοποθετήσουν κάτω από την αντίστοιχη στήλη, στην οποία 
περιλαμβάνεται κινούμενη εικόνα φόντου. Έπειτα, πατώντας το σύμβολο          που 
βρίσκεται κάτω δεξιά, υποβάλλουν τις απαντήσεις τους και λαμβάνουν την 
ανατροφοδότηση, κατά την οποία οι σωστές απαντήσεις επισημαίνονται με 
πράσινο πλαίσιο και οι λανθασμένες με κόκκινο. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
δραστηριότητα επιτυχώς, οι μαθητές/τριες καλούνται να διορθώσουν τα όποια λάθη 
και να επανυποβάλουν τις απαντήσεις τους. Η επιβράβευση γίνεται λεκτικά και με 
σύμβολα μέσω αναδυόμενου παραθύρου (εικόνα 3).  

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Εικόνα 3. Επιτυχής ολοκλήρωση της δραστηριότητας και επιβράβευση

Δραστηριότητα 3η - Γράψε τη λέξη που αντιστοιχεί στην εικόνα: 
Και σε αυτήν τη δραστηριότητα αρχικά οι μαθητές/τριες ενημερώνονται με ένα 
αναδυόμενο παράθυρο για τον τρόπο υλοποίησής της («Παρατήρησε τις εικόνες και 
πληκτρολόγησε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ αυτό που δείχνουν»). 
Πρόκειται για ένα quiz με τη συμβολή εικόνων (στιγμιότυπων από το βίντεο της 
Γ.Γ.Π.Π.), στο οποίο οι μαθητές/τριες καλούνται να μετατρέψουν τα πεζά γράμματα 
των λέξεων που βρίσκονται κάτω από έξι (6) εικόνες σε κεφαλαία. Οι εικόνες 
εμφανίζονται με τυχαία σειρά. 
Ειδικότερα για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, που δεν έχουν ακόμη κατακτήσει τις 
δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής, για την επιτυχή ολοκλήρωση της 
δραστηριότητας απαιτείται σχετικός πίνακας αναφοράς. Σε αυτόν θα ανατρέχουν τα 
παιδιά για να αναγνωρίσουν τα κεφαλαία γράμματα και τη σειρά τους σε κάθε λέξη 
και έπειτα να τα εντοπίσουν στο πληκτρολόγιο της συσκευής τους (κινητό, τάμπλετ, 
φορητός υπολογιστής) και να τα πατήσουν. Έτσι, σταδιακά συνθέτουν τις λέξεις των 
εικόνων, πληκτρολογώντας στον κενό χώρο που εμφανίζεται στις οθόνες τους. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στο πληκτρολόγιό τους να έχει επιλεγεί η Ελληνική 
γλώσσα.  
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Έπειτα από την πληκτρολόγηση της κάθε λέξης, τα παιδιά πατούν το  
και λαμβάνουν ανατροφοδότηση. Για κάθε σωστή απάντηση λαμβάνουν επιβράβευση 
λεκτική και σε επίπεδο συμβόλου. Για κάθε λανθασμένη απάντηση λαμβάνουν μια
προτροπή για επαναπροσπάθεια, επίσης σε λεκτικό επίπεδο και επίπεδο συμβόλου, 
ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να δουν τη λύση, πατώντας στο συγκεκριμένο 
κουμπί                                   (εικόνες 4 & 5).
Για να προχωρήσουν στην επόμενη εικόνα πατούν                                    .                            

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

επόμενη ερώτηση 
Εμφάνιση λύσης 

Έλεγξε τη λύση 

Εικόνα 4. Ανατροφοδότηση με επιβράβευση 

Εικόνα 5. Ανατροφοδότηση με προτροπή επαναπροσπάθειας 
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Δραστηριότητα 4η - Εικονόλεξο: 
Αναδυόμενο παράθυρο ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες για τον τρόπο 
υλοποίησης της δραστηριότητας («Λύσε το εικονόλεξο: Με κλικ στον αριθμό 
εμφανίζεται η εικόνα  -  ερώτηση. Εσύ απλά πληκτρολόγησε την απάντηση με 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.»). 
Η δραστηριότητα δημιουργήθηκε με τη διαδραστική ενότητα “Crossword”. Πρόκειται 
για ένα σταυρόλεξο που ενσωματώνει πέντε (5) εικόνες - στιγμιότυπα από το βίντεο 
της Γ.Γ.Π.Π. Σε αυτές απεικονίζονται ισάριθμες λέξεις, που περιλαμβάνονται στο 
βίντεο, ως ζητούμενα του εικονόλεξου. Η λεκτική διατύπωση κάτω από κάθε εικόνα 
δίνεται ως βοήθεια στην αναζήτηση αυτών των λέξεων. 
Οι μαθητές/τριες πατούν πάνω στον αριθμό που περιλαμβάνεται στο πλέγμα κάθε 
λέξης-ζητούμενου και ανοίγει η εικόνα με τη λεκτική διατύπωση (βοήθεια). Ειδικά 
για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, που δεν έχουν κατακτήσει ακόμη τις δεξιότητες
ανάγνωσης και γραφής, για την υλοποίηση της δραστηριότητας δια ζώσης απαιτείται 
η υποστήριξη του/της εκπαιδευτικού (δια ζώσης ή σύγχρονα) ή του γονέα/κηδεμόνα 
του παιδιού (ασύγχρονα) και ένας πίνακας αναφοράς, που περιλαμβάνει σε μια 
στήλη τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα και στην άλλη τη λέξη που εικονίζεται με πεζά 
και κεφαλαία γράμματα.  
Στη συνέχεια, τα παιδιά καλούνται να πληκτρολογήσουν με κεφαλαία κάθε γράμμα 
της λέξης που απεικονίζεται κάθε φορά. Για τον σκοπό αυτό τα παιδιά ανατρέχουν 
στον πίνακα αναφοράς που είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο της τάξης (δια 
ζώσης) ή ο/η νηπιαγωγός διαμοιράζει την οθόνη του/της με αυτόν (σύγχρονη). Τα 
παιδιά αναγνωρίζουν τα γράμματα και τη θέση τους μέσα στη λέξη, κάνουν την 
απαραίτητη αντιστοίχιση πεζού-κεφαλαίου γράμματος, για να τα πληκτρολογήσουν. 
Ειδικότερα για τη σύγχρονη διδασκαλία τα παιδιά μπορούν με “annotate” να 
κυκλώνουν το κεφαλαίο γράμμα που πρέπει να πληκτρολογήσουν κάθε φορά για τη 
λέξη που ζητείται στον προβαλλόμενο πίνακα αναφοράς.  
Ένα πράσινο πλαίσιο αναβοσβήνει υποδεικνύοντας τη θέση του προς 
πληκτρολόγηση γράμματος στη σειρά των γραμμάτων της ζητούμενης λέξης. Αφού 
την πληκτρολογήσουν, καλούνται να την εισαγάγουν στο εικονόλεξο πατώντας το 
εικονίδιο        . Τότε στο αντίστοιχο πλέγμα εμφανίζεται η λέξη με μαύρα γράμματα.
Στη συνέχεια λαμβάνουν ανατροφοδότηση, πατώντας το εικονίδιο         είτε έπειτα 
από κάθε λέξη που πληκτρολογούν, είτε στο τέλος της δραστηριότητας. Αν η 
απάντηση είναι σωστή, τα γράμματα αλλάζουν χρώμα και γίνονται πράσινο. Αν η 
σωστή απάντηση περιέχει ορθογραφικά λάθη, τότε γίνονται κόκκινα τα λανθασμένα 
γράμματα. Αν η απάντηση είναι λανθασμένη, τότε όλη η λέξη γίνεται κόκκινη (εικόνα 
6).  
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Εικόνα 6. Παράδειγμα σωστής απάντησης, απάντησης με ορθογραφικό λάθος και λανθασμένης 
απάντησης 

Ο/Η μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα να διορθώσει κάθε λανθασμένη απάντηση, 
πατώντας εκ  νέου στον αριθμό που υπάρχει μέσα στο πλέγμα της λέξης και 
να  υποβάλει ξανά τις απαντήσεις του/της. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν λάθη, 
το  κόκκινο χρώμα υποδεικνύει το σημείο του λάθους. Αν όλες οι απαντήσεις 
είναι σωστές, δίνεται ανατροφοδότηση με επιβράβευση σε λεκτικό επίπεδο και 
επίπεδο συμβόλου (εικόνα 7). 

Εικόνα 7. Ανατροφοδότηση με επιβράβευση σε λεκτικό επίπεδο και επίπεδο συμβόλου 
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Δραστηριότητα 5η - Παιχνίδι Μνήμης:  
Στην τελευταία αυτή δραστηριότητα οι μαθητές/τριες ενημερώνονται με μήνυμα σε 
αναδυόμενο παράθυρο για τον τρόπο υλοποίησής της («Ταίριαξε τις κάρτες»).  
Το παιχνίδι αποτελείται από έξι (6) ζεύγη καρτών. Σε αυτές περιλαμβάνονται εικόνες 
που σχετίζονται με το θέμα και οι παίκτες/τριες καλούνται να ταιριάξουν ανά ζεύγη 
τις όμοιες. Έπειτα από κάθε επιτυχημένο ταίριασμα, οι κάρτες που αποτέλεσαν το 
ζεύγος εξαφανίζονται. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να ταιριάξουν όλες οι κάρτες και 
να εξαφανιστούν. Παράλληλα, ένας μετρητής καταγράφει το πλήθος των προσπαθειών. 
Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθεί νικητής/τρια του παιχνιδιού, 
ο/η παίκτης/τρια που θα ολοκληρώσει τη δραστηριότητα έχοντας κάνει τις λιγότερες 
προσπάθειες. Στο τέλος δίνεται ανατροφοδότηση επιβράβευσης σε λεκτικό επίπεδο 
και επίπεδο συμβόλου (εικόνα 8). 

Εικόνα 8. Ανατροφοδότηση με επιβράβευση λεκτική και συμβολική 

Ολοκληρώνοντας ο/η μαθητής/τρια κάθε δραστηριότητα, επιστρέφει στην αρχική 
οθόνη της συνδυαστικής δραστηριότητας για την αυτο-αξιολόγησή του/της. Εκεί 
αντικρίζει μια καταγραφή της μαθησιακής του/της πορείας σε συμβολικό επίπεδο. 
Συγκεκριμένα, κάθε διαδραστική ενότητα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έχει 
σήμανση  (εικόνα 9). 

Εικόνα 9. Αρχική οθόνη δραστηριότητας με αυτο-αξιολόγηση 
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Πηγές - Αναφορές: 
 Βίντεο «Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο - Οδηγίες προστασίας (2016)», 

Κανάλι: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, https://www.youtube.com/
watch?v=l1RXCTXmdl0  

 Στιγμιότυπα εικόνων από το βίντεο για χρήση ως εικόνα φόντου και στις 
διαδραστικές ενότητες Γράψε τη λέξη που αντιστοιχεί στην εικόνα, Εικονόλεξο
και Παιχνίδι Μνήμης με τη δωρεάν εφαρμογή PicPick, https://picpick.app/el/   

 Εικόνα “Safety first” (free), ως επικεφαλίδα στο matrix app Οδήγηση και 
Πλημμύρες και στο Παιχνίδι Μνήμης: https://www.clipartkey.com/view/
mRRJi_safety-first-clip-art/ 

 Κινούμενη εικόνα (αρχείο gif) στη δραστηριότητα ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ ως φόντο στη 
στήλη ΛΑΘΟΣ:  https://www.geico.com/living/wp-content/uploads/
floodsafetydont-small-1.gif  

 Κινούμενη εικόνα (αρχείο gif) στη δραστηριότητα ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ ως φόντο στη 
στήλη ΣΩΣΤΟ: https://www.geico.com/living/wp-content/uploads/
floodsafetyturn-around-small -1.gif  

 Εικόνα clipart (τζιπ σε πλημμυρισμένο δρόμο) στη δραστηριότητα ΣΩΣΤΟ ή 
ΛΑΘΟΣ και στο Παιχνίδι Μνήμης: https://www.directenergy.com/images/
learningcenter/weather_ready_flood.png  

 Εικόνα “Flood Clip Art - Flooded Clipart Transparent - Turn Around Don T Drown 
- Png Download” (free) στο ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ και στο Παιχνίδι Μνήμης: 
https://www.pinclipart.com/maxpin/hThhxm/  

 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Οδηγίες Προστασίας - Πλημμύρες στο
https://www.civilprotection.gr/el/plimmyres. Προσπελάστηκε στις 11/3/2021. 

 Αφίσα «ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ», Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/afisa_xeimaroremat
a.pdf. Προσπελάστηκε στις 11/3/2021. 
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Β) «Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο - Οδηγίες προστασίας», δραστηριότητες για μαθητές/τριες 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο). 

Στόχοι:
 Οι μαθητές/τριες να ενημερωθούν για τη σωστή οδηγική συμπεριφορά σε περίπτωση πλημμύρας 

παρακολουθώντας το ενημερωτικό βίντεο της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη.

 Να διακρίνουν τη σωστή από τη λανθασμένη συμπεριφορά και να είναι σε θέση να υιοθετήσουν 

υπεύθυνη στάση.

 Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και το λεξιλόγιό τους σχετικά με τις πλημμύρες.

 Να αντλούν πληροφορίες σχετικές με την επικινδυνότητα της στάθμης του νερού αξιοποιώντας 

εικόνες.

 Να ανακαλούν στη μνήμη τους την αποκτηθείσα γνώση παίζοντας.

Πρόκειται για ένα διαδραστικό βίντεο που κατά τη διάρκειά του ενσωματώνει ποικίλες δραστηριότητες
σχεδιασμένες με διαφορετικές εφαρμογές του εργαλείου Learningapps. Περιλαμβάνει μία σημείωση 
και τρεις (3) ακόμη διαδραστικές δραστηριότητες, συνολικά 4 δραστηριότητες, όπως υποδηλώνεται 
και από τα γκρίζα αριθμημένα πλαίσια που βρίσκονται κάτω από το βίντεο (εικόνα 10).
Βασίζεται στο ομώνυμο βίντεο μικρής διάρκειας της Γ.Γ.Π.Π. παραγωγής του 2016, που 
χρησιμοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό υλικό και για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων για τους/τις 
μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Με μήνυμα σε αναδυόμενο παράθυρο οι μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ενημερώνονται για τον τρόπο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του («Δες το βίντεο της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και απάντησε στις ερωτήσεις.»). Πατώντας το ΟΚ, το παράθυρο 
εξαφανίζεται, επιτρέποντας τη διάδραση των μαθητών/τριών με το υλικό (εικόνα 10). 

Εικόνα 10. Αρχική οθόνη διαδραστικού βίντεο με 4 δραστηριότητες και αναδυόμενο παράθυρο με οδηγίες

Δραστηριότητα 1η - Σημείωση: 
Μετά τα πρώτα εννιά δευτερόλεπτα (0:09), όπου στο βίντεο αναφέρεται ότι «Υπάρχουν σημεία
στο οδικό δίκτυο όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χείμαρρο και δεν υπάρχει γέφυρα», αυτό 
διακόπτεται και εμφανίζεται με αναδυόμενο παράθυρο «Σημείωση». Στόχος της είναι η
εισαγωγή νέων γνώσεων, εστιάζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών σε έννοιες που θα χρειαστούν 
στη συνέχεια για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων (εικόνα 11).  
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Εικόνα 11. Εισαγωγή νέων γνώσεων μέσω σημείωσης 

Παράλληλα, με πράσινο χρώμα σημειώνεται το πλαίσιο με τον αριθμό 1,
υποδηλώνοντας έτσι ότι αυτή είναι η πρώτη δραστηριότητα.  
Στη  συνέχεια  τα  παιδιά  πατούν  το                                                         προκειμένου  να 
επιτρέψουν τη συνέχιση του βίντεο. 

Δραστηριότητα 2η - Ερωτήσεις Quiz: 
Τα παιδιά παρακολουθούν το μεγαλύτερο μέρος του βίντεο, όπου δίνονται όλες οι 
οδηγίες προστασίας. Στη συνέχεια (0:37) εμφανίζεται νέο αναδυόμενο παράθυρο που
με μήνυμα ενημερώνει τα παιδιά για τον τρόπο υλοποίησης της νέας δραστηριότητας.
Παράλληλα, με πράσινο χρώμα εμφανίζεται το πλαίσιο με τον αριθμό της
δραστηριότητας που υλοποιήθηκε, ενώ με γαλάζιο σημειώνεται το πλαίσιο με τον 
αριθμό της δραστηριότητας που καλούνται να υλοποιήσουν τα παιδιά (εικόνα 12). 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Εικόνα 12. Αναδυόμενο παράθυρο με οδηγίες για υλοποίηση δραστηριότητας quiz 
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Τα παιδιά πατώντας το                                       παίζουν το quiz, που αποτελείται από δέκα
(10) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής της μίας σωστής απάντησης και εμφανίζονται
με τυχαία σειρά. Έχοντας εισέλθει πλέον οι μαθητές/τριες στο περιβάλλον του quiz, 
ενημερώνονται με μήνυμα σε αναδυόμενο παράθυρο για τον τρόπο υλοποίησής του 
(«Πάτα το για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου. Αν απαντήσεις σωστά, με το βελάκι
συνεχίζεις στην επόμενη ερώτηση. Σε διαφορετική περίπτωση, προσπάθησε πάλι να
απαντήσεις σωστά για να συνεχιστεί το παιχνίδι.») (εικόνα 13). 

Εικόνα 13. Περιβάλλον quiz με οδηγίες υλοποίησης 

Πατώντας το ΟΚ, το αναδυόμενο παράθυρο εξαφανίζεται και τα παιδιά βλέπουν την 
εικόνα φόντου. Πρόκειται για εικόνα που εστιάζει το ενδιαφέρον των παιδιών στο 
μήνυμα που μεταφέρει στην αγγλική γλώσσα “Safety First” (Προέχει η ασφάλεια), 
ενημερώνοντας έμμεσα για το σκοπό της δραστηριότητας που είναι η εμπέδωση 
των οδηγιών προστασίας. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, ο/η παίκτης/τρια πρέπει να 
πατήσει το δεξί βέλος, που βρίσκεται κάτω δεξιά στην οθόνη του (εικόνα 14). 

Εικόνα 14. Εστίαση ενδιαφέροντος μαθητών/τριών στο μήνυμα της εικόνας 
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Σε εικόνα φόντου που απεικονίζει αυτοκίνητο σε πλημμυρισμένο δρόμο, λαμβάνει 
χώρα το quiz. Η ερώτηση διατυπώνεται λεκτικά, ενώ οι πιθανές απαντήσεις δίνονται 
με συμβολική απεικόνιση μέσω αντίστοιχων εικόνων που υποδηλώνουν τα «σωστό», 
«λάθος» και «δεν ξέρω». Ο/Η μαθητής/τρια επιλέγει την απάντηση που θέλει να 
δώσει και πατώντας το         , λαμβάνει άμεσα την ανατροφοδότηση σε συμβολικό 
επίπεδο (εικόνες 15 & 16).  
Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, οι μαθητές/τριες ξαναδοκιμάζουν να
απαντήσουν σωστά για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αυτό υποδηλώνεται από τα κουμπιά
δράσης που εμφανίζονται κάτω δεξιά στην οθόνη (βέλος για επόμενη ερώτηση και
για επανυποβολή            απάντησης). 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Εικόνα 15. Παράδειγμα σωστής απάντησης στο quiz με ανατροφοδότηση σε συμβολικό επίπεδο 

Εικόνα 16. Παράδειγμα λανθασμένης απάντησης με ανατροφοδότηση σε συμβολικό επίπεδο 
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Στο τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές/τριες λαμβάνουν θετική ανατροφοδότηση
για την επιτυχή ολοκλήρωση της δραστηριότητας, που διατυπώνεται λεκτικά και 
συμβολικά (εικόνα 17).  

Εικόνα 17. Ανατροφοδότηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του quiz 

Παράλληλα, οι μαθητές/τριες έχουν την επιλογή να εγκαταλείψουν όποτε επιθυμούν 
τη δραστηριότητα, πατώντας το κουμπί                       . Τότε επιστρέφουν στο 
προηγούμενο αναδυόμενο παράθυρο (βλ. εικόνα 12), όπου τους δίνεται η δυνατότητα 
να επιστρέψουν στο βίντεο πατώντας το κουμπί                                                       για να 
υλοποιήσουν άλλη δραστηριότητα.  

Δραστηριότητα 3η - Αποκάλυψε την εικόνα: 
Πρόκειται για μια δραστηριότητα που δημιουργήθηκε με τη διαδραστική ενότητα 
«Ομάδες παζλ». Με μήνυμα σε αναδυόμενο παράθυρο οι μαθητές/τριες 
ενημερώνονται για τον τρόπο υλοποίησής της («Αποκάλυψε την εικόνα απαντώντας 
στις ερωτήσεις.») (εικόνα 18). 

Εικόνα 18. Αναδυόμενο παράθυρο με οδηγίες υλοποίησης της δραστηριότητας «Αποκάλυψε την 
εικόνα» 

Πατώντας  στο                                   οι  μαθητές/τριες  μεταφέρονται  στο  περιβάλλον
της δραστηριότητας και με νέο αναδυόμενο παράθυρο λαμβάνουν συγκεκριμένες
οδηγίες  για  τον  τρόπο  υλοποίησής  της:  «Αποκάλυψε  την  εικόνα  που  κρύβεται

20 

απαντώντας στις ερωτήσεις. Πάτα πρώτα πάνω την ερώτηση και μετά στο κομμάτι 
του παζλ που βρίσκεται η απάντηση» (εικόνα 19). 

Εικόνα 18. Περιβάλλον δραστηριότητας με οδηγίες υλοποίησης 

Οι ερωταπαντήσεις που τίθενται σχετίζονται με τις οδηγίες προστασίας που 
παρέχονται στο σχετικό βίντεο της Γ.Γ.Π.Π. Οι μαθητές/τριες καλούνται να επιλέξουν 
πρώτα την ερώτηση (η επιλεγμένη επισημαίνεται με γαλάζιο χρώμα) κι έπειτα να 
πατήσουν πάνω στο κομμάτι του παζλ που αποτελεί τη σωστή απάντηση. Η 
ανατροφοδότηση της ερώτησης έχει ως εξής: Αν η επιλογή τους είναι ορθή, τότε 
αποκαλύπτεται μέρος της εικόνας που βρίσκεται κάτω από αυτό το κομμάτι. Αν έχουν 
κάνει λανθασμένη επιλογή απάντησης, τότε με αναδυόμενο παράθυρο 
ενημερώνονται σχετικά και καλούνται να ξαναπροσπαθήσουν (εικόνα 20). 

Εικόνα 19. Παράδειγμα ανατροφοδότησης σε λανθασμένη απάντηση 

Πατώντας το ΟΚ το παράθυρο εξαφανίζεται και με ροζ χρώμα επισημαίνεται το 
κείμενο της λανθασμένης απάντησης (εικόνα 21). 
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απαντώντας στις ερωτήσεις. Πάτα πρώτα πάνω στην ερώτηση και μετά στο κομμάτι 
του παζλ που βρίσκεται η απάντηση» (εικόνα 19). 

Εικόνα 19. Περιβάλλον δραστηριότητας με οδηγίες υλοποίησης 

Οι ερωταπαντήσεις που τίθενται σχετίζονται με τις οδηγίες προστασίας που παρέχονται 
στο σχετικό βίντεο της Γ.Γ.Π.Π. Οι μαθητές/τριες καλούνται να επιλέξουν πρώτα την 
ερώτηση (η επιλεγμένη επισημαίνεται με γαλάζιο χρώμα) κι έπειτα να πατήσουν
πάνω στο κομμάτι του παζλ που αποτελεί τη σωστή απάντηση. Η ανατροφοδότηση 
της ερώτησης έχει ως εξής: Αν η επιλογή τους είναι ορθή, τότε αποκαλύπτεται μέρος 
της εικόνας που βρίσκεται κάτω από αυτό το κομμάτι. Αν έχουν κάνει λανθασμένη 
επιλογή απάντησης, τότε με αναδυόμενο παράθυρο ενημερώνονται σχετικά και 
καλούνται να ξαναπροσπαθήσουν (εικόνα 20). 

Εικόνα 20. Παράδειγμα ανατροφοδότησης σε λανθασμένη απάντηση 

Πατώντας το ΟΚ το παράθυρο εξαφανίζεται και με ροζ χρώμα επισημαίνεται το
κείμενο της λανθασμένης απάντησης (εικόνα 21). 

296



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Εικόνα 21. Παραδείγματα ανατροφοδότησης για σωστές και λανθασμένες απαντήσεις 

Συνθέτοντας οι μαθητές/τριες σωστά το παζλ των ερωταπαντήσεων αποκαλύπτεται 
σταδιακά η εικόνα που ήταν κρυμμένη και λαμβάνουν άμεσα τη σχετική 
ανατροφοδότηση επιβράβευσης σε λεκτικό επίπεδο (εικόνα 22). Πατώντας το ΟΚ το 
παράθυρο με την ανατροφοδότηση εξαφανίζεται και τα παιδιά μπορούν να δουν 
την εικόνα. 

Εικόνα 22. Ανατροφοδότηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της δραστηριότητας 

Στην εικόνα οι μαθητές/τριες μπορούν να διαβάσουν επιπρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με το θέμα που αφορούν στην επικινδυνότητα της στάθμης του νερού για 
τον άνθρωπο και τους τύπους των οχημάτων (εικόνα 23).  

Εικόνα 23. Αποκάλυψη κρυμμένης εικόνας με επιπρόσθετες πληροφορίες για το θέμα 

Πατώντας στο                        οι μαθητές/τριες επιστρέφουν στο βίντεο για να 
συνεχίσουν με άλλη δραστηριότητα. 
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Εικόνα 24. Αναδυόμενο παράθυρο με οδηγίες υλοποίησης της δραστηριότητας 

Με αυτό τον τρόπο εστιάζεται το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών σε συγκεκριμένα 
σημεία της εικόνας που αφορούν πληροφορίες, τις οποίες θα πρέπει να ταιριάξουν 
με αυτά (εικόνα 25). 

Εικόνα 25. Σημείο εικόνας για ταίριασμα με τη σωστή πληροφορία 

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν κενό (αναπάντητο) κάποιο σημείο της 
εικόνας, πατώντας στη λέξη «πίσω» για να επιστρέψουν στην κεντρική εικόνα για να 
επιλέξουν άλλο σημείο. Αργότερα μπορούν να επανέλθουν σε αυτό. 

Δραστηριότητα 4η - Επίλεξε το σωστό στην εικόνα: 
Αυτή η δραστηριότητα δημιουργήθηκε με την εφαρμογή «Ανάθεση σε εικόνες» του 
Learningapps. Πρόκειται για την ίδια εικόνα που αξιοποιήθηκε στην προηγούμενη 
δραστηριότητα και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την επικινδυνότητα της  
στάθμης του νερού. Οι μαθητές/τριες καλούνται με μήνυμα σε αναδυόμενο παράθυρο
να πατήσουν τις ενσωματωμένες καρφίτσες για να δουν σε μεγέθυνση σημεία της 
εικόνας. Έπειτα να επιλέξουν ανάμεσα σε άλλες τη σωστή απάντηση γι’ αυτό το σημείο 
(εικόνα 24). Πατώντας το ΟΚ εξαφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο των οδηγιών 
και επιτρέπεται η διάδραση των παιδιών με το εκπαιδευτικό υλικό. 
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Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ανατροφοδότηση έπειτα από κάθε απάντηση
που  δίνουν  ή  έπειτα  από  την  ολοκλήρωση  της  δραστηριότητας,  πατώντας  το
κουμπί        . Οι σωστές απαντήσεις επισημαίνονται με πράσινο χρώμα και οι
λανθασμένες με ροζ (εικόνα 26). 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Εικόνα 26. Παράδειγμα ανατροφοδότησης για σωστή και λανθασμένη απάντηση 

Οι μαθητές/τριες μπορούν να επανέλθουν στα σημεία πατώντας την καρφίτσα ή τις 
επισημασμένες με ροζ χρώμα απαντήσεις τους και να τις διορθώσουν. Σε αυτή την 
περίπτωση βλέπουν ότι για το σημείο που επέλεξαν η επιλογή τους έχει σήμανση 
γαλάζιου χρώματος, ενώ με γκρίζο χρώμα έχουν σημανθεί οι απαντήσεις που έδωσαν 
για άλλα σημεία (εικόνα 27). 

Εικόνα 27. Παράδειγμα σήμανσης επιλεγμένης απάντησης για το συγκεκριμένο σημείο της εικόνας 
(γαλάζιο) και σήμανσης απαντήσεων που δόθηκαν σε άλλα σημεία (γκρίζα) 

Επίσης, με λευκό χρώμα επισημαίνεται η απάντηση που δεν χρησιμοποίησαν σε
κανένα άλλο σημείο (εικόνα 28). 

24 

Εικόνα 27. Παράδειγμα σήμανσης επιλεγμένης απάντησης για το σημείο (γαλάζιο) και σήμανσης απάντησης
που δεν χρησιμοποιήθηκε (λευκό) και που χρησιμοποιήθηκε (γκρίζο) σε άλλο σημείο της εικόνας 

Οι μαθητές/τριες έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς τη δραστηριότητα, λαμβάνουν σε 
αναδυόμενο παράθυρο τη σχετική επιβράβευση σε λεκτικό επίπεδο (εικόνα 29). 

Εικόνα 28. Επιβράβευση σε λεκτικό επίπεδο για την επιτυχή ολοκλήρωση της δραστηριότητας 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μαθητές/τριες ολοκληρώνοντας την ενασχόλησή τους με το 
διαδραστικό βίντεο λαμβάνουν μια καταγραφή της μαθησιακής τους πορείας μέσω 
της σήμανσης με χρώματα των επιμέρους δραστηριοτήτων (πλαίσια με αριθμούς). 
Με πράσινο χρώμα σημειώνονται οι επιτυχώς ολοκληρωμένες δραστηριότητες, ενώ 
με γκρίζο εκείνες που δεν έπαιξαν τα παιδιά (εικόνα 30). Παρέχεται με αυτόν τον 
τρόπο η δυνατότητα αυτο-αξιολόγησής τους σε ατομικό επίπεδο. 

Εικόνα 29. Παράδειγμα καταγραφής μαθησιακής πορείας μαθητή/τριας που δεν ασχολήθηκε με 
όλες τις δραστηριότητες 
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Εικόνα 28. Παράδειγμα σήμανσης επιλεγμένης απάντησης για το σημείο (γαλάζιο) και σήμανσης απάντησης
που δεν χρησιμοποιήθηκε (λευκό) και που χρησιμοποιήθηκε (γκρίζο) σε άλλο σημείο της εικόνας 

Οι μαθητές/τριες έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς τη δραστηριότητα, λαμβάνουν σε 
αναδυόμενο παράθυρο τη σχετική επιβράβευση σε λεκτικό επίπεδο (εικόνα 29). 

Εικόνα 29. Επιβράβευση σε λεκτικό επίπεδο για την επιτυχή ολοκλήρωση της δραστηριότητας 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μαθητές/τριες ολοκληρώνοντας την ενασχόλησή τους με το 
διαδραστικό βίντεο λαμβάνουν μια καταγραφή της μαθησιακής τους πορείας μέσω 
της σήμανσης με χρώματα των επιμέρους δραστηριοτήτων (πλαίσια με αριθμούς). 
Με πράσινο χρώμα σημειώνονται οι επιτυχώς ολοκληρωμένες δραστηριότητες, ενώ 
με γκρίζο εκείνες που δεν έπαιξαν τα παιδιά (εικόνα 30). Παρέχεται με αυτόν τον 
τρόπο η δυνατότητα αυτο-αξιολόγησής τους σε ατομικό επίπεδο. 

Εικόνα 30. Παράδειγμα καταγραφής μαθησιακής πορείας μαθητή/τριας που δεν ασχολήθηκε με 
όλες τις δραστηριότητες 
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η

η

Πηγές - Αναφορές: 
 Βίντεο  «Διασταύρωση  δρόμου  με  χείμαρρο  -  Οδηγίες  προστασίας  (2016)», 

Κανάλι: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, https://www.youtube.com/
watch?v=l1RXCTXmdl0  

 Έντυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Προσοχή στις ιρλανδικές
διαβάσεις!», για αξιοποίηση πληροφοριών στη Δραστηριότητα 1η - Σημείωση: 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/ irlandikes_diavasis_i
stoselida_new.pdf   

 Εικόνα “Safety first” (free), ως σημείωση στη Δραστηριότητα 2η - Ερωτήσεις
Quiz: https://www.clipartkey.com/view/mRRJi_safety-first-clip-art/  

 Εικόνα clipart (τζιπ σε πλημμυρισμένο δρόμο) ως εικόνα φόντου στη 
Δραστηριότητα 2η - Ερωτήσεις Quiz: https://www.directenergy.com/images/
learningcenter/weather_ready_flood.png  

 Εικόνα “Done Icon White Png, Transparent Png”, ως εικόνα απάντησης για 
«σωστό» στη Δραστηριότητα 2η - Ερωτήσεις Quiz: https://www.kindpng.com/
imgv/TJTbRwT_done-icon-white-png-transparent-png/ 

 Εικόνα “Abort Cancel Button Free Photo”, ως εικόνα απάντησης για «λάθος» στη 
Δραστηριότητα 2η - Ερωτήσεις Quiz: https://www.needpix.com/photo/97568/
abort-cancel-button-incorrect-negative-wrong-delete-red-round

 Εικόνα free χωρίς τίτλο (ανθρωπάκι με ερωτηματικά) ως εικόνα απάντησης για 
«δεν ξέρω» στη Δραστηριότητα 2η - Ερωτήσεις Quiz: https://pixabay.com/
illustrations/questions-demand-doubts-psychology-1922476/ 

 Εικόνα «Ξέρεις πραγματικά το βάθος του νερού;» - Χρησιμοποιήθηκε ως εικόνα 
που αποκαλύπτεται στη Δραστηριότητα 3η - Αποκάλυψε την εικόνα και ως εικόνα 
φόντου στη Δραστηριότητα 4η - Επίλεξε το σωστό στην εικόνα.
Πανελλήνιος Ομοσπονδία Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας, ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ. Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την οδήγηση ή πεζή. Οδηγίες

Πολιτικής Προστασίας στο https://www.poaasa.gr/irlandikes-diabaseis-ti-prepei-
na-prosexoume-kata-tin-odigisi-odigies-politikis-prostasias. Προσπελάστηκε στις 

03/12/2021. 

 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Οδηγίες Προστασίας - Πλημμύρες.
Ιστότοπος: https://www.civilprotection.gr/el/plimmyres. Προσπελάστηκε στις 
11/3/2021. 

 Αφίσα «ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ», Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο https://
www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/afisa_xeimaroremata.pdf. 
Προσπελάστηκε στις 11/3/2021.
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Το βροχόμετρο - Κατασκευή με υλικά καθημερινής χρήσης 

Στόχος: Οι περισσότεροι άνθρωποι μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και μαθητές 
από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, θεωρούν ότι η κατασκευή επιστημονικών οργάνων
είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί ειδικά υλικά και αυξημένες τεχνικές 
προϋποθέσεις. Αντιμετωπίζουν κατά συνέπεια τη λειτουργία τους και το αποτέλεσμα 
των μετρήσεων ως μη δεχόμενα αμφισβήτηση. Αποτέλεσμα της στάσης αυτής είναι:
η άκριτη αποδοχή αριθμητικών δεδομένων και η απουσία προϋποθέσεων καλής 
λειτουργίας. Η κατασκευή ενός οργάνου μέτρησης, όπως το βροχόμετρο, αποδομεί
τη στάση αυτή. Βοηθά στην ολόπλευρη κατανόηση του φυσικού φαινομένου και
καλλιεργεί νευροκινητικές δεξιότητες μέσα από διαδικασίες, όπως: μετρώ, κόβω-

κολλάω, στρίβω-ξεστρίβω, προσανατολίζω, ισορροπώ.  

Τύπος δραστηριότητας: Κατασκευή λειτουργικού οργάνου και πραγματοποίηση 
μετρήσεων 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (ενδεικτικά) 

Υλικά: Πλαστική φιάλη κυλινδρικού σχήματος π.χ. όπως αυτή των εμφιαλωμένων 
νερών. Ένας κόφτης ή ψαλίδι με μυτερό άκρο, κολλητική ταινία/κόλλα, ένας χάρακας 
διαφανής και ένας μαρκαδόρος. Μια κυκλική βάση από αδιάβροχο κόντρα πλακέ ή 
σκληρό πλαστικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό με σταθερή δομή. 

Υλοποίηση: 
1. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει μέσα από το φύλλο εργασίας στους/στις

μαθητές/τριες την πορεία υλοποίησής του.  
2. Χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των δύο και μοιράζει τα υλικά ανά ομάδα. 
3. Επιβλέπει την πορεία κατασκευής και παρεμβαίνει διορθωτικά ή βοηθητικά. 
4. Σχεδιάζει μια διαδικασία ελέγχου της κατασκευής στο ύπαιθρο (π.χ. κατά τη

διάρκεια επεισοδίου βροχής ή κατά τη διάρκεια ποτίσματος με «τεχνητή 
βροχή». 

5. Με τη μαθητική ομάδα συζητά το αποτέλεσμα και τυχόν προτάσεις βελτίωσής 
του. 

Σχετικές δραστηριότητες: Η εκπαιδευτική δραστηριότητα με τίτλο «Το ύψος βροχής
και η σημασία του» που μπορείτε να βρείτε σε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό 
«Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες». 
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Το βροχόμετρο!

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατασκευή:
1. Επιλέγουμε μια φιάλη νερού με ομοιόμορφο κυλινδρικό σχήμα και αφαιρούμε το πλαστικό 
περίβλημα που την περιβάλλει.
2. Με έναν κόφτη (ή ένα ψαλίδι για μεγαλύτερη ασφάλεια) κόβουμε τη φιάλη περιμετρικά 
σε οριζόντιο κατά το δυνατόν σταθερό επίπεδο (Εικ. 1 αριστερά).
3. Παίρνουμε το επάνω τμήμα και το τοποθετούμε ανεστραμμένο εντός της φιάλης. Σημειώνουμε 
το τμήμα που εξέχει πάνω από το χείλος του κομμένου δοχείου με το μαρκαδόρο. Κόβουμε το 
επιπλέον τμήμα (Εικ. 1 δεξιά).

Εικόνα 1. Στάδια δύο (2) και τρία (3) της κατασκευής

4. Τοποθετούμε το επάνω τμήμα ανεστραμμένο, έτσι ώστε να εφαρμόσει καλά στο στόμιο.
5. Το στερεώνουμε με κολλητική ταινία σε δύο αντικριστά σημεία (καφέ ταινία στο δεξί τμήμα της 
εικόνας 2). Η κολλητική ταινία μπορεί να είναι διαφανής. Δεν χρησιμοποιούμε τμήματα κολλητικής 
ταινίας μεγάλου μήκους, γιατί εμποδίζουν το άδειασμα του νερού. 

Εικόνα 2. Στάδια τέσσερα (4) και πέντε (5) της 
κατασκευής
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Μετράμε προαιρετικά τη διάμετρο (δ) με χάρακα, όπως στην εικόνα 2 δεξιά και 
βρίσκουμε την ακτίνα r. 

δ = 13.4-5 = 8.4→ r = δ/2→ r = 4.1cm
Μπορούμε, επίσης προαιρετικά, να υπολογίσουμε την επιφάνεια της S. 

S = π*r2→ S = 3.14*(4.1*4.1)→ S = 52.8cm2 
6. Δημιουργούμε μια βάση από πλαστικό ή αδιάβροχο κόντρα πλακέ περίπου 
διπλάσιας διαμέτρου και κολλάμε το δοχείο στο κέντρο με ισχυρή κόλλα. 
7. Τοποθετούμε στην κατακόρυφη διεύθυνση έναν διαφανή χάρακα, τον οποίο 
στερεώνουμε κατακόρυφα είτε με ισχυρή κόλλα είτε με διάφανες κολλητικές ταινίες. 

Εικόνα 3. Στάδια έξι (6) και επτά (7) 

Το βροχόμετρο είναι πλέον έτοιμο και μπορεί να μετρήσει ύψος βροχής.  
Το τοποθετούμε σε σημείο που απέχει, τουλάχιστον, το διπλάσιο του ύψους των 
κοντινότερων εμποδίων (Σχ. 1).  

Σχήμα 1. Τοποθέτηση του βροχόμετρου για αξιόπιστη μέτρηση  

Φροντίζουμε απαραιτήτως η επιφάνεια συλλογής του να είναι σε οριζόντια διεύθυνση. 
Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια κοινού αλφαδιού ή με τη βοήθεια του ψηφιακού 
αλφαδιού που διατίθεται ως εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα. 
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Το ύψος βροχής που συλλέχθηκε το «διαβάζουμε» με τη βοήθεια του χάρακα. Αν το 
επιθυμούμε, μπορούμε να μετρήσουμε με ρολόι τη διάρκεια του φαινομένου και να 
υπολογίσουμε την ένταση της βροχής σε χιλιοστά ανά ώρα (mm/h). Αν υπάρχει
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μπορεί να υπολογισθεί η μεταβολή της έντασης κατά τη
διάρκεια ενός επεισοδίου μετρώντας π.χ. ανά 5 λεπτά (1/12 της ώρας). Στην περίπτωση
αυτή, για να εκφράσουμε το ύψος βροχής ανά ώρα, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε 
με το 12 (Βλ. Πίνακα μετρήσεων σελ. 32).

Παραλλαγές στο ίδιο θέμα: 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε βολικό συνδυασμό επιφάνειας 
συλλογής και δοχείου αποθήκευσης. Σε κάθε περίπτωση, χρήσιμο είναι, τόσο η 
επιφάνεια συλλογής όσο και η διατομή του δοχείου να είναι κυκλικές επιφάνειες. 
Από τις απαιτούμενες γνώσεις βρίσκουμε ότι όταν η επιφάνεια συλλογής δεν είναι 
ίδια με τη διατομή του δοχείου, τότε το ύψος του νερού στο δοχείο πρέπει να 
πολλαπλασιαστεί με τον λόγο των επιφανειών διατομής και συλλογής (σχέση 3 στο 
επόμενο μέρος «Απαιτούμενες Γνώσεις»). 

Ύψος βροχής = (S’/S) * h 
όπου S’: επιφάνεια διατομής και S: επιφάνεια συλλογής 

Επομένως είναι απαραίτητη η μέτρηση των διαμέτρων του δοχείου δ’ και της 
επιφάνειας συλλογής δ. Υπολογισμός των ακτινών από τη σχέση r = δ/2 και για 
τις δύο περιπτώσεις και μετά υπολογισμός S’ και S από τον τύπο (δες «Απαιτούμενες
Γνώσεις»):  

Επιφάνεια Κύκλου = π*r2  

Εικόνα 4. Συνδυασμός Χωνί βενζίνης - λαδιού και 5L διαφανούς δοχείου αποθήκευσης 

Στην εικόνα 4 φαίνεται ένας προτεινόμενος συνδυασμός επιφάνειας συλλογής και 
δοχείου αποθήκευσης με πολύ φθηνά υλικά.  
Στην εικόνα 5 που ακολουθεί φαίνεται μια ανοξείδωτη κατσαρόλα η οποία διαθέτει 
βαθμονόμηση του περιεχόμενου όγκου σε λίτρα. Αν αναποδογυρίσουμε το καπάκι 
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και το τοποθετήσουμε στο στόμιο της κατσαρόλας τότε διαθέτουμε ένα απλό
βροχόμετρο. Για να λειτουργήσει, θα πρέπει πρώτα να ξεβιδώσουμε τη βίδα πάνω 
στην «κόκκινη τάπα» (Εικ. 5). Μετά το ξεβίδωμα και την αφαίρεση απομένει μια 
οπή απ’ όπου θα συλλεχθεί το νερό της βροχής. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές η
κατσαρόλα έχει διάμετρο 26 εκατοστά, δηλαδή ακτίνα 13cm. Εύκολα μπορεί να 
υπολογισθεί η επιφάνεια = π*r2. Δηλαδή η επιφάνεια είναι 530.66cm2. 

Εικόνα 5. Ανοξείδωτη «κατσαρόλα» φίρμας με βαθμονόμηση του περιεχόμενου όγκου 

Διαβάζοντας τις ενδείξεις όγκου στα τοιχώματα της κατσαρόλας (Εικ. 5) παρατηρούμε 
ότι αναγράφονται σε λίτρα (1 έως 5L). Δηλαδή 1000 έως 5000mL ή με άλλα λόγια 
1000 έως 5000cm3. Για να υπολογίσουμε το ύψος βροχής δεν έχουμε παρά να 
διαιρέσουμε τον όγκο που μαζεύτηκε με τον αριθμό 531cm2. Για παράδειγμα αν 
έχουν μαζευτεί 1.5 λίτρα ή 1500cm3  τότε το ύψος βροχής είναι (1500/531) = 2.8cm. 
Χρησιμοποιώντας τη συνηθισμένη μονάδα μέτρησης (mm) λέμε ότι το ύψος βροχής 
είναι 28mm. 
Ολοκληρώνοντας για το βροχόμετρο κατσαρόλας μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζει 
δύο εμφανή μειονεκτήματα. 

1. Η κλίση των τοιχωμάτων της επιφάνειας συλλογής είναι πολύ μικρή με 
αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των υδροσταγόνων βροχής να αναπηδά έξω 
από το στόμιο συλλογής. Η κλίση αυτή σε ένα αξιόπιστο όργανο πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη των 45°. 

2. Η βαθμολόγηση του οργάνου έχει μόνο λίγες υποδιαιρέσεις. Ο/Η μετατροπέας 
του σε βροχόμετρο μπορεί να το ξεπεράσει προσθέτοντας υποδιαιρέσεις 
στο μισό. Για παράδειγμα 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 κ.λπ. Μπορεί, ακόμη, να 
προχωρήσει σε επιπλέον υποδιαίρεση σημειώνοντας το μισό του μισού. Σε 
κάθε περίπτωση εμφανίζεται ένα όριο στη διακριτική του ικανότητα. 
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Απαιτούμενες Γνώσεις 

Ορισμοί:  
Ύψος βροχής από ένα επεισόδιο βροχόπτωσης είναι το ύψος που θα έφτανε το νερό
της βροχής σε mm (χιλιοστά) κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, εάν δεν υπήρχε 
απορροή, κατείσδυση και εξάτμιση. 

Για την υλοποίηση των προϋποθέσεων (εάν) στην πράξη, φροντίζουμε ώστε 
ο πυθμένας να είναι οριζόντιος (όχι απορροή) και να υπάρχει δοχείο συλλογής με 
αδιαπέραστα τοιχώματα (όχι κατείσδυση). Σχετικά με την εξάτμιση, φροντίζουμε να 
μειώσουμε την επιφάνεια (πολύ μικρό στόμιο του βροχόμετρου) όπου το συλλεγόμενο
νερό έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Επίσης, μειώνουμε τον χρόνο παραμονής στο 
δοχείο (λαμβάνουμε τη μέτρηση σύντομα μετά το γεγονός). 

Για να μετρηθεί το ύψος βροχής, γενικά, απαιτείται μια επιφάνεια συλλογής 
και ένα δοχείο αποθήκευσης. Το ύψος υπολογίζεται από το πηλίκο του όγκου νερού 
που συλλέχθηκε προς την επιφάνεια συλλογής.  

Ύψος βροχής = V/S (1) 
όπου V: όγκος νερού και S: επιφάνεια συλλογής 

Τα δύο αυτά μεγέθη οφείλουν να εκφράζονται με τις ίδιες μονάδες, ώστε ο 
λόγος τους να δίνει ύψος. Επειδή στη μετεωρολογία-κλιματολογία το ύψος βροχής 
μετρείται σε χιλιοστά (mm), o όγκος οφείλει να εκφράζεται σε κυβικά χιλιοστά (mm3), 
ενώ η επιφάνεια σε τετραγωνικά χιλιοστά (mm2). 

Σχήμα 2. Ογκομετρικός κύλινδρος (επιφάνεια συλλογής ίση με τη διατομή αποθήκευσης) 
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Η επιφάνεια συλλογής είναι σταθερή και υπολογισμένη από πριν. Αν για

παράδειγμα είναι κυκλική (επιλέγεται έτσι) τότε δίνεται από τον τύπο S=π*r
2
. Με 

π=3.14 και r την ακτίνα. Επομένως απομένει μόνο η μέτρηση του όγκου. Για 

διευκόλυνση το δοχείο αποθήκευσης επιλέγεται να έχει κυλινδρικό σχήμα και ο όγκος 

δίνεται από τη σχέση:  

V = S’*h (2) 
όπου V: όγκος νερού, S’: η επιφάνεια διατομής του κυλίνδρου, h: ύψος βροχής 

Από τις (1) και (2) προκύπτει Ύψος βροχής = (S’*h)/S (3) 

Όμως στην περίπτωση του σχήματος 2 ισχύει S’/S=1 άρα: Ύψος βροχής = h 

Επομένως, όταν η επιφάνεια συλλογής είναι ίση με τη διατομή του δοχείου 
αποθήκευσης (S=S’) τότε το ύψος βροχής είναι το ύψος στο οποίο ανέρχεται η
στάθμη του νερού. Δεν ισχύει αυτή η απλούστευση, όταν η επιφάνεια συλλογής 
είναι διάφορη της διατομής του κυλινδρικού δοχείου αποθήκευσης. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις φαινομένων όπως η πλημμύρα, η διάβρωση κ.λπ. 

μεγάλη σημασία εμφανίζει το παράγωγο μέγεθος που ονομάζεται ένταση της βροχής
ή ραγδαιότητα. 

Το μέγεθος αυτό ορίζεται ως το ύψος της βροχής που πέφτει στη μονάδα 
του χρόνου. Συνηθισμένη μονάδα είναι τα χιλιοστά ανά ώρα (mm/h). Επειδή η 
μέτρηση αυτή απαιτεί πιο ακριβή όργανα (βροχογράφους) και για λόγους σύγκρισης 

με το παρελθόν, αλλά και με άλλους τόπους που δε διαθέτουν τα όργανα, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ο εύκολος προσδιορισμός του ύψους βροχής ανά εικοσιτετράωρο. 
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Κατασκευή βροχόμετρου με υλικά 
καθημερινής χρήσης

Ομάδα στόχος: 
Απευθύνεται σε όλο το φάσμα της μαθητικής κοινότητας, όπου μπορεί να εφαρμοσθεί μετά από 
δευτερεύουσες προσαρμογές και τροποποιήσεις.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να καλλιεργήσουν πρακτικές δεξιότητες, όπως κόβω, κολλώ, προσαρμόζω κ.λπ.
•	 Να κατανοήσουν τις αρχές λειτουργίας ενός οργάνου μέτρησης.
•	 Να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία της κατασκευής για την επίτευξη στόχου (μέτρηση

ύψους βροχής).
•	 Να συνεργάζονται σε ομάδες.

Τύπος δραστηριότητας: 
•	 Κατασκευή λειτουργικού μοντέλου της συσκευής μέτρησης ενός φυσικού μεγέθους
• Η προβολή βίντεο με παροχή οδηγιών κατασκευής και η επανάληψή του κάθε φορά 

που εμφανίζονται απορίες, οδηγεί σε έναν τρόπο απόκτησης δεξιοτήτων, με τον οποίο 
είναι εξοικειωμένοι πολλοί/ές μαθητές/τριες (tutorials στο διαδίκτυο). 

Διάρκεια: 1 - 3 διδακτικές ώρες (ανάλογα την ηλικία)

Υλικά: 
• Πλαστικό μπουκάλι νερού χωρητικότητας 1.5 λίτρου
• Μαρκαδόρος, ψαλίδι, κολλητική ταινία, κόλλα σε σωληνάριο
• Πλαστικός διαφανής χάρακας 30cm
• Μία βάση στερέωσης από πλαστικό ή κόντρα πλακέ θαλάσσης

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
• Μελέτη από τον/την εκπαιδευτικό του φύλλου πληροφόρησης και παρουσίαση τμημάτων του 

στην τάξη
• Παρακολούθηση του βίντεο «Βροχόμετρο» από εκπαιδευτικό και μαθητές/τριες

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Συζήτηση στην τάξη για τη γλώσσα της πρόγνωσης και τη χρήση του όρου «ύψος βροχής»
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Αναστοχασμός:
Η ικανοποίηση της δημιουργίας μιας λειτουργικής κατασκευής μπορεί να αναδειχθεί με ερωτήσεις 
του τύπου: Πώς αισθάνεσαι που δουλεύει η κατασκευή σου; Σε ποιον/α θα ήθελες να παρουσιάσεις 
τον τρόπο λειτουργίας της; Πού μπορεί, ακόμη, να σου χρησιμεύσει; (π.χ. υπολογισμός ισοδύναμου 
ύψους βροχής ποτίσματος από ακροφύσια τεχνητής βροχής)

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Σπανός Σ. και Βάτσιος Ξ., 2011, Μια απόπειρα διδασκαλίας των εργαστηριακών ασκήσεων 
μετεωρολογίας σε φοιτητές γεωπονίας με τη βοήθεια ιδιοκατασκευών. Πρακτικά 7ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Αλεξανδρούπολη 15-17 Απριλίου, σελ. 1065-1073

Λέξεις - κλειδιά:
βροχόμετρο, ύψος βροχής, επιφάνεια συλλογής, όγκος νερού, ογκομέτρηση, ένταση βροχής

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Σεραφείμ Σπανός - Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
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Α. Οδηγίες κατασκευής

1. Επιλέγετε μία φιάλη νερού με όσο γίνεται ομοιόμορφο κυλινδρικό σχήμα και 
αφαιρείτε το πλαστικό περίβλημα που την περιβάλλει και δηλώνει τη «φίρμα».
2. Με έναν κόφτη (ή ένα ψαλίδι για μεγαλύτερη ασφάλεια) κόβετε τη φιάλη περιμετρικά 

πάνω σε οριζόντιο και κατά το δυνατόν σταθερό επίπεδο (Εικ. 1 αριστερά).
3. Παίρνετε το επάνω τμήμα και το τοποθετείτε ανεστραμμένο εντός της φιάλης. Σημειώνετε το 
τμήμα που εξέχει πάνω από το χείλος του κομμένου δοχείου με το μαρκαδόρο (Εικ. 1 δεξιά). Το 
επιπλέον τμήμα κόβεται πάνω στη γραμμή και εγκαταλείπεται.

Εικόνα 1. Στάδια δύο (2) και τρία (3) της κατασκευής

4. Ό,τι απομένει, τοποθετείται στο επάνω τμήμα της φιάλης ανεστραμμένο, έτσι ώστε να εφαρμόζει 
καλά στο στόμιο.
5. Κατόπιν, το στερεώνετε με κολλητική ταινία σε δύο αντικριστά σημεία (καφέ ταινία στο δεξί 
τμήμα της Εικ. 2). Η κολλητική ταινία μπορεί να είναι διαφανής. Δεν χρησιμοποιούνται, όμως, 
μεγάλου μήκους τμήματα κολλητικής ταινίας, γιατί εμποδίζεται το άδειασμα του νερού.

Εικόνα 2. Στάδια τέσσερα (4) και πέντε (5) της 
κατασκευής

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Κατασκευή βροχόμετρου με υλικά 
καθημερινής χρήσης
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Η διάμετρος (δ) μπορεί, προαιρετικά, να μετρηθεί με χάρακα (όπως στην Εικ. 2 δεξιά) και 
υπολογίζεται η ακτίνα r.

δ = 13.4-5 = 8.4→ r = δ/2→ r = 4.1cm
Κατόπιν υπολογίζεται, επίσης προαιρετικά, η επιφάνεια συλλογής S.

S = π*r2→ S = 3.14*(4.1*4.1)→ S = 52.8 cm2

6. Στη συνέχεια, δημιουργείτε μία βάση από πλαστικό ή αδιάβροχο κόντρα πλακέ, περίπου 
διπλάσιας διαμέτρου, και την προσαρμόζετε στο κέντρο του δοχείου με ισχυρή κόλλα (Εικ. 3).
7. Στην κατακόρυφη διεύθυνση τοποθετείται ένας διαφανής χάρακας, ο οποίος στερεώνεται είτε 
με ισχυρή κόλλα (Εικ. 3), είτε με διάφανες κολλητικές ταινίες.

Εικόνα 3. Στάδια έξι (6) και επτά (7)

Το βροχόμετρο είναι πλέον έτοιμο και μπορεί να μετρήσει ύψος βροχής.

Β. Οδηγίες εγκατάστασης και μέτρησης του ύψους βροχής

Η κατασκευή τοποθετείται σε σημείο που απέχει, τουλάχιστον, το διπλάσιο του ύψους των 
κοντινότερων εμποδίων (Σχ. 1).

Σχήμα 1. Τοποθέτηση του βροχόμετρου για αξιόπιστη μέτρηση
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Απαραιτήτως εξασφαλίζετε ότι η επιφάνεια συλλογής του βροχόμετρου βρίσκεται σε οριζόντια 
διεύθυνση. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια κοινού αλφαδιού ή με τη βοήθεια του ψηφιακού 
αλφαδιού που διατίθεται ως εφαρμογή στα «έξυπνα» κινητά (τύπου Android).

Το ύψος βροχής που συλλέχθηκε, σημειώνεται με τη βοήθεια του χάρακα. 
Μπορεί να υπολογισθεί ο συνολικός όγκος νερού που έπεσε στον «κήπο», πολλαπλασιάζοντας το 
εμβαδό του σε m2 με το ύψος βροχής σε mm. Το αποτέλεσμα είναι ο συνολικός όγκος σε λίτρα (L) 
νερού. Για παράδειγμα, αν το εμβαδό του «κήπου» είναι 25m2 και το ύψος βροχής είναι 20mm 
(από το φύλλο πληροφόρησης προκύπτει 1mm= 1L/m2), τότε ο όγκος νερού που έπεσε στον 
κήπο είναι 500L.

Μπορεί, ακόμη, να μετρηθεί με ρολόι η διάρκεια του φαινομένου και να υπολογισθεί 
η ένταση της βροχής σε χιλιοστά ανά ώρα (mm/h). Αν υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μπορεί να 
υπολογισθεί η μεταβολή της έντασης κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου βροχόπτωσης μετρώντας 
το ύψος π.χ. ανά 10 λεπτά (1/6 της ώρας). Για λόγους σύγκρισης, οι τιμές του ύψους βροχής πρέπει 
να μετατρέπονται σε χιλιοστά ανά ώρα (mm/h), οπότε πρέπει να πολλαπλασιαστούν με το 6.

Εκτός από τις γραπτές οδηγίες κατασκευής ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει το 
βίντεο «Βροχόμετρο» που είναι αναρτημένο στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/
watch?v=jsiWTI7NT_o 
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Ορισμοί: 
Ύψος βροχής από ένα επεισόδιο βροχόπτωσης είναι το ύψος που θα έφτανε το νερό της 

βροχής σε mm (χιλιοστά) κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, εάν δεν υπήρχε απορροή, κατείσδυση 
και εξάτμιση.

Για την υλοποίηση των προϋποθέσεων (εάν) στην πράξη έχει ληφθεί πρόνοια, ώστε ο 
πυθμένας να είναι οριζόντιος (όχι απορροή) και να υπάρχει δοχείο συλλογής με αδιαπέραστα 
τοιχώματα (όχι κατείσδυση). Για την ελαχιστοποίηση της εξάτμισης, ελαχιστοποιείται και η επιφάνεια 
που το συλλεγόμενο νερό έρχεται σε επαφή με τον αέρα (στενό στόμιο). Επίσης, μειώνεται ο χρόνος 
παραμονής στο δοχείο (η μέτρηση πραγματοποιείται σύντομα μετά το γεγονός).

Για να μετρηθεί το ύψος βροχής, γενικά, απαιτείται μια επιφάνεια συλλογής (S) και ένα 
δοχείο αποθήκευσης. Το ύψος υπολογίζεται από το πηλίκο του όγκου (V) νερού που συλλέχθηκε 
προς την επιφάνεια συλλογής. 

Ύψος βροχής = V/S (1)
όπου V: όγκος νερού και S: επιφάνεια συλλογής

Τα δύο αυτά μεγέθη οφείλουν να εκφράζονται με τις ίδιες μονάδες, ώστε ο λόγος τους να 
δίνει ύψος. Επειδή στη μετεωρολογία-κλιματολογία το ύψος βροχής μετρείται σε χιλιοστά (mm), o 
όγκος οφείλει να εκφράζεται σε κυβικά χιλιοστά (mm3), ενώ η επιφάνεια σε τετραγωνικά χιλιοστά 
(mm2). Επομένως:
1. Συλλέγεται το νερό και μετρείται ο όγκος του (V) π.χ. με ένα ογκομετρικό δοχείο (Σχ. 2)
2. Η επιφάνεια συλλογής (S) εδώ είναι ίση με αυτή στο στόμιο του οργάνου (Σχ. 2).
3. Εκφράζεται ο όγκος (V) σε mm3 και η επιφάνεια (S) σε mm2. 
4. Διαιρείται ο όγκος με την επιφάνεια.

Εύκολα αποδεικνύεται ότι το ύψος βροχής ενός χιλιοστού (mm) αντιστοιχεί σε όγκο νερού 
ένα λίτρο ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας συλλογής:

1lt σε 1m2 = (100x100x100) mm3 / (1000x1000) mm2 = 1mm

Σχήμα 2. Ογκομετρικός κύλινδρος (επιφάνεια συλλογής ίση με τη διατομή αποθήκευσης)

Κατασκευή βροχόμετρου με υλικά 
καθημερινής χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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Στην περίπτωση του Σχήματος 2, η επιφάνεια συλλογής δίνεται από τον τύπο S=π*r2 όπου 
π=3.14 και r η ακτίνα (το μισό της διαμέτρου). Επομένως, απομένει μόνο η μέτρηση του όγκου. Για 
διευκόλυνση, το δοχείο αποθήκευσης επιλέγεται να έχει κυλινδρικό σχήμα και ο όγκος δίνεται από 
τη σχέση: 

V= S’*h (2)
Όπου V: όγκος νερού, S’: η επιφάνεια διατομής του κυλίνδρου, h: ύψος βροχής

Από τις (1) και (2) προκύπτει ότι:
Ύψος βροχής = (S’*h)/S (3)

Στην περίπτωση του Σχήματος 2, όμως, ισχύει S’/S=1, άρα: Ύψος βροχής=h
Επομένως, όταν η επιφάνεια συλλογής είναι ίση με τη διατομή του δοχείου αποθήκευσης 

(S=S’), τότε το ύψος βροχής είναι το ύψος στο οποίο ανέρχεται η στάθμη του νερού.
Η απλούστευση δεν ισχύει γενικά, όταν η επιφάνεια συλλογής μπορεί να είναι διάφορη της 

διατομής του κυλινδρικού δοχείου αποθήκευσης. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ακολουθηθεί 
πιστά ο θεμελιώδης ορισμός (όγκος/επιφάνεια συλλογής). Σε ορισμένες περιπτώσεις φαινομένων, 
όπως η πλημμύρα, η διάβρωση κ.λπ., μεγάλη σημασία εμφανίζει το παράγωγο μέγεθος που 
ονομάζεται ένταση της βροχής.

Το μέγεθος αυτό ορίζεται ως το ύψος της βροχής που πέφτει στη μονάδα του χρόνου.
Συνηθισμένη μονάδα είναι τα χιλιοστά ανά ώρα (mm/h). Επειδή η μέτρηση αυτή απαιτεί πιο 

ακριβή όργανα (βροχογράφους) και για λόγους σύγκρισης με το παρελθόν, αλλά και με άλλους 
τόπους που δεν διαθέτουν τα όργανα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά, ο προσδιορισμός 
του ύψους βροχής ανά εικοσιτετράωρο.
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Εργαστηριακή προσομοίωση της παράσυρσης 
αυτοκινήτου σε Ιρλανδική διάβαση

Ομάδα στόχος: 
Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/τριες της Α’ Λυκείου, αλλά και των υπόλοιπων τάξεων Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να καλλιεργήσουν σοβαρή στάση στην αντιμετώπιση του κινδύνου από πλημμύρα 
και συμμόρφωση με τις εντολές της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

•	 Να καταπολεμήσουν την αντίληψη ότι οι γνώσεις φυσικής είναι κατά βάση θεωρητικές 
και συνεπώς άχρηστες στην καθημερινότητα.

•	 Να αναπτύξουν τρόπους ερμηνείας των φαινομένων βασισμένοι σε προϋπάρχουσες 
γνώσεις από τον χώρο των φυσικών επιστημών.

Τύπος δραστηριότητας: 
Εργαστηριακή προσομοίωση ενός φαινομένου που στοιχίζει ζωές σχεδόν κάθε φορά που
εμφανίζεται το φαινόμενο της πλημμύρας.

Διάρκεια: 
1 διδακτική ώρα ως επακόλουθο της ολοκλήρωσης διδασκαλίας της τριβής στο μάθημα της φυσικής 
της Α’ Λυκείου ή ανεξάρτητα στις υπόλοιπες τάξεις Λυκείου

Υλικά: 
Η κατασκευή που αφορά στην προσομοίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο των 
Φυσικών Επιστημών του σχολείου ή στο αντίστοιχο ΕΚΦΕ ή ακόμη και σε ΚΠΕ. Για την κατασκευή 
χρειάζονται δυναμόμετρο και λεκάνη επίπλευσης που τα περισσότερα σχολικά εργαστήρια και 
ΕΚΦΕ διαθέτουν. Το ομοίωμα του αυτοκινήτου κατασκευάζεται από τεμάχια ξύλου. Θα χρειασθεί, 
επίσης, μεταλλικό άγκιστρο και νήμα.

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Μελέτη του φύλλου πληροφόρησης από τον/την εκπαιδευτικό και υλοποίηση της συσκευής 
προσομοίωσης με ή χωρίς τη βοήθεια του τοπικού ΕΚΦΕ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ακολουθεί 
η παρακολούθηση του βίντεο «Παράσυρση οχήματος» από εκπαιδευτικό και μαθητές/τριες. Τα 
φύλλα εργασίας και πληροφόρησης παρουσιάζονται και συζητούνται με τους/τις μαθητές/τριες. 
Συμπληρώνονται τα φύλλα εργασίας.

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Αναζήτηση περιστατικών στο διαδίκτυο σχετικά με πνιγμούς κατά τη διάσχιση Ιρλανδικών 
διαβάσεων από αυτοκίνητα. Σχετική συζήτηση στην τάξη.
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Αναστοχασμός:
Οι μαθητές/τριες οδηγούνται σε δεύτερες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται τα 
φυσικά φαινόμενα στην καθημερινότητα. Για το αν ένα ατύχημα είναι προϊόν τύχης ή άγνοιας 
κινδύνου και επιφανειακής - επιπόλαιης (μη βιωματικής) γνώσης των νόμων της φύσης.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
•	 Εγχειρίδιο Φυσικής Β’ Γυμνασίου (για την αρχή Αρχιμήδη - άνωση)
•	 Εγχειρίδιο Φυσικής Γ’ Γυμνασίου (για την τριβή και τον 2ο Νόμο του Newton)
•	 Εγχειρίδιο Φυσικής Α’ Λυκείου (για την τριβή ολίσθησης)

Λέξεις - κλειδιά:
Ιρλανδική διάβαση, προσομοίωση, δύναμη τριβής, δυναμόμετρο, συντελεστής τριβής, άνωση, 
αρχή του Αρχιμήδη, πλεύση

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Σεραφείμ Σπανός - Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
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Α. Το ερέθισμα
Στη φωτογραφία φαίνεται ένα αυτοκίνητο, το οποίο επιχειρεί να διασχίσει έναν δρόμο 
που έχει πλημμυρίσει. Το σκηνικό (Εικ. 2) έχει πολλές φορές καταλήξει σε δράμα με 
παράσυρση του οχήματος και πνιγμό των επιβατών. Παρόλο που ο κίνδυνος έχει 
επισημανθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι άνθρωποι τον παραμελούν 

θεωρώντας ότι το νερό είναι αδύνατο να παρασύρει ένα ΙΧ όχημα μάζας ≈ 800Kg.

Εικόνα 1. Ξύλινο μοντέλο αυτοκινήτου με μεταλλικό γάντζο και νήμα έλξης

Είναι δυνατόν να προσομοιωθεί  το φαινόμενο κατασκευάζοντας ένα πρότυπο (μοντέλο) αυτοκινήτου 
(Εικ. 1) και στήνοντας ένα σκηνικό πλημμύρας με την προσθήκη νερού σε αυξανόμενες ποσότητες 
και βάθος.

            Εικόνα 2. Αυτοκίνητο ενώ επιχειρεί να διαβεί ένα πλημμυρισμένο δρόμο

Συνιστάται η εκτέλεση της προσομοίωσης ενώπιον της τάξης. Εάν δεν είναι δυνατό 
να πραγματοποιηθεί ζωντανά στην τάξη, μπορεί να προβληθεί αντ’ αυτής το βίντεο 
«Παράσυρση οχήματος» που βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/
watch?v=6tgTwK4TBMQ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργαστηριακή προσομοίωση της παράσυρσης 
αυτοκινήτου σε Ιρλανδική διάβαση

318

https://www.youtube.com/watch?v=6tgTwK4TBMQ
https://www.youtube.com/watch?v=6tgTwK4TBMQ


Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Αφού συζητηθεί το υπόβαθρο των θεωρητικών γνώσεων, που παρουσιάζεται στο φύλλο 
πληροφόρησης, απαντώνται τα ερωτήματα του φύλλου εργασίας.

Β. Ερωτήματα
α. Στην προηγούμενη προσομοίωση η δύναμη (F) που ασκεί ο άνθρωπος στο όχημα τραβώντας το 
δυναμόμετρο, σε ποια δύναμη της φύσης αντιστοιχεί;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β. Στην 1η φάση της προσομοίωσης η δύναμη του δυναμόμετρου (0.35Ν) ισούται με τη δύναμη 
τριβής ολισθήσεως (T) που δίνεται από τον τύπο: 

Τ = η*Fκ (1)
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Όπου Fκ: η κάθετη στην επιφάνεια κίνησης δύναμη. Στην 1η φάση η κάθετη δύναμη Fκ είναι ίση με 
το βάρoς (B=mg). Αν η μάζα του «οχήματος» είναι 400gr και g=10m/s2, υπολογίστε τον συντελεστή 
τριβής που δίνεται από τον τύπο:

Η = Τ/(mg) (2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

γ. Στη 2η φάση η δύναμη του δυναμόμετρου γίνεται 0.18N. Τι κατά τη γνώμη σας άλλαξε και η 
δύναμη τριβής Τ που ισούται με την ένδειξη του δυναμόμετρου, μειώθηκε από 0.35Ν (β) σε 0.18Ν 
(γ);
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

δ. Στην 3η φάση η ένδειξη του δυναμόμετρου που ισούται με τη δύναμη τριβής γίνεται 0.08Ν. 
Μελετήστε προσεχτικά την περιγραφή της 3ης φάσης. Τι κατά τη γνώμη σας άλλαξε και μειώθηκε η 
δύναμη τριβής;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ε. Στην 4η φάση η ένδειξη του δυναμόμετρου που ισούται με τη δύναμη τριβής γίνεται 0.04N. 
Μελετήστε προσεχτικά την περιγραφή της 4ης φάσης. Τι κατά τη γνώμη σας άλλαξε και μειώθηκε 
επιπλέον η δύναμη τριβής;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

στ. Στην 5η φάση η ένδειξη του δυναμόμετρου που ισούται με τη δύναμη τριβής μηδενίζεται. Για 
ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ζ. Αν τα πραγματικά αυτοκίνητα συμπεριφέρονται όπως το μοντέλο της προσομοίωσης, τι θα 
απαντούσατε σε κάποιον που θα σας έλεγε ότι μπορεί να διασχίσει την κοίτη ενός ποταμού, αφού 
το αυτοκίνητο είναι ένα πολύ βαρύ αντικείμενο για να παρασυρθεί;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Α. Τι είναι Ιρλανδική διάβαση

Ονομάζονται διεθνώς (ή πάντως σε πολλές χώρες) «Ιρλανδικές διαβάσεις» κάποιες πρόχειρες 
διαβάσεις, τρόπον τινά, που έγιναν για να εξυπηρετούνται τα ΙΧ και τα φορτηγά σε χειμάρρους, 
χωρίς να δαπανώνται χρήματα για πολυέξοδη κατασκευή μεγάλης γέφυρας.

Εικόνα 1. Τυπική Ιρλανδική διάβαση

Ονομάσθηκαν έτσι, επειδή στον Αγγλοϊρλανδικό πόλεμο οι Ιρλανδοί είχαν τέτοιες διαβάσεις που 
οι Βρετανοί δεν ήξεραν ότι υπήρχαν, καθώς όταν έβρεχε έστω και λίγο, η διάβαση σκεπαζόταν και 
γινόταν αόρατη, οπότε πίστευες ότι εκεί δεν υπήρχε πέρασμα να διαβείς τον ποταμό.

Β. Εκτέλεση της προσομοίωσης

Χρησιμοποιώντας γάντζο και νήμα 
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί 
έλξη στο μοντέλο οχήματος (Εικ. 
2). Στο άλλο άκρο του νήματος 
έχει συνδεθεί ένα δυναμόμετρο 
ελατηρίου για τη μέτρηση της 
δύναμης έλξης. Στην Εικόνα 2 
έχουν προστεθεί τα δένδρα ως 
στοιχεία αισθητικής, αλλά και 
για να σημειωθούν οι όχθες 
μιας «Ιρλανδικής διάβασης». Το 
αυτοκίνητο, δηλαδή, επιχειρεί να διαβεί ένα ρέμα όπου απουσιάζει η γέφυρα διασχίζοντας τον 
πυθμένα, καθώς έχει αρχίσει να πλημμυρίζει.

Εικόνα 2. Σκηνικό διέλευσης μιας Ιρλανδικής διάβασης σε συνθήκες 
πειραματισμού

Εργαστηριακή προσομοίωση της παράσυρσης 
αυτοκινήτου σε Ιρλανδική διάβαση

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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1. Πραγματοποιείται έλξη του μοντέλου αυτοκινήτου κρατώντας την άκρη του δυναμόμετρου 
και σημειώνεται η ένδειξή του (Εικ. 3).

Εικόνα 3. Η ένδειξη του δυναμόμετρου με «στεγνό υπόστρωμα» (0.35Ν)

2. Το μοντέλο οχήματος επαναφέρεται στην αρχική του θέση. Στη συνέχεια χύνεται μια 
«μικρή» ποσότητα νερού στο κέντρο της «Ιρλανδικής διάβασης» (Εικ. 4) και έλκεται ξανά το 
μοντέλο με τον ίδιο τρόπο κατά μήκος του βρεγμένου πυθμένα. Σημειώνεται η νέα ένδειξη 
του δυναμόμετρου.

Εικόνα 4. Έλξη του μοντέλου σε «βρεγμένο υπόστρωμα» 
και ένδειξη δυναμόμετρου (0.18Ν)

3.  Το μοντέλο οχήματος επανέρχεται στην αρχική του θέση. Προστίθεται ποσότητα νερού 
μέχρι ύψους 2mm (Εικ. 5 αριστερά). Πραγματοποιείται έλξη στο μοντέλο με τον ίδιο τρόπο 
και καταγράφεται η ένδειξη του δυναμόμετρου (Εικ. 5 δεξιά).

Εικόνα 5. Έλξη του μοντέλου σε «πλημμυρισμένο υπόστρωμα» μέχρι ύψους 2mm και αντίστοιχη ένδειξη δυναμόμετρου 
(0.08Ν)
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4. Το μοντέλο επανέρχεται στην αρχική του θέση. Προστίθεται ποσότητα νερού μέχρι ύψους 
4mm (Εικ. 6 αριστερά) και πραγματοποιείται έλξη στο μοντέλο με τον ίδιο τρόπο. Σημειώνεται 
η ένδειξη του δυναμόμετρου (Εικ. 6 δεξιά).

Εικόνα 6. Έλξη του μοντέλου σε 
«πλημμυρισμένο υπόστρωμα» μέχρι ύψους 
4mm και αντίστοιχη ένδειξη δυναμόμετρου 
(0.05Ν)

5. Το μοντέλο επανέρχεται στην αρχική του θέση. Προστίθεται ποσότητα νερού μέχρι την 
επίπλευση (Εικ. 7 αριστερά) και πραγματοποιείται έλξη στο μοντέλο με τον ίδιο τρόπο. 
Σημειώνεται η ένδειξη του δυναμόμετρου (Εικ. 7 δεξιά).

Εικόνα 7. Έλξη του μοντέλου σε 
«πλημμυρισμένο υπόστρωμα» 

με το μοντέλο να επιπλέει 
και αντίστοιχη ένδειξη 
δυναμόμετρου (0.00Ν)
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Γ. Θεωρητικές γνώσεις από τη Φυσική

Ορισμοί: Τριβή ολίσθησης σε ένα σώμα που βρίσκεται σε επαφή με ένα άλλο είναι εκείνη η δύναμη 
που αντιτίθεται στη μεταξύ τους κίνηση. Η διεύθυνσή της είναι η διεύθυνση της ταχύτητας κίνησης 
και η φορά της είναι η αντίθετη της ταχύτητας. Το μέτρο της δίνεται από τον τύπο: 

Τ = η*Fκ  (1)
Τ: Δύναμη τριβής 
Fκ: Η κάθετη στην επιφάνεια επαφής δύναμη
η: Συντελεστής τριβής (καθαρός αριθμός που εξαρτάται από τη φύση των επιφανειών)
Τι όμως συμβαίνει όταν π.χ. με ένα σχοινί ασκηθεί δύναμη F σε ένα σώμα κατά την οριζόντια 
διεύθυνση;
Αρχικά, καθώς εφαρμόζεται μια μικρή δύναμη F, το σώμα παραμένει ακίνητο. Κατά τον κατακόρυφο 
άξονα ασκείται η δύναμη του βάρους (Β=Fκ 
σώμα (Ν). Οι δυνάμεις αυτές έχουν συνισταμένη 0 και το σώμα δεν μπορεί να πέσει, ούτε να 
ανυψωθεί. Κατά την οριζόντια διεύθυνση, η δύναμη (F) διατηρείται ίση και αντίθετη της δύναμης 
στατικής τριβής που αντιτίθεται στην κίνηση.

) και η ίση και αντίθετη αντίδραση του επιπέδου στο 

Σχήμα 1. Ανάλυση δυνάμεων που ασκούνται σε σώμα που κινείται με σταθερή ταχύτητα, μόλις η έλξη F γίνει ίση με 
την τριβή ολίσθησης Τ.

Καθώς αυξάνεται ακόμη η F, η δύναμη αυτή ξεπερνά τη μέγιστη τιμή στατικής τριβής και το σώμα 
αρχίζει να κινείται προς τα δεξιά. Τότε η δύναμη τριβής γίνεται σταθερή και ελαφρά μικρότερη 
από τη μέγιστη στατική τριβή. Η τριβή αυτή ονομάζεται τριβή ολίσθησης και δίνεται από την (1). 
Αν διατηρηθεί η δύναμη F ίση με Τ, τότε η συνισταμένη κατά την οριζόντια διεύθυνση είναι 0 και η 
κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή (κίνηση με σταθερή ταχύτητα).
Από την (1) φαίνεται ότι η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από δύο παράγοντες: 
1) Τον συντελεστή τριβής (η) και 2) την κάθετη δύναμη (Fκ) που στο Σχήμα 1 είναι το βάρος (Β).
Για την περίπτωση που κάποιος τραβά ή σπρώχνει ένα αυτοκίνητο, ο συντελεστής τριβής ισχύει 
μεταξύ ελαστικού και στεγνού δρόμου. Αν αρχίσει και βρέχει, τότε η τιμή του αλλάζει. Αυτή η 
μεταβολή αποτυπώνεται στον πίνακα Ι.

Πίνακας Ι. Συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ ελαστικών και δρόμου

Κατάσταση Ελαστικό σε στεγνό δρόμο Ελαστικό σε βρεγμένο δρόμο

Συντ. τριβής ολισθ. 0.8 (από 0.7-0.9) 0.2 (από 0.1-0.4)

Φαίνεται, επομένως, ότι ο συντελεστής είναι κατά μέσο όρο 4 φορές μικρότερος για βρεγμένο 
οδόστρωμα. Άρα και η δύναμη τριβής είναι 4 φορές μικρότερη. Κατά τη διάρκεια φρεναρίσματος 
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π.χ. αυτό φαίνεται στο αποτύπωμα στο έδαφος. Το μήκος του αποτυπώματος θα είναι μεγαλύτερο.
Επομένως είναι πολύ ευκολότερο να παρασυρθεί ένα σταματημένο αυτοκίνητο σε βρεγμένο δρόμο
απ’ ό,τι σε στεγνό δρόμο.
Τι θα συμβεί όμως στην τριβή (Τ), όταν η στάθμη του νερού ανεβαίνει;
Τότε η κάθετη δύναμη Fκ είναι η διαφορά βάρους και άνωσης (Fκ=Β-Α). 
Από την αρχή του Αρχιμήδη γνωρίζουμε ότι η άνωση ισούται με το βάρος του εκτοπιζόμενου υγρού 
(Σχ. 2). 

Σχήμα 2. Αρχή του Αρχιμήδη

Εάν μαζέψουμε και μετρήσουμε τον όγκο του νερού υπερχείλισης V, έχουμε τον όγκο του ανθρώπου
στο Σχήμα 2. Η άνωση που αυτός δέχεται ισούται με το βάρος του εκτοπιζόμενου νερού Α=Β

A=mg ή Α=d V g

Σχήμα 3. Μεταβολή της άνωσης, καθώς 
αυξάνεται ο όγκος του εκτοπιζόμενου 
υγρού.

Στο Σχήμα 3, καθώς αυξάνει το βάθος (hβ, hγ, hδ) αυξάνει ο όγκος του εκτοπιζόμενου υγρού άρα 
αυξάνεται η άνωση. Επομένως το δυναμόμετρο που μετρά την κάθετη δύναμη Fκ=Β-Α θα δείχνει 
όλο και μικρότερη ένδειξη (7, 3, 0). Όταν επιτευχθεί η πλεύση τότε Β=Α και Fκ=0. Επομένως όταν 
αυξάνει η στάθμη του νερού, αυξάνει η άνωση και μικραίνει η Fκ. Αφού μικραίνει η Fκ τότε μικραίνει 
και η τριβή Τ αφού T=η Fκ. Άρα το αυτοκίνητο παρασύρεται ευκολότερα.
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ΣΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΤΟ ΡΕΜΑ
Πλημμυρικά φαινόμενα του Αλφειού

 και ο μύθος του Αυγεία

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να αναζητήσουν την αντανάκλαση φυσικών φαινομένων σε μύθους.
•	 Να συνδέσουν μεταβολές του γεωπεριβάλλοντος με πλημμυρικά φαινόμενα.
•	 Να εντοπίσουν τις μεταβολές που επιφέρουν τα πλημμυρικά φαινόμενα στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον. 
•	 Να ασκηθούν στην ενσυναίσθηση.
•	 Να εκφραστούν δημιουργικά ενεργοποιώντας τη φαντασία τους και τις αφηγηματικές 

τους δυνατότητες.
•	 Να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες.
•	 Να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε ομάδες 

εργασίες.

Τύπος δραστηριότητας:
• Ανάλυση κειμένου (μύθου)
• Ιδεοθύελλα
• Παρατήρηση
• Ψηφιακή ιστορία (κόμικ)

Διάρκεια: 
3 - 4  διδακτικές ώρες (ανάλογα με την ηλικία και τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/τριών)

Υλικά: 
• Χαρτί Α4
• Μαρκαδόροι
• Εργαστήριο Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο 
• Ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας κόμικ (π.χ. StoryboardThat, Pixton, κ.λπ.)

Προοετοιμασία - Υπόβαθρο: 
Εξοικείωση με κάποιο εργαλείο δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης (κόμικ), π.χ. StoryboardThat, 
Pixton κ.λπ.
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Στάδια υλοποίησης:

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Ο μύθος του Αυγεία

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να επιλέξουν μια ΚΑΡΤΕΛΑ όπου 
απεικονίζονται 4 διαφορετικά ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου της 
Αρχαίας Ολυμπίας. Έτσι οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 4 ομάδες. Στη συνέχεια τους μοιράζει τα 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ανά ομάδα. (Αν η δραστηριότητα γίνει σε ψηφιακή τάξη ο/η εκπαιδευτικός 
χωρίζει πρώτα τυχαία τις ομάδες  - με το Breakout Sessions - και δίνει την εικόνα στη συνέχεια με 
τα ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ανά ομάδα.) (Χρονική διάρκεια: έως 5 λεπτά)

2. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην ολομέλεια το Μύθο του Αυγεία (ενδεικτικά: Ιστορία Γ’ 
Δημοτικού ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1999/Istoria_G-Dimotikou_html-empl/ index1_2.html.
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί (ιδιαίτερα για μεγαλύτερες τάξεις) να εμπλουτίσει την αφήγησή του με 
στοιχεία από τον 4ο τόμο της Ελληνική Μυθολογίας της Εκδοτικής Αθηνών, «Ηρακλής. Πανελλήνιες 
Εκστρατείες» σ. 44-47. (Χρονική διάρκεια: έως 10 λεπτά)

3. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να φανταστούν ποιο φυσικό γεγονός θα 
μπορούσε να μοιάζει (ή να υπονοεί ή να αντανακλά) η εκτροπή των ποταμών στον μύθο. Οι 
ομάδες έχουν 10 λεπτά να συσκεφθούν (ιδεοθύελλα) και να παρουσιάσουν τις σκέψεις τους στην 
ολομέλεια. (Χρονική διάρκεια: έως 15 λεπτά)

4. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην ολομέλεια μια ερμηνεία του μύθου που τον συσχετίζει με 
τις πλημμύρες του Αλφειού και του Κλαδέου ποταμού στην κοιλάδα της Ολυμπίας. Δίνει 
αποσπάσματα από τη διδακτορική διατριβή της Έλενας Μητροπέτρου: «Οι απαρχές της ελληνικής 
γεωμυθολογίας μέσα από τις κοσμογονίες, τις θεομηνίες και τον κύκλο του Ηρακλή» (από την 
ενότητα: Οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή. Η κόπρος του Αυγεία, σ. 362-377, στο Εθνικό αποθετήριο 
Διδακτορικών Διατριβών στην ιστοσελίδα: https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/39437#page/
5/mode/1up). Στη συνέχεια ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να αξιολογήσουν πόσο πιθανή ή όχι 
τους φαίνεται αυτή η ερμηνεία. (Μπορεί να γίνει ψηφοφορία με ανάταση χειρός ή μέσω του polling 
της πλατφόρμας Webex, αν η δραστηριότητα γίνεται σε ψηφιακή τάξη.) (Χρονική διάρκεια: έως 
10 λεπτά)

5. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην ολομέλεια σχεδιάγραμμα της κοιλάδας του ιερού της 
Ολυμπίας - με έμφαση στα δύο ποτάμια που την ορίζουν, τον Αλφειό και τον Κλαδέο, καθώς και 
την επίδραση που είχαν οι πλημμύρες τους στη διαμόρφωση του χώρου. (Ενδεικτικά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί υλικό από το ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών 
και την εμπειρία τους - αν έχουν επισκεφθεί, για παράδειγμα, τον χώρο ή όχι.) (Χρονική διάρκεια: 
έως 10 λεπτά)

6. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/τριες, στις ομάδες εργασίας τους, να αξιοποιήσουν 
τις πληροφορίες που συζήτησαν στην ολομέλεια, καθώς και αυτές που έχουν στο φύλλο εργασίας 
τους, για τα εικονιζόμενα αντικείμενα. Στη συνέχεια πρέπει η κάθε ομάδα να ετοιμάσει (ενδεικτικά 
με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου StoryboardThat, στην ιστοσελίδα: https://www.storyboardthat.
com/ και οδηγίες στα ελληνικά στην ιστοσελίδα: https://edtech.gr/storyboardthat/) μια ψηφιακή 
αφήγηση, σε 5 τουλάχιστον κελιά, προσπαθώντας να αποδώσουν την ιστορία του αντικειμένου: α) 
την κατασκευή του, β) την αρχική χρήση του, γ) την πορεία του στον χρόνο, δ) τη σημερινή χρήση 
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του, την αισθητική και πολιτιστική του αξία. Αν δεν είναι δυνατή η ψηφιακή απόδοση, μπορεί να 
γίνει και γραφιστική απόδοση της ιστορίας τους. (Χρονική διάρκεια: έως 45 λεπτά)

Αναστοχασμός:
Οι μαθητές/τριες επανέρχονται στην ολομέλεια και παρουσιάζει η κάθε ομάδα τη δημιουργία
της. Η παρουσίαση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 10 λεπτά για κάθε ομάδα 
συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων, παρατηρήσεων, σχολίων κ.λπ. (Χρονική διάρκεια: έως 40 
λεπτά)
Η ολομέλεια συζητά και αποφασίζει, με ψηφοφορία, με ποιο τρόπο θα δημοσιοποιηθούν οι 
εργασίες των ομάδων, π.χ. στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στο ιστολόγιο της Περιβαλλοντικής 
Ομάδας ή της τάξης, στη σχολική εφημερίδα κ.λπ. 

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
- Αραπογιάννη, Ξ. (2001) Ολυμπία. Η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Αθήνα: Εκδόσεις 

Μίλητος
- Βικάτου, Ο. (2006) Ολυμπία. Ο Αρχαιολογικός χώρος και τα Μουσεία. Εκδοτική Αθηνών: 

Αθήνα
- Γιαλούρη, Α. & Γιαλούρης, Ν. (2002) Ολυμπία. Οδηγός του Μουσείου και του Ιερού. Αθήνα: 

Εκδοτική Αθηνών
- Κακριδής, Ι. (γενική εποπτεία), (1986)  Ελληνική Μυθολογία. Τόμος 4ος: Ηρακλής  - Πανελλήνιες 

Εκστρατείες. Εκδοτική Αθηνών: Αθήνα
- Κουμούση, Α. κ α. (χ.χ.) Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου. Πάτρα: Εκδόσεις Περί Τεχνών     
- Μαϊστρέλης, Σ. κα, Ιστορία Γ’ Δημοτικού. Από τη Μυθολογία στην Ιστορία. Ι.Τ.Υ. και

Εκ. «Διόφαντος (σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/
html/8547/1999/Istoria_GDimotikou_html-empl/index1_2.html,
τελευταία ανάκτηση 25/5/2021)

- Μαριολάκος, Η. (2018) Ελληνική Γεωμυθολογία, βιβλίο πρώτο. Εισαγωγή στη 
Γεωμυθολογία. Γεωλογικό και Φυσικογεωγραφικό δυναμικό. Αθήνα: Λιβάνης

- Μητροπέτρου, Ε. (2012): Οι απαρχές της ελληνικής γεωμυθολογίας μέσα από τις
κοσμογονίες, τις θεομηνίες και τον κύκλο του Ηρακλή.
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Εθνικό αποθετήριο Διδακτορικών Διατριβών
στην ιστοσελίδα: https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/39437#page/5/mode/1up
(τελευταία ανάκτηση 25/5/2021)

- Χατζή, Γ. (2008) Το αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας. Αθήνα: Ίδρυμα Λάτση (και σε
ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα: https://www.latsis-foundation.org/content/elib/
book_15/ olympia_gr.pdf, τελευταία ανάκτηση 25/5/2021)

Ιστοσελίδες:
• https://www.storyboardthat.com/education/learn-more-about-classroom-edition: ψηφιακό 
εργαλείο για μαθητές (τελευταία ανάκτηση 25/5/2021)
• https://edtech.gr/storyboardthat/: πληροφορίες για το ψηφιακό εργαλείο StoryboardThat
(τελευταία ανάκτηση: 25/5/2021)
• https://www.kpekrestenon.gr/alfios/: ψηφιακό υλικό του ΚΠΕ Κρεστένων για τον ποταμό Αλφειό 
(τελευταία ανάκτηση: 25/5/2021)
• https://www.kpekrestenon.gr/sites/default/files/fones_neroy_myriades.pdf: ψηφιακό υλικό 
του ΚΠΕ Κρεστένων για τη διαχείριση του νερού στην Αρχαία Ολυμπία (τελευταία ανάκτηση: 
25/5/2021)
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• https://www.slideshare.net/educomics/comics-in-education-3386446: Βασιλακοπούλου, Μ &
Ρετάλης, Σ. «Αξιοποίηση των Ψηφιακών Κόμικς στην Εκπαίδευση» Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου 
Πειραιά (τελευταία ανάκτηση 25/5/2021)
• http://blogs.sch.gr/zetaanth/files/2018/01/Educomics_comicDom.pdf: Ρετάλης, Σ & Μπολουδάκης, 
Μ. «Διδάσκοντας με Comics Educomics» Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 
(τελευταία ανάκτηση 25/5/2021)
• https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/download/9611/9644: Τζιφόπουλος, Μ. «Τα 
ψηφιακά κόμικς στο σχολείο του 21ου αιώνα: προετοιμάζοντας τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς» 
(τελευταία ανάκτηση 25/5/2021)

Λέξεις - κλειδιά:
μύθος, ψηφιακή αφήγηση, πλημμύρες Αλφειού, Αρχαία Ολυμπία, Ηρακλής

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Τσούρα Αγγελική
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κρεστένων
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Ο Αλφειός και η κοιλάδα της Ολυμπίας

Κύριο ρόλο στη διαμόρφωση της γεωμορφολογίας της Ολυμπίας παίζουν τα δύο ποτάμια της, o 
Αλφειός και ο Κλαδέος, που ορίζουν την κοιλάδα. Ο Αλφειός, με ροή από τα ανατολικά στα δυτικά, 
εκβάλλει είκοσι περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Ολυμπίας στο Ιόνιο πέλαγος και την ορίζει στο νότιο 
άκρο της. Ο Κλαδέος με ροή από βορρά προς νότο, ορίζει την κοιλάδα δυτικά και ενώνεται με τον 
Αλφειό, του οποίου είναι παραπόταμος. Διαχρονικά πλημμυρικά φαινόμενα και των δύο ποταμών 
διαμορφώνουν τον χώρο και διαφοροποιούν τη χρήση του. 

Όπως φαίνεται και στο γενικό τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου1, όπως είχε πια διαμορφωθεί 
στην ύστερη αρχαιότητα, το φημισμένο Ιερό ορίζεται από τα δύο ποτάμια, δυτικά και νότια, και τον 
Κρόνιο λόφο στον βορρά.

Κατά τον Ηλία Μαριολάκο (Μαριολάκος, 2018, σ. 429) «ο ευρύτερος χώρος της Ολυμπίας, 
όπως και ο ευρύτερος χώρος της λεκάνης της κάτω Μεσσηνίας, μέχρι πριν από μερικές εκατοντάδες 
χιλιάδες χρόνια ήταν θάλασσα. Επομένως, ο κάτω ρους του Αλφειού ποταμού, που διασχίζει την 
πρώτη, και ο κάτω ρους του Πάμισου και του Νέδοντα ποταμού, που διασχίζουν τη δεύτερη, πρέπει 
να έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα.» 

Τα αρχαιότερα πάντως τεκμήρια κατοίκησης ανάγονται στο τέλος της νεολιθικής εποχής2 (4η

χιλιετία π.Χ.). Στο δεύτερο μισό της Πρωτοελλαδικής ΙΙΙ περιόδου (2150-2000 π.Χ.) φαίνεται να 
υπήρχε οικισμός με αψιδωτά κτίρια. Τόσο οι οικισμοί αυτής της περιόδου, όπως και μεταγενέστεροι 
που τον διαδέχτηκαν, ως την Υστεροελλαδική - Μυκηναϊκή εποχή (1600-1100 π.Χ.) φαίνεται 
να είχαν αγροτικό χαρακτήρα, καθώς οι προσχώσεις των ποταμών καθιστούσαν την κοιλάδα 
ιδιαίτερα εύφορη. Για τα κτήρια που στέγαζαν τις αγροτικές αυτές κοινότητες, είτε τα αψιδωτά της 
Πρωτοελλαδικής περιόδου, είτε τα ορθογώνια της πρώιμης Μεσοελλαδικής Ι περιόδου (2000-1900 

1.  Βλ. Βικάτου (2006), σελ. 14-15
2.  Βλ. Αραπογιάννη (2001), Η εξέλιξη του ιερού (σελ. 31-34)

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΤΟ ΡΕΜΑ
Πλημμυρικά φαινόμενα του Αλφειού

 και ο μύθος του Αυγεία
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π.Χ.) χρησιμοποιούνταν δομικά υλικά, κυρίως, από τα ποτάμια. Κυριότερος λόγος εγκατάλειψης 
αυτών των οικισμών φαίνεται πώς ήταν οι διαδοχικές πλημμύρες3 των ποταμών.  

Γύρω στον 11ο με 10ο π.Χ. αιώνα φαίνεται πως στον χώρο των εγκαταλειμμένων προϊστορικών 
οικισμών αναπτύσσεται το Ιερό του Διός που εξελίσσεται στο φημισμένο πανελλήνιο θρησκευτικό 
κέντρο. Για να προστατευθεί το Ιερό από τις πλημμύρες του Κλαδέου χτίζεται προστατευτικό τείχος 
ανατολικά του Κλαδέου4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του Ιερού, το τείχος αυτό συντηρείται και 
επισκευάζεται, ενώ όταν εγκαταλείπεται το Ιερό αφήνεται και αυτό να παρασυρθεί από τα νερά 
του ποταμού. 

Όπως σημειώνει ο Ηλίας Μαριολάκος5, στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί (όπως παρατίθεται 
στο Μαριολάκος, 2018: σ. 446, Εικ.Α8.16) καταγράφονται οι συνεχείς δράσεις του Αλφειού και 
του Κλαδέου με συνέπεια την αλλαγή του τοπίου. Οι διακεκομμένες καμπύλες δείχνουν το βάθος 
που έχει η μορφολογική επιφάνεια της εποχής του Ηρακλή (13ος αι. π.Χ.) κάτω από τη σημερινή. Η 
αλλαγή αυτή της μορφολογίας προήλθε από τα υλικά που απέθεσαν ο Κλαδέος και ο Αλφειός από 
τότε μέχρι σήμερα.

Τον 6ο αιώνα μ.Χ. ισχυροί σεισμοί (συγκεκριμένα, κατά τον Ηλία Μαριολάκο6, μεγάλος σεισμός 
το 551 μ.Χ. καταστρέφει ολόκληρη τη ΒΔ Πελοπόννησο) και πλημμυρικά φαινόμενα καταστρέφουν 
τα κτήρια του Ιερού και τόνοι φερτών υλικών καλύπτουν τα συντρίμμια, έως τη συστηματική 
αρχαιολογική ανασκαφή του χώρου τον 19ο και 20ο αιώνα, που του έδωσε τη σημερινή του μορφή. 

3.  Βλ. Χατζή (2008), Προοίμιο στην ιστορία της Άλτεως, σελ. 37-47
4.  Βλ. στην ιστοσελίδα https://www.kpekrestenon.gr/alfios/, ψηφιακό υλικό για τον Αλφειό του ΚΠΕ Κρεστένων
5.  Βλ. Μαριολάκος (2018), Οι αποθέσεις του Κλαδέου στην Ολυμπία, σελ. 446-448
6.  Βλ. Μαριολάκος (2018), σελ. 151
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Κατά την Ελένη Μητροπέτρου7, η Ολυμπία είχε επανειλημμένα πληγεί από καταστροφικές 
πλημμύρες στη διάρκεια της ιστορίας της με αποτέλεσμα η τοποθεσία να έχει θαφτεί κάτω από 
τεράστιες μάζες ιζημάτων. Η μελέτη αυτών των ιζημάτων οδήγησε επιστήμονες και ερευνητές στο 
συμπέρασμα, ότι στην περιοχή είχαν εισρεύσει κατά την αρχαιότητα πολλοί σεισμικοί κυματοσυρμοί. 
Φαίνεται ότι η περιοχή είχε πολλές φορές καταστραφεί από τέτοιους κυματοσυρμούς. Δεν ήταν, 
λοιπόν, μόνο οι σεισμοί και οι πλημμύρες που κατέστρεφαν τον χώρο, αλλά και οι κυματοσυρμοί. 
Κατά τη Μητροπούλου, πιθανόν και ο μύθος της εκτροπής του Αλφειού για τον καθαρισμό των 
στάβλων του Αυγεία να απηχεί κάποιο τέτοιο πλημμυρικό γεγονός. Πολύ πιθανόν μιας τέτοιας 
μορφής να ήταν και το γεωλογικό γεγονός του 6ου μ.Χ. αιώνα που ισοπέδωσε τον χώρο και κάλυψε 
κάτω από τόνους ιζημάτων τα συντρίμμια του Ιερού. 

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας χρησιμοποιούνται 4 ευρήματα των ανασκαφών στον χώρο: 
1) Περιδέραιο8 από ψήφους φαγεντιανής και υαλόμαζας: κτέρισμα ταφής σε μυκηναϊκό θαλαμωτό 
τάφο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου
2) Προϊστορικό αψιδωτό κτήριο ΙΙΙ9: βρίσκεται στην Άλτη, νοτιανατολικά του Ναού της Ήρας, σε 
κατώτερο επίπεδο από τα κτίσματα της αρχαϊκής και κλασσικής εποχής. Είναι το μόνο αναστηλωμένο 
και ορατό κτήριο από τα 6 όμοια του οικισμού, καθώς τα υπόλοιπα έχουν καταχωθεί. Χρονολογείται 
στο τέλος της Πρωτοελλαδικής ΙΙΙ εποχής (μεταξύ 2150 και 2000 π.Χ.)
3) «Θυμιατό10»: ιδιόμορφο αγγείο της ύστερης Πρωτοελλαδικής ΙΙΙ περιόδου από τον «βωμό» 
ανατολικά του τύμβου του Πελοπίου
4) Αμφορέας11: χρονολογείται στην Πρωτοελλαδική ΙΙΙ περίοδο και προέρχεται από το αψιδωτό 
κτίριο ΙΙΙ της Άλτεως

7. Βλ. τη Διδακτορική της Διατριβή «Οι απαρχές της ελληνικής γεωμυθολογίας μέσα από τις κοσμογονίες, τις 
θεομηνίες και τον κύκλο του Ηρακλή» (από την ενότητα: Οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή. Η κόπρος του Αυγεία, σσ. 
362-377, στο Εθνικό αποθετήριο Διδακτορικών Διατριβών στην ιστοσελίδα: https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/
id/39437#page/5/mode/1up     
8. Φωτ. ΦΑΦΑΛΗ Γ., στο Χατζή (2008) σελ. 46, https://www.latsis-foundation.org/content/elib/book_15/olympia_gr.pdf
9. Βλ. Βικάτου: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5985 
10. Φωτ. ΦΑΦΑΛΗ Γ., στο Χατζή (2008) σελ. 39, https://www.latsis-foundation.org/content/elib/book_15/olympia_
gr.pdf
11. Φωτ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Σ., στο Χατζή (2008) σελ. 40, https://www.latsis-foundation.org/content/elib/book_15/
olympia_gr.pdf
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ΣΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΤΟ ΡΕΜΑ
Πλημμυρικά φαινόμενα του Αλφειού

 και ο μύθος του Αυγεία

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Να ανακοινώσετε τις απαντήσεις σας στην ολομέλεια.

2. Στη Διδακτορική Διατριβή της Ελένης Μητροπέτρου αναφέρονται δύο πιθανές ερμηνείες
του μύθου: να συνιστά κάποιο εγγειοβελτιωτικό έργο ή κάποιο πλημμυρικό επεισόδιο.
Να  συζητήσετε στην ομάδας σας πόσο πιθανή θεωρείτε την κάθε εκδοχή, να 
συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα και να ανακοινώσετε την απόφασή σας στην ολομέλεια 
(10 λεπτά).

απίθανη πιθανή  σίγουρη

3.	 Στις ανασκαφές της Ολυμπίας ανάμεσα στα ευρήματα είναι και το περιδέραιο της εικόνας 
σας.  Πρόκειται για περιδέραιο από φαγεντιανή (είδος κεραμικής ύλης) και υαλόμαζα. 
Βρέθηκε σε τάφο της μυκηναϊκής εποχής (περ. 1600-1100 π.Χ.) στην περιοχή βόρεια της 
κοιλάδας, όπου βρίσκεται σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1: Περιδέραιο

1. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιο φυσικό γεγονός ή 
ανθρώπινο έργο που θα μπορούσε να μοιάζει με την 
εκτροπή των ποταμών στον μύθο του Αυγεία;
Σκεφτείτε γρήγορα (5 λεπτά) και καταγράψτε παρακάτω 
τις απαντήσεις της ομάδας σας: 

εγγειοβελτιωτικό έργο
πλημμυρικό γεγονός
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Μπορείτε να φανταστείτε ποιος/α να το φορούσε; Σε ποιες περιστάσεις και γεγονότα της ζωής 
του/ της να το φορούσε; Πώς διατηρήθηκε ως τις μέρες μας; Πώς να βρέθηκε από τους/τις 
αρχαιολόγους; Τι σημαίνει για μας σήμερα;
Αφού το παρατηρήσετε και συζητήσετε στην ομάδα σας, να ετοιμάσετε (με τη χρήση του ψηφιακού 
εργαλείου StoryboardThat, στην ιστοσελίδα: https://www.storyboardthat.com/ και οδηγίες στα 
ελληνικά στην ιστοσελίδα: https://edtech.gr/storyboardthat/) μια ψηφιακή αφήγηση (κόμικ), σε 5 
τουλάχιστον κελιά, προσπαθώντας να αποδώσετε την ιστορία του περιδέραιου: α) την κατασκευή 
του, β) την αρχική χρήση του, γ) την πορεία του στον χρόνο, δ) τη σημερινή χρήση του, την αισθητική 
και πολιτιστική του αξία. Αν δεν είναι δυνατή η ψηφιακή απόδοση, μπορεί να γίνει και γραφιστική 
απόδοση της ιστορίας σας. Μπορείτε να μοιράσετε τις δουλειές: άλλος/η να γράψει τους διαλόγους, 
άλλος/η να επεξεργαστεί τις εικόνες, άλλος/η να διαχειρίζεται το ψηφιακό εργαλείο κ.λπ. Να έχετε 
στον νου σας ότι το κόμικ σας θα δημοσιοποιηθεί μέσω της σχολικής εφημερίδας ή της ιστοσελίδας 
του σχολείου μας (περίπου 45 λεπτά).

χώρος

χρόνος 

χαρακτήρες

διάλογοι

φόντο

φιγούρες

μπαλονάκια 
διαλόγου

4.	 Αφού ολοκληρώσετε την ψηφιακή σας αφήγηση (κόμικ), έχετε 10 λεπτά να την παρουσιάσετε 
στην ολομέλεια και να απαντήσετε σε σχόλια και παρατηρήσεις των άλλων ομάδων.

 1ο καρέ               2ο καρέ              3ο καρέ               4ο καρέ              5ο καρέ

λεζάντες

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

335

https://www.storyboardthat.com/
https://edtech.gr/storyboardthat/


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Να ανακοινώσετε τις απαντήσεις σας στην ολομέλεια.

2. Στη Διδακτορική Διατριβή της Ελένης Μητροπέτρου αναφέρονται δύο πιθανές ερμηνείες
του μύθου: να συνιστά κάποιο εγγειοβελτιωτικό έργο ή κάποιο πλημμυρικό επεισόδιο.
Να  συζητήσετε στην ομάδας σας πόσο πιθανή θεωρείτε την κάθε εκδοχή, να 
συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα και να ανακοινώσετε την απόφασή σας στην ολομέλεια 
(10 λεπτά).

3. Κατά τις ανασκαφές της Ολυμπίας αποκαλύφθηκαν, σε επίπεδο κάτω από αυτό των ναών,
κτήρια προϊστορικών οικισμών, όπως αυτό που εικονίζεται στην κάρτα σας.

ΟΜΑΔΑ 2: Αψιδωτό κτήριο

1. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιο φυσικό γεγονός ή 
ανθρώπινο έργο που θα μπορούσε να μοιάζει με την 
εκτροπή των ποταμών στον μύθο του Αυγεία;
Σκεφτείτε γρήγορα (5 λεπτά) και καταγράψτε παρακάτω
τις απαντήσεις της ομάδας σας: 

απίθανη πιθανή  σίγουρη
εγγειοβελτιωτικό έργο
πλημμυρικό γεγονός

Οι οικισμοί αυτοί εγκαταλείπονταν μετά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του Αλφειού και του 
Κλαδέου. Μπορείτε να φανταστείτε ποιοι και πώς ζούσαν μέσα σε αυτό; Πώς μπορεί οι κάτοικοι 
να βίωσαν την πλημμύρα; Πώς μπορεί να τα είδαν οι εργάτες που έχτιζαν αιώνες αργότερα τους 
ναούς; Πώς να βρέθηκε από τους/τις αρχαιολόγους; Τι σημαίνει για μας σήμερα;

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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Αφού συζητήσετε όλα αυτά στην ομάδα σας, να ετοιμάσετε (με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου 
StoryboardThat, στην ιστοσελίδα: https://www.storyboardthat.com/ και οδηγίες στα ελληνικά στην 
ιστοσελίδα: https://edtech.gr/storyboardthat/) μια ψηφιακή αφήγηση (κόμικ), σε 5 τουλάχιστον 
κελιά, προσπαθώντας να αποδώσετε την ιστορία του κτηρίου: α) την κατασκευή του, β) την αρχική 
χρήση του, γ) την πορεία του στον χρόνο, δ) τη σημερινή χρήση του, την αισθητική και πολιτιστική του 
αξία. Αν δεν είναι δυνατή η ψηφιακή απόδοση, μπορεί να γίνει και γραφιστική απόδοση της ιστορίας 
σας. Μπορείτε να μοιράσετε τις δουλειές: άλλος/η να γράψει τους διαλόγους, άλλος/η να 
επεξεργαστεί τις εικόνες, άλλος/η να διαχειρίζεται το ψηφιακό εργαλείο κ.λπ. Να έχετε στον νου σας 
ότι το κόμικ σας θα δημοσιοποιηθεί μέσω της σχολικής εφημερίδας ή της ιστοσελίδας του σχολείου 
μας (περίπου 45 λεπτά).

4. Αφού ολοκληρώσετε την ψηφιακή σας αφήγηση (κόμικ), έχετε 10 λεπτά να την παρουσιάσετε 
στην ολομέλεια και να απαντήσετε σε σχόλια και παρατηρήσεις των άλλων ομάδων.

χώρος

χρόνος 

χαρακτήρες

διάλογοι

φόντο

φιγούρες

μπαλονάκια 
διαλόγου

 1ο καρέ               2ο καρέ              3ο καρέ               4ο καρέ              5ο καρέ

λεζάντες
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2. Στη Διδακτορική Διατριβή της Ελένης Μητροπέτρου αναφέρονται δύο πιθανές ερμηνείες
του μύθου: να συνιστά κάποιο εγγειοβελτιωτικό έργο ή κάποιο πλημμυρικό επεισόδιο.
Να  συζητήσετε στην ομάδας σας πόσο πιθανή θεωρείτε την κάθε εκδοχή, να 
συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα και να ανακοινώσετε την απόφασή σας στην ολομέλεια 
(10 λεπτά).

3.	 Κατά τις ανασκαφές στην κοιλάδα της Ολυμπίας αποκαλύφθηκε το ιδιόμορφο αγγείο που 
εικονίζεται στην κάρτα σας. 

Πιθανόν να ήταν ένα «θυμιατό» που χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές τελετές. Βρέθηκε ανάμεσα 
στους ναούς του Δία και της Ήρας και ανήκει στην Πρωτοελλαδική ΙΙΙ περίοδο (περίπου 2250 π.Χ.).
Μπορείτε να φανταστείτε ποιοι και πώς μπορεί να το χρησιμοποιούσαν; (Σκεφτείτε ότι και τα δύο 
ποτάμια ο Αλφειός και ο Κλαδέος λατρεύονταν ως θεοί.) Πώς κατάφερε να διασωθεί ως τις μέρες 
μας; Πώς να βρέθηκε από τους/τις αρχαιολόγους; Τι σημαίνει για μας σήμερα;  

ΟΜΑΔΑ 3: Θημιατό

1. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιο φυσικό γεγονός ή 
ανθρώπινο έργο που θα μπορούσε να μοιάζει με την 
εκτροπή των ποταμών στον μύθο του Αυγεία;
Σκεφτείτε γρήγορα (5 λεπτά) και καταγράψτε παρακάτω
τις απαντήσεις της ομάδας σας: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Να ανακοινώσετε τις απαντήσεις σας στην ολομέλεια.

απίθανη πιθανή  σίγουρη
εγγειοβελτιωτικό έργο
πλημμυρικό γεγονός
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Αφού συζητήσετε όλα αυτά στην ομάδα σας, να ετοιμάσετε (με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου 
StoryboardThat, στην ιστοσελίδα: https://www.storyboardthat.com/ και οδηγίες στα ελληνικά στην 
ιστοσελίδα: https://edtech.gr/storyboardthat/) μια ψηφιακή αφήγηση (κόμικ), σε 5 τουλάχιστον 
κελιά, προσπαθώντας να αποδώσετε την ιστορία του θυμιατού: α) την κατασκευή του, β) την αρχική 
χρήση του, γ) την πορεία του στον χρόνο, δ) τη σημερινή χρήση του, την αισθητική και πολιτιστική του 
αξία. Αν δεν είναι δυνατή η ψηφιακή απόδοση, μπορεί να γίνει και γραφιστική απόδοση της ιστορίας 
σας. Μπορείτε να μοιράσετε τις δουλειές: άλλος/η να γράψει τους διαλόγους, άλλος/η να 
επεξεργαστεί τις εικόνες, άλλος/η να διαχειρίζεται το ψηφιακό εργαλείο κ.λπ. Να έχετε στον νου σας 
ότι το κόμικ σας θα δημοσιοποιηθεί μέσω της σχολικής εφημερίδας ή της ιστοσελίδας του σχολείου 
μας (περίπου 45 λεπτά). 

4.	 Αφού ολοκληρώσετε την ψηφιακή σας αφήγηση (κόμικ), έχετε 10 λεπτά να την παρουσιάσετε 
στην ολομέλεια και να απαντήσετε σε σχόλια και παρατηρήσεις των άλλων ομάδων.

χώρος

χρόνος 

χαρακτήρες

διάλογοι

φόντο

φιγούρες

μπαλονάκια 
διαλόγου

 1ο καρέ               2ο καρέ              3ο καρέ               4ο καρέ              5ο καρέ

λεζάντες
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Ανήκει στην Πρωτοελλαδική ΙΙΙ περίοδο (περίπου 2250 π.Χ.) και χρησιμοποιούνταν κυρίως για την 
αποθήκευση και μεταφορά κρασιού, λαδιού ή νερού. Μπορείτε να φανταστείτε ποιοι και πώς 
μπορεί να το χρησιμοποιούσαν; (Σκεφτείτε ότι πολύ κοντά στην κοιλάδα ήταν οι όχθες του Αλφειού 
και του Κλαδέου.) Πώς κατάφερε να διασωθεί ως τις μέρες μας; Πώς να βρέθηκε από τους/τις 
αρχαιολόγους; Τι σημαίνει για μας σήμερα;

     

ΟΜΑΔΑ 4: Αμφορέας

1. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιο φυσικό γεγονός ή ανθρώπινο 
έργο που θα μπορούσε να μοιάζει με την εκτροπή των ποταμών 
στον μύθο του Αυγεία;
Σκεφτείτε γρήγορα (5 λεπτά) και καταγράψτε παρακάτω τις 
απαντήσεις της ομάδας σας: 

2. Στη Διδακτορική Διατριβή της Ελένης Μητροπέτρου αναφέρονται δύο πιθανές ερμηνείες
του μύθου: να συνιστά κάποιο εγγειοβελτιωτικό έργο ή κάποιο πλημμυρικό επεισόδιο.
Να  συζητήσετε στην ομάδας σας πόσο πιθανή θεωρείτε την κάθε εκδοχή, να 
συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα και να ανακοινώσετε την απόφασή σας στην ολομέλεια 
(10 λεπτά).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Να ανακοινώσετε τις απαντήσεις σας στην ολομέλεια.

απίθανη πιθανή  σίγουρη
εγγειοβελτιωτικό έργο
πλημμυρικό γεγονός

3. Κατά τις ανασκαφές στην κοιλάδα της Ολυμπίας μέσα σε αψιδωτό κτήριο αποκαλύφθηκε ο 
αμφορέας που εικονίζεται στην κάρτα σας.
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4.	 Αφού ολοκληρώσετε την ψηφιακή σας αφήγηση (κόμικ), έχετε 10 λεπτά να την παρουσιάσετε 
στην ολομέλεια και να απαντήσετε σε σχόλια και παρατηρήσεις των άλλων ομάδων.

Αφού συζητήσετε όλα αυτά στην ομάδα σας, να ετοιμάσετε (με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου 
StoryboardThat, στην ιστοσελίδα: https://www.storyboardthat.com/ και οδηγίες στα ελληνικά στην 
ιστοσελίδα: https://edtech.gr/storyboardthat/) μια ψηφιακή αφήγηση (κόμικ), σε 5 τουλάχιστον κελιά, 
προσπαθώντας να αποδώσετε την ιστορία του αμφορέα: α) την κατασκευή του, β) την αρχική χρήση 
του, γ) την πορεία του στον χρόνο, δ) τη σημερινή χρήση του, την αισθητική και πολιτιστική του αξία. 
Αν δεν είναι δυνατή η ψηφιακή απόδοση, μπορεί να γίνει και γραφιστική απόδοση της ιστορίας σας. 
Μπορείτε να μοιράσετε τις δουλειές: άλλος/η να γράψει τους διαλόγους, άλλος/η να επεξεργαστεί τις 
εικόνες, άλλος/η να διαχειρίζεται το ψηφιακό εργαλείο κ.λπ. Να έχετε στον νου σας ότι το κόμικ σας 
θα δημοσιοποιηθεί μέσω της σχολικής εφημερίδας ή της ιστοσελίδας του σχολείου μας (περίπου 45 
λεπτά).

χώρος

χρόνος 

χαρακτήρες

διάλογοι

φόντο

φιγούρες

μπαλονάκια 
διαλόγου

 1ο καρέ               2ο καρέ              3ο καρέ               4ο καρέ              5ο καρέ

λεζάντες
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ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΤΟ ΡΕΜΑ
Πλημμυρικά φαινόμενα του Αλφειού

και ο μύθος του Αυγεία
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Πλημμύρες - Ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να μάθουν τις γεωμορφολογικές μεταβολές που παρατηρήθηκαν τα τελευταία 18.000 
χρόνια (αρχή της μεσοπαγετώδους περιόδου) κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές.

•	 Να ενημερωθούν για τις συνέπειες ανόδου της μέσης θερμοκρασίας λόγω κλιματικών 
αλλαγών στην ανθρώπινη ζωή.

•	 Να αντιληφθούν εάν μπορούσε ο προϊστορικός άνθρωπος, και με ποιον τρόπο, να 
αντιμετωπίσει τα πλημμυρικά φαινόμενα.

•	 Να κάνουν «ταξίδι» στο προϊστορικό μας παρελθόν.

Τύπος δραστηριότητας:
• Θεωρητική προσέγγιση του θέματος (ανάγνωση κειμένου και χαρτών), συζήτηση.
• Κατανόηση των γεωμορφολογικών μεταβολών, κυρίως στις παράκτιες περιοχές, τα τελευταία

18.000 χρόνια. 

Διάρκεια:
1 - 3 διδακτικές ώρες (ανάλογα με την ηλικία και το υλικό των δραστηριοτήτων)

Υλικά:
• Google Maps ή Κλασικοί χάρτες περιοχών (κατά προτίμηση 1/50.000)
• Παλαιογεωγραφικοί χάρτες διαφόρων περιόδων, τυπωμένοι σε χαρτί Α4 (κατά προτίμηση 

πλαστικοποιημένοι για αντοχή)

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το κείμενο (βλ. Παράρτημα) σχετικά με τις γεωμορφολογικές μεταβολές 
που παρατηρήθηκαν τα τελευταία 18.000 χρόνια, λόγω των πλημμυρών από το λιώσιμο των πάγων 
των παγετώνων και τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Στάδια υλοποίησης: 
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός με τη χρήση σύγχρονων χαρτών (Google Maps ή κανονικοί) παρουσιάζει 
την περιοχή τους. 

•	 Χρησιμοποιώντας τους παλαιογεωγραφικούς χάρτες εντοπίζουν την περιοχή και παρατηρούν 
τις μεταβολές της περιοχής τους τα τελευταία 20.000 χρόνια και εντοπίζουν τις μεταβολές 
του γεωγραφικού ανάγλυφου.
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•	 Προβληματισμός: Ήταν πάντα έτσι; Πώς ήταν η περιοχή χιλιάδες χρόνια πριν; Πώς ήταν 
η ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν; Αντιμετώπιζαν τα ίδια προβλήματα με τη σύγχρονη 
εποχή; Είχαν τη δυνατότητα να επέμβουν στις αλλαγές που συνέβαιναν τότε;

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Οι μαθητές/τριες καλούνται να παίξουν το «Ταξίδι στον χρόνο και στις μεταβολές του χώρου».
2. Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε τρεις ομάδες που ταξιδεύουν στον 
χρόνο…

• η 1η ομάδα ταξιδεύει στην παλαιολιθική εποχή πριν 18.000 έτη
• η 2η στο τέλος της παλαιολιθικής - αρχή μεσολιθικής (πριν 12.000 χρόνια)
• η 3η στη νεολιθική εποχή (πριν 7.000 χρόνια)

3. Στην κάθε ομάδα μοιράζονται παλαιογεωγραφικοί χάρτες της εποχής τους, για το Αιγαίο, τον 
Σαρωνικό, την Αττική και την Εύβοια. 
4. Οι ομάδες έρχονται ξανά στο σήμερα και μεταφέρουν τις εντυπώσεις από το ταξίδι τους. Η κάθε 
ομάδα θέτει ερωτήσεις στις άλλες, όπως: 

•	 Πήγατε στην Κόρινθο, κάνατε μπάνιο στη θάλασσα; 
•	 Πώς πήγατε από την Αθήνα στην Εύβοια; Χρησιμοποιήσατε κάποια βάρκα ή σχεδία για να 

περάσετε απέναντι; 
•	 Τα νησιά του Αιγαίου ανέπτυξαν πολύ νωρίς τη ναυσιπλοΐα. Ήταν ευκολότερο να 

μετακινηθούν οι άνθρωποι από νησί σε νησί 10.000 χρόνια πριν, απ’ ό,τι σήμερα;
•	 Όταν πήγατε στη Νάξο και επισκεφθήκατε τα γειτονικά νησιά, κολυμπήσατε για να πάτε σε 

αυτά; 
•	 Ο/Η κάτοικος του Βόλου για να πάει στις Σποράδες (Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο) χρειάζεται 

πλοίο;

Αναστοχασμός:
•	 Οι μαθητές/τριες συζητούν, προβληματίζονται, ανταλλάσσουν απόψεις, εξάγουν 

συμπεράσματα και συντάσσουν τις δικές τους προτάσεις για τις πλημμύρες. 
•	 Οι ομάδες μέσω των χαρτών, συγκρίνουν τις εποχές τους και εντοπίζουν τις γεωμορφολογικές 

διαφορές των περιοχών, από τη μια περίοδο στην άλλη.
•	 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το ταξίδι της στην ολομέλεια, τι είδε, πόσο διαφορετικό ήταν το 

γεωπεριβάλλον τότε, τι τους εντυπωσίασε. 
•	 Επιβραβεύονται όλες οι ομάδες.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Ηλίας Μαριολάκος, Ομότιμος Καθηγητής Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

•	 Ελληνική Γεωμυθολογία  (Βιβλίο 1ο) «Εισαγωγή στη Γεωμυθολογία»
•	 Ελληνική Γεωμυθολογία (Βιβλίο 2ο) «Οι Θεοί των Ελλήνων μέχρι την τρίτη γενιά»

Τετράδιο Γεωμυθολογικά - Περιβαλλοντικά μονοπάτια, ΚΠΕ Στυλίδας

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρες, γεωμορφολογικές μεταβολές, κλιματικές αλλαγές

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Στυλίδας - Υπάτης (Παπαγεωργίου Μαρίνα, Γεωλόγος - πρώην Υπεύθυνη, Κουτμάνης Παναγιώτης, 
Βιολόγος - πρώην Υπεύθυνος, Αγγελής Κωνσταντίνος, Γεωπόνος - μέλος παιδαγωγικής ομάδας)
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Πλημμύρες - Ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κείμενο για ανάγνωση:
Η τελευταία παγετώδης περίοδος, διήρκησε από το 70.000 μέχρι και το 18.000 πριν 
από σήμερα. Στο τέλος της περιόδου, οι τότε ακτογραμμές δεν είχαν καμιά σχέση με 
τις σημερινές, ούτε από άποψη μορφής ούτε από γεωγραφική θέση. Η στάθμη της 
θάλασσας βρισκόταν γύρω στα 125 - 150 μέτρα χαμηλότερα από τη σημερινή.

Η τελευταία μεσοπαγετώδης περίοδος ξεκίνησε 18.000 πριν και διαρκεί έως σήμερα. Όταν άρχισε να 
ανέρχεται η μέση παγκόσμια θερμοκρασία, άρχισε να ανεβαίνει και η στάθμη της θάλασσας μέχρι 
το 6.000 π.α.σ. περίπου. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικές 
αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον και στη διαμόρφωση των ακτογραμμών και των παράκτιων 
περιοχών. Η άνοδος της στάθμης προκάλεσε την κατάκλυση (πλημμύρισμα) των κλειστών 
υδρολογικών λεκανών, με αλλαγή της φυσικογεωγραφικής τους λειτουργίας και τη μετατροπή τους 
αρχικά σε λίμνες και στη συνέχεια σε πυθμένα όρμων ή κόλπων.

Κλιματικές αλλαγές και γεωμορφολογικές μεταβολές:
Η άνοδος στάθμης της θάλασσας προκάλεσε σχετική βύθιση των παράκτιων περιοχών, με 
αποτέλεσμα τις μόνιμες πλημμυρικές καταστάσεις των περιοχών αυτών.
Στην αρχή της μεσοπαγετώδους περιόδου, πριν 18.000 χρόνια, ο Σαρωνικός Κόλπος δεν υπήρχε, 
η Πελοπόννησος ήταν ενωμένη με την Αττική και τα νησιά Αγκίστρι, Αίγινα, Κυρά, Διάποροι, 
Λαγούσες, Σαλαμίνα, Φλέβες και Μακρόνησος αποτελούσαν μια ενιαία ξηρά που ήταν ενωμένα με 
την Αττική. Τα νησιά του Σαρωνικού αποτελούσαν μια γέφυρα ξηράς, τον Παλαιοισθμό της Αίγινας. 
Ανατολικά αυτού του ισθμού και της Πελοποννήσου, εκεί που σήμερα εκτείνεται ο Κόλπος των 
Κεχρεών και ο Κόλπος της Επιδαύρου, υπήρχε μια λίμνη, η Παλαιολίμνη της Τροιζηνίας.
Αφού δεν υπήρχε ο Σαρωνικός, άρα δεν υπήρχαν ούτε η Αίγινα, ούτε η Σαλαμίνα, ούτε οι Διάποροι 
νήσοι κ.λπ. Όλα τα σημερινά νησιά του Σαρωνικού, συνεπώς, δημιουργήθηκαν μετά το 18.000 πριν 
από σήμερα και φυσικά όχι όλα μαζί. Ο μύθος λέει, ότι ο Θεός ποταμός Ασωπός είχε δύο κόρες: Τη 
Σαλαμίνα και την Αίγινα.
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Οι ακτογραμμές στον ευρύτερο χώρο του σημερινού Σαρωνικού:
18.000 χρόνια πριν ήταν -125 μέτρα
12.000 χρόνια πριν ήταν -70 μέτρα

Η διαμόρφωση της σημερινής μορφής των ακτών του Σαρωνικού, οπότε και αποσπάστηκε η 
Σαλαμίνα από την Αττική, πρέπει να έγινε γύρω στο 6.000 π.α.σ., τότε που αρχίζει και το κλιματικό 
Optimum του Ολόκαινου (θερμό κλίμα) που διήρκεσε, σύμφωνα με τις απόψεις των περισσότερων 
ερευνητών, μέχρι το 4.000 πριν από σήμερα. Την περίοδο αυτή, τόσο η μέση θερμοκρασία όσο και 
οι βροχοπτώσεις πρέπει να ήταν υψηλότερες από τις σημερινές.
Την εποχή αυτή, ο Κορινθιακός Κόλπος ήταν κι αυτός λίμνη, ενώ ο Νότιος Ευβοϊκός ήταν μια μεγάλη 
πεδιάδα που ένωνε την Ανατολική Αττική με τη Νότιο Εύβοια.
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Κατακλυσμοί λόγω των κλιματικών αλλαγών και μύθοι

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να μάθουν την ερμηνεία των κατακλυσμών, σύμφωνα με τους μύθους που έπλασε ο 
προϊστορικός άνθρωπος και την επιστημονική τους ερμηνεία σήμερα.

•	 Να ενημερωθούν για τις συνέπειες ανόδου της μέσης θερμοκρασίας λόγω κλιματικών 
αλλαγών, σε επίπεδο γεωμορφολογικών μεταβολών.

Τύπος δραστηριότητας:
• Θεωρητική προσέγγιση του θέματος (ανάγνωση κειμένου και χαρτών), συζήτηση.
• Αναζήτηση παγκόσμιων μύθων για τους κατακλυσμούς που συνδέονται με το Κλιματικό 

Optimum (παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας). 
• Ερμηνεία των κατακλυσμών, σύμφωνα με τους μύθους των Αρχαίων Ελλήνων και την 

επιστημονική τους ερμηνεία σήμερα.

Διάρκεια:
1 - 3 διδακτικές ώρες (ανάλογα με την ηλικία και το υλικό των δραστηριοτήτων)

Υλικά:
• Σύγχρονοι χάρτες  (Google Maps ή κανονικοί)
• Παλαιογεωγραφικοί χάρτες διαφόρων περιόδων, τυπωμένοι σε χαρτί Α4 (κατά προτίμηση 

πλαστικοποιημένοι για αντοχή)
• Οι μύθοι των κατακλυσμών τυπωμένοι σε χαρτί
• Χαρτόνια

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το κείμενο (βλ. Παράρτημα) σχετικά με τις γεωμορφολογικές μεταβολές, 
τους μύθους των κατακλυσμών και την ερμηνεία τους βάσει των επιστημονικών δεδομένων.

Στάδια υλοποίησης: 
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός με τη χρήση σύγχρονων χαρτών (Google Maps ή κανονικών) παρουσιάζει 
την περιοχή τους.

•	 Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιώντας τους παλαιογεωγραφικούς χάρτες, εντοπίζουν την 
περιοχή τους στους προϊστορικούς χρόνους και παρατηρούν τις μεταβολές του γεωγραφικού 
ανάγλυφου τα τελευταία 20.000 χρόνια.
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•	 Προβληματισμός:  Ήταν πάντα έτσι; Πώς ήταν η περιοχή χιλιάδες χρόνια πριν; Αντιμετώπιζαν 
οι άνθρωποι της περιοχής τα ίδια προβλήματα; Υπάρχουν μύθοι στην περιοχή που να 
εξηγούν τα πλημμυρικά φαινόμενα του παρελθόντος;

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τους σχετικούς  με τους κατακλυσμούς μύθους  και την ερμηνεία 
τους βάσει των επιστημονικών δεδομένων. 
2. Γίνεται αναζήτηση παγκόσμιων μύθων για τους κατακλυσμούς που συνδέονται με το Κλιματικό 
Optimum (παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας). Συζήτηση για τα κοινά σημεία που παρατηρούνται 
σε όλους τους μύθους.
3. Συζητείται η ερμηνεία των κατακλυσμών, σύμφωνα με τους μύθους των Αρχαίων Ελλήνων και 
την επιστημονική τους ερμηνεία σήμερα. 
4. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να χωριστούν σε ομάδες. Δείχνει σε κάθε 
ομάδα στον χάρτη την περιοχή που θα κατοικούσαν ως προϊστορικοί άνθρωποι και αναθέτει σε 
κάθε ομάδα να δημιουργήσει τον δικό της μύθο στην περίπτωση που θα πλημμύριζε η περιοχή 
τους.
5. Οι ομάδες αποτυπώνουν τον μύθο τους σε χαρτόνι με τίτλους, στίχους, ζωγραφιές της περιοχής 
και των πρωταγωνιστών του μύθου. 
6. Αναζητούν τις ομοιότητες στους μύθους, τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν και τις 
σύγχρονες ερμηνείες των μύθων.

Αναστοχασμός:
•	 Οι ομάδες, μέσω των χαρτών (σύγχρονων και παλαιογεωγραφικών), παρατηρούν και 

εντοπίζουν τις γεωμορφολογικές διαφορές των  περιοχών, από τη μια περίοδο στην άλλη.
•	 Κάθε ομάδα παρουσιάζει τον δικό της μύθο στην ολομέλεια. 
•	 Επιβραβεύονται όλες οι ομάδες.  

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Ηλίας Μαριολάκος, Ομότιμος Καθηγητής Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

•	 Ελληνική Γεωμυθολογία  (Βιβλίο 1ο) «Εισαγωγή στη Γεωμυθολογία»
•	 Ελληνική Γεωμυθολογία (Βιβλίο 2ο) «Οι Θεοί των Ελλήνων μέχρι την τρίτη γενιά»

Τετράδιο Γεωμυθολογικά - Περιβαλλοντικά μονοπάτια, ΚΠΕ Στυλίδας

Λέξεις - κλειδιά:
μύθοι, κλιματικές αλλαγές, πλημμύρες, Δευκαλίωνας, Δάρδανος

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Στυλίδας - Υπάτης (Παπαγεωργίου Μαρίνα, Γεωλόγος - πρώην Υπεύθυνη, Κουτμάνης 
Παναγιώτης, Βιολόγος - πρώην Υπεύθυνος, Αγγελής Κωνσταντίνος, Γεωπόνος - μέλος παιδαγωγικής 
ομάδας)

352



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Κατακλυσμοί λόγω των κλιματικών αλλαγών και μύθοι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κείμενο για ανάγνωση:
Μεταξύ το 6.000 και 4.000 πριν από σήμερα υπήρξε αύξηση της παγκόσμιας 
θερμοκρασίας (κλιματικό Optimum του Ολόκαινου). Στην περίοδο αυτή, η στάθμη 
της θάλασσας ήταν λίγο ψηλότερα από σήμερα. Η έναρξη του Μινωικού, Μυκηναϊκού 
και άλλων πολιτισμών αρχίζει αυτή την περίοδο.

Οι Κατακλυσμοί στη μυθολογία πολλών λαών συμπίπτουν με το κλιματικό Optimum.

Ο προϊστορικός άνθρωπος έγινε μάρτυρας συγκλονιστικών αλλαγών στο περιβάλλον του και τις
απέδωσε σε διάφορους Θεούς, άλλοτε καταστρεπτικούς και άλλοτε προστάτες. Όλα αυτά 
παρακολουθούνται σε διάφορους αρχαίους μύθους.

•	 Στη Μεσοποταμία, είναι ο κατακλυσμός του Νώε, του Γιλγκαμές, του Σιουσούρντα, του 
Ουτναπιστίμ.

•	 Στη Νότια Αμερική, είναι ο κατακλυσμός του Βιρακότσα. 
•	 Στη Σκανδιναβική μυθολογία, περιγράφεται η τήξη και υποχώρηση των πάγων, ως νίκη του 

«Νότιου βασιλείου» που καταδίωξε στον μακρινό βορρά τους «θεούς του ψύχους». 
•	 Στην Ελληνική μυθολογία, γίνεται αναφορά σε 3 τουλάχιστον περιόδους κατακλυσμών: 

του Δάρδανου, του Δευκαλίωνα και του Ωγύγη. Ο αρχαιότερος είναι ο κατακλυσμός του
Δάρδανου περίπου το 14.000 - 12.500 πριν από σήμερα.
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Ο κατακλυσμός του Δάρδανου
Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, που έζησε πριν 2.000 χρόνια, αναφέρεται σε μία παράδοση των 

κατοίκων της Σαμοθράκης που έχει ως εξής: «…Οι Σαμοθράκες αφηγούνταν ... στην περιοχή τους 
έγινε ένας μεγάλος κατακλυσμός πριν γίνουν στους άλλους λαούς». Τα πιο σημαντικά στοιχεία 
της διήγησης είναι ότι, τα νερά ήρθαν από τον Εύξεινο Πόντο, υπερχειλίζοντας αρχικά τις Κυάνεες 
Πέτρες (Βόσπορος) προς την Προποντίδα και στη συνέχεια προς το βορειοανατολικό Αιγαίο και 
πλημμύρισαν την πεδιάδα ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Θράκη. Ο τρόπος που ο Διόδωρος το 
περιγράφει, δείχνει ότι δεν πίστευε αυτή τη διήγηση των Σαμοθρακιτών. 

Πριν 18.000 χρόνια, ο Εύξεινος Πόντος ήταν λίμνη.

Το αρχαιότερο ιστορικό γεγονός:
Τα αποτελέσματα, όμως, της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας (από το Πανεπιστήμιο 

Columbia των Η.Π.Α.) επιβεβαιώνουν τη διήγηση. Ο κατακλυσμός αυτός συνέβη (σύμφωνα με τον 
καθηγητή Ηλία Μαριολάκο), πριν 12.000 χρόνια, άρα πρόκειται για την αρχαιότερη σε όλο τον 
κόσμο, διήγηση για τους κατακλυσμούς.

Στο τέλος της παγετώδους περιόδου πριν 18.000 χρόνια, ο Εύξεινος Πόντος, η Προποντίδα 
και το βορειοανατολικό Αιγαίο, δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους, επειδή οι σημερινοί θαλάσσιοι 
δίαυλοι του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων (Ελλήσποντος) ήταν τότε ξηρά. Όταν άρχισαν να 
λιώνουν οι πάγοι, τα μεγάλα ποτάμια της Β.Α. Ευρώπης και της Δυτικής Ασίας που εκβάλουν στον 
Εύξεινο Πόντο, τον τροφοδότησαν με το νερό των πάγων που έλιωναν, με αποτέλεσμα την άνοδο 
της στάθμης στον Εύξεινο Πόντο (που ήταν τότε μια κλειστή λεκάνη με γλυκό νερό).

Ο Εύξεινος Πόντος υπερχείλισε στον Βόσπορο και από την Προποντίδα έφτασε στο Αιγαίο. 
Το φαινόμενο του κατακλυσμού έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση στους κατοίκους της ευρύτερης 

περιοχής, ώστε διατηρήθηκε η ανάμνησή του στην προφορική τους παράδοση (μύθο) για πάνω 
από δέκα χιλιάδες χρόνια!

Σύμφωνα με τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα, ο Δάρδανος έφυγε από την Αρκαδία για να 
ιδρύσει μία αποικία στο βορειοανατολικό Αιγαίο Πέλαγος. Όταν άρχισε ο κατακλυσμός, το έδαφος 
πλημμύρισε και το βουνό στο οποίο κατέφυγε μαζί με την οικογένειά του για να επιβιώσει, 
δημιούργησε το νησί της Σαμοθράκης. Μετά το τέλος της πλημμύρας, έφυγε από τη Σαμοθράκη και 
πήγε στη Μικρά Ασία. Φοβούμενος μία νέα πλημμύρα δεν έχτισε κάποια πόλη, αλλά περιφερόταν 
για τα επόμενα πενήντα χρόνια. Ο εγγονός του, ο Τρως, τελικά έχτισε μία πόλη, την Τροία, η οποία 
πήρε και το όνομά του. 

354



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα
Ο μύθος αναφέρει ότι ο Δίας 

απογοητευμένος από την κακή συμπεριφορά 
των ανθρώπων, θέλησε να τους εξαφανίσει 
με κατακλυσμό. Ο Δευκαλίωνας ήταν γιος 
του Προμηθέα και βασιλιάς της Φθίας και η 
γυναίκα του Πύρρα ήταν κόρη του Επιμηθέα. Ο 
Προμηθέας ειδοποίησε τον Δευκαλίωνα για τα 
σχέδια του Δία και τον συμβούλεψε να φτιάξει 
μια κιβωτό, ένα πλοίο δηλαδή, για να σωθεί. Η 
ώρα του κατακλυσμού δεν άργησε να έλθει και 
η δυνατή βροχή κάλυψε, για πολλές μέρες, τα 
πάντα. Όμως ο Δευκαλίωνας με τη γυναίκα του 
κατάφεραν να γλιτώσουν και αφού έπλεαν για εννιά μερόνυχτα, έφθασαν στον Παρνασσό ή στην 
Όθρυ. Όταν σταμάτησε η βροχή και υποχώρησαν τα νερά, βγήκαν έξω από την κιβωτό και θυσίασαν 
στον Δία Φύξιο, τον προστάτη δηλαδή των φυγάδων.

Μετά τον κατακλυσμό, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα «ζήτησαν» ανθρώπους. Σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Δία, οι δύο τους έπρεπε να σκεπάσουν τα πρόσωπά τους και καθώς προχωρούσαν, να 
ρίχνουν λιθάρια πίσω τους, χωρίς να μπορούν να βλέπουν. Τα λιθάρια που έριξε ο Δευκαλίωνας 
λέγεται ότι «έγιναν» άνδρες και αυτά που έριξε η Πύρρα «έγιναν» γυναίκες. Έτσι σχηματίστηκαν 
οι άνθρωποι. Ο πρωτότοκος γιος του Δευκαλίωνα και της Πύρρας ήταν ο Έλληνας [λᾶας = πέτρα 
(λατομείο)], που ίδρυσε την πόλη Ελλάδα. 

Το γεγονός:
Η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας από το 6.000 - 4.500 (κλιματικό Optimum) είχε ως 

αποτέλεσμα τη συνεχή προέλαση της θάλασσας, με την κατάκλυση (πλημμύρισμα) των
παραθαλάσσιων πεδινών περιοχών. Αυτό αναγκάζει τον προϊστορικό άνθρωπο να ανεβεί σε οροπέδια 
και να ζήσει δίπλα σε λίμνες και ποταμούς, όπου επικρατεί σχετική περιβαλλοντική ηρεμία.

Η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας κατά 150 μέτρα σε χρονικό διάστημα 12.000 ετών 
(που προκλήθηκε λόγω της τήξης των παγετώνων), άλλαξε δραματικά το παράκτιο, κυρίως, τοπίο. 
Οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων περιοχών αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στα ορεινά.
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Ο μύθος του Γιλγκαμές

Κάποτε οι θεοί βαρέθηκαν τους ανθρώπους. O Ενλίλ ορκίστηκε να καταστρέψει τον κόσμο με 
έναν κατακλυσμό. O Άρχοντας των κατακλυσμών, ο σοφός Ένκι, φρόντισε να μη γίνει ολοκληρωτική 
καταστροφή, λέγοντας στον ευσεβή βασιλιά Ζιουσούντρα να ναυπηγήσει ένα πλοίο και να σώσει τη 
ζωή του. Τον συμβούλεψε να κρύψει στο πλοίο όλα τα είδη των ζώων. Όταν ο ουρανός σκοτείνιασε, 
επιβιβάστηκε στο σκάφος. Όλη τη μέρα φυσούσαν θυελλώδεις άνεμοι και τα νερά του κατακλυσμού 
έπεσαν με ορμή στη Χώρα. Αυτό κράτησε έξι μέρες και έξι νύχτες. Την έβδομη μέρα κόπασε η 
θύελλα και οι βροχές σταμάτησαν. Ο Ζιουσούντρα συνέχισε να πλέει στην απέραντη επιφάνεια 
της θάλασσας, ώσπου έφτασε στο βουνό Νισίρ. Έστειλε ένα περιστέρι που δεν βρήκε να σταθεί και 
γύρισε. Έπειτα έστειλε ένα χελιδόνι που και αυτό ξαναγύρισε. Τέλος, έστειλε ένα κοράκι που έκανε 
ένα μεγάλο κύκλο, βρήκε κάτι να φάει και δεν ξαναγύρισε. Τότε ο Ζιουσούντρα άνοιξε το πλοίο 
και έκανε θυσία στους Θεούς. Οι Θεοί μύρισαν τη θυσία και ο Ενλίλ που είχε δει την καταστροφή, 
λυπήθηκε και είπε στον Ζιουσούντρα: «Έως σήμερα ήσασταν θνητοί. Από δω και μπρος θα είστε 
σαν Θεοί, θα ζείτε στην εκβολή των ποταμών, στη χρυσή χώρα του Ντιλμούν». Έτσι ανταμείφθηκαν 
ο ευσεβής Ζιουσούντρα και η γυναίκα του.
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Κλιματικές αλλαγές και γεωμορφολογικές μεταβολές

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να μάθουν τις γεωμορφολογικές μεταβολές που παρατηρήθηκαν τα τελευταία 18.000 
χρόνια (αρχή της μεσοπαγετώδους περιόδου) κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές.

•	 Να ενημερωθούν για τις συνέπειες ανόδου της μέσης θερμοκρασίας λόγω των 
πλημμυρικών φαινομένων στην ανθρώπινη ζωή (μετανάστευση κ.λπ.).

•	 Να κάνουν «ταξίδι» στο προϊστορικό μας παρελθόν.

Τύπος δραστηριότητας:
• Θεωρητική προσέγγιση του θέματος (ανάγνωση κειμένου και πινάκων), συζήτηση.
• Υπολογισμός της ταχύτητας κατάκλυσης (πλημμύρας) της θάλασσας σε διάφορες περιόδους.
• Προβληματισμός για τη διαβίωση του προϊστορικού ανθρώπου και τα προβλήματα που 

αντιμετώπιζε λόγω της συνεχούς κατάκλυσης (πλημμύρισμα) της θάλασσας. 

Διάρκεια:
1 - 3 διδακτικές ώρες (ανάλογα με την ηλικία και το υλικό των δραστηριοτήτων)

Υλικά:
• Σύγχρονοι χάρτες (Google Maps ή κανονικοί)
• Παλαιογεωγραφικοί χάρτες διαφόρων περιόδων, τυπωμένοι σε χαρτί Α4 (κατά προτίμηση 

πλαστικοποιημένοι για αντοχή)

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το κείμενο (βλ. Παράρτημα) σχετικά με τις γεωμορφολογικές μεταβολές 
που παρατηρήθηκαν τα τελευταία 18.000 χρόνια, λόγω των πλημμυρών από το λιώσιμο των πάγων 
των παγετώνων, τις συνθήκες που επικρατούσαν και τις προσπάθειες του προϊστορικού ανθρώπου 
να επιβιώσει σε αυτές τις συνθήκες. 

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός με τη χρήση σύγχρονων χαρτών (Google Maps ή κανονικών) παρουσιάζει 
την περιοχή τους και κατευθύνει τους/τις μαθητές/τριες να εντοπίσουν τις περιοχές κινδύνου 
για πλημμύρες στην εποχή μας, καθώς και τα πιθανά αίτια.

•	 Χρησιμοποιώντας τους παλαιογεωγραφικούς χάρτες οι μαθητές/τριες εντοπίζουν την 
περιοχή τους, παρατηρούν τις μεταβολές της περιοχής τα τελευταία 20.000 χρόνια και 
εντοπίζουν τις μεταβολές του γεωγραφικού ανάγλυφου.
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Παρατηρούν το γεωγραφικό ανάγλυφο πριν 20.000 χρόνια, πριν 10.000 χρόνια και πριν 
5.000 χρόνια.

•	 Γίνεται αναφορά σε πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν συμβεί στην περιοχή στη σύγχρονη 
εποχή και στο παρελθόν. Ποιες ήταν οι αιτίες των πλημμυρών;

•	 Προβληματισμός: Ήταν πάντα έτσι η περιοχή; Πώς ήταν η περιοχή χιλιάδες χρόνια πριν; 
Αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι της περιοχής τα ίδια προβλήματα;

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Υπολογίζουν οι μαθητές/τριες την ταχύτητα κατάκλυσης (πλημμύρας) της θάλασσας σε διάφορες 
περιόδους. Σε ποιες περιόδους η ταχύτητα ήταν μεγαλύτερη; (Υπάρχει αντίστοιχος πίνακας στο 
Παράρτημα)

Την ταχύτητα κατάκλυσης θα τη βρουν σύμφωνα με το παράδειγμα:
Την περίοδο 7.500 - 6.800 π.α.σ. η θάλασσα ανέβηκε 10 μέτρα.
Έχουμε 7.500 - 6.800 = 700 χρόνια.
Τα 10 μέτρα είναι 10 Χ 100 = 1000 εκατοστά.
Άρα η ταχύτητα κατάκλυσης είναι 1000 : 700 = 1,3 εκατοστά.
Δηλαδή η θάλασσα ανέβαινε κατά μέσο όρο 1,3 εκατοστά τον χρόνο αυτή την περίοδο.

2. Οι μαθητές/τριες κάνουν ένα ταξίδι στο προϊστορικό μας παρελθόν και ερωτώνται πώς πιστεύουν 
ότι αντιμετώπιζε ο προϊστορικός άνθρωπος τα πλημμυρικά φαινόμενα και τους ποταμούς που 
προκαλούσαν τις πλημμύρες.
3. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να χωριστούν σε ομάδες. Δείχνει σε κάθε 
ομάδα στον χάρτη την περιοχή που θα κατοικούσαν ως προϊστορικοί άνθρωποι και αναθέτει σε 
κάθε ομάδα να συζητήσουν και να καταγράψουν πώς θα αντιμετώπιζαν την περίπτωση που θα 
πλημμύριζε η περιοχή τους.

Αναστοχασμός:
• Οι μαθητές/τριες συζητούν, προβληματίζονται, ανταλλάσσουν απόψεις, εξάγουν 

συμπεράσματα και συντάσσουν τις δικές τους προτάσεις για την αποφυγή και την 
αντιμετώπιση των πλημμυρών. 

•	 Οι ομάδες μέσω των χαρτών, εντοπίζουν τις γεωμορφολογικές διαφορές της περιοχής τους, 
από τη μια περίοδο στην άλλη.

•	 Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δική της εκδοχή αντιμετώπισης των πλημμυρών στην ολομέλεια. 
•	 Επιβραβεύονται όλες οι ομάδες.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Ηλίας Μαριολάκος, Ομότιμος Καθηγητής Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

•	 Ελληνική Γεωμυθολογία  (Βιβλίο 1ο) «Εισαγωγή στη Γεωμυθολογία»
•	 Ελληνική Γεωμυθολογία (Βιβλίο 2ο) «Οι Θεοί των Ελλήνων μέχρι την τρίτη γενιά»

Τετράδιο Γεωμυθολογικά - Περιβαλλοντικά μονοπάτια, ΚΠΕ Στυλίδας

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρες, γεωμορφολογικές μεταβολές, κλιματικές αλλαγές

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Στυλίδας - Υπάτης (Παπαγεωργίου Μαρίνα, Γεωλόγος - πρώην Υπεύθυνη, Κουτμάνης Παναγιώτης,
Βιολόγος - πρώην Υπεύθυνος, Αγγελής Κωνσταντίνος, Γεωπόνος - μέλος παιδαγωγικής ομάδας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κείμενο για ανάγνωση:
Τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια παρατηρείται περιοδική μεταβολή της 
θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων (λόγω των κλιματικών αλλαγών). Κατά τις 
παγετώδεις περιόδους λόγω ελάττωσης της θερμοκρασίας, δεσμεύονται τεράστιες 
ποσότητες των υδάτων των ωκεανών που μετατρέπονται σε πάγους και παγετώνες 
στις ηπείρους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταπείνωση της στάθμης και την 

υποχώρηση της θάλασσας και την αύξηση της ξηράς.  

•	 Η τελευταία παγετώδης περίοδος, διήρκησε από το 70.000 μέχρι και το 18.000 πριν από 
σήμερα (π.α.σ.). Στο τέλος της περιόδου, οι τότε ακτογραμμές δεν είχαν καμιά σχέση με τις 
σημερινές, ούτε από άποψη μορφής ούτε από γεωγραφική θέση. Η στάθμη της θάλασσας 
βρισκόταν γύρω στα 125 - 150 μέτρα χαμηλότερα απ’ ότι η σημερινή.

•	 Η τελευταία μεσοπαγετώδης περίοδος ξεκίνησε από το 18.000 και διαρκεί έως σήμερα. 
Όταν άρχισε να ανέρχεται η μέση παγκόσμια θερμοκρασία, άρχισε να ανεβαίνει η στάθμη 
της θάλασσας, μέχρι το 6.000 π.α.σ. περίπου. 

•	 Το 10.000 π.α.σ. (αρχή κυριαρχίας του ανθρώπου), η θερμοκρασία ήταν περίπου όσο η 
σημερινή και η στάθμη της θάλασσας ήταν 30 - 40 μέτρα χαμηλότερα. 

•	 Το 8.000 π.α.σ. η στάθμη της θάλασσας ήταν 20 - 30 μέτρα χαμηλότερα. 
•	 Από το 6.000 έως το 4.000 πριν από σήμερα, υπήρξε αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας 

(κλιματικό Optimum του Ολόκαινου). Στην περίοδο αυτή, η στάθμη της θάλασσας ήταν λίγο 
ψηλότερα απ’ ότι σήμερα. 

•	 Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στο φυσικό 
περιβάλλον, κυρίως στη διαμόρφωση των ακτογραμμών και των παράκτιων περιοχών. Η 
άνοδος της στάθμης προκάλεσε την  κατάκλυση (πλημμύρισμα) των κλειστών υδρολογικών 
λεκανών, με αλλαγή της φυσικογεωγραφικής τους λειτουργίας και τη μετατροπή τους 
αρχικά σε λίμνες και στη συνέχεια σε πυθμένα όρμων ή κόλπων.

•	 Ο ρυθμός κατάκλυσης (πλημμύρισμα) λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και το λιώσιμο 
των παγετώνων, είναι διαφορετικός από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τη μορφολογία 
και μπορεί να είναι από μερικά μέτρα/έτος, μέχρι πολλές εκατοντάδες μέτρα/έτος.
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Στάθμη της παγκόσμιας θάλασσας κατά προσέγγιση

Στάθμη θάλασσας 
(μέτρα)

7.500 - 6.800 -10 μ.
9.000 - 6.800 -15 μ.
9.400 - 7.300 -20 μ.
9.800 - 7.700 -25 μ.

10.200 - 8.200 -30 μ.
11.300 - 8.500 -35 μ.
10.000 - 9.000 -40 μ.

11.400 - 10.000 -45 μ.
12.200 - 11.400 -49 μ.
13.000 - 12.200 -52 μ.
13.500 - 13.000 -57 μ.
13.800 - 13.500 -61 μ.
14.000 - 13.800 -67 μ.
14.700 - 14.000 -73 μ.
15.000 - 14.700 -94 μ.
16.000 - 15.000 -100 μ.
18.000 - 16.000 -115 μ.

18.000 -125 / -150 μ.

 Χρόνια πριν από σήμερα
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Το αποτέλεσμα της συνεχούς κατάκλυσης ήταν οι μόνιμες πλημμυρικές καταστάσεις στις 
παράκτιες κυρίως περιοχές. Για 12.000 χρόνια (από το 18.000 ως 6.000 χρόνια πριν) οι κάτοικοι των 
παραθαλάσσιων κυρίως περιοχών, παρατηρούσαν τη στεριά να «βουλιάζει» συνεχώς. Το συνεχές 
πλημμύρισμα προκαλούσε κατακόρυφες μεταβολές της στάθμης της θάλασσας, με αποτέλεσμα 
μεγάλα τμήματα της ξηράς να βυθίζονται και παλιές λίμνες να μετατρέπονται σε θάλασσα. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν υδροβιότοποι (τόποι κυνηγιού) και να εξαφανιστούν πολλές πηγές. 
Επίσης, το λιώσιμο των πάγων των παγετώνων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των υδάτων των 
ποταμών και τη δημιουργία έντονων πλημμυρικών φαινομένων.
Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών υπέφεραν και οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Σε αυτές τις συνθήκες 
ο αδύναμος και φοβισμένος Homo Sapiens της παλαιολιθικής εποχής (τροφοσυλλέκτης και κυνηγός 
ακόμα), έπλασε τους Θεούς που δημιουργούν τα φαινόμενα και αυτούς που τον προστατεύουν. 
Δεν είναι τυχαίο ότι οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τους ποταμούς θεούς και μάλιστα ισάξιους με 
τους Ολύμπιους.

Οι 4 πρώτες γενιές των Θεών και Θεοτήτων, συνδέονται άμεσα με τις μεταβολές των 
φυσικογεωλογικών συνθηκών.
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Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … 
Για Τις Πλημμύρες

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:

Για τους μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίσουν πλημμυρικά φαινόμενα μέσω εικαστικών έργων τέχνης.
• Να εξασκηθούν στη διαδικασία της παρατήρησης εικαστικών έργων τέχνης.
• Να οξύνουν τη φαντασία τους.
• Να αναπτύξουν κριτική, δημιουργική και συνθετική σκέψη.

Για τους/τις εκπαιδευτικούς:
• Να έχουν εποπτικό διαθεματικό υλικό για τις εικαστικές τέχνες και τις πλημμύρες, το

οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες (Μελέτη περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Ιστορία, Καλλιτεχνικά, Εργαστήρια
Δεξιοτήτων, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κ.ά.)

• Να έχουν σχετικό πληροφοριακό υλικό και πηγές.
• Να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία δημιουργικών, διαθεματικών 

δραστηριοτήτων.
• Να δημιουργήσουν ευχάριστο κλίμα μάθησης.

Διάρκεια:
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί αφιερώσει όσες διδακτικές ώρες θέλει ανάλογα πώς θα το 
χρησιμοποιήσει.

Τύπος δραστηριότητας:
Εποπτικό διαθεματικό υλικό για τις εικαστικές τέχνες και τις πλημμύρες

Πρόκειται για μια συλλογή Εικαστικών Έργων Τέχνης με τη μορφή Ψηφιακής Έκθεσης υπό τον τίτλο 
«Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες», την οποία μπορείτε να βρείτε 
εδώ: http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf
Η έκθεση περιλαμβάνει 107 εικαστικά έργα τέχνης: πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά, τοιχογραφίες, 
οροφογραφίες, χαλκογραφίες, σχέδια με μολύβι, εικονογραφήσεις βιβλίων, γλυπτά, ανάγλυφα, 
γελοιογραφίες και καλλιτεχνικές φωτογραφίες. 
Η έκθεση συνοδεύεται από τον ομώνυμο Οδηγό, στον οποίο δίνονται οι πηγές και σχετικές 
πληροφορίες τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για τις πλημμύρες, στις οποίες αναφέρονται πολλά 
από αυτά τα έργα.
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Υλικά:
Προτείνεται η Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες»
και ο ομώνυμος ψηφιακός Οδηγός να αξιοποιηθούν: 

• σε σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή βιντεοπροβολέα
• σε εργαστήριο πληροφορικής 
•	 εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας 

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Δε χρειάζεται προετοιμασία των μαθητών/τριών.
Καλό είναι ο/η εκπαιδευτικός να έχει περιηγηθεί στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας Με 
Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες» και να έχει μελετήσει τον ομώνυμο Οδηγό της 
έκθεσης, προκειμένου να αποφασίσει πώς θα τα χρησιμοποιήσει.

Στάδια υλοποίησης: 
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει ολόκληρη την Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας Με 
Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες» ή τμήμα της ανάλογα με το τι θα σχεδιάσει. 
Μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιήσει τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για αυτό το εκπαιδευτικό
υλικό με θέμα «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» υπό τους τίτλους:

• Παρατηρώντας εικαστικά έργα τέχνης … μαθαίνω για τις πλημμύρες
• «Παρατηρώ, Αναζητώ, Βρίσκω»
• «Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ των πλημμυρών»
• «Από τις εικαστικές τέχνες … στις επιπτώσεις των πλημμυρών»
• «Τα τρία ΓΙΑΤΙ…»

• Ζωγραφίζοντας την πλημμύρα!

• Πλημμυρίζω … τέχνη (ΠΑΙΧΝΙΔΙ)

• Συγγραφείς σε πυρετό δημιουργικής δράσης

• Ιστορικές πλημμύρες μέσω εικαστικών έργων τέχνης
• «Ένας θρύλος γεννιέται στην πλημμύρα»
• «Πλημμύρες στην Ευρώπη»
• «Πλημμύρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο»

• Τα πάντα αλλάζουν…

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Οι πηγές των έργων τέχνης και οι σχετικές πληροφορίες γι’ αυτά αναγράφονται στην Ψηφιακή 
Έκθεση και στον Οδηγό της έκθεσης, τα οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του εκπαιδευτικού 
υλικού «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» στη διεύθυνση:
http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρα, εικαστικές τέχνες, ψηφιακή έκθεση

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Ιωάννα Παπαϊωάννου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αχαΐας
Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κυκλάδων
Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Β΄Αθήνας
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Παρατηρώντας Εικαστικά Έργα Τέχνης …  
Μαθαίνω για τις Πλημμύρες

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Ε’ - ΣΤ ‘ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

 Παιδαγωγικοί στόχοι:  
             Οι μαθητές/μαθήτριες:                               

•	 Να εξασκηθούν στη διαδικασία της παρατήρησης μέσω της τέχνης.
•	 Να συσχετίζουν το έργο τέχνης με διάφορα θέματα (το πλημμυρικό συμβάν, τον τόπο και 

τον χρόνο, τον τύπο της πλημμύρας).
•	 Να εκφράζουν και να διατυπώνουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους.
•	 Να συνδέουν τις πλημμύρες με τις επιπτώσεις τους.
•	 Να οξύνουν τη φαντασία τους.
•	 Να συνεργάζονται δημιουργικά.
•	 Να αναπτύξουν κριτική, δημιουργική και συνθετική σκέψη.

Τύπος δραστηριότητας:
Δραστηριότητες διερευνητικής, ανακαλυπτικής και συνεργατικής μάθησης

Διάρκεια:
4 - 6 διδακτικές ώρες, αν υλοποιηθούν όλα τα στάδια και τα φύλλα εργασίας.
Ο/Η εκπαιδευτικός, όμως, μπορεί να επιλέξει - κατά την κρίση του/της - κάποιο ή κάποια από τα 
φύλλα εργασίας και να αφιερώσει όσες διδακτικές ώρες θέλει.

Υλικά:
• Εκτύπωση των φύλλων εργασίας
• Χαρτί και μολύβια
• “Google My Maps” https://mymaps.google.com για τη δημιουργία των ψηφιακών χαρτών
• Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» και ο Οδηγός 
της Έκθεσης που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του εκπαιδευτικού υλικού «Δευκαλίωνας: 
Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» στη διεύθυνση: http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/
2022/6dra/dra52.pdf.

•   Προτείνεται οι δραστηριότητες να υλοποιηθούν:
ü σε εργαστήριο πληροφορικής όπου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή οι μαθητές/τριες, σε ομάδες

των 3 - 4, θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας
με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» και να επεξεργαστούν τα φύλλα εργασίας 

ü ή εναλλακτικά σε σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και τάμπλετ για τους/τις μαθητές/
τριες

ü εξ αποστάσεως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, οπότε οι μαθητές/τριες θα εργαστούν 
ατομικά
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Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Δε χρειάζεται προετοιμασία των μαθητών/τριών.
Καλό είναι ο/η εκπαιδευτικός να έχει περιηγηθεί στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά
έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» και στον Οδηγό της Έκθεσης.
Οι δραστηριότητες μπορεί να υλοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο ενός προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού.

Στάδια υλοποίησης:

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων:

Γνωριμία με την Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες»
Ο/Η εκπαιδευτικός ανοίγει μια σύντομη συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες για να διεγείρει το 
ενδιαφέρον τους για την τέχνη και τις πινακοθήκες διερευνώντας ερωτήματα, όπως:

•	 «Έχετε επισκεφτεί Εκθέσεις ή Πινακοθήκες με έργα τέχνης;»
•	 «Έχετε δει εικαστικά έργα τέχνης με θέμα μια πλημμύρα;»

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στον διαδραστικό πίνακα την Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας 
με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» και τον ομώνυμο Οδηγό της Έκθεσης.
Η παρουσίαση μπορεί να γίνει στο σύνολο της τάξης με συζήτηση, όπου οι μαθητές/τριες 
θα διατυπώσουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.
Εν συνεχεία παρακινεί τους/τις μαθητές/τριες να περιηγηθούν και να παρατηρήσουν μόνοι/ες 
τους για 5-10 λεπτά τα έργα τέχνης.

1ο Φύλλο Εργασίας: «Παρατηρώ, Αναζητώ, Βρίσκω»
Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες, σε ομάδες των 3 - 4, παρατηρούν προσεκτικά τα έργα τέχνης και 
συνεργάζονται στην ομάδα τους για να αναζητήσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα του φύλλου 
εργασίας:
• Καταγράφουν τα έργα της παρουσίασης που αναφέρονται στον Κατακλυσμό του Νώε.
• Εντοπίζουν τα έργα που απεικονίζουν το θέμα «Πλημμύρα μετά από το τέλος και την ένταση 
του φυσικού φαινομένου» και συμπληρώνουν στον πίνακα του φύλλου εργασίας τον τίτλο 
του έργου, τον τύπο του έργου, τον δημιουργό του, το έτος δημιουργίας του έργου και 
καταγράφουν τα συναισθήματα που τους δημιουργεί.

• Εντοπίζουν δύο έργα που απεικονίζουν ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας και 
συμπληρώνουν το κείμενο που δίνεται.

• Εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές σε δύο πίνακες που τους δίνονται.
• Παρατηρούν τα έργα τέχνης, βρίσκουν και καταγράφουν έργα στα οποία απεικονίζονται: 
άλογα, σκύλος, κύκνος, παιδιά σε αγκαλιά, παιδιά μέσα στο νερό και άνθρωποι πάνω σε 
δέντρα. 

• Αναζητούν στην Έκθεση έργα τέχνης και καταγράφουν αυτά στα οποία διαφαίνεται η αξία 
της κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, καθώς και η αξία του σεβασμού στους 
αδύναμους (παιδιά, γεροντότεροι, …) 

• Καταγράφουν έργα τέχνης που απεικονίζουν κρατική βοήθεια, καταστροφή ατομικής 
ιδιοκτησίας και επιπτώσεις της πλημμύρας σε δημόσια έργα υποδομής.

• Λύνουν τα δύο παζλ που τους δίνονται και στη συνέχεια αναζητούν τα έργα τέχνης που 
απεικονίζουν τα παζλ αυτά στην Ψηφιακή Έκθεση.
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2ο Φύλλο Εργασίας: «Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ των πλημμυρών»
• Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει στους/στις μαθητές/τριές του επιλεγμένα έργα τέχνης - σε έναν
ημισυμπληρωμένο πίνακα - και ζητά να τα συνδέσουν με γεωγραφικά δεδομένα (ήπειρο, 
χώρα, περιοχή/πόλη, ποταμό, …)

• Στη συνέχεια τους ζητά να τοποθετήσουν πάνω σε έναν παγκόσμιο χάρτη:

* τα έργα τέχνης (τη μικρογραφία τους) στην περιοχή στην οποία αναφέρονται.

* τα ποτάμια που απεικονίζονται στα έργα τέχνης.
Εναλλακτικά, οι μαθητές/τριες μπορούν να προσθέσουν τα έργα τέχνης στο “Google My Maps” 
https://mymaps.google.com και να δημιουργήσουν τον δικό τους παγκόσμιο χάρτη των πλημμυρών.
(Για παράδειγμα ένας ενδεικτικός χάρτης - που έχει φτιαχτεί για τον σκοπό αυτό - βρίσκεται εδώ.) 
• Οι μαθητές/τριες παρατηρούν τον παγκόσμιο χάρτη που διαμόρφωσαν και επιλέγουν από 
ένα έργο τέχνης για κάθε κατηγορία πλημμύρας: Ποτάμια, Παράκτια, Παράκτια/Τσουνάμι, 
Θραύση φραγμάτων.

• Ο/Η εκπαιδευτικός καλό είναι να εξηγήσει στους/στις μαθητές/τριες ότι οι αναγραφόμενες 
κατηγορίες πλημμυρών συνδέονται με τις αιτίες δημιουργίας των πλημμυρών. 

3ο Φύλλο Εργασίας: «Από τις εικαστικές τέχνες … στις επιπτώσεις των πλημμυρών»
• Οι μαθητές/τριες αφιερώνουν χρόνο και παρατηρούν τα προτεινόμενα εικαστικά έργα. Στην 
ομάδα συζητούν για τις επιπτώσεις των πλημμυρών που διαφαίνονται στις εικόνες και στη 
συνέχεια τις καταγράφουν σε πίνακα του φύλλου εργασίας.

• Επιλέγουν από τις λέξεις «απώλεια ανθρώπινης ζωής, καταστροφή οικισμού, προβλήματα 
μετακίνησης, καταστροφή καλλιεργειών, ασθένειες, περιβαλλοντικοί μετανάστες, καταστροφή 
υποδομών, υποβάθμιση χώρων αναψυχής, έλλειψη τροφής, τραύματα, μεταφορά 
σκουπιδιών, καταστροφή κατοικίας, απώλεια περιουσίας» και γράφουν δίπλα από κάθε 
εικόνα μία έως τρεις λέξεις.

• Ακολουθούν τους συνδέσμους των ιστότοπων που δίνονται, παρατηρούν φωτογραφίες και 
καταγράφουν επιπτώσεις των πλημμυρών που προκύπτουν.

• Έχοντας καταγράψει στις προηγούμενες ερωτήσεις τις επιπτώσεις των πλημμυρών, τις
κατηγοριοποιούν στις εξής τρεις κατηγορίες: περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές.

• Επισημαίνουμε ότι οι επιπτώσεις είναι σχεδόν πάντα σύνθετες, σπάνια έχουμε
περιβαλλοντικές χωρίς κοινωνικές και οικονομικές. Συνεπώς ο/η εκπαιδευτικός καλό είναι
να αναδείξει τη σημασία της σύνδεσης περιβάλλοντος - οικονομίας - κοινωνίας.

4ο Φύλλο Εργασίας: «Τα τρία ΓΙΑΤΙ…»
Στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» 
περιλαμβάνονται και κάποια έργα που δεν απεικονίζουν πλημμύρα, ούτε ο τίτλος τους παραπέμπει 
σε αυτό το φυσικό φαινόμενο. 
Παροτρύνουμε τους/τις μαθητές/τριές μας να αναρωτηθούν ΓΙΑΤΙ; και τους οδηγούμε να 
αναζητήσουν τις απαντήσεις στον Οδηγό της Έκθεσης.
• Γιατί το έργο «Δευκαλίων και Πύρρα» περιλαμβάνεται σε έργα τέχνης με θέμα την πλημμύρα; 
Γιατί απεικονίζεται στη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου; 

• Γιατί το «Άγαλμα του Νείλου» στην Ψηφιακή Έκθεση περιλαμβάνεται σε έργα τέχνης με 
θέμα την πλημμύρα;

• Γιατί το «Άγαλμα του Στρατιώτη Ζουάβε» περιλαμβάνεται στην Ψηφιακή Έκθεση με έργα 
τέχνης που αναφέρονται στην πλημμύρα;
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Αναστοχασμός:
Στον αναστοχασμό ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους/τις μαθητές/τριες:

•	 Να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν από αυτά που είδαν και 
έμαθαν.

•	 Να γράψουν με μια πρόταση αυτό που τους/τις εντυπωσίασε περισσότερο.
•	 Να καταγράψουν κάτι που έμαθαν και κάτι που θυμήθηκαν.
•	 Να γράψουν αν θα ήθελαν να ασχοληθούν περισσότερο με κάποιο θέμα και με ποιο 

ακριβώς.
•	 Να απαντήσουν εάν η συνεργασία με τους/τις συμμαθητές/τριές τους ήταν ευχάριστη ή όχι 

και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Οι πηγές αναγράφονται στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις 
πλημμύρες» και στον Οδηγό της Έκθεσης που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του εκπαιδευτικού 
υλικού «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» στη διεύθυνση:
http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρα, έργα εικαστικών τεχνών, ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση, ψηφιακή χαρτογράφηση

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κυκλάδων
Ιωάννα Παπαϊωάννου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αχαΐας
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«Παρατηρώ, Αναζητώ, Βρίσκω»

Ας περιεργαστούμε την Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις 
πλημμύρες». Παρατηρούμε προσεκτικά τα έργα τέχνης, συνεργαζόμαστε στην ομάδα μας και 
αναζητούμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

1.	 Ποια από τα έργα της Ψηφιακής Έκθεσης αναφέρονται στον Κατακλυσμό του Νώε;
Συμπληρώνουμε τον πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πίνακες με θέμα τον Κατακλυσμό του Νώε

α/α Τίτλος έργου
Τύπος 
έργου

Δημιουργός
Έτος 

δημιουργίας
Το πρωτότυπο 
έργο βρίσκεται

2.	 Εντοπίζουμε δύο τουλάχιστον έργα που απεικονίζουν το θέμα «Πλημμύρα» μετά από το 
τέλος και την ένταση του φυσικού φαινομένου και συμπληρώνουμε τον πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  Πίνακες με θέμα «Τοπίο μετά την πλημμύρα»

α/α Τίτλος έργου
Τύπος
έργου Δημιουργός

Έτος 
δημιουργίας

Συναισθήματα που 
μας δημιουργεί

Παρατηρώντας Εικαστικά Έργα Τέχνης …  
Μαθαίνω για τις Πλημμύρες

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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3.	 Εντοπίζουμε δύο έργα που απεικονίζουν ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας και 
συμπληρώνουμε το παρακάτω κείμενο.

Ο πίνακας με θέμα ………………………………………………………………………………………………… που δημιούργησε 
ο/η …………………………………………………… απεικονίζει ……………………………………………………… που βρίσκονται 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παρατηρούμε ότι …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο άλλος πίνακας είναι ένα/μια  ………………………………………………………… και απεικονίζει …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Οι άνθρωποι φαίνονται ……………………………………………………………………………………………………………………
Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι ………………………………………………………………………………………………………
Αυτός ο πίνακας μας δημιουργεί συναισθήματα όπως  ……………………………………………………………………
…………………………………………………………, ενώ ο προηγούμενος ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.	 Παρατηρούμε τους παρακάτω πίνακες. Τι ομοιότητες και τι διαφορές παρατηρούμε;

Ομοιότητες
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Διαφορές
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.	 Παρατηρούμε τα έργα τέχνης, βρίσκουμε και καταγράφουμε (με το νούμερο με το οποίο 
παρουσιάζονται στην Έκθεση) έργα στα οποία απεικονίζονται:

α) άλογα ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) σκύλος ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ) κύκνος ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
δ) παιδιά σε αγκαλιά ……………………………………………………………………………………………………………………………
ε) παιδιά μέσα στο νερό ………………………………………………………………………………………………………………………
στ) άνθρωποι πάνω σε δέντρα ……………………………………………………………………………………………………………
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6.	 Αναζητούμε στην Έκθεση έργα τέχνης και καταγράφουμε (με το νούμερο με το οποίο 
παρουσιάζονται εκεί) έργα στα οποία διαφαίνεται η αξία: 

α) της κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας ………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) του σεβασμού στους αδύναμους (παιδιά, γεροντότεροι, …) ……………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Καταγράφουμε έργα τέχνης (με το νούμερο με το οποίο παρουσιάζονται στην Έκθεση) που
απεικονίζουν:

α) κρατική βοήθεια ………………………………………………………………………………………………………………………………
β) καταστροφή ατομικής ιδιοκτησίας ……………………………………………………………………………………………………
γ) επιπτώσεις της πλημμύρας σε δημόσια έργα υποδομής ……………………………………………………………………

8. Φτιάχνουμε τα παζλ 

Α) https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=23798bb356a5 και
Β) https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b20d6c37e8d
και στη συνέχεια αναζητούμε τα έργα τέχνης στην Ψηφιακή Έκθεση και συμπληρώνουμε τον 
πίνακα:

α/α Τίτλος έργου Δημιουργός
Σε πλημμύρα ποιας πόλης 

αναφέρεται

Α

Β
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«H ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ των πλημμυρών»

1. Αφιερώνουμε χρόνο και παρατηρούμε στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά 
έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες», προσπαθώντας να προσδιορίσουμε, τα έργα τέχνης 
που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Συμπληρώνουμε τον πίνακα. (Περισσότερες πληροφορίες για αυτά αναζητήστε στον Οδηγό
της Έκθεσης, αλλά και στο διαδίκτυο).

Νούμερο 
έργου 
στην 

έκθεση

Τίτλος έργου Ήπειρος Χώρα
Πόλη / 

Περιοχή
Ποταμός

Ολλανδία Groningen

Πλημμύρα στην 
Πλατεία της 

Βενετίας
Ευρώπη

Λισαβόνα

Διάσωση κατά τη 
διάρκεια της 

πλημμύρα της 
Βιέννης του 1847

Ποτάμι 
Δούναβης

55 ΗΠΑ Vanport

Γερμανία Burchardi

Πλημμύρες 
στο Κανάλι του 

Μπρίστολ

Αγία 
Πετρούπολη

21 Ευρώπη

Μεγάλη 
Βρετανία Worthing

Κοιλάδα 
Hawkesbury 

Nepean

Παρατηρώντας Εικαστικά Έργα Τέχνης …  
Μαθαίνω για τις Πλημμύρες

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

α/α
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Πλημμυρισμένος 
Πηνειός

Ασία Μπαγκλαντές

Πλημμυρίδα του 
Μισισιπή

Ασία Ινδονησία Ιάβα

34

Γαλλία Vetheuil

Άραβες Διασχίζουν 
Πλημμυρισμένο 
Αγρό Δίπλα Στις 

Πυραμίδες

Ποτάμι Νείλος

Βέλγιο

65 Ασία

2.  Στον παγκόσμιο χάρτη (στο “Google My Maps” https://mymaps.google.com) προσθέτουμε:
α) Ένα κόκκινο σημείο για την πλημμυρισμένη περιοχή την οποία απεικονίζει το κάθε έργο τέχνης
του προηγούμενου πίνακα. Στην περιοχή μπορείτε να βάλετε μια μικρογραφία του πίνακα.
β) Ένα μπλε σημείο για τον κάθε ποταμό.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

3. Παρατηρούμε τον παγκόσμιο χάρτη που διαμορφώσαμε και επιλέγουμε με την ομάδα μας
από ένα έργο τέχνης για κάθε κατηγορία πλημμύρας. 

Ποτάμια: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παράκτια: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παράκτια/Τσουνάμι: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Θραύση φραγμάτων: ……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματά μας και συζητούμε όλοι μαζί για τις αιτίες των πλημμυρών.

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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«Από τις εικαστικές τέχνες … στις επιπτώσεις των πλημμυρών»

1.	 Αφιερώνουμε χρόνο και παρατηρούμε τα παρακάτω εικονιζόμενα εικαστικά έργα. Με την 
ομάδα μας συζητούμε για τις επιπτώσεις των πλημμυρών που διαφαίνονται στις παρακάτω 
εικόνες.

Επιλέγουμε από τις παρακάτω λέξεις «απώλεια ανθρώπινης ζωής, καταστροφή οικισμού, 
προβλήματα μετακίνησης, καταστροφή καλλιεργειών, ασθένειες, περιβαλλοντικοί μετανάστες, 
καταστροφή υποδομών, υποβάθμιση χώρων αναψυχής, έλλειψη τροφής, τραύματα, μεταφορά 
σκουπιδιών, καταστροφή κατοικίας, απώλεια περιουσίας» αυτή που αντιπροσωπεύει τις 
απόψεις μας και γράφουμε δίπλα από κάθε εικόνα μία έως τρεις λέξεις. Η κάθε λέξη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μια φορά και μπορούμε να προσθέσουμε και δικές μας λέξεις.

Έργο τέχνης
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
πλημμύρας Έργο τέχνης

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
πλημμύρας

Παρατηρώντας Εικαστικά Έργα Τέχνης …  
Μαθαίνω για τις Πλημμύρες

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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2.	 Ακολουθούμε τους παρακάτω συνδέσμους, παρατηρούμε τις φωτογραφίες και 
καταγράφουμε τις επιπτώσεις των πλημμυρών που εντοπίζουμε.

Σύνδεσμοι Επιπτώσεις της πλημμύρας

https://media.liberal.gr/showthumb.aspx?
maxsize=900&img=nepal-nekroi.jpg

https://washyourlanguage.b-cdn.net/wp-
content/uploads/2016/11/IMG_0949-768x768.jpg

https://washyourlanguage.b-cdn.net/wp-
content/uploads/2016/11/IMG_1171-768x1024.jpg

https://media.npr.org/assets/img/

2021/11/16/2021_11_15_sudan_peter_caton-1_ custom-

e7edb844bac77c8f5b2d8aa429be0fbd93b16b09-s2000-

c85.webp

https://www.grtimes.gr/wp-content/uploads/2019/07/

MANDRA-e1573235227524.jpg

3. Έχοντας καταγράψει στις προηγούμενες ερωτήσεις τις επιπτώσεις των πλημμυρών, τις 
κατηγοριοποιούμε σε τρεις κατηγορίες. Επιπτώσεις: περιβαλλοντικές, οικονομικές  και 
κοινωνικές.

Επιπτώσεις των πλημμυρών

Περιβαλλοντικές Οικονομικές Κοινωνικές

………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………

………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………

………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………

https://media.npr.org/assets/img/ 

2021/11/16/2021_11_15_sudan_peter_caton-11_ vert-

eaa2b92ba2c3971054bff0ddffef7862bed03dbds2000-

c85.webp
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«Τα τρία ΓΙΑΤΙ…»

Στην  Ψηφιακή  Έκθεση  «Συνομιλώντας με εικαστικά  έργα  τέχνης ... για  τις  πλημμύρες» 
περιλαμβάνονται και κάποια έργα που δεν απεικονίζουν πλημμύρα, ούτε ο τίτλος τους 
παραπέμπει σε αυτό το φυσικό φαινόμενο. 
Για να βοηθήσουμε τους επισκέπτες που ρωτάνε, προβληματιζόμαστε, συζητάμε με την ομάδα 
μας και καταγράφουμε τις απαντήσεις μας στα παρακάτω «γιατί». Συμβουλευτείτε και τον Οδηγό 
της Έκθεσης.

1. Γιατί το έργο «Δευκαλίων και Πύρρα» περιλαμβάνεται σε έργα τέχνης με θέμα την πλημμύρα;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γιατί απεικονίζεται στη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Γιατί το «Άγαλμα του Νείλου» περιλαμβάνεται στην Ψηφιακή Έκθεση με έργα τέχνης που 
αναφέρονται στην πλημμύρα;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Γιατί το «Άγαλμα του Στρατιώτη Ζουάβε» στην Ψηφιακή Έκθεση περιλαμβάνεται σε έργα 
τέχνης με θέμα την πλημμύρα;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Παρατηρώντας Εικαστικά Έργα Τέχνης …  
Μαθαίνω για τις Πλημμύρες

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Αναστοχασμός

1.	 Κυκλώνω δύο από τα παρακάτω εικονίδια που εκφράζουν τα συναισθήματα που μου 
δημιουργήθηκαν από αυτά που είδα και έμαθα στη δραστηριότητα «Παρατηρώντας 
Εικαστικά Έργα Τέχνης … Μαθαίνω για τις Πλημμύρες».

2. Γράφω με μια πρόταση αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο από αυτά που είδαμε.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Καταγράφω κάτι που έμαθα και κάτι που θυμήθηκα.

Έμαθα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Θυμήθηκα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Θα ήθελα να ασχοληθούμε περισσότερο με:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Η συνεργασία με τους/τις συμμαθητές/τριές μου ήταν ευχάριστη; ΝΑΙ ή ΟΧΙ …………………………

Αιτιολογώ την απάντησή μου: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 χαρά        αμφιβολία          λύπη                 θαυμασμό        απορία
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Ζωγραφίζοντας την πλημμύρα!

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Επιθυμούμε να συσχετιστεί το περιεχόμενο των έργων τέχνης με το περιεχόμενο θεμάτων 
που μελετούν μαθητές και μαθήτριες (εν προκειμένω την πλημμύρα).

Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αξιοποιήσουν την τέχνη στη διαδικασία της παρατήρησης.
• Να συσχετίσουν πίνακες ζωγραφικής με θέμα τις πλημμύρες, ώστε να:

α) σκέπτονται πολύπλευρα και βαθύτερα για το θέμα

β) αναπτύσσουν κριτικό τρόπο σκέψης

• Να παρατηρούν, να εκφράζονται και να διατυπώνουν τις σκέψεις τους.
• Να αναγνωρίσουν τα προβλήματα που δημιουργεί μια πλημμύρα σε σχέση με 

τον τόπο και τον χρόνο.

• Να εντοπίσουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών κοινωνιών διαφορετικών 
εποχών. 

• Να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τους φόβους τους για το φαινόμενο 
της πλημμύρας.

• Nα οξύνουν τη φαντασία τους.

• Να συνεργάζονται δημιουργικά. 

Τύπος δραστηριότητας:
Εικαστική δημιουργία / Δημιουργία πινάκων ζωγραφικής με θέμα την πλημμύρα

Διάρκεια:
2 ή 4 διδακτικές ώρες

Υλικά:
• Η/Υ με δυνατότητα προβολής 
• Παρουσίαση με τη συλλογή των πινάκων ζωγραφικής (βρίσκεται στη διεύθυνση:  http://

deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf)
• Χαρτιά ζωγραφικής
• Μολύβι ζωγραφικής, γομολάστιχα
• Χρώματα (νερομπογιές ή λαδομπογιές ή ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι)

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Δε χρειάζεται προετοιμασία για τον/την εκπαιδευτικό ούτε για τους/τις μαθητές/τριες.
Ενδείκνυται να υλοποιηθεί μετά από κάποιο τοπικό ή εθνικό πλημμυρικό συμβάν ή στο τέλος ενός 
προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις πλημμύρες.
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Στάδια υλοποίησης: 
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Με αφορμή κάποιο τοπικό ή μη συμβάν γίνεται συζήτηση για τις πλημμύρες.
Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να φανταστούν τη γειτονιά τους, το χωριό τους ή την πόλη τους 
σε περίπτωση πλημμύρας.
Καταγράφουμε εικόνες, συναισθήματα και απόψεις.

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1ο ΣΤΑΔΙΟ: Προβολή της έκθεσης
Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλλει στους/στις μαθητές/τριες μία παρουσίαση, όπου έχουν συγκεντρωθεί 
πίνακες ζωγραφικής γνωστών ζωγράφων με θέμα την πλημμύρα. (Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να 
παρουσιάσει ολόκληρη τη συλλογή ή μέρος αυτής.) 

2ο ΣΤΑΔΙΟ: Ανάλυση των πινάκων
Σε κάθε πίνακα που προβάλλεται, ο/η εκπαιδευτικός προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να 
παρατηρήσουν και να συζητήσουν: 

● Τι έχει επιλέξει για να απεικονίσει ο/η ζωγράφος; 
● Πώς απεικονίζει την πλημμύρα;
● Απεικονίζει μόνο το τοπίο ή στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται και ανθρώπινες φιγούρες; 
● Ποια στοιχεία εντυπωσιάζουν τους/τις μαθητές/τριες; 
● Τι συναισθήματα δημιουργεί ο πίνακας;
● Γιατί έχει επιλέξει αυτά τα χρώματα;
● Είναι «ευανάγνωστο» το μήνυμα που θέλει να μεταφέρει ο/η δημιουργός;

Εναλλακτικά:
Χωρίζονται οι μαθητές/τριες σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων και επιλέγουν να αναλύσουν έναν 
πίνακα (από την παρουσίαση που μόλις είδαν). Η ανάλυση των πινάκων προτείνεται να γίνει σε 4 
φάσεις, σύμφωνα με τα στάδια προσεκτικής παρατήρησης ενός εικαστικού έργου (Τεχνική του D. 
Perkins).

● 1η Φάση: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει τις ερωτήσεις: «Τι είναι αυτό;», «Τι βλέπετε;», «Τι σας κινεί το 
ενδιαφέρον;», «Τι σας κάνει να αναρωτιέστε;» και προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να τις 
απαντήσουν.
Σταθερή υποβοηθητική ερώτηση: «Τι βλέπετε που σας κάνει να το λέτε αυτό;» 
Επιπλέον, δίνει ορισμένες πληροφορίες για τον/τη δημιουργό και την εποχή του/της.

● 2η Φάση: Ευρεία Παρατήρηση
Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει τις ερωτήσεις: «Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να συζητήσετε
περισσότερο;», «Τι θα θέλατε ακόμα να διερευνήσετε;», «Ποια συναισθήματα σας προκαλεί;» 
και προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να τις απαντήσουν.
Σταθερή υποβοηθητική ερώτηση: «Τι βλέπετε που σας κάνει να το λέτε αυτό;» 
Επιπλέον, δίνει ορισμένες πληροφορίες για το έργο.

● 3η Φάση: Λεπτομερής και σε Βάθος Παρατήρηση
Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει τις ερωτήσεις: «Τι βρίσκετε πολύ ενδιαφέρον;», «Τι άλλο σας κάνει 
εντύπωση; (λεπτομέρειες, αλληλοσυσχετίσεις στοιχείων κ.λπ.)», «Συγκρίνετε το έργο με άλλα, 
του/της ίδιου/ας δημιουργού ή άλλων δημιουργών» και προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να 
τις απαντήσουν.
Σταθερή υποβοηθητική ερώτηση: «Τι βλέπετε που σας κάνει να το λέτε αυτό;»
Επιπλέον, δίνει ορισμένες πληροφορίες για το συμβάν της πλημμύρας. 
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● 4η Φάση: Σύνθεση / Συμπεράσματα
Ο/Η εκπαιδευτικός προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να αναστοχαστούν πάνω στο έργο και να το 
ξανασκεφτούν συνολικά. Με βάση όσα ήδη παρατήρησαν, να καταγράψουν ποια συμπεράσματα 
βγάζουν, ποιο είναι το μήνυμα του έργου και τι θέλει να μας πει ο/η δημιουργός. (Βλ. φύλλο 
εργασίας)

3ο ΣΤΑΔΙΟ: Ζωγραφίζουμε την πλημμύρα
Οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν να απεικονίσουν την πλημμύρα, για την οποία συζήτησαν αρχικά, 
σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων. 
Αποφασίζουν το μήνυμα για την πλημμύρα που θέλουν να μεταφέρουν και συζητούν για το τι θα 
απεικονίσουν και πώς.
Χρησιμοποιούν χρώματα της αρεσκείας τους και μπλοκ ζωγραφικής.
Δίνουν στον πίνακά τους τίτλο και τον υπογράφουν.

4ο ΣΤΑΔΙΟ: Αναστοχασμός
Η κάθε μικρή ομάδα των 2-3 μαθητών/τριών παρουσιάζει στην ολομέλεια τον πίνακά της.
Στο τέλος οι μαθητές/τριες σε κύκλο σχολιάζουν πώς ένοιωσαν και τι συναισθήματα τους 
δημιουργήθηκαν.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ:
Οι μαθητές/τριες κάνουν στο σχολείο μια Έκθεση Ζωγραφικής με τα έργα που δημιούργησαν. 
Εναλλακτικά, μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους Εικονικό Μουσείο με το https://www.
artsteps.com/ 

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:

● Ψηφιακή Έκθεση - Παρουσίαση με επιλεγμένους πίνακες ζωγραφικής στον ιστότοπο:
http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf
● Οδηγός της Έκθεσης με πληροφορίες για τους επιλεγμένους πίνακες ζωγραφικής της Ψηφιακής 
Έκθεσης.
● Ritchhart, R., Church, M., & Morrison, K. (2011). Making Thinking Visible: How to Promote 
Engagement, Understanding, and Independence for All Learners. San Francisco: Jossey-Bass

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρα, ζωγραφιά, συναίσθημα, εικαστικό έργο, παρατήρηση

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Παπαϊωάννου Ιωάννα
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αχαΐας
Γεωλόγος, MSc Περιβαλλοντικές Επιστήμες
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Αξιοποιώντας πίνακες ζωγραφικής
μέσω της Τεχνικής “Visible Thinking” του D. Perkins

“A Flood in South Street, Worthin” / unknown artist

Παρατηρούμε προσεκτικά τον πίνακα ζωγραφικής και συμπληρώνουμε:

Ζωγραφίζοντας την πλημμύρα!

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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1η Φάση: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Τι είναι αυτό; Τι βλέπετε; 

Τι σας κινεί το ενδιαφέρον; 

Τι σας κάνει να αναρωτιέστε; 

2η Φάση: Ευρεία Παρατήρηση

	Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να συζητήσετε 
περισσότερο; 

Τι θα θέλατε ακόμα να διερευνήσετε; 

Ποια συναισθήματα σας προκαλεί; 

3η Φάση: Λεπτομερής και σε Βάθος Παρατήρηση 

Τι βρίσκετε πολύ ενδιαφέρον;

Τι άλλο σας κάνει εντύπωση (λεπτομέρειες, 
αλληλοσυσχετίσεις στοιχείων κ.λπ.);

Συγκρίνετε το έργο με άλλα, του ίδιου
δημιουργού ή άλλων δημιουργών.

4η Φάση: Σύνθεση / Συμπεράσματα

Αναστοχαστείτε επάνω στο έργο / Ξανασκεφτείτε το συνολικά - 
Με βάση όσα ήδη παρατηρήσατε, καταγράψτε:

Ποια συμπεράσματα βγάζετε;

Ποιο είναι το μήνυμα του δημιουργού;

Τι θέλει να μας «πει»;
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Πλημμυρίζω ... Τέχνη

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ’, Ε’ & ΣT’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να αναγνωρίσουν ποικίλα έργα εικαστικής τέχνης με θέμα την πλημμύρα και τον 
κατακλυσμό.

•	 Να προβληματιστούν για το φαινόμενο της πλημμύρας και πώς αυτό επέδρασε 
διαχρονικά στις εικαστικές τέχνες.

•	 Να περιγράφουν αυτό που βλέπουν.
•	 Να αναπτύξουν δεξιότητες ακρόασης. 
•	 Να ασκηθούν στην παρατηρητικότητα και στην ανάπτυξη επιχειρημάτων. 
•	 Να συνεργαστούν παίζοντας.

Τύπος δραστηριότητας:
Παιχνίδι με κάρτες - ψυχοκινητικό παιχνίδι

Διάρκεια:
2 διδακτικές ώρες

Υλικά:
• Εκτυπωμένες και πλαστικοποιημένες οι κάρτες του παιχνιδιού «Πλημμυρίζω … Τέχνη» που 

δίνονται στον ιστότοπο του εκπαιδευτικού υλικού «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες»
στη διεύθυνση: http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra51b.pdf 

• Φύλλο Εργασίας «Η Ταυτότητα Του Έργου Τέχνης και Η Εικόνα της Πλημμύρας»
• Στρογγυλά μικρά αυτοκόλλητα δύο χρωμάτων (π.χ. κόκκινο - μαύρο)
• Πλαστική επαναχρησιμοποιήσιμη κόλλα (τύπου Blu Tack, Patafix)
• Χαρτί του μέτρου
• Μολύβια και πρόχειρα χαρτιά 

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Ο/Η εκπαιδευτικός: 
1ο Μελετά τις οδηγίες και τις κάρτες του παιχνιδιού που δίνονται. 
2ο Ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και το πλήθος της μαθητικής ομάδας επιλέγει από 
τα 22 ζευγάρια καρτών το πλήθος των ζευγών - καρτών που χρειάζεται.
3ο Εκτυπώνει, κόβει και πλαστικοποιεί τις κάρτες του παιχνιδιού. 
4ο Επιλέγει με ποια από τις δύο παραλλαγές θα υλοποιηθεί το παιχνίδι και
5ο Επιλέγει λέξεις - κλειδιά που περιγράφουν κάποια λεπτομέρεια από μία ή δύο εικόνες από 
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αυτές που θα μοιράσει π.χ. άμαξα, λάσπες, ζώα στο νερό, βάρκα/βάρκες, βαρέλι, κούνια, γέροντας, 
ουράνιο τόξο, ποταμόπλοιο, γέφυρα, άνθρωποι στο δέντρο, αεροπλάνο, νεοκλασικά κτήρια, 
κοριτσάκι κ.λπ.

Το παιχνίδι μπορεί να αξιοποιηθεί:
•	 Στην  αρχή ενός ομοθεματικού με την πλημμύρα Προγράμματος Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης αφενός για γνωριμία και δέσιμο της μαθητικής ομάδας και αφετέρου για 
μια πρώτη προσέγγιση του θέματος «Πλημμύρα» σε ευχάριστο κλίμα.

•	 Ή στην πορεία ενός ομοθεματικού με την πλημμύρα Προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης για διαθεματική μελέτη και προσέγγιση της θεματικής ενότητας «Πλημμύρα 
και Τέχνη».

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Ο/Η εκπαιδευτικός παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και τους/τις παροτρύνει: 

* Ας παίξουμε το παιχνίδι «Πλημμυρίζω ... Τέχνη» για να διασκεδάσουμε και να γνωρίσουμε 
εικαστικά έργα τέχνης με θέμα την πλημμύρα.

Παιχνίδι με κάρτες
Το παιχνίδι περιλαμβάνει:

•	 22 ζεύγη καρτών 
•	 Η μία κάρτα (1) παρουσιάζει εικόνα έργου εικαστικής τέχνης (πίνακα ζωγραφικής, 

τοιχογραφία, χαρακτικό, φωτογραφία κ.λπ.) και 
•	 Η άλλη (1α) έχει μια συνοπτική και αινιγματική περιγραφή του συγκεκριμένου 

έργου. Συγκεκριμένα, από τη φράση της περιγραφής λείπει μια λέξη.
Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με δύο παραλλαγές. Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει με ποιο τρόπο θα 
παιχτεί, καθώς και ποια ζευγάρια καρτών θέλει (δηλ. το πλήθος και το είδος του έργου τέχνης), 
ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και το πλήθος της μαθητικής ομάδας.

1η παραλλαγή - Δουλεύουμε σε ζευγάρια
* Ο/Η κάθε μαθητής/τρια παίρνει τυχαία από μία κάρτα.
* Ζητούμε από τους/τις μαθητές/τριες να σηκωθούν.
* Εκείνοι/ες που έχουν κάρτα με έργο τέχνης, να στηθούν σε μία γραμμή επιδεικνύοντας την 

εικόνα. 
* Οι άλλοι/ες μαθητές/τριες, που έχουν κάρτα με συνοπτική - αινιγματική περιγραφή έργου 

τέχνης (από τη φράση της περιγραφής λείπει μια λέξη), καλούνται με βάσει αυτή την 
περιγραφή να εντοπίσουν την αντίστοιχη εικόνα του έργου τέχνης. 

* Οι μαθητές/τριες όταν συμφωνήσουν σχηματίζουν ζευγάρια και κάθονται.
* Ζητούμε από τα ζευγάρια των μαθητών/τριών να συζητήσουν για λίγα λεπτά και να

ανταλλάξουν απόψεις για το έργο τέχνης, την εικονιζόμενη πλημμύρα και τη συνοπτική - 
αινιγματική περιγραφή του έργου.

* Το κάθε ζευγάρι παρουσιάζει στην ολομέλεια το έργο τέχνης, τη συνοπτική - αινιγματική 
περιγραφή που είχαν, καθώς και τη «λέξη» που συμπλήρωσαν σε αυτήν τη φράση. Εάν 
είναι η αρχή ενός προγράμματος, τους ζητούμε αρχικά να συστηθούν και να καταθέσουν 
την εμπειρία τους από φαινόμενο πλημμύρας που έχουν βιώσει ή τις εντυπώσεις τους από 
πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα που ανέδειξαν τα Μ.Μ.Ε.

* Ο/Η εκπαιδευτικός, αφού δώσει σύντομες σχετικές οδηγίες, προσφωνεί τις λέξεις - κλειδιά 
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που έχει επιλέξει και καλεί να σηκωθούν γρήγορα από τις καρέκλες τους οι μαθητές/
μαθήτριες, οι οποίοι/ες ακούν λέξη που χαρακτηρίζει το εικαστικό έργο τέχνης της καρτέλας 
που έχουν. Ταυτόχρονα τους παροτρύνει να διατυπώσουν γρήγορα ένα συναίσθημα που 
τους δημιούργησε το συγκεκριμένο εικαστικό έργο.

* Εν συνεχεία, το κάθε ζευγάρι καλείται να συνεργαστεί με άλλα δύο ζευγάρια και δημιουργούν 
ομάδες 6 ατόμων.

* Ο/Η εκπαιδευτικός τους παροτρύνει να συνεργαστούν και να συγκρίνουν τα εικονιζόμενα 
έργα τέχνης που έχουν στις κάρτες τους και τους δίνει να επεξεργαστούν το Φύλλο Εργασίας 
«Η Ταυτότητα Του Έργου Τέχνης και Η Εικόνα της Πλημμύρας» για δέκα λεπτά.

* Η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα.
* Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες και προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να 

ψηφίσουν το έργο τέχνης που τους αρέσει περισσότερο και αυτό που τους αρέσει λιγότερο, 
ακολουθώντας τα βήματα που δίδονται παρακάτω.

2η παραλλαγή - Οι μαθητές/τριες αρχικά δουλεύουν ατομικά και εν συνεχεία ομαδικά
* Ο/Η κάθε μαθητής/τρια παίρνει τυχαία ένα ζευγάρι καρτών (1 και 1α, 2 και 2α, 3 και 3α, 

κ.λπ.).
* Καλούνται να παρατηρήσουν την εικόνα και να συμπληρώσουν τη λέξη που λείπει από τη 

συνοπτική -  αινιγματική περιγραφή του έργου τέχνης.
* Εν συνεχεία τους χωρίζουμε σε ομάδες 3 ή 5 ατόμων.
* Ζητούμε να συζητήσουν για λίγα λεπτά στις ομάδες και να ανταλλάξουν απόψεις για το 

έργο τέχνης, την εικονιζόμενη πλημμύρα και τη συνοπτική - αινιγματική περιγραφή του 
έργου που έχει ο/η καθένας/μία.

* Καλείται η κάθε ομάδα να παρουσιάσει στην ολομέλεια τα έργα τέχνης, τις συνοπτικές - 
αινιγματικές περιγραφές που έχουν, καθώς και τη «λέξη» που συμπλήρωσαν σε αυτήν τη 
φράση. Εάν είναι η αρχή του προγράμματος, τους ζητούμε αρχικά να συστηθούν και να 
καταθέσουν την εμπειρία τους από φαινόμενο πλημμύρας που έχουν βιώσει ή τις εντυπώσεις 
τους από πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα που ανέδειξαν τα Μ.Μ.Ε.

* Ο/Η εκπαιδευτικός, αφού δώσει σύντομες σχετικές οδηγίες, προσφωνεί τις λέξεις - κλειδιά 
που έχει επιλέξει και καλεί να σηκωθούν γρήγορα από τις καρέκλες τους οι μαθητές/
μαθήτριες, οι οποίοι/ες ακούν λέξη που χαρακτηρίζει το εικαστικό έργο τέχνης της καρτέλας 
που έχουν. Ταυτόχρονα τους παροτρύνει να διατυπώσουν γρήγορα ένα συναίσθημα που 
τους δημιούργησε το συγκεκριμένο εικαστικό έργο.

* Εν συνεχεία παίρνουν και επεξεργάζονται το Φύλλο Εργασίας «Η Ταυτότητα Του Έργου 
Τέχνης και Η Εικόνα της Πλημμύρας» για δέκα λεπτά.

* Η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα.
* Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες ψηφίζουν το έργο τέχνης που τους αρέσει περισσότερο και 

αυτό που τους αρέσει λιγότερο, ακολουθώντας τα βήματα που δίδονται.

Ψηφίζω Το Έργο Τέχνης Που Μου Αρέσει Περισσότερο
Και Αυτό Που Μου Αρέσει Λιγότερο

1. Απλώνουμε και κολλάμε το χαρτί του μέτρου σε εμφανές σημείο στην αίθουσα.

2. Καλούμε τους/τις μαθητές/τριες να κολλήσουν με την πλαστική επαναχρησιμοποιήσιμη 
κόλλα τις καρτέλες με το εικαστικό έργο τέχνης που έχουν στο απλωμένο χαρτί του μέτρου.

3. Ο/Η εκπαιδευτικός, αφού μοιράσει τα μικρά αυτοκόλλητα χρωματιστά χαρτάκια, καλεί κάθε 
ομάδα με τη σειρά της να σηκωθεί, να παρατηρήσει όλες τις καρτέλες με το εικαστικό έργο 
τέχνης που απεικονίζουν, και κάθε ένας/μία από τους/τις μαθητές/τριες επιλέγει αυτή που: 
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•	 του/της αρέσει περισσότερο, κολλώντας δίπλα στην κάρτα ένα μικρό αυτοκόλλητο 
χρωματιστό χαρτάκι (π.χ. κόκκινο), και αυτή που

•	 του/της αρέσει λιγότερο, κολλώντας ένα άλλο αυτοκόλλητο χρωματιστό χαρτάκι (π.χ. 
μαύρο). 

4. Εκπρόσωποι από κάθε ομάδα αναλαμβάνουν να καταμετρήσουν τα αυτοκόλλητα 
χρωματιστά χαρτάκια (π.χ. τα κόκκινα και μαύρα) και ανακοινώνουν την πιο δημοφιλή 
απεικόνιση εικαστικού έργου τέχνης, με βάση τον αριθμό των κόκκινων αυτοκόλλητων και 
τη λιγότερο δημοφιλή αντίστοιχα, με βάση τον αριθμό των μαύρων αυτοκόλλητων.

5. Κολλάμε τις δύο αυτές κάρτες στον πίνακα σε απόσταση τη μία από την άλλη.

6. Ο/Η εκπαιδευτικός προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να σηκωθούν από τη θέση τους 
και να τοποθετηθούν κάτω από εκείνη την κάρτα (δημοφιλή - λιγότερο δημοφιλή) που 
αντιπροσωπεύει περισσότερο την άποψή του/της και τους/τις ενθαρρύνει να εξηγήσουν 
τους λόγους της επιλογής τους.

Αναστοχασμός:
Ο/Η εκπαιδευτικός, απευθυνόμενος/η κάθε φορά σε διαφορετικό/ή μαθητή/τρια, τον/την καλεί 
να απαντήσει γρήγορα σε 1 - 2 από τα παρακάτω ερωτήματα:

* Στο παιχνίδι πέρασα ωραία, γιατί …
* Στο παιχνίδι βαρέθηκα, γιατί …
* Στο παιχνίδι ενθουσιάστηκα, γιατί …
* Στο παιχνίδι δυσκολεύτηκα, γιατί …
* Από το παιχνίδι μου δημιουργήθηκε ενδιαφέρον και θέλω να ασχοληθούμε περισσότερο με 

το θέμα του πίνακα …

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Οι πηγές των έργων τέχνης και οι σχετικές πληροφορίες γι’ αυτά αναγράφονται στην Ψηφιακή Έκθεση 
και στον Οδηγό της Έκθεσης, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στον ιστότοπο του εκπαιδευτικού 
υλικού «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» στη διεύθυνση: http://deukalion.sch.gr/
wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf.

Λέξεις - κλειδιά:
εικαστικές τέχνες, παιγνιώδης μάθηση, πλημμύρες

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Σπαρτινού Μαρία - Γεωργία, Δρ. Βιολόγος
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κυκλάδων

386

http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf
http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf


Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Πλημμυρίζω ... Τέχνη

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ταυτότητα Του Έργου Τέχνης και Η Εικόνα της Πλημμύρας

Παρατηρούμε τα έργα τέχνης που έχει η ομάδα μας και συνεργαζόμαστε για να απαντήσουμε στα 
παρακάτω ερωτήματα.

1.	 Καταγράφουμε τα εικαστικά έργα τέχνης που έχουμε.

Α.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.	 Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του/της δημιουργού του κάθε έργου τέχνης που έχουμε.

Α.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.	 Τι έργο τέχνης είναι το κάθε ένα από αυτά;

Α. Β. Γ.

Φωτογραφία

Χαρακτικό

Γλυπτό

Τραγούδι

Ζωγραφική

Άλλο

4.	 Συνεργαζόμαστε στην ομάδα μας και επιλέγουμε ένα (1) από τα εικαστικά έργα τέχνης που 
έχουμε στις κάρτες μας. Το περιγράφουμε με 3 - 4 φράσεις, προσπαθώντας να 
χρησιμοποιήσουμε και την αινιγματική φράση με την οποία ταιριάξαμε το εν λόγω έργο 
τέχνης.

Α.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Α. Β. Γ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8.	 Εάν ΝΑΙ, σε ποια πλημμύρα αναφέρεται ο κάθε πίνακας;

Α.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.	 Συμπληρώνουμε την παρακάτω φράση:

Παρατηρώντας το έργο ……………………………………………………………………………………… του/της
…………………………………………………………………………… μας δημιουργούνται συναισθήματα, όπως:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.	 Τα έργα εικαστικής τέχνης που έχουμε απεικονίζουν:
Το Α.

• χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλημμύρας
• χρονική στιγμή μετά την πλημμύρα

Αιτιολογούμε την άποψή μας, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις που μας οδήγησαν σε 
αυτό το συμπέρασμα.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Το Β.
• χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλημμύρας
• χρονική στιγμή μετά την πλημμύρα

Αιτιολογούμε την άποψή μας, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις που μας οδήγησαν σε 
αυτό το συμπέρασμα.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Το Γ.
• χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλημμύρας
• χρονική στιγμή μετά την πλημμύρα

Αιτιολογούμε την άποψή μας, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις που μας οδήγησαν σε 
αυτό το συμπέρασμα.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.	 Τα έργα εικαστικής τέχνης που έχουμε, αναφέρονται σε συγκεκριμένη πλημμύρα; 
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Εικ. 1: Flood in Pest, 1838, του Matthias Ranftl 

……………..…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η πλημμύρα μεγάλη, οι άνθρωποι παλεύουν να σωθούν,

μία γυναίκα ζητά βοήθεια και ένα παιδί προσπαθεί

να τη ……………..….. απλώνοντας τα χέρια του. 



Εικ. 2: Ox Cart Crossing a Flooded Plain, 1897, του Ivan Aivazovsky 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σε πλημμυρισμένο αγροτικό τοπίο το νερό έχει φτάσει

σχεδόν μέχρι τη …………….………. των βοδιών.  



Εικ. 3: A Flood, του Sir John Everett Millais  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ένα γατάκι με ένα μωρό στην …….……..…..  

έχουν παρασυρθεί από τα νερά της πλημμύρας. 



Εικ. 4: The great flood of 1927, του Gil Cohen  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στην πλημμυρισμένη πόλη άνθρωποι αναζητούν βοήθεια από τον «ουρανό» 

ανεβασμένοι στις …………………… των σπιτιών. 



Εικ. 5: The Climate Refugees of Vanport, του Henk Pander   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στο πλημμυρισμένο σπίτι, τα έπιπλα …..………….…………. στο νερό

και μια μητέρα σηκώνει στην αγκαλιά της ένα παιδί.  



Εικ. 6: The Deluge, του Μιχαήλ Άγγελο 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να σωθούν, 

άλλοι μέσα σε μια ……….………, άλλοι στριμώχνονται σε έναν βράχο,

άλλοι σε ένα δένδρο και άλλοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν.  



Εικ. 7: Ο κατακλυσμός, του Α. Παγώνη  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πολλά σύννεφα και δυνατή βροχή. Άνθρωποι μες στο νερό

προσπαθούν να σωθούν σκαρφαλώνοντας στα ………………..…… 



Εικ. 8: A Flood in South Street, Worthing, Αγνώστου Καλλιτέχνη    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στους πλημμυρισμένους δρόμους μιας πόλης κυκλοφορούν

άνθρωποι με βάρκες μαζί με ……………………….. 



Εικ. 9: Landscape with a Rainbow, του Peter Paul Rubens   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σε αγροτικό τοπίο με πολλά δένδρα, μετά την καταιγίδα  

ξεπρόβαλε το …..…………..…………    …………....……..   



Εικ. 10: February, Fill Dyke, του Benjamin Williams Leader  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Λασπωμένο τοπίο στην εξοχή με 

συννεφιασμένο ……………..…………, μετά από καταιγίδα. 



Εικ. 11: Flood in the Hawkesbury Nepean Valley, 1867    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η στάθμη των νερών έχει ανέβει μέχρι την καμινάδα του σπιτιού

και άνδρες, γυναίκες και …………………. διατρέχουν άμεσο κίνδυνο. 



Εικ. 12: Christmas Flood of 1717, Αγνώστου Καλλιτέχνη  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Θάλασσα και στεριά έχουν γίνει ένα. 

Καράβια, βάρκες, ζώα, …………..……………. όλα είναι μέσα στο νερό. 



Εικ. 13: Bristol Channel floods, 1607, Αγνώστου Καλλιτέχνη  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πλημμυρισμένο τοπίο, στο οποίο η στάθμη του νερού έχει ανέβει τόσο,

που οι άνθρωποι για να σωθούν ανέβηκαν στα δένδρα 

και από την εκκλησία φαίνεται μόνο το …….……………… 



Εικ. 14: Στο πλημμυρισμένο πάρκο 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μόνη στο πλημμυρισμένο πάρκο με τις ………….……………. γαλότσες. 



Εικ. 15: Δευκαλίων και Πύρρα, Χάρτα του Ρήγα, Τμήμα 4, 1797   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Καθώς περπατούν, πετούν πίσω τους πέτρες

και αυτές μεταμορφώνονται σε…………………..………. 



Εικ. 16: "High Water" on the Mississippi, 1868, Currier & Ives, publ.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τα φουσκωμένα νερά παρασέρνουν κορμούς δένδρων, τραπέζια, βαρέλια

και κοντεύουν να σκεπάσουν τη …………………….. σπιτιού, 

όπου έχουν καταφύγει πολλοί άνθρωποι για να σωθούν. 



Εικ. 17: Πηνειός πλημμυρισμένος, του Γιολδάση Δημήτρη 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μεγάλη παραδοσιακή γέφυρα με ………………………. ανοίγματα

που τα φουσκωμένα νερά του ποταμού κοντεύουν να τα σκεπάσουν. 



Εικ. 18: Venise, 1960, του Miroslav Sasek 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Με το νερό μέχρι τα ………………………… οι άνθρωποι προσπαθούν 

να διασχίσουν την πλατεία με τις καρέκλες και τα τραπεζάκια του καφέ.  



Εικ. 19: Η πλημμύρα στο Μαρλί, του Αλφρέντ Σισλέ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τα νερά έφτασαν στις πόρτες των σπιτιών 

και οι άνθρωποι κυκλοφορούν με τις ………………..…… 



Εικ. 20: The Flood Boater 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Με το ……………………… της βάρκας κάποιος προσπαθεί να τραβήξει

και να σώσει από το νερό ανθρώπους. 



Εικ. 21: The Flood, του Jean-Baptiste Regnault  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Με τον γέροντα στον ώμο και το ……………… ψηλά στα χέρια, 

μέσα στα νερά, προσπαθούν να σώσουν και να σωθούν.   



Εικ. 22: A Flood, του Frederick Morgan  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μια απελπισμένη ………..……..… με μικρά παιδιά κοιτάζει τα νερά

που κοντεύουν να σκεπάσουν τη σκάλα. 

https://www.wikiart.org/en/frederick-morgan
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Συγγραφείς σε Πυρετό Δημιουργικής Δράσης

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Δ’, Ε’, ΣΤ’  Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να ασκηθούν στην περιγραφή προσώπων και τοπίων.
•	 Να παρατηρούν και να μετατρέπουν μια εικόνα σε κείμενο.
•	 Να διατυπώνουν και να εκφράζουν συναισθήματα που τους γεννώνται από τη θέαση 

ενός πίνακα ζωγραφικής.
•	 Να οξύνουν τη φαντασία τους.
•	 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας στη συγγραφική επινοητικότητα. 
•	 Να αναπτύξουν δημιουργική σκέψη.

Τύπος δραστηριότητας:
Δημιουργική γραφή

Διάρκεια:
1 - 2 διδακτικές ώρες

Υλικά:
       •    Χαρτιά Α4 και Α3

•	 Μολύβια και Μαρκαδόροι
•	 Ψαλιδάκια και κόλλα

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης με θέμα την πλημμύρα, ή στο πλαίσιο άλλης σχετικής εκπαιδευτικής δημιουργικής
δράσης  (Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, Ζώνη Δημιουργικών 
Δραστηριοτήτων στην Α’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. κ.λπ.)

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Ένα τοπικό ή εθνικό πλημμυρικό συμβάν ή ένας σχετικός διαγωνισμός

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Ο/Η εκπαιδευτικός παρακινεί τους/τις μαθητές/τριες σε προβληματισμό και συζήτηση με 
ερωτήματα, όπως: «Εκτός από γραπτά κείμενα μελετών και εφημερίδων έχουμε κατάθεση
εμπειριών για πλημμυρικά φαινόμενα από γραπτά έργα τέχνης;» ή/και «μια φυσική καταστροφή 
όπως αυτή της πλημμύρας έχει επηρεάσει διαχρονικά καλλιτέχνες, οι οποίοι την αποτυπώνουν σε 
έργα ζωγραφικής, ποίησης, λογοτεχνίας, κινηματογράφου κ.λπ.;»
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2. Παρουσιάζει στους/στις μαθητές/τριες κάποια από τα έργα αυτά, όπως π.χ. «Η πλημμύρα» του 
Κωστή Παλαμά, καθώς και κάποια έργα εικαστικής τέχνης από την ψηφιακή έκθεση «Συνομιλώντας 
Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Την Πλημμύρα». (Μπορείτε να τη βρείτε στον ιστότοπο του
εκπαιδευτικού υλικού «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» http://deukalion.sch.gr/
wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf)

3. Παρακινεί τους/τις μαθητές/τριες να γίνουν και αυτοί/ές δημιουργικοί συγγραφείς.

4. Παρουσιάζει το επισυναπτόμενο φύλλο εργασίας «Παρατηρώ, Φαντάζομαι, Γράφω» στον 
διαδραστικό πίνακα.

5. Καλεί τους/τις μαθητές/τριες να συνεργαστούν σε ομάδες 3 ατόμων και να δημιουργήσουν το
δικό τους διήγημα σε 25 λεπτά, ακολουθώντας τα βήματα του φύλλου εργασίας «Παρατηρώ, 
Φαντάζομαι, Γράφω», το οποίο τους μοιράζεται.

6. Τους καθοδηγεί να ξεκινήσουν τη συγγραφή γράφοντας σε πρόχειρο χαρτί και όταν κάνουν τις 
τελικές διορθώσεις τους, δώσουν τίτλο και συμφωνήσουν στην εικονογράφηση που τους ζητείται, 
τότε να πάρουν χαρτιά Α3 για να την καθαρογράψουν. Μπορούν να κόψουν από το φύλλο 
εργασίας τις εικόνες και να τις χρησιμοποιήσουν επικολλώντας τες σε κατάλληλη θέση, για να 
συμπληρώσουν την εικονογράφηση. 

7. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια της μαθητικής ομάδας το διήγημά της.

Αναστοχασμός:
Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να 
συζητήσουν όλοι μαζί για την εμπειρία που βίωσαν συνεργαζόμενοι στη συγγραφή του διηγήματος.
Μετά από μια σύντομη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, τους ζητά να εκφράσουν και γραπτά 
τα συναισθήματα και την εμπειρία που βίωσαν γράφοντας 2-3 προτάσεις.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Οι πηγές των έργων τέχνης και οι σχετικές πληροφορίες γι’ αυτά αναγράφονται στην Ψηφιακή 
Έκθεση και στον Οδηγό της έκθεσης, τα οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του εκπαιδευτικού 
υλικού «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» στη διεύθυνση: http://deukalion.sch.gr/
wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf

Λέξεις - κλειδιά:
δημιουργική γραφή, πλημμύρες, τέχνη

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού
Δρ. Βιολόγος, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κυκλάδων

413

http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf
http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf
http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf
http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf


Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

«Παρατηρώ, Φαντάζομαι, Γράφω»

Παρατηρώντας έργα ζωγραφικής, αφήνουμε τη φαντασία μας να καλπάζει και γράφουμε το 
δικό μας διήγημα!!!

Εικόνα 1 

1. Παρατηρούμε την εικ. 1 και την περιγράφουμε:

Τα νερά της πλημμύρας   ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Συγγραφείς σε Πυρετό Δημιουργικής Δράσης

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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2. Στην περιγραφή προσθέτουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα που μας δημιουργεί η 
εικ. 1 και γράφουμε ακόμη μια παράγραφο.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εικόνα 2

3. Παρατηρούμε την εικ. 2 και αποφασίζουμε εάν είναι η αρχή ή το τέλος της διήγησής μας. 
Γράφουμε δύο ακόμη παραγράφους με περιγραφικά στοιχεία, σκέψεις και συναισθήματα 
που μας γεννά αυτή η εικόνα.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Ανάλογα με τι αποφασίσαμε για την εικ. 2, γράφουμε την αρχή ή το τέλος της ιστορίας
μας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Για να συμπληρώσουμε την εικονογράφηση της ιστορίας μας, ζωγραφίζουμε μια σχετική 
σκηνή.

6. Αποφασίζουμε στην ομάδα μας και καταγράφουμε τον τίτλο του διηγήματός μας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Κάνουμε τις τελευταίες διορθώσεις, καθαρογράφουμε σε Α3 χαρτί, μορφοποιούμε και 
βάζουμε ακόμη και χρώματα, εάν θέλουμε. Επιπλέον, μπορούμε να κόψουμε από το 
φύλλο εργασίας τις εικόνες και να τις χρησιμοποιήσουμε επικολλώντας τες σε κατάλληλη 
θέση, για να συμπληρώσουμε την εικονογράφηση.

8. Παρουσιάζουμε το διήγημά μας.
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Ιστορικές Πλημμύρες μέσω Εικαστικών Έργων Τέχνης

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να ασκηθούν στην παρατήρηση.
•	 Να συνεργαστούν δημιουργικά.
•	 Να κατανοήσουν την επίδραση των πλημμυρών στην υλική & άυλη Πολιτιστική 

Κληρονομιά.
•	 Να αναγνωρίσουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην πρόληψη σοβαρών πλημμυρικών 

επιπτώσεων.
•	 Να συγκρίνουν τις συνθήκες και τις επιπτώσεις των πλημμυρών μεταξύ χωρών της 

Ευρώπης και αναπτυσσόμενων χωρών.

Τύπος δραστηριότητας:
• Ιστοεξερεύνηση 
• Βιωματική Μάθηση

Διάρκεια:
4 διδακτικές ώρες

Υλικά:
Η δραστηριότητα υλοποιείται σε αίθουσα με υπολογιστές (τουλάχιστον ένας Η/Υ ανά ομάδα 
μαθητών/τριών)

•	 Φύλλα Εργασίας
•	 Μολύβι
•	 Στυλό
•	 Ψαλιδάκια
•	 Κόλλα χαρτιού
• Η Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» και ο
Οδηγός της Ψηφιακής Έκθεσης

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
•	 Η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο ενός σχετικού με το 

θέμα Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός καλό είναι να έχει μελετήσει την Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με 

εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» και τον Οδηγό της Ψηφιακής Έκθεσης. 
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει να αξιοποιήσει όποια φύλλα εργασίας κρίνει 

απαραίτητο.
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•	 Εάν ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιήσει το 2ο φύλλο εργασίας «Πλημμύρες στην Ευρώπη»,
πρέπει να εκτυπώσει τις σελίδες με τα «Εικαστικά έργα τέχνης για κόψιμο και επικόλληση». 

•	 Για το 3ο φύλλο εργασίας «Πλημμύρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο», ο/η εκπαιδευτικός 
θα πρέπει να έχει περιηγηθεί στις ιστοσελίδες:
► https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/11/20/1054865992/

prizewinning-photoscapture-the-grit-and-suffering-of-flood-survivors-in-south
► https://www.huffingtonpost.gr/entry/klimatike-allaye-poe-tromazei-

plemmeresste-venetiaaeyoestiatika_gr_61112fb4e4b075592c7eb29b
► https://www.huffingtonpost.gr/entry/pos-e-ollandia-ylitose-ten-trayodia-

apotis-fonikesplemmeres-sten-eerope_gr_60f58b27e4b01ba8eed88640

Στάδια υλοποίησης:
Προβληματισμός/Αφόρμηση:
Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στη μαθητική ομάδα τμήμα της Ψηφιακής Έκθεσης «Συνομιλώντας 
με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες», καθώς και τον Οδηγό της, προσπαθώντας να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον τους για την περαιτέρω ενασχόλησή τους με το θέμα.

1ο Στάδιο
•	 Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες εργασίας (3-5 άτομα ανά υπολογιστή).
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τους/τις μαθητές/τριες να περιηγηθούν στην Ψηφιακή 

Έκθεση και στον Οδηγό. 
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το 1ο φύλλο εργασίας «Ένας θρύλος γεννιέται στην 

πλημμύρα», το μοιράζει στις ομάδες και προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να συνεργαστούν. 
•	 Η κάθε υποομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τα αποτελέσματά της και ακολουθεί 

συζήτηση και σχολιασμός που συντονίζεται από τον/την εκπαιδευτικό.
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός επισημαίνει την αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (υλικής και άυλης) 

και την επίδραση των φυσικών καταστροφών στον Πολιτισμό.

2ο Στάδιο
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους/στις μαθητές/τριες το 2ο φύλλο εργασίας

«Πλημμύρες στην Ευρώπη». 
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει στις ομάδες των μαθητών/τριών το φύλλο εργασίας, τις 

σελίδες με τα «Εικαστικά έργα τέχνης για κόψιμο και επικόλληση» και τα απαραίτητα υλικά/
εργαλεία (ψαλιδάκια και κόλλα).

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να περιηγηθούν στην Ψηφιακή 
Έκθεση και στον Οδηγό για να εντοπίσουν τα ζητούμενα έργα τέχνης και να καταγράψουν 
τις σχετικές πληροφορίες για το πλημμυρικό φαινόμενο που αποτυπώνεται σε κάθε έργο.

•	 Η κάθε υποομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τα αποτελέσματά της και ακολουθεί 
συζήτηση και σχολιασμός που συντονίζεται από τον/την εκπαιδευτικό.

3ο Στάδιο
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους/στις μαθητές/τριες το 3ο φύλλο εργασίας

«Πλημμύρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο» και το μοιράζει στις ομάδες.
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες να παρατηρήσουν τις εικόνες και να 

διερευνήσουν τα στοιχεία που παρατίθενται στην ιστοσελίδα: https://www.npr.org/sections/
goa tsandsoda/2021/11/20/1054865992/prize-winning-photos-capture-the-grit-and-suffering-
offloodsurvivors-in-south-?t=1646387690849 για να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας.
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•	 Ο/Η εκπαιδευτικός προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να συγκρίνουν τις επιπτώσεις αυτών 
των πλημμυρών με τις αντίστοιχες επιπτώσεις των πλημμυρών της σύγχρονης Ευρώπης,
αφού περιηγηθούν πρώτα στις ιστοσελίδες: 
► https://www.huffingtonpost.gr/entry/klimatike-allaye-poe-

tromazeiplemmeresste-venetiaaeyoestiatika_gr_61112fb4e4b075592c7eb29b
► https://www.huffingtonpost.gr/entry/pos-e-ollandia-ylitose-ten-

trayodiaapotis-fonikesplemmeres-sten-eerope_gr_60f58b27e4b01ba8eed88640
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να συζητήσουν και να καταγράψουν 

τις απόψεις τους.
•	 Η κάθε υποομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τα αποτελέσματά της και ακολουθεί 

συζήτηση και σχολιασμός που συντονίζεται από τον/την εκπαιδευτικό.

Αναστοχασμός:
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός συζητά με όλη τη μαθητική ομάδα για τις εντυπώσεις που αποκόμισαν 

και τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας. Επιπλέον, θέτει 
το ερώτημα για το πώς θα επιθυμούσαν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα. 

•	 Δίνεται σχετικό Φύλλο Αναστοχασμού, το οποίο προτείνουμε να συμπληρωθεί ατομικά.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Οι πηγές μας έχουν αναγραφεί μέσα στα φύλλα εργασίας, στην Ψηφιακή Έκθεση και στον Οδηγό 
της Έκθεσης, τα οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του εκπαιδευτικού υλικού «Δευκαλίωνας: 
Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» στη διεύθυνση: http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/
2022/6dra/dra52.pdf

Λέξεις - κλειδιά:
ιστορικές πλημμύρες, θρύλοι για πλημμύρες, πλημμύρες στην Ευρώπη, πλημμύρες στο Σουδάν

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Β΄ Αθήνας
Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού, Δρ. Βιολόγος, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κυκλάδων
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«Ένας θρύλος γεννιέται στην πλημμύρα»

Κείμενο για ανάγνωση: 
«Το 1421 μια μεγάλη πλημμύρα στην Ολλανδία, έσπασε όλα τα αναχώματα στην περιοχή, 
προκαλώντας τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Το ολλανδικό χωριό Kinderdijk, που σημαίνει 
«παιδικό ανάχωμα», οφείλει το όνομά του στην παρακάτω ιστορία. Σύμφωνα με αυτήν την 
ιστορία, οι επιζώντες της πλημμύρας βρήκαν κοντά σε ένα κατεστραμμένο ανάχωμα, να επιπλέει 
μια κούνια με ένα μωρό που έκλαιγε και μια γάτα που πηδούσε πάνω-κάτω για να κρατήσει το 
λίκνο σε ισορροπία και να αποτρέψει τον βέβαιο θάνατο του μωρού.»

(Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Kinderdijk)

1. Εντοπίζουμε  στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις 
πλημμύρες» τα εικαστικά έργα που αναπαριστούν το συμβάν που περιγράφεται παραπάνω. 
Καταγράφουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, δηλαδή τον αύξοντα αριθμό της έκθεσης, τον 
τίτλο και τον δημιουργό.

Α. Πίνακας Νο .....

Τίτλος: ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Δημιουργός: .....................................................................................................................................

Β. Πίνακας Νο .....

Τίτλος: ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Δημιουργός: .....................................................................................................................................

Γ. Πίνακας Νο .....

Τίτλος: ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Δημιουργός: .....................................................................................................................................

Ιστορικές Πλημμύρες μέσω Εικαστικών Έργων Τέχνης

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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2. Παρατηρούμε, καταγράφουμε και σχεδιάζουμε τα βασικότερα κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία 
αυτών των εικαστικών έργων, όπως για παράδειγμα ένα δένδρο, κ.λπ. 

3. Ανατρέχουμε στην ιστοσελίδα https://en.wikipedia.org/wiki/Kinderdijk, και αφού μελετήσουμε 
τα στοιχεία που μας δίνει, απαντάμε στα παρακάτω ερωτήματα:

Α. Η πλημμύρα που συνδέεται με τον θρύλο που διαβάσαμε στο κείμενο, είναι γνωστή ως: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Β. Για να αντιμετωπίσουν οι Ολλανδοί τις καταστροφές από τις πλημμύρες στην περιοχή, 

ποιο τεχνικό έργο κατασκεύασαν και πότε; 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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.........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

4. Άραγε εκτός από αυτόν το μύθο υπάρχουν και άλλοι που σχετίζονται με τις πλημμύρες;
Ας ανατρέξουμε στη βιβλιογραφία-δικτυογραφία και ας ανακαλύψουμε θρύλους για τις 
πλημμύρες.
Ενδεικτικά σας προτείνουμε: https://tinyurl.com/2p9fy63k (Θοδωρής Κολυδάς, 1 Νοεμβρίου
1570 - Η μεγαλύτερη πλημμύρα στην Ολλανδία).
Καταγράφουμε αυτά που βρήκαμε.
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«Πλημμύρες στην Ευρώπη»

1. Περιδιαβαίνοντας στα μονοπάτια της Ψηφιακής Έκθεσης «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα 
τέχνης ... για τις πλημμύρες», εντοπίζουμε τα εικαστικά έργα που έχουν σχέση με πλημμύρες 
παραθαλάσσιων περιοχών της Βορειοδυτικής Ευρώπης και καταγράφουμε τα στοιχεία τους
(αριθμό πίνακα στην  Ψηφιακή Έκθεση & καλλιτέχνη, χώρα στην οποία αναφέρεται και 
πληροφορίες για το πλημμυρικό φαινόμενο - έτος, αιτίες και επιπτώσεις). 

Εικαστικό Έργο Νο: .....

Καλλιτέχνης: ....................................................................................................................................

Χώρα: ...............................................................................................................................................

Έτος και πληροφορίες για το πλημμυρικό φαινόμενο: .................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Εικαστικό Έργο Νο: .....

Καλλιτέχνης: ....................................................................................................................................

Χώρα: ...............................................................................................................................................

Έτος και πληροφορίες για το πλημμυρικό φαινόμενο: .................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Ιστορικές Πλημμύρες μέσω Εικαστικών Έργων Τέχνης

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Εικαστικό Έργο Νο: .....

Καλλιτέχνης: ..................................................................................................................................

Χώρα: ..............................................................................................................................................

Έτος και πληροφορίες για το πλημμυρικό φαινόμενο: ...............................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Εικαστικό Έργο Νο: .....

Καλλιτέχνης: ..................................................................................................................................

Χώρα: ..............................................................................................................................................

Έτος και πληροφορίες για το πλημμυρικό φαινόμενο: ...............................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Εικαστικό Έργο Νο: .....

Καλλιτέχνης: ..................................................................................................................................

Χώρα: ..............................................................................................................................................

Έτος και πληροφορίες για το πλημμυρικό φαινόμενο: ...............................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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2. Συζητάμε στην ομάδα μας το θέμα «τι κοινά στοιχεία έχουν τα πλημμυρικά φαινόμενα που 
διερευνήσαμε» (επιπτώσεις, εποχή, γεωγραφική θέση) και καταγράφουμε τις απόψεις μας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εικαστικό Έργο Νο: .....

Καλλιτέχνης: ..................................................................................................................................

Χώρα: ..............................................................................................................................................

Έτος και πληροφορίες για το πλημμυρικό φαινόμενο: ...............................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Εικαστικό Έργο Νο: .....

Καλλιτέχνης: ..................................................................................................................................

Χώρα: ..............................................................................................................................................

Έτος και πληροφορίες για το πλημμυρικό φαινόμενο: ................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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3. α) Αντιστοιχίζουμε κάθε τίτλο με το συγκεκριμένο εικαστικό έργο, κόβοντας και επικολλώντας 
τις εικόνες που δίνονται. 
β) Δίνουμε έναν δικό μας τίτλο για κάθε ένα έργο, μετά από αυτά που διαβάσαμε στον Οδηγό 
της Έκθεσης για αυτά τα εικαστικά έργα.

Η πλημμύρα των Χριστουγέννων  

Ο δικός μας τίτλος:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Η πλημμύρα του Groningen

Ο δικός μας τίτλος: 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Burchardi flood 

Ο δικός μας τίτλος: 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Bristol Channel Floods

Ο δικός μας τίτλος: 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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Watersnood te Oosthuizen  

Ο δικός μας τίτλος: 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

The February Flood of 1825  

Ο δικός μας τίτλος: 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Η Ημέρα της Πλημμύρας της Αγίας 
Ελισάβετ 

Ο δικός μας τίτλος: 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ
(στον πίνακα καταγραφής των στοιχείων των πινάκων)
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4. Αφού μελετήσουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν στον Οδηγό της Ψηφιακής Έκθεσης 
«Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες», για τα συγκεκριμένα 
εικαστικά έργα με νούμερο έργου τέχνης 3, 5, 9, 10, 11, 13, και από την ενότητα «αναμνηστικά 
μετάλλια» το 1, συζητάμε με την ομάδα μας για τις πιθανές αιτίες της εμφάνισης τόσο σοβαρών 
περιστατικών πλημμυρών σ’ αυτήν την περιοχή της Ευρώπης. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Εντοπίζουμε δυο έργα τέχνης στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης 
... για τις πλημμύρες» που να απεικονίζουν πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη και μελετώντας 
τον Οδηγό της Έκθεσης γι’ αυτά τα έργα, απαντάμε στα ερωτήματα:

1α. Ο τίτλος του πίνακα είναι:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1β. Η χώρα στην οποία αναφέρεται είναι:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

429



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

1γ. Η πλημμύρα που αποτυπώνεται στο έργο, οφείλεται σε: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2α. Ο τίτλος του πίνακα είναι:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2β. Η χώρα στην οποία αναφέρεται είναι:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2γ. Η πλημμύρα που αποτυπώνεται στο έργο, οφείλεται σε:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Συγκρίνουμε τα αίτια των πλημμυρών που συμβαίνουν στη Βόρεια και στην Κεντρική Ευρώπη:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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«Η απάντηση της Ρωσίας σε αυτήν την επιρρεπή στις πλημμύρες γεωγραφική θέση είναι η 
Εγκατάσταση Συστήματος Πρόληψης Πλημμύρας στην Αγία Πετρούπολη - ένα κολοσσιαίο 
συγκρότημα που περιλαμβάνει 11 φράγματα, 6 κλειδαριές (θύρες), 30 σταθμούς καθαρισμού 
νερού και 2 κανάλια πλοήγησης.»
(Πηγή: https://earthobservatory.nasa.gov/images/148293/saint-petersburg-keeps-the-sea-at-bay)

«Το MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico, Experimental Electromechanical Module) είναι 
ένα έργο που αποσκοπεί στην προστασία της πόλης της Βενετίας της Ιταλίας και της ενετικής 
λιμνοθάλασσας από πλημμύρες. Το έργο είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αποτελείται από 
σειρές κινητών πυλών που μπορούν να απομονώσουν προσωρινά τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας 
από την Αδριατική Θάλασσα κατά τη διάρκεια της υψηλής παλίρροιας του acqua alta.»
(Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/MOSE)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Διαβάζουμε τα παρακάτω κείμενα και συζητάμε στην ομάδα μας για τη συμβολή της τεχνολογίας 
στην προστασία από τις πλημμύρες. Καταγράφουμε τις απόψεις μας.
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8. Μεταβαίνουμε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:
https://www.consilium.europa.eu/el/infographics/climate-costs/ και αφού τη μελετήσουμε,
απαντάμε στις ερωτήσεις:

α. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη συχνότητα και τη δριμύτητα των πλημμυρών; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β. Έχουμε αύξηση των βροχοπτώσεων στην περιοχή της Μεσογείου στο χρονικό διάστημα 
1980 - 2010;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

γ. Συζητάμε στην ομάδα μας, αν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι πλημμύρες μπορούν να
επιδράσουν στον σχεδιασμό της αειφορικής ανάπτυξης μιας περιοχής.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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«Πλημμύρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο»

1. Ανατρέχουμε στην ιστοσελίδα:
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/11/20/1054865992/prize-winning-photos-
capture-the-grit-and-suffering-of-flood-survivors-in-south-?t=1646387690849
και αφού συζητήσουμε στην ομάδα μας απαντάμε στις ερωτήσεις.

α. Σε ποια χώρα έχουν συμβεί τα πλημμυρικά φαινόμενα που αποτύπωσε ο φωτογραφικός 
φακός; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β. Ποια χρονιά έγινε η πλημμύρα αυτή; ………………………………………………………………………………………

γ. Σε ποια ήπειρο βρίσκεται αυτή η χώρα; ……………………………………………………………………………………

δ. Ποια είναι τα συναισθήματα που μας προκαλούνται από αυτές τις φωτογραφίες;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Μεταβαίνουμε στις παρακάτω ιστοσελίδες, παρατηρούμε τις φωτογραφίες και μελετούμε τις 
πληροφορίες που δίνονται.
► https://www.huffingtonpost.gr/entry/klimatike-allaye-poe-tromazei-plemmeres
stevenetiaaeyoestiatika_gr_61112fb4e4b075592c7eb29b

► https://www.huffingtonpost.gr/entry/pos-e-ollandia-ylitose-ten-trayodia-apo-tis
fonikesplemmeressten-eerope_gr_60f58b27e4b01ba8eed88640

Σε ποιες χώρες και πότε σημειώθηκαν οι πλημμύρες αυτές;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ιστορικές Πλημμύρες μέσω Εικαστικών Έργων Τέχνης

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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3. Έχοντας μελετήσει τα ερωτήματα 1 και 2, ας συγκρίνουμε τις επιπτώσεις αυτών των 
πλημμυρών. Συζητάμε στην ομάδα και καταγράφουμε τις απόψεις μας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.	 Η συνεργασία στην ομάδα ήταν αποτελεσματική:

5.	 Μου δημιουργήθηκαν ερωτηματικά και θέλω να ασχοληθούμε περισσότερο με:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

1.	 Από τη δραστηριότητα που υλοποιήσαμε, μου έκανε εντύπωση: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.	 Στην υλοποίηση της δραστηριότητας δυσκολεύτηκα:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.	 Από τη δραστηριότητα έμαθα:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ιστορικές Πλημμύρες μέσω Εικαστικών Έργων Τέχνης

ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ
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Τα πάντα αλλάζουν...

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες με αφόρμηση ένα έργο τέχνης:

•	 Να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα του φαινομένου των πλημμυρών.
•	 Να ενημερωθούν για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των συνεπειών 

των πλημμυρών. 
•	 Να κατανοήσουν την επίδραση των πλημμυρών στη ζωή των ανθρώπων με τη 

συγγραφή ενός υποθετικού σεναρίου.
•	 Να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με την αντιμετώπιση της διαταραχής της ζωής 

των ανθρώπων μετά από ένα πλημμυρικό συμβάν.
•	 Να διερευνήσουν κριτικά τη μέριμνα του κράτους και των Θεσμών στην πρόληψη 

και αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών. 

Τύπος δραστηριότητας:
Δημιουργία σεναρίου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε θεατρικό δρώμενο.

Διάρκεια:
4 διδακτικές ώρες (μπορεί να υλοποιηθεί σε 2 δίωρες συναντήσεις ή 4 μονόωρες)

Υλικά:
• Χαρτί Α4
• Μαρκαδόροι/στυλό/μολύβι
• Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με τα εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες»

  • Οδηγός Ψηφιακής Έκθεσης «Συνομιλώντας με τα εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες»
Ψηφιακά εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της δραστηριότητας:
• PowToon: Το PowToon είναι μια Web 2.0 εφαρμογή για τη δημιουργία κινούμενων παρουσιάσεων 

(animated presentations). Οι μαθητές/τριες μπορούν να δημιουργήσουν και βίντεο / δημιουργία 
βιντεοπαρουσιάσεων.
  • Pixton: Δημιουργία μικρού κόμικ

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Αναζήτηση πηγών πληροφόρησης/έρευνα (Απόλυτα απαραίτητη για την αληθοφάνεια του σεναρίου)
Προτεινόμενες πηγές για τον/την εκπαιδευτικό πριν την υλοποίηση της δραστηριότητας στην τάξη:
https://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=471
(καταγραφή των πλημμυρών που έχουν προκύψει από έντονα καιρικά επεισόδια στη χώρα μας 
από το 2001 και μετά)
https://www.meteo.gr/weather_cases.cfm
(καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στην Ελλάδα από το 2000 και μετά)
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Στάδια υλοποίησης:

Ανάπτυξη δραστηριότητας:

1η διδακτική ώρα

• Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλει το παρακάτω βίντεο ως αφόρμηση:
https://vimeo.com/659235946  (1΄) 
Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε από την Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Δρ Δρ Νίκη Ευελπίδου, και 
περιλαμβάνει στιγμιότυπα από τις πλημμύρες της Εύβοιας (Αύγουστος 2020).

• Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει/δείχνει στη μαθητική ομάδα τον πίνακα του Gil
Cohen “The Great Flood 1927” (βλ. Παράρτημα - Νο 56 στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας 
με τα εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες») και τους ζητάει να γράψουν το πρώτο 
πράγμα που τους έρχεται στο νου (καταιγισμός ιδεών). (5΄)

•  Ο/Η εκπαιδευτικός ανοίγει συζήτηση σχετική με αντίστοιχες πιθανές εμπειρίες των 
μαθητών/τριών. Τους/τις προτρέπει να μιλήσουν αν έχουν ακούσει/δει/βιώσει περιστατικό 
με απώλειες ανθρώπινων ζωών. (5΄)

•  Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους/τις μαθητές/τριες να καταγράψουν τις παρατηρήσεις
και τα συναισθήματά τους πάνω σε αυτά που είδαν. (4΄)

• Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνει στους/στις μαθητές/τριες να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο για 
καταστροφικές πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου, ή σε άλλες περιοχές, που 
να οφείλονται σε υπερχείλιση ποταμού, εστιάζοντας στην κρατική μέριμνα. Εάν δεν υπάρχει 
στην αίθουσα ηλεκτρονικός υπολογιστής ή laptop/tablet, συνιστάται η έρευνα να γίνει στο 
σπίτι και στη συνέχεια να συζητηθούν τα αποτελέσματά της στην τάξη. (10΄)

• Ο/Η εκπαιδευτικός εκτυπώνει τις σελίδες με τα έργα τέχνης (βλ. Παράρτημα) τόσες φορές, 
όσες θα είναι και οι ομάδες των μαθητών/τριών και αν έχει τη δυνατότητα, πλαστικοποιεί 
τις σελίδες.

• Κόβει κάθε έργο στο περίγραμμά του.

• Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει με τυχαίο τρόπο τη μαθητική ομάδα σε 5 υποομάδες (από 5 
περίπου άτομα η κάθε μία) - ο χωρισμός γίνεται με τις εκτυπωμένες κάρτες των έργων τέχνης
(όμοιες ανά 5). Τα έργα τέχνης που χρησιμοποιούνται υπάρχουν στην Ψηφιακή Έκθεση 
«Συνομιλώντας με τα εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες», που βρίσκεται στον
ιστότοπο του «Δευκαλίωνα: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» και συγκεκριμένα μπορείτε να 
τη βρείτε εδώ: http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf. 
(Ο/Η εκπαιδευτικός βάζει ανάποδα τις κάρτες σε κουτί, για την τυχαία επιλογή των ομάδων 
και φροντίζει να καλύπτεται ακριβώς ο αριθμός των μαθητών/τριών της τάξης).
Η κάθε ομάδα καλείται να γράψει ένα ξεχωριστό σενάριο βασιζόμενο στην εικόνα που της 
έτυχε. (5΄)

• Ο/Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τους/τις μαθητές/τριες να αναζητήσουν πληροφορίες για
την πλημμύρα που αποτυπώνει το έργο τέχνης πάνω στο οποίο θα γράψουν το σενάριο,
στον Οδηγό της Έκθεσης «Συνομιλώντας με τα εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες»
(αριθμός έργων: 8, 20, 32, 33, 46, 50).
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• Ο/Η εκπαιδευτικός εξηγεί στους/στις μαθητές/τριες πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα σενάριο 
και τους δίνει γραπτές οδηγίες για τη συγγραφή του, για να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτές 
όποτε χρειαστεί. (15΄)

• Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνει σε μαθητές και μαθήτριες να κάνουν έρευνα σε έντυπες πηγές, 
βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο, να επιχειρήσουν να σχεδιάσουν 
και να πάρουν συνεντεύξεις από ανθρώπους που έζησαν κάποια πλημμύρα, να φωτογραφήσουν 
ή να βιντεοσκοπήσουν ένα πλημμυρικό γεγονός οι ίδιοι/ες.

• Ο/Η εκπαιδευτικός προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες κατά τη διαδικασία έρευνας και
συλλογής πληροφοριών, να δημιουργήσουν έναν φάκελο που θα περιλαμβάνει όλες τις πηγές 
πληροφόρησης. Στον φάκελο θα γίνεται μια κατηγοριοποίηση των πηγών ανάλογα με το 
είδος τους, ή ανάλογα με τις διάφορες πλευρές του προς εξέταση θέματος. Επιμένουμε στο 
να επιλέγουν οι μαθητές/τριες πληροφορίες από έγκυρες ιστοσελίδες (π.χ. Πανεπιστημίων) 
και δημοσιεύσεις εργασιών ειδικών επιστημόνων.

2η διδακτική ώρα

Ξεκίνημα συγγραφής σεναρίου: Οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε ομάδας, προσδιορίζουν όλα τα 
στοιχεία της ιστορίας: ποιος είναι ο ήρωας, τι θα κάνει ο ήρωας, πώς θα κάνει ο ήρωας αυτό που 
θα κάνει, πότε θα το κάνει (χρόνος), πού θα το κάνει (τόπος), γιατί θα το κάνει (αιτία) (5΄) - Δίνεται 
στις ομάδες από ένα αντίτυπο του Φύλλου «Στοιχεία της ιστορίας» για να το συμπληρώσουν.

Συγγραφή σεναρίου: Σχεδιασμός ιστορίας/σχεδιασμός της πλοκής (πρόχειρη καταγραφή ιδεών της 
ομάδας) - γίνεται μια σύνοψη, δηλαδή ένα σύντομο κείμενο, περίπου 10 γραμμών, μέσα στο οποίο 
πρέπει να προσδιοριστούν όλα τα στοιχεία της ιστορίας. Στη σύνοψη πρέπει να απαντήσουμε στα 
ερωτήματα που τέθηκαν, κάνοντας την περίληψη του σεναρίου μας: ποιος (ποιος έκανε κάτι - ο 
ήρωας), τι και πώς το έκανε (δράση), πότε το έκανε (χρόνος), πού το έκανε (τόπος), γιατί το έκανε 
(αιτία/πρόβλημα). (25΄)

Συγγραφή πράξεων, διαλόγων (20΄)

3η διδακτική ώρα

Τελειοποίηση του σεναρίου (25΄)

Πρόβες παρουσίασης των δρώμενων (καλό είναι οι πρόβες να μπορούν να γίνουν σε ξεχωριστούς 
χώρους - όχι στην ίδια αίθουσα όλες μαζί οι ομάδες, γιατί θα υπάρχει αντήχηση). (20΄)

4η διδακτική ώρα

Τελικές πρόβες παρουσίασης των δρώμενων - γίνονται διορθώσεις στο σενάριο, αν κριθεί 
απαραίτητο. (15΄)

Παρουσίαση των δρώμενων από τις υποομάδες στην ολομέλεια (20΄)
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Αναστοχασμός (10΄)
Συζήτηση μέσα στην τάξη, έτσι ώστε να ανιχνευθούν συναισθήματα, εμπειρίες και γνώσεις.

Ενδεικτικές ερωτήσεις για τον αναστοχασμό (από αυτές μπορεί να επιλέξει ο/η εκπαιδευτικός 1, 
2 ή περισσότερες, ανάλογα με τα θέματα που επιθυμεί να αναδειχθούν μέσα από τη συζήτηση):

• Τα δρώμενα που παρουσιάστηκαν, καλύπτουν όλες τις πτυχές των θεμάτων που προκύπτουν 
μετά από μια πλημμύρα; 

• Ποια ήταν τα θέματα/προβλήματα που αναδείχθηκαν;
• Υπάρχουν θέματα/προβλήματα που δεν προβλήθηκαν;
• Πιστεύετε ότι οι μαθητές/τριες των σχολείων γνωρίζουν τις οδηγίες προστασίας από 

πλημμύρες; Σε τι ποσοστό περίπου εκτιμάτε ότι γνωρίζουν; 
• Πιστεύετε  ότι υπάρχει επαρκής πληροφόρηση των κατοίκων μιας πληγείσας περιοχής 

σχετικά με τις πλημμύρες; (ξέρουν πού να απευθυνθούν, πώς να βοηθηθούν για να λύσουν 
τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε αυτούς και στην περιουσία τους;)

• Πιστεύετε ότι υπάρχει ανάληψη της προσωπικής ευθύνης του καθενός/της καθεμιάς που 
τους αναλογεί, ή αποδίδονται πάντα οι ευθύνες σε τρίτα πρόσωπα/Φορείς/Θεσμούς;

• Πιστεύετε ότι υπάρχει πρόληψη για τη θεραπεία των συνεπειών των πλημμυρών από την 
Πολιτεία/το Κράτος;

• Πιστεύετε ότι υπάρχει φροντίδα για τους πλημμυροπαθείς από το Κράτος; 

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
• Σιάκας Θ. Σπύρος, Animation με κούκλες. Από την ιδέα, στο τελικό μοντάζ, Νεανικό Πλάνο, 

Αθήνα 2008
• Στοιχεία θεωρίας κινηματογράφου, Κεφάλαιο 1ο, e-class, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• Κακουδάκη Τζωρτζίνα, Οδηγίες συγγραφής σεναρίου
• Βλάχος Δημήτρης, Το Σενάριο
• https://www.youtube.com/watch?v=lUXYDvezzZc&t=131s (45΄33΄΄)

Εισήγηση «Από τη βροχή στην πλημμύρα», Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Δρ Δρ Νίκη Ευελπίδου, 
Σεμινάριο της ΔΔΕ Β΄Αθήνας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Β΄ Αθήνας και Αχαΐας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, Πειραιά, Αργολίδας, 
Αχαΐας, Ημαθίας, Κυκλάδων, Ρεθύμνου & Χανίων, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων

• https://padlet.com/vpet2013/dueu8wp8jxoinitl

Λέξεις - κλειδιά:
ποτάμια, πλημμύρες, Θεσμοί (Κράτος, Φορείς, Ένοπλες Δυνάμεις, κ.λπ.), προβλήματα επιβίωσης, 
προσαρμογής, ενδυνάμωσης

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Β΄ Αθήνας

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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Πίνακας που θα χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για τον καταιγισμό ιδεών

https://tinyurl.com/2ryfr8cx

The Great Flood of 1927, Mississippi

Η μεγάλη πλημμύρα του Μισσισσιπή, 1927, από τον Gil Cohen

Τα πάντα αλλάζουν...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

https://www.wikiart.org/en/frederick-morgan/a-flood
A Flood - Frederick Morgan

https://tinyurl.com/yfne5w6t
Flood in Pest, 1838 - Matthias Ranftl, Austrian painter (1804-1854)
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https://www.artrenewal.org/artworks/arabs-crossing-a-flooded-field-by-the-pyramids/frederick-goodall/17460
Arabs Crossing A Flooded Field By The Pyramids - Frederick Goodall (1822-1904)

https://tinyurl.com/yu5eh2sp
A Flood in South Street, Worthing - unknown artist
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https://artuk.org/discover/artworks/a-flood-in-south-street-worthing-70246
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https://tinyurl.com/azh7w6xz
Landscape with a Rainbow - Peter Paul Rubens

https://tinyurl.com/395uysmw
February, Fill Dyke - Benjamin Williams Leader (1831-1923)
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_-_Landscape_with_a_Rainbow_-_WGA20408.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:February_Fill_Dyke_by_Benjamin_Williams_Leader.jpg


Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Τα πάντα αλλάζουν...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ήρωας ή η ηρωίδα είναι: ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Ο ήρωας ή η ηρωίδα θα κάνει: .........................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Ο ήρωας ή η ηρωίδα πού θα κάνει αυτό που θα κάνει; ...................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Ο ήρωας ή η ηρωίδα πότε θα κάνει αυτό που θα κάνει; ..................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Ο ήρωας ή η ηρωίδα πώς θα κάνει αυτό που θα κάνει; ...................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Ο ήρωας ή η ηρωίδα γιατί θα κάνει αυτό που θα κάνει; ..................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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1. Οδηγίες συγγραφής σεναρίου

Κάθε σενάριο περιλαμβάνει δυο συστατικά στοιχεία (σύμφωνα με τους Bordwell & Thompson 
2004): 
Α. Την «ιστορία», δηλαδή μια σειρά γεγονότων με αρχή, μέση και τέλος
Β. Την «πλοκή», δηλαδή μόνο εκείνα τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο οπτικοακουστικό προϊόν 
εμπλουτισμένα με νέα στοιχεία (ήχους, μουσική υπόκρουση, αφηγηματικές παρεμβάσεις, κ.ο.κ.).

Διαδικασία δημιουργίας σεναρίου
Στάδια: 
Α. Τι θα πούμε - σχεδιασμός της ιστορίας

1. Προσδιορισμός της ιδέας και αποσαφήνιση της θέσης μας απέναντί της
2. Προσδιορισμός του “Status Quo”, δηλαδή ο προσδιορισμός μιας κατάστασης ρουτίνας 

σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και με συγκεκριμένους συμμετέχοντες. Δηλαδή γίνεται ο 
προσδιορισμός της κατάστασης, η οποία θα διαταραχθεί στη συνέχεια από το συμβάν.

3. Προσδιορισμός του προβλήματος, το οποίο μπορεί να είναι ένα εξωτερικό στοιχείο ή ένα 
εσωτερικό στοιχείο (δηλαδή ένα λάθος του ήρωα της ιστορίας μας).

Β. Πώς θα το πούμε - σχεδιασμός της πλοκής
1. Επιλογή και ιεράρχηση των πληροφοριών της ιστορίας. Επιλέγουμε τα γεγονότα που 

βοηθούν στην κατανόηση των πληροφοριών, τα κλειδιά στην εξέλιξη της ιστορίας, ποιες 
πλευρές θέλουμε να τονίσουμε.

2. Προσδιορισμός της οπτικής γωνίας παρουσίασης των πληροφοριών της ιστορίας (με τα 
μάτια ποιου βλέπουμε τα γεγονότα).

3. Λεπτομερής προσδιορισμός και καταγραφή σε λίστα της μορφολογίας, των συμμετεχόντων 
και του χώρου.

4. Προσδιορισμός της αφηγηματικής μεθόδου (του τρόπου με τον οποίο θα παρουσιαστούν 
οι πληροφορίες της ιστορίας, δηλαδή διήγηση γεγονότων από τον/την αφηγητή/τρια,
διάλογος, σχόλια, περιγραφή τοπίων/τόπων/προσώπων, ελεύθερος πλάγιος λόγος, 
εσωτερικός μονόλογος).

5. Δημιουργία κειμένων (διαλόγων και μονολόγων προσαρμοσμένων στη φύση και την οπτική 
γωνία του χαρακτήρα που τα ενσαρκώνει).

Ιστοσελίδες που αφορούν στη συγγραφή των σεναρίων:
• Στοιχεία θεωρίας κινηματογράφου, Κεφάλαιο 1ο https://eclass.aegean.gr/modules/

document/file.php/511226/3_AV_Design/AVdesign_Script.doc
• Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Οδηγίες συγγραφής σεναρίου, Παράδειγμα σεναρίου

http://georginakakoudaki.org/grafoyme-spiti-pos-na-grapso-ena-senario/

Τα πάντα αλλάζουν...

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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• Δημήτρης Βλάχος, Το Σενάριο, Δείγματα σεναρίων
https://tinyurl.com/3zrf896y

• Αφηγηματική μέθοδος
https://latistor.blogspot.com/2010/09/blog-post_3398.html

2. Φορείς και υποστηρικτικοί θεσμοί

• Κράτος (Πράξεις Νομοθετικού περιεχομένου για τη στήριξη των πληγέντων)
• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι & Περιφέρειες)
• Υπηρεσίες Εθελοντικής Υποστήριξης (π.χ. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ή/και υλική υποστήριξη) 

από Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ή Μ.Κ.Ο.), Τράπεζες (π.χ. προσφορά γευμάτων
στα κοινωνικά παντοπωλεία/μαγειρεία ή και διευκόλυνση της αποπληρωμής στεγαστικών, 
καταναλωτικών δανείων και καρτών)

• Συνήγορος του Πολίτη, για διεκδίκηση έκτακτων επιχορηγήσεων για την υποστήριξη των 
πλημμυροπαθών για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν

• Συγκρότηση Επιτροπών Αγώνα πλημμυροπαθών

3. Πηγές πληροφόρησης για περαιτέρω μελέτη

• ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 22-8-2020, ΦΕΚ 161/Α/22-8-2020, ΜΕΡΟΣ Ε,
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ, Άρθρο ενδέκατο, Χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/praxe-nomothetikouperiekhomenou-22-8-2020.
html

• Υ.ΠΕ.ΘΕ. / Υδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον Θεσσαλίας
https://www.ypethe.gr/archive/plimmyres

• Οι 5 φονικότερες καταιγίδες που έχουν πλήξει την Αττική από το 1895. Και όλες μήνα 
Νοέμβριο, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15/11/2017
https://www.huffingtonpost.gr/2017/11/15/kataigides-attiki-fonikoteres-noemvrio_n_18564200.
html

• Θεσσαλία: Τι πραγματικά συνέβη στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, 19-11-2020, WWF Ελλάς
https://www.wwf.gr/?uNewsID=1141891

• Γιατί έγινε η πρόσφατη πλημμύρα στην Καρδίτσα και στο Μουζάκι - Μια πρώτη αξιολόγηση, 
24-09-2020, Αριστοτέλης Χρ. Τέγος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π εργάζεται στον τομέα 
των μελετών πλημμύρας στην Ιρλανδία και έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα μελετών 
υδραυλικών έργων της Ελλάδα
https://www.in.gr/2020/09/24/apopsi/giati-egine-prosfati-plimmyra-stinkarditsakaistomouza-
kimiaproti-aksiologisi/

• Γκράφιτι-έργο τέχνης για τα νεκρά ζώα του «Ιανού», Νέος Αγών, Εφημερίδα της Καρδίτσας
https://tinyurl.com/6mvm7nz

• Πλημμύρες: Η Ελλάδα χάνει κάθε χρόνο καλλιεργήσιμη έκταση ίση με την Πάτμο!
https://tinyurl.com/p5tttycx
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Τα ψηφιακά εργαλεία που προτείνονται για την επέκταση της δραστηριότητας είναι: 

1. PowToon: Το PowToon είναι μια Web 2.0 εφαρμογή για τη δημιουργία κινούμενων παρουσιάσεων 
(animated presentations). Οι μαθητές/τριες μπορούν να δημιουργήσουν και βίντεο / δημιουργία 
βιντεοπαρουσιάσεων. (Οι πληροφορίες που δίνονται παρακάτω, προέρχονται από την πλατφόρμα 
E-Twinning / Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς 2020-21 και αφορούν άσκηση πάνω στα Web 2.0
Εργαλεία.)

Οι μαθητές/τριες μπορούν με αυτό το εργαλείο να δημιουργήσουν εντυπωσιακά βίντεο, χωρίς να 
δυσκολευτούν πολύ. Η λογική είναι ότι ξεκινάς με ένα έτοιμο καλοσχεδιασμένο πρότυπο και πάνω 
σε αυτό χτίζεις προσθέτοντας έξτρα διαφάνειες, αλλάζοντας τα κείμενα και προσθέτοντας άλλα 
έτοιμα σχέδια και εικόνες. Φυσικά, αφού μιλάμε για βίντεο, οι παρουσιάσεις που φτιάχνονται με 
το PowToon συνοδεύονται από μουσική είτε από τα έτοιμα μουσικά θέματα που σας προσφέρει 
είτε ανεβάζοντας οποιοδήποτε .mp3 αρχείο από τον υπολογιστή σας. Αν θέλετε, παρέχεται και η 
δυνατότητα να ηχογραφήσετε τον εαυτό σας να παρουσιάζει, με τη μουσική να συνυπάρχει. Όταν 
τελειώσετε τη βιντεοπαρουσίασή σας, μπορείτε να τη μεταφορτώσετε στο youtube ή να την 
ενσωματώσετε σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.

Εγγραφή στο PowToon
Περιγραφή 
Για την εγγραφή σας στο PowToon μεταβείτε στη σελίδα εγγραφής. Κάντε κανονική εγγραφή ή 
χρησιμοποιήστε κάποιον λογαριασμό σας (π.χ. Google κ.λπ.).
Αν κάνετε κανονική εγγραφή, επιλέξτε κάποια επιλογή που σχετίζεται με την εκπαίδευση. Θα 
χρειαστεί, επίσης, να κάνετε επιβεβαίωση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail).
Στη συνέχεια θα μεταβείτε αυτόματα στον πίνακα ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάποιο χρονικό διάστημα η εφαρμογή σας δίνει δοκιμαστικά premium δυνατότητες, 
όπως για παράδειγμα πρότυπα (templates), χαρακτήρες και άλλα αντικείμενα. Αποφύγετε να 
χρησιμοποιήσετε τα premium χαρακτηριστικά για τις δραστηριότητές σας. Αυτά θα έχουν την 
ένδειξη Pro ή Premium.
Το δωρεάν πακέτο για εκπαιδευτικούς παρέχει 100ΜΒ αποθηκευτικό χώρο, χαμηλή ποιότητα και 
μέγιστο χρόνο βίντεο τα 5 λεπτά. Η δωρεάν έκδοση επιτρέπει τη δημιουργία βιντεοπαρουσιάσεων 
που έχουν κάτω δεξιά τη στάμπα του εργαλείου (το λεγόμενο και branding).

Τα πάντα αλλάζουν...

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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2. Pixton: Δημιουργία μικρού κόμικ (Οι πληροφορίες που δίνονται παρακάτω, προέρχονται από 
την πλατφόρμα E-Twinning / Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς 2020-21 και αφορούν άσκηση πάνω 
στα Web 2.0 Εργαλεία.)

Το Pixton είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας κόμικ και η βασική του έκδοση διατίθεται 
δωρεάν. Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν εξαιρετικά εύκολα και γρήγορα τις δικές 
τους ιστορίες, με τους δικούς τους πρωταγωνιστές. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις γραφιστικής. 
Υπάρχουν έτοιμα πρότυπα κόμικς και δίνεται η ελευθερία για αλλαγές σε αυτούς που θέλουν να 
ασχοληθούν περισσότερο.
Όλα τα κόμικς μπορούν να εκτυπωθούν, να αποθηκευτούν στον υπολογιστή και να δημοσιευτούν 
σε κοινωνικά δίκτυα. 

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Pixton θα πρέπει να πάτε στη σελίδα:
https://www.pixton.com/gr/ και ακολουθήστε τις οδηγίες για εγγραφή. 
Μπορείτε είτε να δώσετε τα στοιχεία σας και να φτιάξετε έναν νέο λογαριασμό, είτε να συνδεθείτε με 
τον λογαριασμό που διαθέτετε στο Google ή στο Facebook. Μην κάνετε εγγραφή με το Edmodo ή 
με τον λογαριασμό σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή στοιχείων κατά την εγγραφή σας, θα σας έρθει 
μήνυμα επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που έχετε δώσει. Χρειάζεται να 
κάνετε «κλικ» στον σύνδεσμο όπου σας ζητείται, ώστε να συνεχίσετε με το Pixton.
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Η Ελένη και το ποτάμι

Ομάδα στόχος:
Όλες οι σχολικές βαθμίδες (δυνατότητα προσαρμογών)

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Αξιοποίηση σκηνών από την ταινία «Το Λιβάδι Που Δακρύζει» (2004), του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου, με όχημα τη ζωή ενός κοριτσιού και στόχο τη διαπραγμάτευση του ζητήματος 
της συνύπαρξης ενός οικισμού με ένα ποτάμι και το ενδεχόμενο της πλημμύρας από αυτό.1

Τύπος δραστηριότητας: 
Δημιουργική έκφραση απόψεων με χρήση ψηφιακών ή μη μέσων

Διάρκεια:
Ελάχιστο: 3 διδακτικές ώρες (με δυνατότητα επεκτάσεων)

Υλικά:
βιντεοπροβολέας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακές συσκευές USB αποθήκευσης αρχείων 
βίντεο, φάκελοι αρχείου

Στάδια υλοποίησης:

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:

ΦΑΣΗ 1
Βρισκόμαστε σε ολομέλεια. 
Συζητούμε γενικά για τον κινηματογράφο.
Δείχνουμε δύο (2) πλάνα, παγωμένες εικόνες στους μαθητές και στις μαθήτριες από την ταινία.
Τους/Τις ενημερώνουμε πως πρόκειται για την αρχή και το τέλος μιας ιστορίας, στην Ελλάδα του 
1950:
1. Η Ελένη κορίτσι
2. Η Ελένη μεσήλικη γυναίκα

1. Η υλοποίηση της δραστηριότητας σχεδιάστηκε με την άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ και την προϋπόθεση πως κάθε εκπαιδευτικός που θα την υλοποιήσει, θα λάβει 
ενυπόγραφα άδεια από τον συντάκτη της (Δημήτρη Ντανόπουλο). Για τον λόγο αυτό δεν περιλαμβάνονται τα ΦΥΛΛΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, το ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ και το ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, τα οποία θα διατεθούν ψηφιακά ή με φυσικό τρόπο στον/
στην ενδιαφερόμενο/η εκπαιδευτικό, μετά τη σχετική άδεια του συντάκτη. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: 
dimntan@gmail.com
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Ανάπτυξη δραστηριότητας:

Ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες πως θα χωριστούμε σε ομάδες που θα 
διαπραγματευτούν/επεξεργαστούν τα στοιχεία μιας κοινής κινηματογραφικής ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και σε 
χρόνο που θα οριστεί, θα επιστρέψουμε στην ολομέλεια για να ανακοινώσουμε/παρουσιάσουμε 
όσα μας ζητάει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας. Εξηγούμε πως πρόκειται για μια ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
προσομοίωσης  δημιουργίας μιας κινηματογραφικής ταινίας, με έτοιμο το οπτικό υλικό και 
με ελάχιστο βαθμό δυσκολίας. Διατηρούμε το ενδιαφέρον και την αγωνία των παιδιών, λέγοντάς 
τους πως περισσότερες οδηγίες θα βρουν στον ειδικό φάκελο.
Αν δεν υπάρχουν δομημένες ομάδες, τις κληρώνουμε, με μικρά χρωματιστά χαρτάκια για κάθε 
παιδί, που θα δημιουργήσουν τυχαίες ομάδες (π.χ. καφέ, κόκκινη, κίτρινη, μπλε,…). 
Δίνουμε την ιδέα της δημιουργίας ομάδων, κληρώνοντας ρόλους εντός της ομάδας που σχετίζονται 
με τον Κινηματογράφο. Δηλαδή, κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει εντός της, ανάλογα με το πλήθος 
της:
- ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟ
- ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ/ΣΚΗΝΟΘΕΤΡΙΑ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΜΟΝΤΑΖ
- ΑΦΗΓΗΤΗ/ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ
- ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ
- ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Μπορούν να δημιουργηθούν καρτελάκια από μικρό ορθογώνιο χαρτόνι που θα καρφιτσώσουν 
στο ρούχο τους τα μέλη της ομάδας, προκειμένου τα υπόλοιπα μέλη να αναγνωρίζουν τον ρόλο 
του καθενός / της καθεμιάς.

Δίνεται στον ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ/στη ΣΚΗΝΟΘΕΤΡΙΑ κάθε ομάδας, που θεωρείται ο/η επικεφαλής:
- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, που περιέχει υλικό, οδηγίες και μικρές διευκρινίσεις για τον ρόλο/
ευθύνη κάθε μέλους.
Αν υπάρχει δυνατότητα η δραστηριότητα να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ωσότου 
ολοκληρωθεί, και ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/μαθητριών, μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να 
αναθέσει πρώτα μία έρευνα για τις αρμοδιότητες κάθε «ρόλου» στη δημιουργία μιας ταινίας.
- Ο ΤΟΠΟΣ που θα εργαστεί κάθε ομάδα. Μπορούμε να έχουμε χρωματιστούς φακέλους και να 
οριστεί ο χώρος εργαστηρίου για κάθε ομάδα ανάλογα με το χρώμα του φακέλου. Π.χ. η «καφέ 
ομάδα» στην αίθουσα Α, η «πράσινη» στη Β κ.λπ.
- Ο ΧΡΟΝΟΣ επιστροφής στην ολομέλεια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ίδιο για όλες τις ομάδες)
1. Ψηφιακή συσκευή αποθήκευσης, μέσα στην οποία έχουν αποθηκευτεί σε φάκελο αρχείου: «Η 
Ελένη και το ποτάμι» εφτά (7) αρχεία βίντεο με σκηνές από την ταινία, που τους έχει αφαιρεθεί ο 
ήχος («βουβές»).
Τίτλοι αρχείων βίντεο:

● Η Ελένη κορίτσι
● Η Ελένη και το αγόρι
● Η πλημμύρα
● Η διάσωση
● Η τελετή
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● Η εγκατάλειψη
● Η επιστροφή

Τα αρχεία βίντεο μπορεί να έχουν αποθηκευτεί ήδη σε υπολογιστή των τάξεων όπου θα οριστούν 
ως χώροι εργαστηρίου κι έτσι οι ομάδες να βρουν έτοιμο τον φάκελο αρχείου στην επιφάνεια 
εργασίας αυτών. Ωστόσο, οι ψηφιακές συσκευές αποθήκευσης θα χρειαστούν, για να δείξουν οι 
ομάδες στην ολομέλεια το τελικό υλικό που θα παραγάγουν.

2. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1
- Παρουσιάστε στην ολομέλεια τη ζωή της Ελένης, σε ένα χωριό της Ελλάδας, γύρω στα 1950, δίπλα 
σε ένα ποτάμι.
- Τακτοποιήστε τη σειρά των βίντεο και προσπαθήστε να «φορέσετε» μόνοι σας ήχο στα βίντεο: 
μουσική, αφήγηση, διάλογο κι ό,τι άλλο διαλέξετε με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2
- Δώστε έναν δικό σας τίτλο στην ταινία «σας».
- Διαλέξτε μια παγωμένη εικόνα που θα διαλέγατε ως αφίσα της ταινίας «σας» ή/και ζωγραφίστε 
την.

ΦΑΣΗ 2
Οι ομάδες εργάζονται στους χώρους εργαστήρια που έχουμε ορίσει. Περνάμε και δίνουμε οδηγίες, 
διευκρινίσεις. Ζητούμε να ορίσει κάθε ομάδα έναν/μία υπεύθυνο επικοινωνίας και θα είναι το άτομο 
που θα έρχεται να ρωτά ή να ζητά βοήθεια ή να μας ανακοινώνει την πορεία του εργαστηρίου.

ΦΑΣΗ 3Α
Επιστροφή στην ολομέλεια.
Οι ομάδες παρουσιάζουν με μορφή βίντεο την ΑΠΟΣΤΟΛΗ τους ή και ζωντανά την αφήγηση, ήχους, 
διαλόγους, αν δεν είναι δυνατό να προσθέσουν ψηφιακά ήχους στη «βουβή» ταινία.
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕ για τις διαφορετικές εκδοχές της ίδιας οπτικής αφήγησης, του ίδιου γεγονότος.
Τι ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ μας βγάζει κάθε εκδοχή;
Τι ΜΗΝΥΜΑΤΑ;
Τι ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ;
Έμοιαζαν οι οπτικές των ομάδων; Πού διέφεραν και για ποιους λόγους;
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ανά ομάδα (εντός της ολομέλειας) για τους πιθανούς διαφορετικούς λόγους 
διαφοροποίησης των ομάδων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στην ολομέλεια.
Ποιος/α εντός της ομάδας ήταν ο καταλύτης της διαφοροποίησης; Μήπως είχε κάποια βιώματα;

ΦΑΣΗ 3Β
Εννοιολογικός Χάρτης
Γράφουμε στο αριστερό μέρος του πίνακα τη φράση ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
- Φίλος ή εχθρός;
Γράφουμε στο δεξιό μέρος του πίνακα τη φράση ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
- Πώς του φερόμαστε; Πώς μας φέρεται;
Γράφουμε στο κέντρο του πίνακα τη λέξη ΠΛΗΜΜΥΡΑ
- Τι έφταιξε; Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το κακό;
- Τι μπορούμε να κάνουμε για να μη συμβεί το κακό;
- Τι μπορούμε να κάνουμε αν συμβεί το κακό;
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Αναστοχασμός:

ΦΑΣΗ 4
Αποκάλυψη της ταινίας «Το Λιβάδι Που Δακρύζει»

ΦΑΣΗ 4Α
Παρουσίαση των σκηνών με τον ήχο και τη σειρά που παρουσιάζονται στην ταινία.
Μετά το τέλος της προβολής των σκηνών, αφήνουμε στον τοίχο να προβάλλεται εικόνα με το 
κείμενο της αφήγησης που κλείνει την ταινία:

«…Κινήσαμε μαζί να βρούμε τις πηγές του ποταμού. Ένας γέρος μας οδηγούσε. 
Όσο προχωρούσαμε το ποτάμι μίκραινε και έσπαγε σε χίλια μικρά ρυάκια. Κάποια 
στιγμή, ψηλά, κάτω απ’ τις χιονισμένες κορφές, ο γέρος μάς έδειξε ένα κομμάτι γης από 
άγριο χορτάρι. Κάθε φύλλο χόρτου κρατούσε μικρές σταγόνες δροσιάς που έπεφταν κάθε 
τόσο στο μαλακό χώμα. «Αυτό το λιβάδι», είπε ο γέρος, «είναι οι πηγές του ποταμού». 
Άπλωσες το χέρι σου στο υγρό χόρτο και όταν το σήκωσες λίγες σταγόνες κύλησαν κι 
έσταξαν σαν δάκρυα πάνω στη γη…»

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕ για το κείμενο.

ΦΑΣΗ 4Β
- Προβολή της πραγματικής αφίσας της ταινίας
- Εξηγούμε στην ολομέλεια πως οι σκηνές / τα πλάνα ήταν αποκομμένα από την ταινία του 
Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το Λιβάδι Που Δακρύζει». Μιλούμε για τη δύναμη του μοντάζ και της 
απομόνωσης σκηνών / πλάνων.
Μια ιστορία μπορεί να ειπωθεί με εντελώς διαφορετική δομή: σειρά, διάρκεια ενδιάμεσων φάσεων 
και να παρουσιαστεί ως μια διαφορετική εκδοχή της ίδιας ιστορίας ή να παρουσιαστεί αποκομμένη 
από το πλαίσιό της, όπως στην περίπτωσή μας η ιστορία: «Η Ελένη και το ποτάμι», που δεν έχει 
καμία σχέση με το μήνυμα που κουβαλάει η αρχική ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου απ’ όπου 
αποκόψαμε με τον δικό μας αυθαίρετο τρόπο για να εξυπηρετήσουμε τον δικό μας συγκεκριμένο 
κατασκευασμένο στόχο της δραστηριότητας.
- Προβάλλουμε καρτέλα με την ταυτότητα της ταινίας: Σκηνοθέτης, συντελεστές, θέμα ταινίας, 
σύνοψη κ.λπ.
- Παράλληλα ακούγεται η μουσική της ταινίας, σε σύνθεση της Ελένης Καραΐνδρου.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ, τελευταίες σκέψεις πριν την αποχώρηση

Επέκταση:
Αξιοποίηση κι άλλων κινηματογραφικών ταινιών, είτε με τη διαπραγμάτευσή τους σε μια
Κινηματογραφική Λέσχη, είτε με απλή προβολή τους. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο ταινίες:
- Steamboat Bill Jr, 1928
- Beasts of the Southern Wild, 2012

Λέξεις - κλειδιά: 
κριτική παιδαγωγική, κινηματογραφικός γραμματισμός, ανάγνωση, κατανόηση, αφήγηση, 
σημειωτικοί πόροι, βιώματα, νοήματα, δράση, σενάριο, μοντάζ

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 
Δημήτρης Ντανόπουλος, δάσκαλος, M.Ed., Ph.D.
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Μαθητές και μαθήτριες με τη ματιά δημοσιογράφου 
στο χθες και στο σήμερα

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου.

Σκοπός: 
Το ψηφιακό αυτό διδακτικό σενάριο καλεί τους/τις μαθητές/τριες μέσω της τεχνικής της 
ιστοεξερεύνησης και της συνδυαστικής αξιοποίησης ιστορικών πηγών (άρθρων εφημερίδων) και 
διαθέσιμων εργαλείων (τύπος, ιστοσελίδες, λογισμικά, βίντεο, εικόνες κ.ά.) να διερευνήσουν το
θέμα των πλημμυρών. Δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της ικανότητάς τους να προσλάβουν τους
κοινωνικούς προβληματισμούς που σκιαγραφούνται, αλλά και να εξοικειωθούν με τη
δημοσιογραφική διάσταση - παρουσίαση ενός πλημμυρικού φαινομένου. Σύμφωνα με τη 
διαπίστωση του Lipscomb (2003) η τεχνική της ιστοεξερεύνησης ως δραστηριότητα μάθησης είναι 
ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, καθώς οι μαθητές/τριες εκφράζονται με ενθουσιασμό για τη 
συμμετοχή τους περιγράφοντάς τη ως ευχάριστη, ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. 
Σκοπός του σεναρίου είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης κι αντίληψης των μαθητών/τριών 
απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και της κοινωνικής τους συνείδησης. Βασικό ζητούμενο 
αποτελεί η εκ προοιμίου σύνδεση του/της μαθητή/τριας με ζητήματα που άπτονται όχι μόνο του
συγκεκριμένου αφηγηματικού πλαισίου στον χώρο και τον χρόνο, αλλά με αντίστοιχα τόσο 
διαχρονικής όσο και επίκαιρης διάστασης. 
Η τριβή των μαθητών/ριών με τον δημοσιογραφικό λόγο μιας άλλης μακρινής εποχής δεν 
αντιμετωπίζεται μόνο επιφανειακά και στο πλαίσιο μιας στείρας ενδοκειμενικής ανάλυσης (γλώσσα, 
ύφος, περίληψη, τεχνικές, κ.ά.), αλλά κυρίως από την προσπάθεια καλλιέργειας ενσυναίσθησης 
και μιας ανώτερης συνειδητότητας με βάση δημοσιογραφικές καταγραφές για τις κοινωνικές 
θεωρήσεις που αντανακλούν στίγματα μιας επανάληψης που θλίβει.

 Παιδαγωγικοί στόχοι:
 Γενικά οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να κινητοποιηθούν (στο πλαίσιο της διερεύνησης, ιστοεξερεύνησης και αξιοποίησης 
υλικού από δημοσιογραφικές πηγές, καθώς και της συνεργασίας μέσα στην ομάδα) στην 
κατεύθυνση της ερμηνευτικής προσέγγισης του δημοσιογραφικού λόγου.

• Να συναισθανθούν την προσωπική ευθύνη για τα περιβαλλοντικά θέματα.
• Να συνεργαστούν και εκτός σχολικής τάξης αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της
σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-συνεργασίας (Δικτύωση/άνοιγμα του σχολείου στην 
τοπική και ευρύτερη κοινωνία - Δημιουργική ένταξη και παιδαγωγική αξιοποίηση των 
Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία).
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       Ειδικότερα οι μαθητές/μαθήτριες:
•	 Να εντοπίσουν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα, τις συνέπειες και τις επιπτώσεις 

που αποτυπώνονται μέσα από την περιγραφή και να  προβληματιστούν πάνω στην 
επικαιρότητα ενδυόμενοι ρόλο ερευνητή δημοσιογράφου. 

•	 Να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στη σχέση ανάμεσα στο τρίπολο αναγνώστη - δημοσιογράφου 
- πραγματικότητας.  

•	 Να εξασκηθούν στον γραπτό λόγο μέσα από τη σύνθεση σύντομων κειμένων αφηγηματικού 
χαρακτήρα και την έκφραση αξιολογικών κρίσεων.

•	 Να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα των ευθυνών απέναντι στο περιβάλλον και των 
ασυλλόγιστων ενεργειών καταπάτησής του.

•	 Να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν «κουλτούρα» πληροφόρησης και εφαρμογής 
της πληροφόρησης που αποκτούν για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, και δη των 
πλημμυρών.

Τύπος δραστηριότητας:
Ψηφιακό σενάριο / εικονικό δημοσιογραφικό περιβαλλοντικό πρακτορείο

Διάρκεια:
3 - 4 διδακτικές ώρες

Ψηφιακά εργαλεία: 
Wiki, Padlet, E-me, eClass, Blogger

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Ο σχεδιασμός του σεναρίου αποτελεί μια πρόταση προς αξιοποίηση από τους/τις  εκπαιδευτικούς, 
οι οποίοι/ες θα θελήσουν να το εντάξουν ως διερευνητική δραστηριότητα στην Ιστορία, τη 
Νεοελληνική Γλώσσα, τη Λογοτεχνία ή εκπαιδευτικούς της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας 
που συντονίζουν ή συμμετέχουν σε Περιβαλλοντικά Προγράμματα μαθητών/τριών Γυμνασίου. Οι
μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν άνεση στη χρήση κάποιου προγράμματος επεξεργασίας 
κειμένου, καθώς και ευχέρεια στη διαχείριση ενός Wiki, στην αναζήτηση πληροφοριακού υλικού 
στο διαδίκτυο και στη χρήση κάποιων ψηφιακών εφαρμογών (π.χ. Edmodo, Glogster, Blogger, 
ηλεκτρονικές εκδόσεις εφημερίδων). 
Το παρόν σενάριο φιλοδοξεί και προσδοκά να συνδράμει στην αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος 
των μαθητών/τριών, αλλά και στην ευαισθητοποίησή τους στα φαινόμενα των πλημμυρών, ώστε 
μέσω της ενσυναίσθησης να γίνουν συνοδοιπόροι μιας έμμεσης διαμαρτυρίας για την προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά και γνώστες/τριες διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων.

 
Μέθοδος: Ομαδοσυνεργατική - Διερευνητική
Στην εργασία - αποστολή τους οι μαθητές/τριες, εκτός από τη μελέτη των εφημερίδων, 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες για το φαινόμενο των 
πλημμυρών. Η αξιοποίηση, επίσης, των ψηφιακών μέσων (Wiki, E-me ή πλατφόρμας Weebly, 
κ.ά.) που χρησιμοποιούν, μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση του δημιουργικού ρόλου τους, 
καθώς δεν παρακολουθούν απλώς και δεν διδάσκονται μέσω του υπολογιστή, αλλά εμπλέκονται 
δημιουργικά στην παραγωγή της γνώσης και εξοικειώνονται με πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού, 
αποκτώντας νέες δεξιότητες σε σχέση με τα ψηφιακά μέσα.
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Στάδια υλοποίησης:

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση: 
Αποκόμματα εφημερίδων εποχής
Κείμενα - άρθρα στο διαδίκτυο
Τοπικό συμβάν 

Ανάπτυξη δραστηριότητας:

1η - 2η ώρα στην αίθουσα διδασκαλίας ή μέσω σύγχρονης διδασκαλίας (90 λεπτά)
Φάση 1η: Γνωριμία με τα δημοσιογραφικά κείμενα της εποχής και ευαισθητοποίηση
α) Η αφόρμηση, όπου δίδονται στους/στις μαθητές/τριες τα κατάλληλα ερεθίσματα για την 
κατανόηση του κειμένου των εφημερίδων μέσω παροχής πληροφοριών από τον/την εκπαιδευτικό, 
αλλά και για να προβληματιστούν σχετικά με τις αφηγήσεις. Γίνεται μικρή αναφορά στην τρέχουσα 
περιβαλλοντική κρίση (πλημμύρες), έτσι ώστε να υπάρξει άμεση σύνδεση παρελθόντος και 
παρόντος, αλλά κυρίως για να επιτευχθεί ενσυναίσθηση. 
Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να αναπτυχθεί καταιγισμός ιδεών που θα βοηθήσει στην καταγραφή 
των προσωπικών βιωμάτων των παιδιών: «Παιδιά, πείτε τις πρώτες λέξεις που έρχονται στον νου 
σας σχετικά με τα συναισθήματα, τις εμπειρίες, … (ή ό,τι άλλο κρίνει ο/η εκπαιδευτικός) από τις 
πλημμύρες. Εναλλακτικά, κι αν δεν υπάρχουν τέτοιες εμπειρίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
αφόρμηση βίντεο που δείχνει πλημμύρες (3΄) και στη συνέχεια να αναπτυχθεί ο καταιγισμός 
ιδεών. Οι προσπάθειές μας σ’ αυτή τη φάση κατατείνουν στο να τους εισαγάγουμε στο θέμα των 
πλημμυρών επιστρατεύοντας τα προσωπικά τους βιώματα, τις προηγούμενες  γνώσεις  τους 
(σχολικές και εξωσχολικές), τις παραστάσεις και τις  εμπειρίες τους.
β) Η αναγνωστική φάση, κατά την οποία τα αποσπάσματα των εφημερίδων εποχής διαβάζονται, 
εξομαλύνονται γλωσσικά με τις απαραίτητες λεξιλογικές επεξηγήσεις, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες της τάξης, ώστε να κατανοηθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα το περιεχόμενό τους. Ο/Η 
εκπαιδευτικός αναφέρει στους/στις μαθητές/τριες ότι λόγω της μεγάλης έκτασης του θέματος 
έχουν επιλεγεί προσεκτικά τα συγκεκριμένα αποσπάσματα. Η συζήτηση του περιεχομένου των 
δημοσιευμάτων γίνεται μέσα στην τάξη. 
Προκειμένου να το επιτύχουμε στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε, χωρίζουμε την τάξη σε 
ομάδες (2 ή 3) και δίνουμε σε καθεμιά ένα ή δύο κείμενα σε συνδυασμό με φύλλο καταγραφής 
της πληροφορίας που θα αποδελτιωθεί.
Πρέπει να επισημανθεί ότι ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να προσαρμόσει τη δραστηριότητα ανάλογα 
με το νοητικό επίπεδο και τις μαθητικές δυσκολίες της τάξης.
γ) Η φάση της ερμηνείας ή του ερμηνευτικού-καθοδηγούμενου διαλόγου, για την οποία δίδονται 
οι κατευθυντήριες γραμμές, κι ακολουθεί ένας καταιγισμός ιδεών πάνω στα θεματικά κέντρα των 
αποσπασμάτων των εφημερίδων. 

Φάση 2η: Ανάθεση εργασιών 
Τα δημοσιογραφικά κείμενα θα μοιραστούν στις ομάδες, τις οποίες έχει χωρίσει ο/η εκπαιδευτικός, 
λαμβάνοντας υπόψη πως αν υπάρχουν παιδιά με δυσκολίες, αυτά θα είναι ισοκατανεμημένα στις 
ομάδες ή στην ομάδα που συμμετέχουν θα δοθούν λιγότερα κείμενα εφημερίδων προς επεξεργασία. 

Δημιουργείται ένας φάκελος από τον/την εκπαιδευτικό στο Google Drive, ο οποίος διαμοιράζεται 
στους/στις μαθητές/τριες. Στην αρχή του εγγράφου, ο/η εκπαιδευτικός γράφει οδηγίες σχετικά με 
τον τρόπο εργασίας των μαθητών/τριών και το είδος του πολυτροπικού κειμένου που θα 
δημιουργήσουν, καθώς και τους κατάλληλους υπερσυνδέσμους για την άντληση σχετικών 
πληροφοριών. Ο φάκελος μπορεί εναλλακτικά να ανέβει και στην πλατφόρμα E-me, ώστε να έχουν 
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πρόσβαση όλοι/ες οι μαθητές/τριες. 
Στον ίδιο φάκελο τοποθετούνται επίσης και τα δημοσιογραφικά κείμενα (εφημερίδες), τα οποία 
αφού εξομαλυνθούν γλωσσικά - ερμηνευτικά και έχει γίνει σύντομη αναφορά στα βασικά στοιχεία 
τους, θα δοθούν στις ομάδες. Έχοντας πραγματοποιηθεί ο χωρισμός των ομάδων στο εργαστήριο  
πληροφορικής κάθε ομάδα θα λάβει αρχικά το κοινό φύλλο εργασίας (1η Δράση), ως εισαγωγή στη 
μελέτη και στη συνέχεια το φύλλο εργασίας με τις πιο αναλυτικές ερωτήσεις (2η Δράση), το οποίο 
θα είναι διαθέσιμο στο συνεργατικό Wiki, αλλά και στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών 
όλων των ομάδων μαζί με τον φάκελο των αποσπασμάτων των εφημερίδων.

3η ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής ή μέσω πλατφόρμας (45 λεπτά)
Φάση 3η: Αναζήτηση πληροφοριών - ιστοεξερεύνηση 
Ο/Η εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοινώνει στην ολομέλεια της τάξης τα θέματα του φύλλου 
εργασίας τους, ενώ από τον/την εκπαιδευτικό δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις ή συζητούνται 
απορίες που θα προκύψουν ως προς τον τρόπο αναζήτησης των ζητούμενων, αλλά και την 
παρουσίασή τους. Κατόπιν ομαδικού συντονισμού και συνεννόησης, κάθε ομάδα ανατρέχει σε 
ιστοχώρους που δίνονται, συντονίζει μεθοδικά τον βηματισμό της έρευνας και αποθηκεύει τα 
παραγόμενα. 

4η ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής (45 λεπτά) 
Φάση 4η: Σύνθεση και παρουσίαση εργασιών - παραγόμενου (η φάση αυτή μπορεί να 
συγχωνευτεί με την παραπάνω)
Οι μαθητές/τριες κατά την πορεία μελέτης τους έχουν κρατήσει σημειώσεις, απορίες για: (i) την 
περιβαλλοντική καταστροφή του τόπου, (ii) τον χωροχρόνο, (iii) τα  πρόσωπα και (iv) τις επιπτώσεις. 

Αναστοχασμός:
Συζήτηση στην ολομέλεια

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
•	 Ηλεκτρονικές εφημερίδες 
•	 Ρεπορτάζ
•	 Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρες, καταστροφές, δημοσιογραφικό κείμενο, πολυτροπικό κείμενο, ψηφιακό σενάριο

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Κανταράκη Σοφία
Πρ. Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Μαγνησίας
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Πηγή: https://dasarxeio.com/2016/03/14/29379/

Τα καταστροφικά αποτελέσματα της πλημμύρας του Ληθαίου ποταμού της 4ης Ιουνίου 1907 
«Από μιας μόνον οικίας εξήχθησαν 48 πτώματα!»

Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον του Έτους 1908
Πηγή: trikkipress.gr
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◊ Στον ιστότοπο του «Δευκαλίωνα: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες», στη διεύθυνση http://
deukalion.sch.gr//wp/wp-content/uploads/2022/2dra/dra17b.pdf, μπορείτε να βρείτε τις 
εφημερίδες με τους τίτλους:
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 9.6.1907
ΣΚΡΙΠ 6.6.1907
ΕΜΠΡΟΣ 10.6.1907
ΑΣΤΥ 7.6.1907

1. Διαβάστε και παρατηρήστε προσεκτικά τα παραπάνω δημοσιεύματα.
Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο: https://www.kathimerini.gr/tag/plimmyres/
Ποιες διαφορές και ομοιότητες στο χθες και στο σήμερα διακρίνετε;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Πού εστιάζουν οι τίτλοι; Σε ποιες πτυχές; Στην περιβαλλοντική καταστροφή; Στις ανθρώπινες 
απώλειες; Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις διαφορές των τίτλων μεταξύ τους. Καταγράψτε 
τα αποτελέσματα σε ένα κείμενο.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ποιους προβληματισμούς σας προκαλούν (σχετικά με τη σφοδρότητα του πλημμυρικού 
φαινομένου); Αποτυπώστε τη σκέψη σας στον ψηφιακό πίνακα: https://padlet.com/
sofiaki72/avwng73dzesk5cpv

ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 1η Δράση

Μαθητές και μαθήτριες με τη ματιά δημοσιογράφου 
στο χθες και στο σήμερα

458

https://padlet.com/sofiaki72/avwng73dzesk5cpv
https://padlet.com/sofiaki72/avwng73dzesk5cpv
http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/2dra/dra17b.pdf
http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/2dra/dra17b.pdf
https://www.kathimerini.gr/tag/plimmyres/


Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

◊ Στον ιστότοπο του «Δευκαλίωνα: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες», στη διεύθυνση http://
deukalion.sch.gr/wp/wpcontent/uploads/2022/2dra/dra17c.pdf, μπορείτε να βρείτε τις 
εφημερίδες με τους τίτλους:
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 9.6.1907
ΑΘΗΝΑΙ 9.6.1907
ΕΜΠΡΟΣ 10.6.1907
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 23.6.1907

1. Διαβάστε και παρατηρήστε προσεκτικά τα παραπάνω δημοσιεύματα των εφημερίδων της 
εποχής.
Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο: https://www.kathimerini.gr/world/561596158/
india-toylachiston-30-nekroi-i-agnooymenoi-apo-tis-plimmyres/
Πού εστιάζουν οι συντάκτες; Σε ποιες πτυχές; Στην περιβαλλοντική καταστροφή;
Στις ανθρώπινες απώλειες; Πού οφείλονται οι πλημμύρες;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ποιους προβληματισμούς σας προκαλεί το περιεχόμενο; 
Συζητήστε στην ομάδα σας (με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού) αν γνωρίζετε
λογοτεχνικά κείμενα με θεματικό άξονα τις πλημμύρες (διηγήματα, ποιήματα).
Πού επικεντρώνονται; Ποια μηνύματα εκπέμπουν; Σε ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Με βάση το πλημμυρικό γεγονός των εφημερίδων προσπαθήστε να δώσετε έναν δικό σας
τίτλο για καθένα από αυτά στον ψηφιακό πίνακα: https://padlet.com/sofiaki72/
avwng73dzesk5cpv

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 2η Δράση

Μαθητές και μαθήτριες με τη ματιά δημοσιογράφου 
στο χθες και στο σήμερα
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1. Αναζητήστε στο διαδίκτυο πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή σας και συζητήστε 
για το χθες και το σήμερα, όσον αφορά στις πλημμύρες ως φαινόμενο.
Μελετήστε την παρακάτω δημοσίευση:
https://www.kathimerini.gr/world/561596440/kanadas-tesseris-nekroi-enas-agnooymenosapo-
tis-plimmyres-sta-dytika/. Πού αποδίδονται τα φαινόμενα πλημμυρών;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ως νέοι/νέες δημοσιογράφοι πώς θα αποτυπώνατε και σε ποια σημεία θα επικεντρωνόσασταν 
προκειμένου να ενημερώσετε τους πολίτες για το πλημμυρικό φαινόμενο; Να συντάξετε 
ένα μικρό κείμενο (80-100 λέξεις). Αναρτήστε το στην E-me.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο άρθρα Φορέων - Οργανώσεων (π.χ. Ελληνική Εταιρεία
Προστασίας Φύσης, greenagenda.gr) που πραγματεύονται τα πλημμυρικά γεγονότα και τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και φτιάξτε μια λίστα από αυτά, τα οποία θα προτείνατε 
στην ιστοσελίδα του σχολείου σας προς ενημέρωση των συμμαθητών/τριών σας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Συχνά ο υστερικός φόβος μπρος στο άγνωστο, μια πλημμύρα ή μια περιβαλλοντική
καταστροφή, μπορεί να αποδυναμώσει και να θολώσει την κρίση του ανθρώπου, 
προβαίνοντας σε πράξεις που αντίκειται στην ορθολογική διαχείριση μιας κατάστασης, 
ίσως με μοιραίες συνέπειες.  
Πώς αποτυπώνεται όλο αυτό στα παραπάνω δημοσιεύματα (λέξεις, φράσεις) και με ποια 
στιγμιότυπα καταφέρνουν οι δημοσιογράφοι - ανταποκριτές να μας μεταφέρουν νοερά 
αντίστοιχες σκηνές; Καταγράψτε τα στον ψηφιακό πίνακα της δράσης: https://padlet.com/
sofiaki72/avwng73dzesk5cpv

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 3η Δράση

Μαθητές και μαθήτριες με τη ματιά δημοσιογράφου 
στο χθες και στο σήμερα
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Γινόμαστε δημοσιογράφοι

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (Δ’, Ε’ & Στ’).

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να διακρίνουν τις ουσιώδεις από τις επουσιώδεις πληροφορίες του κειμένου, 
παρουσιάζοντας μόνο ό,τι έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

•	 Να εξοικειωθούν με τη δημοσιογραφική αποτύπωση των γεγονότων ως άρθρο σε 
εφημερίδα (με τίτλο και κατάλληλη δομή και περιεχόμενο).

•	 Να μετασχηματίσουν αποδοτικά τις πληροφορίες που δίνει το κείμενο από 
αφηγηματικό σε δημοσιογραφικό λόγο (ύφος).

•	 Να συνεργάζονται σε ομάδες. 

Τύπος δραστηριότητας:
• Συζήτηση, παρατήρηση
• Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα

Διάρκεια:
3 διδακτικές ώρες

Υλικά:
• Χαρτί Α4
• Μαρκαδόροι υπογράμμισης
• Μολύβια

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη κειμένων ενημερωτικού λόγου (ενημερωτικά κείμενα - 
βιβλία Γλώσσας δασκάλου).
Επιλογή βιβλιογραφίας που αναφέρεται στα κειμενικά είδη.
Ενδεικτικά:

• Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα: κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική.
• Γρόσδος, Σ. (2014). Δημιουργικότητα και δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση, Από το παιδί 

γραμματέα στο παιδί δημιουργό κειμένων: Στρατηγικές δημιουργικής γραφής. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

• Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (2012) [Συγγραφή: Μίμης Σουλιώτης και 
Ομάδα εργασίας], Δημιουργική Γραφή. Οδηγίες Πλεύσεως (Βιβλίο Εκπαιδευτικού). 
Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.openbook.gr/dimiourgiki-grafi/ (ανακτήθηκε στις 
07/12/21). 
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Στάδια υλοποίησης: 
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Προβολή βίντεο, σχετικό με την πλημμύρα στην Καρδίτσα (9/2020).

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός εισάγει τους/τις μαθητές/τριες στο υπό μελέτη θέμα, μέσω του βίντεο 
αφόρμησης.
•	 Ακολουθεί ανάγνωση από τον/την εκπαιδευτικό του άρθρου που ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα: 
https://www.kathimerini.gr/society/561093655/karditsa-i-zoi-mesa-sti-laspi/, της εφημερίδας 
«Καθημερινή».
•	 Οι μαθητές/τριες προβληματίζονται σχετικά με το βίντεο και το άρθρο που παρουσιάστηκαν.
Έπειτα, μοιράζονται από τον/την εκπαιδευτικό σε μεικτές (όσον αφορά το φύλο και τη μαθησιακή 
τους ετοιμότητα) ομάδες εργασίας των 3 - 5 ατόμων. Συζητούν στις ομάδες τους σχετικά με τις 
συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων, αποτυπώνοντας λέξεις - κλειδιά στα φύλλα τους.
•	 Στην ολομέλεια, οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν στοιχεία/συμβάντα που τους προβλημάτισαν/
τους έκαναν εντύπωση και παραθέτουν παρόμοιες δικές τους εμπειρίες/βιώματα που, ενδεχομένως, 
έχουν.
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει στις ομάδες το κείμενο του Σ. Τότλη (δίνεται παρακάτω) και 
ο/η εκπαιδευτικός το διαβάζει φωναχτά στην ολομέλεια. 
•	 Οι μαθητές/τριες στις ομάδες επεξεργάζονται το κείμενο και υπογραμμίζουν λέξεις - 
κλειδιά που δείχνουν τις αρνητικές επιπτώσεις - σκέψεις - συναισθήματα  που προκαλεί το βίωμα 
μιας πλημμύρας.
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/τριες να αντιπαραβάλουν το άρθρο και το κείμενο 
που διάβασαν, υπογραμμίζοντας πως αφορούν διαφορετικά κειμενικά είδη και εξυπηρετούν, 
κατά περίπτωση, διαφορετικούς επικοινωνιακούς σκοπούς.
•	 Οι μαθητές/τριες συγκρίνουν τα δύο είδη και εντοπίζουν τη διάσταση του λόγου, του ύφους 
και της παρουσίασης των συμβάντων, αναφέροντας στην ολομέλεια τις παρατηρήσεις τους, οι 
οποίες καταγράφονται από τον/την εκπαιδευτικό στον πίνακα. Για παράδειγμα, οι μαθητές/τριες 
αναμένεται να εντοπίσουν ότι κατά την παρουσίαση των συμβάντων, η εκφορά του λόγου στο 
άρθρο είναι συμβατή με τον ενημερωτικό χαρακτήρα που το διέπει, ενώ το αφηγηματικό κείμενο 
του συγγραφέα παρουσιάζει την πλημμύρα ως προσωπικό βίωμα και επομένως φέρει συγκινησιακό 
φορτίο. Παράλληλα, αναφορικά με την υφολογική τους διάσταση, περιμένουμε να παρατηρήσουν 
ότι το άρθρο χαρακτηρίζεται από επίσημη γλώσσα, δημοσιογραφικό λόγο και ύφος επίσημο, τυπικό, 
πληροφοριακό και ουδέτερο, ενώ το κείμενο του Σ. Τότλη έχει ύφος οικείο, ζωντανό και άμεσο.
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/τριες, που εργάζονται σε ομάδες, να παραγάγουν 
οι ίδιοι/ες ένα άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση που προηγήθηκε, ώστε να παρουσιάσουν 
ως δημοσιογράφοι σε τοπική εφημερίδα το συμβάν της πλημμύρας που περιγράφεται στο κείμενο 
του Σ. Τότλη.
•	   Παρουσίαση στην ολομέλεια των άρθρων που συντάχθηκαν στις ομάδες.

Αναστοχασμός:
Συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με τη δραστηριότητα. Η κάθε ομάδα καλείται να τιτλοφορήσει τη 
διαδικασία που προηγήθηκε, με τίτλο, ο οποίος θα αποδίδει περιεκτικά το νόημα της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας. 
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Άρθρο της εφημερίδας «Καθημερινή». Ανακτήθηκε (07/12/21) από: https://www.kathimerini.gr/
society/561093655/karditsa-i-zoi-mesa-sti-laspi/
Βίντεο: Emvolos NEWS - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, Βιβλική Καταστροφή στην Καρδίτσα - Δείτε και εναέρια πλάνα 
https://www.youtube.com/watch?v=JKgzjr8LUAg
Τότλης, Σ. (2010). Το άγραφο χαρτί (απόσπασμα), Αθήνα: Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ, σ. 82-92

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρα, λογοτεχνία, καταστροφή, άρθρο, είδηση, πηγή

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Αντώνης Δ. Αντωνίου
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ Μαγνησίας
Ευαγγελία Α. Αντωνίου
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)
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Γινόμαστε δημοσιογράφοι

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δείτε το ολιγόλεπτο βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=JKgzjr8LUAg
που αφορά την πλημμύρα στην Καρδίτσα, τον Σεπτέμβριο του 2020.

1. Διατυπώστε τα σχόλιά σας σχετικά με τις εικόνες που είδατε και τις καταστροφικές συνέπειες 
που δυνητικά προκαλούν οι μεγάλες πλημμύρες, σαν αυτή. 

2. Ακούστε με προσοχή το παρακάτω άρθρο από την εφημερίδα «Καθημερινή».  Στη 
συνέχεια σκεφτείτε και συζητήστε στις ομάδες σας σχετικά με τις συνέπειες των 
πλημμυρικών φαινομένων, γράφοντας λέξεις - κλειδιά στο πλαίσιο που σας δίνεται.

Καρδίτσα: Η ζωή μέσα στη λάσπη

Εννιά ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα που το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έπληξε 
τον νομό Καρδίτσας, η πόλη και η ευρύτερη περιοχή αγωνίζονται να επιστρέψουν σε μια υποτυπώδη 
κανονικότητα. Με την ταφή, χθες, της 43χρονης φαρμακοποιού από το Μουζάκι που παρασύρθηκε 
από τα ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή της, έκλεισε το κεφάλαιο των απωλειών σε ανθρώπινες 
ζωές. 
Η πόλη εξακολουθεί να μετράει πληγές: ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, τηλεφωνία, Ίντερνετ δεν 
έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Τα καταστήματα στη συντριπτική τους πλειονότητα παραμένουν 
κλειστά. Ακόμα και οι φούρνοι υπολειτουργούν, πολλοί δεν έχουν ανοίξει μετά την πλημμύρα, 
καθώς από την υδάτινη εισβολή καταστράφηκαν τα μηχανήματα, οι εγκαταστάσεις αλλά και οι 
προμήθειες σε αλεύρι και άλλες πρώτες ύλες. Κλειστά παραμένουν και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ 
στο κέντρο της πόλης, καθώς όλα πλημμύρισαν και το εμπόρευμά τους καταστράφηκε ολοσχερώς.
Η ηλεκτροδότηση σε πολλά καταστήματα γίνεται με γεννήτριες. Ορισμένα εμπορικά καταστήματα 
που άρχισαν δειλά δειλά να λειτουργούν, έχουν προσαρμόσει το ωράριο λειτουργίας ανάλογα με 
το φως της ημέρας, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες καλύτερα. Πέρα από τα είδη 
πρώτης ανάγκης, για ένα είδος παραμένει η ζήτηση στα ύψη: για γαλότσες. Παντού μέσα στην πόλη 
και πολύ περισσότερο έξω από αυτή, υπάρχει λάσπη. Λάσπη που απόθεσε το νερό της πλημμύρας 
και λάσπη που καθαρίζεται από τα καταστήματα και τα σπίτια και συγκεντρώνεται στους δρόμους.
Η αγωνιώδης προσπάθεια να καθαριστούν σπίτια και καταστήματα και να στεγνώσουν οικοσκευές 
και εμπορεύματα συνεχίζεται με την προσοχή στραμμένη στο μετεωρολογικό δελτίο. Η πρόβλεψη 
για επιδείνωση του καιρού από σήμερα μόνο αγωνία προσθέτει. Για τη συνδρομή των πληγέντων 
σε είδη πρώτης ανάγκης λειτουργεί κέντρο διανομής από τον δήμο στον χώρο του παλαιού 
στρατοπέδου. Ο στρατός έχει αναλάβει τη διανομή φαγητού.
Οι πιο απαισιόδοξοι λένε ότι η πόλη και η περιοχή δεν πρόκειται να επανέλθουν μετά το χτύπημα 

Δείτε το ολιγόλεπτο βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=JKgzjr8LUAg που 
αφορά την πλημμύρα στην Καρδίτσα, τον Σεπτέμβριο του 2020. 

1. Διατυπώστε τα σχόλιά σας σχετικά με τις εικόνες που είδατε και τις καταστροφικές συνέπειες 
που δυνητικά προκαλούν οι μεγάλες πλημμύρες, σαν αυτή.  

2. Ακούστε με προσοχή το παρακάτω άρθρο από την εφημερίδα «Καθημερινή».  Στη 
συνέχεια σκεφτείτε και συζητήστε στις ομάδες σας σχετικά με τις συνέπειες των 
πλημμυρικών φαινομένων, γράφοντας λέξεις - κλειδιά στο πλαίσιο που σας δίνεται. 

Καρδίτσα: Η ζωή μέσα στη λάσπη 

Εννιά ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα που το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 
έπληξε τον νομό Καρδίτσας, η πόλη και η ευρύτερη περιοχή αγωνίζονται να επιστρέψουν σε μια 
υποτυπώδη κανονικότητα. Με την ταφή, χθες, της 43χρονης φαρμακοποιού από το Μουζάκι που 
παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή της, έκλεισε το κεφάλαιο των απωλειών σε 
ανθρώπινες ζωές.  
Η πόλη εξακολουθεί να μετράει πληγές: ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, τηλεφωνία, Ίντερνετ δεν 
έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Τα καταστήματα στη συντριπτική τους πλειονότητα παραμένουν 
κλειστά. Ακόμα και οι φούρνοι υπολειτουργούν, πολλοί δεν έχουν ανοίξει μετά την πλημμύρα, 
καθώς από την υδάτινη εισβολή καταστράφηκαν τα μηχανήματα, οι εγκαταστάσεις αλλά και οι 
προμήθειες σε αλεύρι και άλλες πρώτες ύλες. Κλειστά παραμένουν και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ 
στο κέντρο της πόλης, καθώς όλα πλημμύρισαν και το εμπόρευμά τους καταστράφηκε ολοσχερώς.
Η ηλεκτροδότηση σε πολλά καταστήματα γίνεται με γεννήτριες. Ορισμένα εμπορικά καταστήματα 
που άρχισαν δειλά δειλά να λειτουργούν, έχουν προσαρμόσει το ωράριο λειτουργίας ανάλογα με 
το φως της ημέρας, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες καλύτερα. Πέρα από τα είδη 
πρώτης ανάγκης, για ένα είδος παραμένει η ζήτηση στα ύψη: για γαλότσες. Παντού μέσα στην 
πόλη και πολύ περισσότερο έξω από αυτή, υπάρχει λάσπη. Λάσπη που απόθεσε το νερό της 
πλημμύρας και λάσπη που καθαρίζεται από τα καταστήματα και τα σπίτια και συγκεντρώνεται 
στους δρόμους.  
Η αγωνιώδης προσπάθεια να καθαριστούν σπίτια και καταστήματα και να στεγνώσουν οικοσκευές 
και εμπορεύματα συνεχίζεται με την προσοχή στραμμένη στο μετεωρολογικό δελτίο. Η πρόβλεψη 
για επιδείνωση του καιρού από σήμερα μόνο αγωνία προσθέτει. Για τη συνδρομή των πληγέντων 
σε είδη πρώτης ανάγκης λειτουργεί κέντρο διανομής από τον δήμο στον χώρο του παλαιού 
στρατοπέδου. Ο στρατός έχει αναλάβει τη διανομή φαγητού. 
Οι πιο απαισιόδοξοι λένε ότι η πόλη και η περιοχή δεν πρόκειται να επανέλθουν μετά το χτύπημα 
της κακοκαιρίας. Οι αισιόδοξοι μιλούν για μια διαδικασία που θα πάρει πολύ καιρό και αγωνιούν 
ότι η περιοχή και τα προβλήματά της θα ξεχαστούν ύστερα από λίγες μέρες και οι κάτοικοι θα 
μείνουν να παλεύουν μόνοι, με τις δικές τους δυνάμεις.  
Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Έπληξε όλο τον νομό: στα ορεινά έχουν καταστραφεί οδικά 
δίκτυα, γέφυρες, έργα υποδομής και επιχειρήσεις, ενώ οι κατολισθήσεις απειλούν σπίτια και 

Δείτε το ολιγόλεπτο βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=JKgzjr8LUAg που 
αφορά την πλημμύρα στην Καρδίτσα, τον Σεπτέμβριο του 2020. 

1. Διατυπώστε τα σχόλιά σας σχετικά με τις εικόνες που είδατε και τις καταστροφικές συνέπειες 
που δυνητικά προκαλούν οι μεγάλες πλημμύρες, σαν αυτή.  

2. Ακούστε με προσοχή το παρακάτω άρθρο από την εφημερίδα «Καθημερινή».  Στη 
συνέχεια σκεφτείτε και συζητήστε στις ομάδες σας σχετικά με τις συνέπειες των 
πλημμυρικών φαινομένων, γράφοντας λέξεις - κλειδιά στο πλαίσιο που σας δίνεται. 

Καρδίτσα: Η ζωή μέσα στη λάσπη 

Εννιά ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα που το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 
έπληξε τον νομό Καρδίτσας, η πόλη και η ευρύτερη περιοχή αγωνίζονται να επιστρέψουν σε μια 
υποτυπώδη κανονικότητα. Με την ταφή, χθες, της 43χρονης φαρμακοποιού από το Μουζάκι που 
παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή της, έκλεισε το κεφάλαιο των απωλειών σε 
ανθρώπινες ζωές.  
Η πόλη εξακολουθεί να μετράει πληγές: ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, τηλεφωνία, Ίντερνετ δεν 
έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Τα καταστήματα στη συντριπτική τους πλειονότητα παραμένουν 
κλειστά. Ακόμα και οι φούρνοι υπολειτουργούν, πολλοί δεν έχουν ανοίξει μετά την πλημμύρα, 
καθώς από την υδάτινη εισβολή καταστράφηκαν τα μηχανήματα, οι εγκαταστάσεις αλλά και οι 
προμήθειες σε αλεύρι και άλλες πρώτες ύλες. Κλειστά παραμένουν και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ 
στο κέντρο της πόλης, καθώς όλα πλημμύρισαν και το εμπόρευμά τους καταστράφηκε ολοσχερώς.
Η ηλεκτροδότηση σε πολλά καταστήματα γίνεται με γεννήτριες. Ορισμένα εμπορικά καταστήματα 
που άρχισαν δειλά δειλά να λειτουργούν, έχουν προσαρμόσει το ωράριο λειτουργίας ανάλογα με 
το φως της ημέρας, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες καλύτερα. Πέρα από τα είδη 
πρώτης ανάγκης, για ένα είδος παραμένει η ζήτηση στα ύψη: για γαλότσες. Παντού μέσα στην 
πόλη και πολύ περισσότερο έξω από αυτή, υπάρχει λάσπη. Λάσπη που απόθεσε το νερό της 
πλημμύρας και λάσπη που καθαρίζεται από τα καταστήματα και τα σπίτια και συγκεντρώνεται 
στους δρόμους.  
Η αγωνιώδης προσπάθεια να καθαριστούν σπίτια και καταστήματα και να στεγνώσουν οικοσκευές 
και εμπορεύματα συνεχίζεται με την προσοχή στραμμένη στο μετεωρολογικό δελτίο. Η πρόβλεψη 
για επιδείνωση του καιρού από σήμερα μόνο αγωνία προσθέτει. Για τη συνδρομή των πληγέντων 
σε είδη πρώτης ανάγκης λειτουργεί κέντρο διανομής από τον δήμο στον χώρο του παλαιού 
στρατοπέδου. Ο στρατός έχει αναλάβει τη διανομή φαγητού. 
Οι πιο απαισιόδοξοι λένε ότι η πόλη και η περιοχή δεν πρόκειται να επανέλθουν μετά το χτύπημα 
της κακοκαιρίας. Οι αισιόδοξοι μιλούν για μια διαδικασία που θα πάρει πολύ καιρό και αγωνιούν 
ότι η περιοχή και τα προβλήματά της θα ξεχαστούν ύστερα από λίγες μέρες και οι κάτοικοι θα 
μείνουν να παλεύουν μόνοι, με τις δικές τους δυνάμεις.  
Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Έπληξε όλο τον νομό: στα ορεινά έχουν καταστραφεί οδικά 
δίκτυα, γέφυρες, έργα υποδομής και επιχειρήσεις, ενώ οι κατολισθήσεις απειλούν σπίτια και 
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της κακοκαιρίας. Οι αισιόδοξοι μιλούν για μια διαδικασία που θα πάρει πολύ καιρό και αγωνιούν 
ότι η περιοχή και τα προβλήματά της θα ξεχαστούν ύστερα από λίγες μέρες και οι κάτοικοι θα 
μείνουν να παλεύουν μόνοι, με τις δικές τους δυνάμεις. 
Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Έπληξε όλο τον νομό: στα ορεινά έχουν καταστραφεί οδικά 
δίκτυα, γέφυρες, έργα υποδομής και επιχειρήσεις, ενώ οι κατολισθήσεις απειλούν σπίτια και χωριά. 
Στην περιοχή της Αργιθέας, όπου το οδικό δίκτυο κάθε χρόνο χρειάζεται σημαντικές παρεμβάσεις 
μετά τον χειμώνα, πλέον δεν υπάρχει οδικό δίκτυο σε μεγάλο τμήμα. Η πρόσβαση σε αρκετά χωριά 
είναι αδύνατη με συμβατικά μέσα. Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ίσως και πέντε χρόνια για να 
φτιαχτεί πλήρως το οδικό δίκτυο. Γίνεται αγώνας δρόμου να αποκατασταθεί μια βασική σύνδεση 
και πρόσβαση πριν αρχίσει η περίοδος των βροχών που θα εμποδίζει οποιαδήποτε παρέμβαση. 
Στα χωριά του κάμπου αναδύεται ως υγειονομική απειλή ο μεγάλος αριθμός ζώων που πνίγηκαν 
και παραμένουν άταφα. Το νερό έχει παρασύρει τα κουφάρια χιλιόμετρα μακριά, πολλά νεκρά 
ζώα έχουν καλυφθεί από φερτά υλικά και δεν είναι ορατά. Ωστόσο, σε όλη την περιοχή αρχίζει να 
κυριαρχεί έντονη δυσοσμία αποσύνθεσης. Η ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό 
στη δημόσια υγεία είναι πολύ έντονη. πως επίσης και η ανησυχία ότι με δεδομένη την κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί, θα είναι πιο δύσκολος ο έλεγχος μετάδοσης του κορωνοϊού, που παρουσίασε 
έξαρση στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα.

                                                    Δώρα Αντωνίου (εφημερίδα «Καθημερινή», ανακτήθηκε: 26/09/2020)

Λέξεις - κλειδιά

3. Διαβάστε το απόσπασμα που ακολουθεί και υπογραμμίστε λέξεις - φράσεις που 
δείχνουν τις αρνητικές επιπτώσεις - σκέψεις - συναισθήματα  που προκαλεί το βίωμα 
μιας πλημμύρας.
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Τότλης, Σ. (2010). Το άγραφο χαρτί (απόσπασμα), Αθήνα: Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ, σ. 82-92

4. Συγκρίνετε τα δύο κείμενα που μελετήσατε παραπάνω (άρθρο & διήγημα) και αναφέρετε 
διαφορές στο ύφος και στην παρουσίαση των συμβάντων.

5. Γίνεστε εσείς δημοσιογράφοι! Εργαστείτε στις ομάδες σας και συντάξτε ένα άρθρο 
στην τοπική σας εφημερίδα, σχετικά με το συμβάν της πλημμύρας που περιγράφεται 
στο κείμενο του Σ. Τότλη.
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Βιρβιρίτσα πορπατεί, το Θεό παρακαλεί…

Ομάδα στόχος:
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες  E’ & ΣΤ’ Δημοτικού.

Παιδαγωγικοί στόχοι: 
Οι μαθητές/μαθήτριες: 

•	 Να έρθουν σε επαφή με τις έννοιες: λαϊκό δρώμενο, έθιμο, δοξασία, ευχή, επίκληση, 
προσευχή.

•	 Να αναγνωρίσουν την αρχέγονη επιθυμία των ανθρώπων για ερμηνεία ή έλεγχο των 
φυσικών φαινομένων.

•	 Να διακρίνουν τις ειδοποιούς οργανικές σχέσεις ανάμεσα σε ένα λογοτεχνικό κείμενο 
(διήγημα) και σε ένα εκκλησιαστικό κείμενο (δέηση-προσευχή).

Τύπος δραστηριότητας:
•	 Παιχνίδι ρόλων
•	 Παράλληλη/συγκριτική επεξεργασία κειμένων

Διάρκεια:
3 διδακτικές ώρες

Υλικά:
•	 Μαρκαδόροι υπογράμμισης
•	 Γλωσσικό πληροφοριακό υλικό
•	 Πηγές από το διαδίκτυο
•	 Μολύβια
•	 Η/Υ
•	 Εγκυκλοπαίδειες
•	 Χρωματιστά χαρτόνια
•	 Μαρκαδόροι
•	 Ψαλίδια
•	 Υφάσματα
•	 Κορδέλες
•	 Λουλούδια
•	 Σχοινί

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Βιβλία με θέμα τη λαογραφία (ενδεικτικά αναφέρονται):

•	 Λουκάτος, Σ. Δ. από τις εκδόσεις Φιλιππότη:
- Πασχαλινά και της άνοιξης - Φθινοπωρινά
- Τα καλοκαιρινά - Συμπληρωματικά του χειμώνα και της άνοιξης
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•	 Μέγας, Γ. (2012), Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας, [α έκδοση 1958], Αθήνα: 
Εστία

•	 Ρωμαίος, Κ. (1980). Κοντά στις ρίζες: έρευνα στον ψυχικό κόσμο του ελληνικού λαού. Αθήνα: 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Στην ολομέλεια γίνεται αναπαραγωγή του τραγουδιού «Βιρβιρίτσα».

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές/τριες να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις 

αιτιακές αποδόσεις που έκαναν οι άνθρωποι ανά τους αιώνες, γύρω από την προέλευση/
δημιουργία των καιρικών φαινομένων.

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές/τριες να ερευνήσουν την επιστημονική 
εξήγηση των καιρικών φαινομένων, σε επιστημονικά συγγράμματα αναρτημένα στο 
διαδίκτυο, μέσω Η/Υ που βρίσκονται στο εργαστήριο πληροφορικής ή σε εγκυκλοπαίδειες 
στη σχολική βιβλιοθήκη.

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες συζητούν στην ολομέλεια, ώστε να εξαχθεί ένα 
συμπέρασμα γύρω από τη διάσταση των δύο θεωριών (θρησκειολογική προσέγγιση ≠ 
επιστημονική τεκμηρίωση).

•	 Ο/Η δάσκαλος/δασκάλα διαβάζει στην ολομέλεια το κείμενο «Η Βιρβιρίτσα», του Γεωργίου 
Βαλταδώρου και γίνεται σχολιασμός του περιεχομένου και του τρόπου που ζητείται από τον 
άνθρωπο η εμφάνιση βροχής με την επίκληση της «ανώτερης δύναμης».

•	 Στη συνέχεια, ακολουθεί προβληματισμός για πιθανή εμφάνιση της επιθυμητής βροχής, 
αλλά στην ακραία της μορφή (πλημμύρα). 

•	 Οι μαθητές/τριες μέσω ιδεοθύελλας, αναφέρουν πιθανές ενέργειες/θεραπείες των 
ανθρώπων για αποτροπή ακραίων φαινομένων, όπως οι πλημμύρες. Οι ιδέες τους 
καταγράφονται από τον/την εκπαιδευτικό στον πίνακα.

•	 Ακολουθεί η ανάγνωση της προσευχής (η οποία είναι και λέξη-κλειδί που θα καταγραφεί 
στον πίνακα στο προηγούμενο βήμα) στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και που επίσης αφορά την 
προστασία από ακραία φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες.

•	 Οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές, 
τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στη δομή των δύο προαναφερθέντων αναγνωσμάτων.

•	 Γίνεται συσχετισμός και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την πιθανή αποδοτικότητα 
τέτοιων μέσων (επικλήσεις, δοξασίες, προσευχές).

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές/τριες να προβληματιστούν και να εκφράσουν 
τις ιδέες τους σχετικά με τις ανθρώπινες ενέργειες που μπορούν να δράσουν αποτρεπτικά 
και να αποφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε τέτοια ενδεχόμενα.

Αναστοχασμός: 
Οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν να αναπαραστήσουν σε θεατρικό δρώμενο (μετά από διανομή 
ρόλων στην οποία καταλήγουν οι ίδιοι) το διήγημα «Η Βιρβιρίτσα», το οποίο περιλαμβάνει το 
λαϊκό έθιμο της περπερούνας ή βιρβιρίτσας. Η δημιουργία και η διακόσμηση της αμφίεσης της 
«βιρβιρίτσας» θα γίνει σύμφωνα με τις παρεμβάσεις και τις κατασκευές των μαθητών. Ο/Η 
εκπαιδευτικός μπορεί να τους δείξει ενδεικτικά την εικόνα από το εξώφυλλο του cd της Δόμνας 
Σαμίου «Η περπερούνα».
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:

• Τραγούδι: Βιρβιρίτσα, σε ερμηνεία του Γιώργου Μεράντζα
https://www.youtube.com/watch?v=wpjByNyqhK8

• Κείμενο: Βαλταδώρος, Γ. (1989). Η Βιρβιρίτσα και άλλα διηγήματα. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον
της Εστίας, σ. 31-38

• Εικόνα από το cd της Δόμνας Σαμίου «Η περπερούνα και άλλα τραγούδια του λαού μας 
για παιδιά». Παραγωγή: Zodiac, Έτος έκδοσης: 1980. Ανακτήθηκε (07/12/21) από:
https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs&id=510

• Η προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα (στις 07/12/21): 
https://www.ekklisiaonline.gr/proseyxes/prosefchi-ston-archangelo-michail-o-mega
archangele-michail/

Λέξεις - κλειδιά:
λαογραφία, λαϊκό δρώμενο, έθιμο, επίκληση-δέηση-προσευχή, βιρβιρίτσα/περπερούνα

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Αντώνης Δ. Αντωνίου
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ Μαγνησίας
Ευαγγελία Α. Αντωνίου
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)
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Βιρβιρίτσα πορπατεί, το Θεό παρακαλεί…

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ακούστε το τραγούδι «Βιρβιρίτσα»
https://www.youtube.com/watch?v=wpjByNyqhK8



3. Ακούστε την ανάγνωση του κειμένου «Η Βιρβιρίτσα», του Γεωργίου Βαλταδώρου και
σχολιάστε το περιεχόμενο και τον τρόπο που ο άνθρωπος ζητά την εμφάνιση βροχής από 
μία «ανώτερη δύναμη».

4.	 Τι θα γίνει όμως αν... Μπορεί τελικά η παράκληση να ακουστεί και να εμφανιστεί πράγματι, 
βροχή. ΑΝ όμως φουντώσει, ΑΝ το νερό μας περικυκλώσει, τότε μήπως ΦΟΒΟΣ θα μας 
ζώσει; 
α) Τι λέτε να συμβεί αν αντί για βροχή, έρθει πλημμύρα; ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
β) Σκεφτείτε και αναφέρετε πιθανές ενέργειες/θεραπείες των ανθρώπων για να προλάβουν 
ή να αντιμετωπίσουν ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.	 Ας σκεφτούμε… Πού πιστεύετε ότι απέδιδαν την προέλευση/δημιουργία των καιρικών 
φαινομένων οι άνθρωποι τα παλιότερα χρόνια; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.	 Αφού μεταβείτε στο εργαστήριο πληροφορικής ή/και στη σχολική βιβλιοθήκη, να αναζητήσετε
την επιστημονική εξήγηση των καιρικών φαινομένων (όπως η βροχή), είτε στο διαδίκτυο, 
είτε στις διαθέσιμες εγκυκλοπαίδειες. Κατόπιν, καταγράψτε τις βασικές πληροφορίες των 
όσων βρήκατε, στο πλαίσιο που ακολουθεί.

Η επιστήμη λέει ότι…
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5.	 Ακούστε με προσοχή την έκκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ (προσευχή), η οποία αφορά την 
προστασία από ακραία φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες και προσπαθήστε να εντοπίσετε 
ομοιότητες και διαφορές, τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στη δομή με το κείμενο της 
«Βιρβιρίτσας». 

«Ω Μέγα Αρχάγγελε Μιχαήλ! Βοήθει με τον αμαρτωλόν δούλον Σου (όνομα), σώσον με από 
σεισμού, πλημμύρας και πυρός, από αοράτων εχθρών, από ανοήτου θανάτου, από παντός κακού 
και από πονηρών δαιμόνων, Μέγα Μιχαήλ Αρχάγγελε Κυρίου, νυν και αεί και εις τους αιώνας των 
αιώνων. Αμήν».

6.	 α) Πόσο αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων
είναι οι επικλήσεις, οι δοξασίες και οι προσευχές;

β) Σκεφτείτε και σημειώστε τις δικές σας ιδέες σχετικά με τις ανθρώπινες ενέργειες που 
μπορούν να δράσουν αποτρεπτικά και να αποφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε τέτοια φαινόμενα.

7.	 Ας παίξουμε! 
Μοιράστε ρόλους και μεταφέρετε σε θεατρικό 
δρώμενο το διήγημα «Η Βιρβιρίτσα», στο 
οποίο περιλαμβάνεται το λαϊκό έθιμο της
περπερούνας ή βιρβιρίτσας. 
Εκτός από ηθοποιοί και σκηνοθέτες, αναλάβετε
να γίνετε ενδυματολόγοι και σκηνογράφοι, 
διακοσμώντας τον χώρο και την αμφίεση 
(φορεσιά) της «βιρβιρίτσας»! 
Μπορείτε να πάρετε ιδέες από την εικόνα.
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Τα σύμφωνα… της πλημμύρας

Ομάδα στόχος:
Προτείνεται η εφαρμογή της σε μαθητές/τριες της Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να γνωρίσουν τα υγρά σύμφωνα λ & ρ και την «ποιοτική» τους σημασία μέσα στα

κείμενα.
• Να αναζητήσουν, με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, την ετυμολογία συγκεκριμένων 

λέξεων που σχετίζονται με την έννοια του υγρού στοιχείου.
• Να συσχετίσουν την απόδοση λέξεων, οι οποίες αφορούν στην έννοια του «υγρού», 

ανάμεσα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
• Να συνεργάζονται σε ομάδες.

Τύπος δραστηριότητας:
• Εντοπισμός λέξεων (ομαδική δραστηριότητα)
• Χρήση λεξικού και άλλου πληροφοριακού υλικού (ομαδική δραστηριότητα)
• Παράλληλη/συγκριτική επεξεργασία κειμένων

Διάρκεια:
3 διδακτικές ώρες

Υλικά:
•	 Μαρκαδόροι υπογράμμισης
•	 Λεξικά και άλλο γλωσσικό πληροφοριακό υλικό
•	 Πηγές από το διαδίκτυο
•	 Γραμματική της Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού
•	 Μολύβια
•	 Χαρτόνια
•	 Μαρκαδόροι

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Ετυμολογικό λεξικό (ενδεικτικά αναφέρονται):

•	 Το Ετυμολογικό Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας του Σταύρου Βασδέκη, online πρόσβαση στο: 
https://www.ebooks4greeks.gr/etymologiko-lexiko-tis-neas-ellinikis-glossas (ανακτήθηκε 
στις 07/12/21)

• Μπαμπινιώτης, Γ. (2009). Ετυμολογικό λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας: ιστορία των
λέξεων,  με  σχόλια  και  ένθετους  πίνακες:  έγκυρη  επιστημονική  πληροφόρηση  για  την
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προέλευση των λέξεων, για την εξέλιξη της σημασίας τους, για τα δάνεια και αντιδάνεια 
της Ελληνικής για τα ομόρριζα, παράγωγα, σύνθετα. Κέντρο Λεξιλογίας. 

•	 Hoffman J.-B. (2009). ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Αθήνα: 
Παπαδήμας.

• Μέγα λεξικό της ελληνικής γλώσσας, Πλήρες λεξικό της Ελληνικής γλώσσας, Αρχαίας, 
Μεσαιωνικής και Νέας, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ - ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ -
ΣΥΝΘΕΤΩΝ, Αθήνα: Πάπυρος.

Λεξικό αγγλικής γλώσσας (ενδεικτικά αναφέρεται):
•	 Merriam-Webster (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.)

Στάδια υλοποίησης:

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Στην ολομέλεια γίνεται αναπαραγωγή του τραγουδιού «Riders on the storm».

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές/τριες στο υπό μελέτη θέμα, μέσω του τραγουδιού 

αφόρμησης.
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός στην ολομέλεια καταγράφει μέσω ιδεοθύελλας τις λέξεις που οι μαθητές/

τριες προτείνουν για να περιγράψουν τη μελωδία και τους ήχους του τραγουδιού.
•	 Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές/τριες στις ομάδες να επεξεργαστούν το 

απόσπασμα από το κείμενο του Σ. Τότλη (σελ. 82-83, από τον τίτλο «Η μεγάλη πλημμύρα» 
έως το: «…καλά είμαι…»), να εντοπίσουν τις λέξεις που αποδίδουν την έννοια του 
υγρού-ρέοντος στοιχείου και να τις υπογραμμίσουν.

•	 Αφού απομονώσουν και αντιγράψουν τις λέξεις στα χαρτόνια που τους έχουν δοθεί, ο/η 
εκπαιδευτικός ζητά να εντοπίσουν την ύπαρξη των όμοιων συμφώνων στις καταγεγραμμένες 
λέξεις.

•	 Οι μαθητές/τριες καταλήγουν στην ανάδειξη του λ & ρ, ως κοινών συμφώνων στις λέξεις.
•	 Οι μαθητές/τριες στις ομάδες αναζητούν στη Γραμματική (ενότητα 3.1) σε ποια κατηγορία 

συμφώνων ανήκουν τα γράμματα λ & ρ.
• Στη συνέχεια, πάλι στις ομάδες, οι μαθητές/τριες αναζητούν την ετυμολογία δοθέντων 

λέξεων που αποδίδουν την έννοια του υγρού-ρέοντος στοιχείου που βρίσκονται στο κείμενο: 
(ενδεικτικά) νερό, πλημμύρα, επιπλέω, λάδι, βουλιάζω, λασπωμένος, ρεύομαι, ορμητικός.

• Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τα ευρήματα των μαθητών/τριών και σχολιασμός της 
συνάφειας της ετυμολογίας με τη φωνολογική αποτύπωση, καθώς και τη διατήρηση της 
συνέχειας της ελληνικής γλώσσας.

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει το απόσπασμα από το κείμενο του Σ. Τότλη (σελ. 82-83, από 
τον τίτλο «Η μεγάλη πλημμύρα» έως το: «…καλά είμαι…»), μεταφρασμένο στα αγγλικά, 
από τον/την εκπαιδευτικό της αγγλικής γλώσσας του σχολείου*. 

* Η μετάφραση δεν επισυνάπτεται, διότι ο/η εκάστοτε εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας, ανάλογα 
με τις συνθήκες και τη συνεννόηση με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, να μπορεί με ευελιξία να 
προβαίνει στη μετάφραση που θεωρεί ότι εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τους σκοπούς της 
δραστηριότητας. Επίσης, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η μετάφραση να προκύψει με τη συνδρομή 
των μαθητών/μαθητριών.
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•	 Οι μαθητές/τριες καλούνται να σχολιάσουν υπογραμμισμένες λέξεις στην αγγλική εκδοχή, 
με τις οποίες αποδίδονται/μεταφράζονται οι λέξεις που αποδίδουν την έννοια του υγρού-
ρέοντος στοιχείου και να συσχετίσουν την απόδοση λέξεων στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα. Ενδεικτικά: flood, water, slushy, float, retch, oil, submerge.

• Οι μαθητές/τριες βρίσκουν κοινά στοιχεία στην εκφορά των λέξεων και ομοιότητες στον 
ήχο των γραμμάτων που τις αποδίδουν.

Αναστοχασμός:
Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει στις ομάδες το ποίημα «Η πλημμύρα» του Κ. Παλαμά και ζητά από τα 
παιδιά: 

α) να αποδώσουν προφορικά το ποίημα απαλείφοντας από την απαγγελία τους τα σύμφωνα 
λ & ρ,
β) να επαναλάβουν την απαγγελία του αυθεντικού ποιήματος (με τα σύμφωνα λ & ρ) και να 
προβληματιστούν και να συγκρίνουν τις δύο εκδοχές. 

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:

• Τραγούδι: The Doors, Riders on the Storm, John Densmore, Robby Krieger, Ray 
Manzarek, Jim Morrison.
https://www.youtube.com/watch?v=iv8GW1GaoIc

• Ποίημα: Κωστής Παλαμάς, ΟΙ ΚΑΗΜΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, Η πλημμύρα. Από τον ιστότοπο 
της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα  https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/
tools/concordance/browse.html?cnd_id=7&text_id=1529 (ανακτήθηκε στις 07/12/2021)

• Τότλης, Σ. (2010). Το άγραφο χαρτί (απόσπασμα), Αθήνα: Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ, σ. 82-83

Λέξεις - κλειδιά:
υγρά σύμφωνα, ετυμολογία, διακειμενικότητα, διαγλωσσικότητα

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Αντώνης Δ. Αντωνίου
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ Μαγνησίας
Ευαγγελία Α. Αντωνίου
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)
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Τα σύμφωνα… της πλημμύρας

Ακούστε το τραγούδι «Riders on the storm»: https://www.youtube.com/watch?v=iv8GW1GaoIc

1.	 Πώς θα περιγράφατε τη μελωδία και τους ήχους του τραγουδιού που ακούσατε;
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

2.	 Επεξεργαστείτε στις ομάδες σας το απόσπασμα από το κείμενο του Σ. Τότλη (από τον τίτλο 
«Η μεγάλη πλημμύρα» έως το: «…καλά είμαι…») και υπογραμμίστε τις λέξεις που αποδίδουν 
την έννοια του υγρού-ρέοντος στοιχείου.

3.	 Αντιγράψτε τις λέξεις στα χαρτόνια που σας έχουν δοθεί και εντοπίστε αν υπάρχουν σύμφωνα 
που είναι κοινά στις λέξεις που έχετε σημειώσει. Αν ναι, κυκλώστε ποια είναι αυτά.

4.	 α) Στις ομάδες σας, αναζητήστε στη Γραμματική (ενότητα 3.1) σε ποια κατηγορία συμφώνων 
ανήκουν τα γράμματα λ & ρ.
Ανήκουν: ……………………………………………………………………………………………………………………………

β) Στη συνέχεια, στα λεξικά/πηγές που σας έχουν δοθεί, βρείτε και καταγράψτε την 
ετυμολογία των παρακάτω λέξεων: 
νερό …………………………………………………………………………………………………………………………………
πλημμύρα …………………………………………………………………………………………………………………………
επιπλέω ……………………………………………………………………………………………………………………………
λάδι …………………………………………………………………………………………………………………………………
βουλιάζω …………………………………………………………………………………………………………………………
λασπωμένος ……………………………………………………………………………………………………………………
ρεύομαι ……………………………………………………………………………………………………………………………
ορμητικός …………………………………………………………………………………………………………………………

5. Στην αγγλική απόδοση του παραπάνω αποσπάσματος, παρατηρήστε και 
σχολιάστε τις υπογραμμισμένες λέξεις, στις οποίες μεταφράζονται οι λέξεις 
που υπογραμμίσατε προηγουμένως στην ελληνική εκδοχή του κειμένου. 
Μπορείτε να συγκρίνετε και να βρείτε κοινά στοιχεία στην εκφορά των 
λέξεων και ομοιότητες στον ήχο των γραμμάτων;

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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6.	 λ & ρ θα σας ξεχάσω και το ποίημα θα αλλάξω! Διαβάστε φωναχτά το παρακάτω ποίημα, 
παραλείποντας κατά την απαγγελία σας τα σύμφωνα λ & ρ. Έπειτα, επαναλάβετε την 
απαγγελία του αυθεντικού ποιήματος (με τα σύμφωνα λ & ρ) και συγκρίνετε τις δύο 
εκδοχές!

Η πλημμύρα

Βροχή, όλο κλαις, κι εσύ, μουγγή νοτιά!
Νερό παντού, νικήτρα είν’ η πλημμύρα·

στα δόντια ενός ογρού καταποτήρα
τα σπίτια, οι δρόμοι, οι μόλοι, η χώρα, νά!

Πλημμύρα, όλα εδώ κάτου θα τα πιεις·
το στόμα σου κι εμείς το καρτεράμε.
Από τη θάλασσα ήρθαμε, θα πάμε

στη θάλασσα. Είν’ ο νόμος της ζωής.
Αγκάλιασε και ρούφηξε κι εμάς,

και κάμε μας, ω μάισσα, χρυσά ψάρια,
και κάμε τους καημούς μαργαριτάρια,
και κοράλλια τα φύλλα της καρδιάς.
Ώσπου να ’ρθεί αποπέρα λυτρωτής

ρηγόπουλο τα μάγια να χαλάσει,

στον ήλιο για να μας ξανανεβάσει
και στη φουρτούνα. Ο κύκλος της ζωής.

Κωστής Παλαμάς, Οι καημοί της λιμνοθάλασσας

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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Ένα Τραγούδι, Μια Πλημμύρα, Μία Ιστορία

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να αναγνωρίσουν πως μια φυσική καταστροφή γεννά πολιτισμό.
•	 Να προσεγγίσουν τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργεί μια πλημμύρα.
•	 Να εκτιμήσουν την ιστορία πίσω από ένα τραγούδι.
•	 Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας.
•	 Να καλλιεργήσουν ψηφιακές δεξιότητες.
•	 Να ασκηθούν στη φαντασία και δημιουργικότητα.

Επιπλέον στόχος:
•	 Να υποκινηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και το συναίσθημά τους

Τύπος δραστηριότητας:
                   •  Ιστοεξερεύνηση
                   •  Βιωματική μάθηση (learning by doing)

Διάρκεια:
4 - 5 διδακτικές ώρες

Υλικά:
•	 Υπολογιστές (ανά ομάδα 3 - 5 ατόμων)
•	 Χαρτί Α4 & Α3
•	 Μολύβια, Μαρκαδόροι 

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Δεν απαιτείται προετοιμασία για τον/την εκπαιδευτικό ούτε για τους/τις μαθητές/τριες.
Προτείνεται να υλοποιηθεί στην αρχή ή στο μέσο ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
για τις πλημμύρες.

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Ο/Η εκπαιδευτικός ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών με ερωτήματα, όπως:

• Άραγε οι φυσικές καταστροφές, όπως οι πλημμύρες που πλήττουν διαχρονικά τον άνθρωπο, 
δημιουργούν ερεθίσματα καλλιτεχνικής δημιουργίας;

• Υπάρχουν τραγούδια (παραδοσιακά, ρεμπέτικα, σύγχρονα) που περιγράφουν πραγματικά 
γεγονότα φυσικών καταστροφών;

• Γνωρίζουμε τραγούδια που να αναφέρονται στο θέμα της πλημμύρας;

479



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

• Μπορούμε μέσω τραγουδιών να γνωρίσουμε σημαντικές πλημμύρες που έπληξαν μια 
περιοχή;

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
Βήμα 1
1. Ο/Η εκπαιδευτικός στην αίθουσα υπολογιστών χωρίζει τους/τις μαθητές/τριες σε ομάδες 

(κατά προτίμηση ομάδα τριών ατόμων σε κάθε υπολογιστή).
2. Παρουσιάζει στον διαδραστικό πίνακα το επισυναπτόμενο 1ο Φύλλο Εργασίας - «Ένα

Τραγούδι Πόσες Πληροφορίες!!!», εστιάζοντας στους στίχους του τραγουδιού «Η
Πλημμύρα» του Μάρκου Βαμβακάρη και καλεί κάποιον/α μαθητή/τρια να τους διαβάσει.

3. Εν συνεχεία απευθύνει στις ομάδες το επόμενο ερώτημα του ίδιου επισυναπτόμενου 1ου

Φύλλου Εργασίας και ζητάει αρχικά να συζητήσουν τα μέλη τους και να συνεργαστούν. 
Έπειτα καλεί να παρουσιάσει η κάθε ομάδα τις απόψεις της και κατευθύνει τη συζήτηση 
στην ολομέλεια. 

4. Στη συνέχεια προτρέπει να ακούσουν όλοι μαζί το τραγούδι από τον σύνδεσμο που δίδεται 
στο επισυναπτόμενο 1ο Φύλλο Εργασίας.

5. Προτρέπει τα μέλη των ομάδων να συνεργαστούν και να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο 
1ο Φύλλο Εργασίας.

6. Ολοκληρώνουν με συζήτηση στην ολομέλεια.

Βήμα 2
1. Συνεχίζουμε σε επόμενη διδακτική ώρα και καλούμε τους/τις μαθητές/τριες (στην αίθουσα 

υπολογιστών και πάλι σε ομάδες) να συμπληρώσουν το επόμενο επισυναπτόμενο 2ο Φύλλο 
Εργασίας - «Με Αφορμή το Τραγούδι Διερευνώ Και Μαθαίνω Για Ιστορικές Πλημμύρες 
Που Έπληξαν Την Αττική».

2. Η κάθε ομάδα των 3 - 5 μαθητών/τριών παρουσιάζει στην ολομέλεια τα στοιχεία που 
συνέλεξε.

Βήμα 3
1. Σε επόμενη συνάντηση της ομάδας δημιουργούν δικά τους έργα σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο 3ο Φύλλο Εργασίας - «Από Το Ρεμπέτικο Τραγούδι “Η Πλημμύρα” Του 
Μάρκου Βαμβακάρη Στα Δικά Μας Έργα».

Βήμα 4
1. Η κάθε ομάδα των 3 - 5 μαθητών/τριών παρουσιάζει στην ολομέλεια τα έργα της (ζωγραφική, 

στιχάκια, ψηφιακή ιστορία). 
2. Προγραμματίζουν την οργάνωση στο σχολείο μιας ημερίδας με θέμα «Η Πλημμύρα μέσα 

από το τραγούδι», στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν τα στοιχεία που 
συνέλεξαν και τα έργα που δημιούργησαν.

Αναστοχασμός:
1. Ο/Η εκπαιδευτικός απευθύνει στους/στις μαθητές/τριες ερωτήματα, όπως: 

• Τι καινούριο μάθαμε;
• Τι μας εντυπωσίασε;

2. Ολοκληρώνει με συζήτηση στην ολομέλεια της μαθητικής ομάδας:
α) Μπορούμε να αναπτύξουμε δράση ως ενεργοί πολίτες για οργάνωση και σχεδιασμό 
αντιπλημμυρικής καμπάνιας στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία;
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ή
β) Θέλουμε να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το θέμα για να αποκτήσουμε περισσότερες 
γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε με επιτυχία δράση ως ενεργοί 
πολίτες για οργάνωση και σχεδιασμό αντιπλημμυρικής καμπάνιας στο σχολείο και στην τοπική 
κοινωνία;

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα: 
http://www.kolydas.gr/content/Μουσικη κ Πλημμύρες
http://ziakopoulos.blogspot.com/2014/12/blog-post_6.html   
http://www.kolydas.gr/content/Νοεμβριος μήνας βροχών

Λέξεις - κλειδιά:
ρεμπέτικο τραγούδι, τέχνη, πλημμύρα, μεγάλες/ιστορικές πλημμύρες, Αττική

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού
Δρ. Βιολόγος, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κυκλάδων
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Ένα Τραγούδι Πόσες Πληροφορίες!!!

Με τη φετινή πλημμύρα, βρε
Όρη και βουνά επήρα
Είδα μάνα να φωνάζει, βρε
Και βαριά να ανεστενάζει.

Το μωρό το μικρό το παιδί μου
Σώσε μου το και πάρ’ τη ζωή μου
Έπεσα για να το σώσω, βρε
Κόντεψα να μη γλυτώσω.

Με παράσυρε το ρέμα, βρε
Μάνα μου δεν είναι ψέμα
Μεσ’ στο ρέμα κολυμπούσα, βρε
Να το σώσω δεν μπορούσα.

Μόλις βγήκα στη στεριά
Δυο παιδιά και μια γριά
Σ’ ένα δένδρο ανεβασμένοι, βρε
Εγλυτώσαν οι καημένοι.

Περιστέρι και Μοσχάτο, βρε
τα ‘καν όλα άνω κάτω
Καμίνια και Άγια Σωτήρα, βρε
Τα ‘πνιξ' όλα η πλημμύρα.

Στίχοι του τραγουδιού «Η Πλημμύρα» του Μάρκου Βαμβακάρη

1.	 Μελετούμε τους στίχους και συνεργαζόμαστε στην ομάδα μας για να συμπληρώσουμε τις 
απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

Α) Τι συναισθήματα μας δημιουργούνται από τους στίχους του τραγουδιού;

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ένα Τραγούδι, Μια Πλημμύρα, Μία Ιστορία

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Β) Αναδεικνύονται από αυτούς τους στίχους κάποιες ανθρώπινες αξίες;

ΝΑΙ                         ΟΧΙ

Γ) Εάν ΝΑΙ, ποιες ανθρώπινες αξίες αναδεικνύονται από τους στίχους του τραγουδιού;

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
2.	 Ας ακούσουμε τώρα όλοι μαζί το τραγούδι. Μεταβαίνουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=_MqGw0RxsyM&t=4s

3.	 Κατά την άποψή σας το τραγούδι αναφέρεται σε:

Α) φανταστική ιστορία                    ή      πραγματική ιστορία                    

Β) αστικό τοπίο                                 ή      αγροτικό τοπίο                               

4.	 Για να επιβεβαιώσουμε τις απαντήσεις μας, μελετούμε το άρθρο του κ. Θεόδωρου Κολυδά 
«Όταν οι μουσικοί και η μουσική καταγράφουν την ιστορία» στην ιστοσελίδα:
http://www.kolydas.gr/content/Μουσικη κ Πλημμύρες

5.	 Περιγράφουμε με δικά μας λόγια την ιστορία του τραγουδιού «Η Πλημμύρα» του Μάρκου 
Βαμβακάρη.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.	 Αφού μελετήσαμε το προηγούμενο άρθρο του κ. Θεόδωρου Κολυδά «Όταν οι μουσικοί και
η μουσική καταγράφουν την ιστορία» συνεργαζόμαστε και λύνουμε το παρακάτω σταυρόλεξο. 
Ποια ομάδα θα τελειώσει πρώτη;

              https://crosswordlabs.com/view/2021-11-11-131

7.	 Συζητούμε στην ομάδα μας και διερευνούμε το θέμα «Τα τραγούδια και άλλα έργα τέχνης 
αποτυπώνουν και κρατούν στη συλλογική μνήμη εικόνες από τις φυσικές καταστροφές;»
Αναπτύσσουμε και καταγράφουμε τις απόψεις μας.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Με Αφορμή το Τραγούδι Διερευνώ Και Μαθαίνω Για Ιστορικές Πλημμύρες Που Έπληξαν Την Αττική

1. Συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα, μελετώντας τα άρθρα στις ιστοσελίδες: 
http://ziakopoulos.blogspot.com/2014/12/blog-post_6.html και
http://www.kolydas.gr/content/Νοεμβριος μήνας βροχών

ΠΙΝΑΚΑΣ: Ιστορικές πλημμύρες που έπληξαν την Αττική

α/α
Ημερομηνία
πλημμύρας

Περιοχές που 
πλήγηκαν

Ύψος βροχής που 
καταγράφηκε

Διάρκεια 
νεροποντής

Αριθμός 
θυμάτων

2.	 Συζητάμε και καταγράφουμε ποια συμπεράσματα προκύπτουν από τα στοιχεία που 
συλλέξαμε στον παραπάνω πίνακα.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.	 Αναζητούμε και καταγράφουμε τραγούδια (παραδοσιακά, ρεμπέτικα, σύγχρονα) που 
αναφέρονται στο θέμα της πλημμύρας.

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.	 Περιγράφουμε με λίγα λόγια την ιστορία των τραγουδιών που καταγράψαμε.

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ένα Τραγούδι, Μια Πλημμύρα, Μία Ιστορία

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Ένα Τραγούδι, Μια Πλημμύρα, Μία Ιστορία

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από Το Ρεμπέτικο Τραγούδι «Η Πλημμύρα» Του Μάρκου Βαμβακάρη Στα Δικά Μας Έργα

1. Εμπνευσμένοι από το τραγούδι «Η Πλημμύρα» του Μάρκου Βαμβακάρη εκφραζόμαστε
καλλιτεχνικά:
i. Δημιουργώντας δικά μας εικαστικά έργα που να απεικονίζουν τις στιγμές που 
περιγράφονται στους στίχους του ή δικές μας εμπειρίες από έντονη νεροποντή.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποια τεχνική θέλουμε, ζωγραφική, κολλάζ κ.λπ.

ii. Γράφοντας τα δικά μας στιχάκια
iii. Συνθέτοντας τα δικά μας χαϊκού (ιαπωνική ποιητική φόρμα που περιλαμβάνει τη 
συντομότερη μορφή ποιήματος παγκοσμίως)   

2.	 Δημιουργούμε ως ομάδα μια ψηφιακή αφήγηση για τις μεγάλες πλημμύρες στην Αθήνα, με 
τους στίχους του τραγουδιού και τα έργα ζωγραφικής μας.
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Το ποτάμι και οι πλημμύρες 
στο δημοτικό τραγούδι

Ομάδα στόχος: 
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.
Μπορεί και πρέπει να συνδυασθεί με άλλα μαθήματα (φιλολογικά, καλλιτεχνικά) στο πλαίσιο 
διαθεματικών προσεγγίσεων.

Τύπος δραστηριότητας: 
Συμπλήρωση φύλλου εργασίας μετά από ακρόαση σχετικής μουσικής και σχετική έρευνα στο
διαδίκτυο

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες

Υλικά: Υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά 2 μαθητές/τριες

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Εισαγωγή από τον/την εκπαιδευτικό (κατά προτίμηση φιλόλογο) σχετικά με τη θεματολογία των 
δημοτικών τραγουδιών.
Μελέτη του φύλλου πληροφόρησης και παρουσίασή του στην τάξη από τον/την εκπαιδευτικό που 
υλοποιεί τη δραστηριότητα, ως μέρος προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή εργαστηρίου 
δεξιοτήτων.

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Ο/Η πρώτος/η εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα σχετικά με τη θεματολογία των δημοτικών 
τραγουδιών. Τι τραγουδιέται στο δημοτικό τραγούδι; Ο έρωτας, ο θάνατος, η γενναιότητα, τα 
στοιχεία της φύσης; Για την ανάδειξη των θεμάτων αυτών συχνά χρησιμοποιούνται πραγματικά 
συμβάντα.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
· Να ανιχνεύσουν τη διπλή διάσταση: α) του ευεργετικού ρόλου των ποταμών και β) του 

καταστροφικού φαινομένου των πλημμυρών στην ανθρώπινη ζωή.
· Να αντιληφθούν την κατάρριψη της απόδοσης «ηθικού» περιεχομένου σε φυσικά 

φαινόμενα, τα οποία στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα ευεργετικά και 
βλαβερά.

· Να απολαύσουν τη μουσική και ίσως να εκφραστούν χορευτικά στον ρυθμό μιας μουσικής 
που σήμερα αποτελεί κατά βάση ιστορικό στοιχείο.
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:

•	 https://www.youtube.com/watch?v=ACV6PQVOkh4
•	 https://www.youtube.com/watch?v=sn7DPnTY7hY
•	 https://www.youtube.com/watch?v=HHexia7f5ek
•	 https://www.youtube.com/watch?v=qsZSwCQGyiw

Λέξεις - κλειδιά:
δημοτικό τραγούδι, ποταμός, πλημμύρα, στίχος, δημοτική μουσική, δημοτικοί χοροί

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Σεραφείμ Σπανός - Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας

Αναστοχασμός:
Οι μαθητές/τριες συνειδητοποιούν μέσα από τη δραστηριότητα τον διαχρονικό χαρακτήρα των 
πλημμυρών και τον φόρο ζωής που καταβάλλεται σ΄ αυτές, ώστε να διατηρηθεί η ζωογόνος έλξη 
που συνδέει τον άνθρωπο με το νερό. Αντιλαμβάνονται ότι ο ποταμός, όπως και κάθε φυσικό 
στοιχείο, εμπεριέχει τόσο την ευλογία όσο και τη νέμεση.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A.	Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
https://www.youtube.com/watch?v=ACV6PQVOkh4
Ακούστε το τραγούδι «Ποταμέ, τζάνεμ ποταμέ μου» που ερμηνεύει η ηθοποιός Ειρήνη Παππά και 
περιλαμβάνεται στον δίσκο «Ωδές» του βραβευμένου Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Εικόνα 1. Αρχική εικόνα του τραγουδιού «Ποταμέ, τζάνεμ ποταμέ μου» στο YouTube

Πρόκειται για καθιστικό δημοτικό τραγούδι που έχει διασκευασθεί σε σύγχρονη μουσική με μια 
μοναδική ερμηνεία. Ακούστε δύο ακόμη ερμηνείες: 
από τη Δόμνα Σαμίου https://www.youtube.com/watch?v=sn7DPnTY7hY
και τη Ρίτα Αμπατζή https://www.youtube.com/watch?v=HHexia7f5ek

1. Καταγράψτε στον χώρο που ακολουθεί τους στίχους του τραγουδιού συνθέτοντας τις τρεις 
ερμηνείες.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Το ποτάμι και οι πλημμύρες 
στο δημοτικό τραγούδι
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2. Αναζητήστε τις διαφορές στον τρόπο και το ύφος των τριών ερμηνειών.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την περιοχή από την οποία προέρχεται το 
τραγούδι και την εποχή δημιουργίας του.

...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. Σχολιάστε τη δομή και τη γλώσσα των στίχων.

...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

5. Η μουσική που συνοδεύει το τραγούδι ταιριάζει σε χορευτικό ή καθιστικό ρυθμό;

..............................................................................................................................................................

B. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://www.youtube.com/watch?v=qsZSwCQGyiw
Ακούστε το τραγούδι «Σαν πήρα ενάν κατήφορο».

Εικόνα 2. Αρχική εικόνα στο YouTube από το βίντεο του τραγουδιού «Σαν πήρα ενάν κατήφορο»
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1. Καταγράψτε τους στίχους του τραγουδιού μετά από σταδιακή ακρόαση.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

2. Σχολιάστε τη δομή και τη γλώσσα των στίχων.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. Αναζητήστε στο διαδίκτυο και καταγράψτε πληροφορίες για την περιοχή από την οποία 
κατάγεται το τραγούδι. Προβάλετε με τη βοήθεια του “Google Maps” τον χάρτη της περιοχής, 
όπου διαδραματίζεται το συμβάν.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

4. Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις σας σχετικά με τους μήνες καρποφορίας των δέντρων για να 
εξάγετε συμπεράσματα σχετικά με τον χρόνο του πλημμυρικού επεισοδίου. Καταγράψτε 
τον συλλογισμό σας.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5. Σχολιάστε την αντίθεση μεταξύ της θλιβερής ιστορίας που περιγράφεται και του 
«ξεσηκωτικού» χορευτικού ρυθμού του τραγουδιού.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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Α. Ποταμέ, τζάνεμ ποταμέ μου…
Ποταμέ, τζάνεμ ποταμέ μου, βαι βαι,
ποταμέ μου όταν γιομίζεις και βαρείς και κυματίζεις
πάρε με τζάνεμ ποταμέ μου, πάρε με, 
πάρε με στα κύματα σου, στα κλωθογυρίσματά σου
Να με πας τζάνεμ ποταμέ μου 
Να με πας στη δύση-δύση, μέσα στου πασά τη βρύση. 
Πο’ ρχονται οι ξανθιές να πλένουν, μαυρομάτες να λευκαίνουν.
Νά ’ρθει και η δική μου αγάπη τα μαλλιά πίσω στην πλάτη.

Είναι ένας ύμνος στα νερά των ποταμών και την αρμονική σχέση των ανθρώπων μαζί τους. Ένα 
τραγούδι με ρίζες στη Μικρά Ασία, που τραγουδιέται όμως σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές μικρο-
παραλλαγές στους στίχους και στο ερμηνευτικό ύφος.
Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των δημοτικών τραγουδιών διαθέτει ομοιοκαταληξία, γεγονός που 
πιθανόν σχετίζεται και με την καταγωγή του.
Το ‘β΄ ημιστίχιο συχνά επαναλαμβάνει το ‘α’ ημιστίχιο με συνώνυμες λέξεις (ισομετρικός 
παραλληλισμός) π.χ. πάρε με στα κύματα σου, στα κλωθογυρίσματά σου.

Β. Σαν πήρα ενάν κατήφορο… (Ρούσα παπαδιά)
Το τραγούδι «Σαν πήρα ενάν κατήφορο» ή («Ρούσα παπαδιά») που έχει τραγουδηθεί σε διάφορα 
μέρη της Ελλάδας, αναφέρεται στον πνιγμό δυο αδερφιών, με το επώνυμο Σωτηρίου, που ζούσαν 
στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας (Εικόνα 3). Σύμφωνα με τις παλαιότερες μαρτυρίες, τα δυο αγαπημένα 
αδέρφια προσπάθησαν να σώσουν τα γουρούνια που έπεσαν μέσα στο ποτάμι, με αποτέλεσμα να 
βρουν τραγικό θάνατο από τα ορμητικά νερά του Αχελώου. Είναι ένας θρήνος που έφτασε να γίνει 
αναπόσπαστο κομμάτι του γλεντιού, δείχνοντας για άλλη μια φορά την επαφή των δύο κόσμων 
στη λαϊκή παράδοση. Υπάρχουν φήμες ότι η μητέρα των παιδιών ήταν παπαδιά, χωρίς ωστόσο να 
έχουν επιβεβαιωθεί.

Σαν πήρα ’ναν κατήφορο στην ά- στην άκρη το ποτάμι
και το ποτά- άντε ρούσα παπαδιά, και το ποτάμι ήταν θολό
και το ποτάμι ήταν θολό, θολό κατεβασμένο,
σέρνει λιθάρια ριζιμιά, δέντρα ξεριζωμένα,
σέρνει και μια γλυκομηλιά τα μήλα φορτωμένη
κι ανάμεσα στους κλώνους της δυο αδέρφια αγκαλιασμένα,
τόνα τον λε- άιντε ρούσα παπαδιά
τόνα το λέγαν Θοδωρή και τ’ άλλο Κωνσταντίνο
τα κλαίει η δόλια η Pούμελη, τα κλαίει ο κόσμος όλος.
Για ιδέστε τα κακόμοιρα, για ιδέστε τα καημένα,
αν δε φιλιώνταν ζωντανά, φιλιώντ’ αποθαμένα.

Το ποτάμι και οι πλημμύρες 
στο δημοτικό τραγούδι

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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Στο τραγούδι ο στίχος χωρίζεται σε δύο ημιστίχια, όπως κατά κανόνα συμβαίνει στα περισσότερα 
δημοτικά τραγούδια. Το ‘β’ ημιστίχιο συχνά επαναλαμβάνει το ‘α’ με συνώνυμες λέξεις. Η δομή 
αυτή ονομάζεται ισομετρικός παραλληλισμός.
(και το ποτάμι ήταν θολό, θολό κατεβασμένο)
Άλλες φορές πάλι το ‘β’ ημιστίχιο έχει αντίθετο νόημα από το ‘α’. Η δομή αυτή ονομάζεται ισομετρική 
ταλάντευση.
(αν δε φιλιώνταν ζωντανά, φιλιώντ’ αποθαμένα)

Εικόνα 3. Η ευρύτερη περιοχή των εκβολών του ποταμού Αχελώου (Google Maps)

Η Εικόνα 4 δείχνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την περιοχή όπου το χωριό Λεσίνι (μπαλόνι στην Εικ. 
3) γειτνιάζει με τον ποταμό Αχελώο. Η μεταφορά και εναπόθεση φερτών υλικών στην περιοχή αυτή 
είναι σε θέση να δημιουργήσει μαιανδρικές δομές και να διαμορφώσει χαρακτηριστικά που είναι 
γνωστά ως «ποταμονήσια» (Εγχειρίδιο: «Μορφές και πλημμυρική συμπεριφορά των ρεμάτων», 
του εκπαιδευτικού υλικού «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες»)
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Εικόνα 4. Λεπτομέρεια της προηγούμενης εικόνας όπου φαίνονται το Λεσίνι και ο ποταμός Αχελώος.

Παρατήρηση
Οι μαθητές/τριες μπορούν, επίσης, να πραγματοποιήσουν λεπτομερή εξερεύνηση της περιοχής 
αυτής του ποταμού και να σχολιάσουν τον κίνδυνο πλημμύρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που παρατίθενται στο εγχειρίδιο: «Μορφές και πλημμυρική συμπεριφορά των ρεμάτων» του 
εκπαιδευτικού υλικού «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες».
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Πλημμύρα στο σχολείο:  
«Προετοιμάζομαι!»

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
•	Να γνωρίσουν τις οδηγίες προστασίας σε περίπτωση έκτακτου πλημμυρικού φαινομένου.
•	Να αναγνωρίσουν λάθος συμπεριφορές σε περίπτωση έκτακτου πλημμυρικού φαινομένου.
•	Να συνειδητοποιήσουν ενδεχόμενα λάθη στη δική τους συμπεριφορά σε περίπτωση έκτακτου

πλημμυρικού φαινομένου.

Τύπος δραστηριότητας:
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 
Σύγκριση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες πολιτικής προστασίας

Διάρκεια: 
1 - 2 διδακτικές ώρες (ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών)

Υλικά: 
•	 Ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή
•	 Σύνδεση στο διαδίκτυο 
•	 Ψηφιακό ερωτηματολόγιο (mentimeter)

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Ο/Η εκπαιδευτικός θα χρειαστεί:

•	 Να έχει επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Σχεδίου Αντιμετώπισης Κινδύνων Πλημμύρας - 
ERMIS-F: https://ermis-f.eu/shedia-diaxeirishs-plhmhras/#link_tab-1564916069636-9

•	 Να έχει βγάλει φωτοτυπία το ερωτηματολόγιο και να έχει γράψει στα ερωτηματολόγια έναν 
κωδικό για κάθε μαθητή/τρια (τον οποίο θα γνωρίζει μόνο αυτός/ή).

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:

Με βάση πρόσφατη είδηση πλημμύρας σε μια περιοχή, ο/η εκπαιδευτικός ρωτάει τους/τις
μαθητές/μαθήτριες τι θα έκαναν αν αυτή τη στιγμή, που είναι στο σχολείο, πλημμύριζε η περιοχή 
που βρίσκεται το σχολείο τους.
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Ανάπτυξη δραστηριότητας:

1. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους/τις μαθητές/μαθήτριες ανώνυμα να συμπληρώσουν το 
έντυπο Φύλλο Εργασίας 1 - Ερωτηματολόγιο
(βασισμένο στο https://ermis-f.eu/ shediadiaxeirishsplhmhras/#link_tab-1564916069636-9).

2. Έπειτα συλλέγει τα ερωτηματολόγια και τους προτείνει να επισκεφτούν τον παραπάνω 
ιστότοπο.

3. Ο/Η εκπαιδευτικός εξηγεί τις προτεινόμενες οδηγίες προστασίας και συζητά μαζί τους τυχόν 
απορίες που μπορεί να τους έχουν δημιουργηθεί.

4. Οι μαθητές/τριες παίζουν τις ηλεκτρονικές παιχνιδοασκήσεις https://ermis-f.eu/games/. 
5. Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά τα ερωτηματολόγια με τυχαίο τρόπο (όχι το δικό τους) 

και τους ζητάει να τα διορθώσουν σύμφωνα με το βήμα 3. Στην περίπτωση που βρουν 
κάποια λάθος απάντηση, θα πρέπει να γράψουν τη διόρθωση, ώστε να είναι σωστή.

6. Ο/Η εκπαιδευτικός συλλέγει τα διορθωμένα ερωτηματολόγια και δίνει σε κάθε μαθητή/τρια 
το δικό του/της (σύμφωνα με τον κωδικό που γνωρίζει μόνο αυτός/ή - βλ. «Προετοιμασία - 
Υπόβαθρο»), ώστε να δουν τα πιθανά τους λάθη.

Αναστοχασμός:

Οι μαθητές/τριες ξανασυμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. mentimeter)
και ο/η εκπαιδευτικός σχολιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα με τη συμμετοχή όλης της 
μαθητικής ομάδας.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Σχέδιο Αντιμετώπισης Κινδύνων Πλημμύρας - ERMIS-F:
https://ermis-f.eu/shedia-diaxeirishs-plhmhras/#link_tab-1564916069636-9
(ανακτήθηκε στο διαδίκτυο 21/05/2021)
Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων, ERMIS-F (ευρωπαϊκό έργο (Πράξη) που εντάσσεται 
στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020», στον Άξονα «Βελτίωση 
της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικού Πόρους της Ελλάδας 
και της Κύπρου).

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρες, ατομική προστασία, ερωτηματολόγιο, αντιμετώπιση, πρόληψη

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Καλαμάτας (Ιωάννα Ραβάνη, Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος)
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Λέτε στους εκπαιδευτικούς να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από το 
σχολείο σας δεν είναι φραγμένα.

Φεύγετε από το σχολείο πηγαίνοντας στο σπίτι.

Αν βρίσκεστε σε υπόγειο χώρο του σχολείο, πηγαίνετε στον αύλειο χώρο.

Λέτε στους εκπαιδευτικούς να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές λειτουργούν 
κανονικά.

Παραμένετε σε όποιο χώρο είστε και μένετε κάτω από τα θρανία ή άλλα 
έπιπλα.

Πηγαίνετε συντονισμένα όλη η τάξη στον αύλειο χώρο του σχολείου.

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Πλημμύρα στο σχολείο:  
«Προετοιμάζομαι!»

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Κωδικός μαθητή/τριας:_______)
 

Συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.
Βρίσκεστε στο σχολείο. Τι θα κάνατε σε περίπτωση πλημμύρας;

1...	 Το σχολείο σας βρίσκεται σε περιοχή που κατά το παρελθόν
είχε προβλήματα με πλημμύρες; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

2...	 Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι εκδηλώνεται έντονη βροχόπτωση στην περιοχή σας, τι 
ενέργειες γίνονται την ώρα του μαθήματος:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
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3.	 Τι ενέργειες γίνονται κατά τη διάρκεια της πλημμύρας:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

Αν είστε μέσα στο σχολείο:
Εγκαταλείπετε υπόγειους χώρους και μετακινήστε σε ασφαλές υψηλό 
σημείο.

Αν βρίσκεστε στο προαύλιο ή έχετε μόλις σχολάσει:
Μπορείτε γρήγορα να διασχίσετε χείμαρρο πεζός/πεζή ή με αυτοκίνητο.

Μένετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.

Μένετε μέσα στο αυτοκίνητό σας, αν έχει ακινητοποιηθεί από την 
πλημμύρα.

Δεν πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Προσπαθείτε να βρείτε σταθερό έδαφος.

Αποφεύγετε νερά που ρέουν.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών (Πολιτική 
προστασία, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Δήμος κ.ά.).

Αποφεύγετε τα λιμνάζοντα νερά. Ενδέχεται να αποτελέσουν καλούς 
αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς κρύβουν υπόγεια καλώδια 
ή διαρροές από εγκαταστάσεις.

Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει, σταματάτε και 
αλλάζετε κατεύθυνση.

Πηγή εικόνας: Pixabay
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Μπορείτε να πάτε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει, δεν υπάρχει 
περίπτωση να ξαναπλημμυρίσουν άμεσα.

Η πλημμύρα δεν έχει τη δύναμη να μεταβάλει τα χαρακτηριστικά του 
δρόμου, των πεζοδρομίων κ.λπ.

Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη 
κλίση, λασπορροές κ.λπ.

Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους 
απορρίμματα, αντικείμενα και νεκρά ζώα.

Τρέχετε να βοηθήσετε τα συνεργεία διάσωσης.

Δεν πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και 
πτώσεις βράχων.

Ελέγχετε αν ο χώρος που βρίσκεστε κινδυνεύει από πτώση βράχων.

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

4.	 Τι μπορεί να συμβεί μετά την πλημμύρα:

Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο: ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

Πριν αρχίσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης: ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

Οι κίνδυνοι από την πλημμύρα υποχωρούν αμέσως μετά την απόσυρση 
των υδάτων.

Βεβαιώνεστε από τις Αρχές (μέσω των εκπαιδευτικών σας) ότι η περιοχή 
που βρίσκεται το σπίτι σας, αλλά και οι περιοχές που συναντάτε στη 
διαδρομή προς το σπίτι σας, είναι πλέον ασφαλείς, πριν φύγετε από το 
σχολείο.

Αναφέρετε στους εκπαιδευτικούς να κλείσουν την τροφοδοσία του 
ηλεκτρικού ρεύματος του σχολείου, ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει 
διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η παροχή νερού του σχολείου δε χρειάζεται να κλείσει.

 

5.	 Τι κάνετε κατά την αποκατάσταση των ζημιών:
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Περιεχόμενο της ιστοσελίδας:
https://ermis-f.eu/shedia-diaxeirishs-plhmhras/#link_tab-1564916069636-9
(σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο)
Σχέδιο Αντιμετώπισης Κινδύνων Πλημμύρας - Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων 
ERMIS-F

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Αν κατοικείτε σε περιοχή που κατά το παρελθόν είχε προβλήματα με πλημμύρες:
Σε περίπτωση που ενημερωθείτε για την εκδήλωση έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή σας:

● Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα και οι υδρορροές 
λειτουργούν κανονικά.

● Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους 
χώρους.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
Αν είστε μέσα σε κτίριο:

● Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο:

● Μη διασχίσετε χείμαρρο πεζή ή με αυτοκίνητο.
● Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
● Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί 

ή να πλημμυρίσει.
● Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο:

● Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να 
ξαναπλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες.
−	 η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών και τα 

νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων κ.λπ.
−	 εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση, 

λασπορροές κ.λπ.
−	 τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, 

αντικείμενα και νεκρά ζώα.
● Προσέξτε να μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.
● Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.
● Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πτώση βράχων.

Πλημμύρα στο σχολείο:  
«Προετοιμάζομαι!»

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
(για τον/την εκπαιδευτικό)
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Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει:
● Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος.
● Αποφύγετε νερά που ρέουν.
● Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει, σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση.
● Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά. Ενδέχεται να αποτελέσουν καλούς αγωγούς ηλεκτρικού 

ρεύματος, καθώς κρύβουν υπόγεια καλώδια ή διαρροές από εγκαταστάσεις.
● Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης:

● Θυμηθείτε ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την απόσυρση 
των υδάτων.

● Βεβαιωθείτε από τις Αρχές ότι η περιοχή που βρίσκεται το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας 
είναι πλέον ασφαλής και κατόπιν επιστρέψτε σε αυτήν, ειδικά αν έχει προηγηθεί εκκένωση.

● Κλείστε την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει 
διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

● Κλείστε την παροχή νερού, για το ενδεχόμενο βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

Για να εξετάσετε ένα κτήριο που έχει πλημμυρίσει:
● Φορέστε κλειστά παπούτσια, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς από αντικείμενα ή 

ανωμαλίες στο έδαφος που κρύβουν τα νερά.
● Εξετάστε τους τοίχους, τις πόρτες, τις σκάλες και τα παράθυρα.
● Εξετάστε τα δίκτυα του ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης.
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Επιζών / Survivor

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να κατανοήσουν τη σημασία της ετοιμότητας αντίδρασης σε έντονα καιρικά 
φαινόμενα.

•	 Να κατανοήσουν τη σημασία ύπαρξης σχεδίου αντιμετώπισης έντονων καιρικών 
φαινομένων.

•	 Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Τύπος δραστηριότητας:
Διασκεδαστικό κινητικό παιχνίδι εγρήγορσης
Οι παίκτες/τριες καλούνται να ανταποκριθούν σε οδηγίες προφύλαξης κάθε φορά που παρουσιάζεται 
ένα έντονο καιρικό φαινόμενο.

Διάρκεια:
1 διδακτική ώρα (20΄ λεπτά για το παίξιμο του παιχνιδιού και 20΄ για τον αναστοχασμό)

Υλικά:
Δε χρειάζονται

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Δεν απαιτείται

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Η άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 
και μπορεί να είναι κρίσιμης σημασίας για την ελαχιστοποίηση  των επιπτώσεων.
Η αίσθηση της συνεργασίας με την ομάδα και της αλληλεγγύης προς τις αδύναμες ομάδες 
(ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, άνθρωποι μειωμένης κινητικότητας κ.λπ.) μειώνει τις επιπτώσεις του 
φαινομένου.
Ας δούμε, τι θα κάναμε εμείς;

Ανάπτυξη δραστηριότητας: 
Α. Ζητάμε από τους/τις παίκτες/τριες να συγκεντρωθούν στο κέντρο της αίθουσας ή της αυλής.
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Β. Εξηγούμε τους κανόνες του παιχνιδιού:
Ο/Η εκπαιδευτικός - εμψυχωτής/τρια στη διάρκεια του παιχνιδιού ανακοινώνει με δυνατή φωνή 4 
διαφορετικά ακραία καιρικά φαινόμενα π.χ. πλημμύρα, ανεμοστρόβιλος, πυρκαγιά, καύσωνας. Οι 
παίκτες/τριες στο άκουσμα του φαινομένου:
• Εάν υπάρχει πλημμύρα, πρέπει να μπουν σε μια φανταστική βάρκα και να προσποιηθούν πως 
κάνουν κουπί. Στη βάρκα πρέπει να μπουν τόσα άτομα όσα ανακοινώνει κάθε φορά ο/η 
εκπαιδευτικός - εμψυχωτής/τρια. Για παράδειγμα, εάν ο/η εκπαιδευτικός - εμψυχωτής/τρια 
ανακοινώσει «πλημμύρα... 4» σε κάθε βάρκα μπαίνουν 4 άτομα, ή άλλη φορά «πλημμύρα... 3» σε 
κάθε βάρκα μπαίνουν 3 άτομα.
• Εάν υπάρχει ανεμοστρόβιλος, πρέπει να ενώσουν σταυρωτά τα χέρια τους. Για παράδειγμα, εάν 
ο/η εκπαιδευτικός - εμψυχωτής/τρια ανακοινώσει «ανεμοστρόβιλος... 3», 3 άτομα ενώνουν τα 
χέρια τους, ή άλλη φορά «ανεμοστρόβιλος... 2», 2 άτομα ενώνουν τα χέρια τους.
• Εάν υπάρχει πυρκαγιά, πρέπει να τρέξουν σε κατεύθυνση αντίθετη από την εκδήλωση της φωτιάς. 
Ο/Η εκπαιδευτικός - εμψυχωτής/τρια ανακοινώνει «φωτιά» και δείχνει το σημείο εκδήλωσης της 
φωτιάς: Οι παίκτες/τριες τρέχουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
• Εάν υπάρχει καύσωνας, πρέπει να σκύψουν στο έδαφος και με τα χέρια να καλύψουν το κεφάλι, 
σαν να κρύβονται από τον ήλιο. Ο/Η εκπαιδευτικός - εμψυχωτής/τρια ανακοινώνει «καύσωνας»: 
Οι παίκτες/τριες σκύβουν στο έδαφος και με τα χέρια καλύπτουν το κεφάλι.

Γ. Ξεκινάει το παιχνίδι!
Ο/Η εκπαιδευτικός - εμψυχωτής/τρια ανακοινώνει τα διάφορα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι 
παίκτες/τριες προσπαθούν να εφαρμόσουν τις οδηγίες που τους δίνονται. Προσπαθούμε οι οδηγίες 
να ποικίλουν από γύρο σε γύρο.
Οι παίκτες/τριες που ολοκληρώνουν τελευταίοι/ες τις ατομικές (π.χ. πυρκαγιά ή καύσωνας), 
ή δεν ολοκληρώνουν τις ομαδικές (π.χ. πλημμύρα ή ανεμοστρόβιλος) ενέργειες (π.χ. γιατί δεν 
συμπλήρωσαν ομάδα με τον απαιτούμενο αριθμό μελών), βγαίνουν από το παιχνίδι και σταματούν 
να συμμετέχουν. 
Ο αριθμός των παικτών/τριών γίνεται ολοένα και μικρότερος.
Συνεχίζουμε μέχρι να μείνει 1 άτομο που είναι και «επιζών» ή “survivor”!

Αναστοχασμός:
Ομαδική συζήτηση, με τη διευκόλυνση από τον/την εκπαιδευτικό - εμψυχωτή/τρια: 
• Πόσο εύκολο ή δύσκολο σας φάνηκε το παιχνίδι;
• Έχετε βιώσει ποτέ κάτι ανάλογο στην πραγματική ζωή σας; Μήπως αυτό που συνέβη σε αυτή τη 
δραστηριότητα μοιάζει με τον πραγματικό κόσμο; Πώς;
Τα παιδιά αναφέρουν τυχόν πρόσφατα σχετικά συμβάντα ή συμβάντα, που για κάποιο λόγο τους 
είναι γνώριμα.
• Πώς αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού; Τι σκέψεις σας γέννησε; 
Τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τι ήταν αυτό που τους οδήγησε εκτός παιχνιδιού 
(π.χ. δεν πρόσεξα όταν δινόταν η οδηγία, δεν πρόλαβα να συνεννοηθώ με τους/τις συμμαθητές/
τριές μου όταν έπρεπε να κάνουμε κάτι ομαδικά, ο χρόνος ήταν πιεστικός κ.λπ.) και βγάζουν τα 
πρώτα συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις (π.χ. να ενημερώνονται 
για το συμβάν και την εξέλιξή του, να ακολουθούν τις οδηγίες που ανακοινώνουν οι Υπεύθυνες 
Αρχές κ.λπ.) 
• Πώς αντέδρασε η ομάδα σας ή εσείς ατομικά; Γιατί συνέβη αυτό;
Τι στρατηγική ακολουθήσατε για να ανταπεξέλθετε; 
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Ποιοι είναι οι «αδύναμοι» σε τέτοια συμβάντα; 
Ποιος πρέπει να νοιαστεί για αυτούς;
Διαθέτει η πόλη μας ή το σχολείο μας σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τέτοια συμβάντα; 
Αν δεν γνωρίζουμε, μπορούμε να το διερευνήσουμε και εφόσον υπάρχει, να το μελετήσουμε ως 
επέκταση της δραστηριότητας.
• Ποια βήματα θα μπορούσαν να γίνουν στην κοινότητα/σχολείο/πόλη μας για να αντιμετωπίσουμε 
τέτοια ζητήματα;
Οι μαθητές/τριες επισημαίνουν τα σημαντικά ζητήματα για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, 
κι εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον για επέκταση, ζητούν τη συνεργασία των Αρμόδιων Φορέων για 
τη σύνταξη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα: 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου (2020), Εκπαιδευτικά 
Παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή https://kpekordeliou.wixsite.com/gamesclimatechange

Λέξεις - κλειδιά:
ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, προστασία, σχεδιασμός, πρόληψη

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
Χρυσούλα Αθανασίου, Γιώργος Υφαντής, Γιώργος Σλαυκίδης, Κώστας Στυλιάδης, Νικολέτα Ριφάκη
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Βιώνω την εξέλιξη του 
πλημμυρικού φαινομένου

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και σε ομάδες γενικού 
πληθυσμού.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
•	 Να συνεργαστούν στο πλαίσιο της διεργασίας της ομάδας.
•	 Να αντιληφθούν τα ιδιαίτερα στοιχεία της έναρξης, της κορύφωσης και της λήξης 

του πλημμυρικού φαινομένου.

Τύπος δραστηριότητας:
Bιωματικές ασκήσεις

Διάρκεια:
1 διδακτική ώρα περίπου για κάθε άσκηση

Υλικά για την 3η Άσκηση:
•	 Σκληρά χαρτόνια, όσα και τα μέλη της ομάδας, σε μέγεθος Α3 (αφισέτες), διπλωμένα στο 

κάτω μέρος ώστε να δημιουργούν στήριγμα για να στέκονται όρθια.
•	 Κολλημένη ή εκτυπωμένη στην μπροστινή πλευρά κάθε αφισέτας μια διαφορετική εικόνα 

από τις φάσεις εξέλιξης του πλημμυρικού φαινομένου. Προτείνεται οι θεματικές των 
εικόνων να κατανεμηθούν στις παρακάτω φάσεις: πριν την έναρξη (στιγμές ηρεμίας), η 
αρχή του φαινομένου, κατά τη διάρκεια - εξέλιξή του, η κορύφωση, η λήξη του 
φαινομένου και η αποκατάσταση.

•	 Σημειωματάρια όσα και τα μέλη της ομάδας, μολύβια, στυλό, γόμες

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Δε χρειάζεται κάποια προετοιμασία για την ομάδα.

Στάδια υλοποίησης: 
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Συζήτηση που αφορά σε ένα πλημμυρικό γεγονός ή σε επίκαιρο συμβάν.

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
Το μικρό αυτό πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) βιωματικές ασκήσεις που μπορεί να 
υλοποιηθούν ως πακέτο, όπως προτείνεται εδώ, αλλά και μεμονωμένα η κάθε μία άσκηση. Αφορά 
στην αναμονή, στην έναρξη και υποδοχή του πλημμυρικού φαινομένου, στην εξέλιξη και κορύφωσή 
του. Αφορά, επίσης, στην αποκατάσταση μετά το φυσικό γεγονός που τα μέλη μιας κοινότητας έχουν 
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μόλις βιώσει. Το σώμα εκπαιδεύεται μέσα από την κίνηση, ώστε να έχει την καλύτερη ανταπόκριση 
στη «στιγμή», με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.
Ο/Η εμψυχωτής/τρια έχει τη δυνατότητα να επιστρέφει σε κάθε άσκηση αν το κρίνει αναγκαίο για 
την πορεία της ομάδας.

Γενικές οδηγίες:
1. Η ομάδα συγκεντρώνεται σε κύκλο.
2. Ο/Η εμψυχωτής/τρια δίνει σαφείς - ολιγόλογες οδηγίες (καθώς το δυνατό σημείο κάθε 
άσκησης είναι το βίωμα) σχετικές με την κάθε άσκηση.

3. Τα μέλη της ομάδας την υλοποιούν.
4. Συγκεντρώνονται ξανά σε κύκλο. Εκεί καταθέτουν - μοιράζονται την εμπειρία τους από τη
διεργασία της άσκησης: Αναφέρουν συναισθήματα στην αρχή, κατά τη διάρκεια της
άσκησης και στο τέλος της. Επίσης, σημειώνουν δύσκολες στιγμές και έντονα σημεία κατά 
την εκτέλεσή της.

5. Ο/Η εμψυχωτής/τρια «κλείνει» τη συνάντηση της ομάδας και δίνει πληροφορίες για την 
επόμενη συνάντησή τους, τους ευχαριστεί για τη συνεργασία, τους αποχαιρετά.

Αναστοχασμός:
Στο τέλος κάθε άσκησης τα μέλη της ομάδας εκφράζονται για το τι βίωσαν και πώς στη διάρκεια 
των ασκήσεων.
Αφουγκράζονται αυτά που χρειάζεται να γίνουν «τη στιγμή» αναφορικά με την ενσυναίσθηση ενός 
τέτοιου γεγονότος.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
• Αρχοντάκη, Ζ. - Φιλίππου, ∆. (2003), 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση, Καστανιώτης, 

Αθήνα
• Καμαρινού, Δ. (1999), Βιωματική μάθηση στο σχολείο, Άνευ Εκδότη
• Μακέλη, Γρ. (2007), Ας δουλέψουμε μαζί, η λειτουργία της Ομάδας - η δουλειά με την Ομάδα, 

ΥΠΕΠΘ & ΚΠΕ Μακρινίτσας, Μακρινίτσα
• Μακέλη, Γρ. (2009), Βιωματικές Ασκήσεις για δουλειά με την Ομάδα, ΥΠΕΠΘ & ΚΠΕ Μακρινίτσας, 

Μακρινίτσα
• Πλημμυρικά φαινόμενα - Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας:

https://www.fireservice.gr/el/-/odegies-gia-ten-antimetopise-plemmyrikon-phainomen-1
• Πλημμύρες - Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

https://www.civilprotection.gr/el/plimmyres

Λέξεις - κλειδιά:
έκθεση, σώμα, κίνηση, μέλος ομάδας, συναίσθημα, πλημμύρα, εκπαίδευση, αντιμετώπιση

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Μακέλη Γραμματή, Προϊσταμένη ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μακρινίτσας
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Σημεία που διευκολύνουν την πορεία και την ολοκλήρωση των βιωματικών ασκήσεων

Ο χώρος: οι συναντήσεις γίνονται σε χώρο όπου τα καθίσματα μπορεί να μεταφερθούν σε μια 
πλευρά, ώστε η ομάδα να «κινηθεί» με άνεση. Στην περίπτωση που αυτό είναι εφικτό τα καθίσματα, 
όσα και τα μέλη της ομάδας, σε σχήμα κύκλου, είναι τοποθετημένα σε σταθερό σημείο, ώστε τα 
μέλη να επιστρέφουν εκεί μετά το τέλος της άσκησης και να συζητάνε την εμπειρία τους από αυτό 
ή αυτά που μόλις βίωσαν.

Ο αριθμός των μελών: η παράμετρος αυτή σχετίζεται με δύο άλλες, αυτή του χώρου και αυτή του 
χρόνου. Στην περίπτωση που ο/η εμψυχωτής/τρια δεν έχει τη δυνατότητα να «κλείσει» την ομάδα 
με σταθερό και συγκεκριμένο αριθμό μελών, έχει να σκεφθεί ότι στον χώρο και στον χρόνο κάθε 
συνάντησης της ομάδας θα πρέπει να «χωράνε»:

•	 η κίνηση και η έκφραση κάθε μέλους χωριστά
•	 η κίνηση και η έκφραση των ζευγαριών της ομάδας (όταν η ομάδα δουλεύει σε ζευγάρια)
•	 η κίνηση και η έκφραση των μικρών ομάδων μέσα στην ομάδα (όταν η ομάδα χωρίζεται 

σε μικρότερες ομάδες)

Ο ήχος: Στην περίπτωση που χρειάζεται να ακουστεί στη διάρκεια της άσκησης, μπορεί να 
προέρχεται από:

•	 παλαμάκια
•	 μουσική από κινητό τηλέφωνο
•	 μουσικό όργανο αυτοσχέδιο ή μη κ.ά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βιώνω την εξέλιξη του 
πλημμυρικού φαινομένου
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Άσκηση 1η - Ανισόρροπες ισορροπίες
Ο/Η εμψυχωτής/τρια απευθύνεται στην ομάδα:

•	 Ελάτε να κάνουμε έναν κύκλο.
•	 Θα μιλήσουμε για το φαινόμενο της πλημμύρας. Θα δώσουμε σημασία στο σώμα 

μας, στην κίνησή μας, αλλά και στον λόγο. Ξεκινάμε με περπατήματα:
- Περπατάμε ξέγνοιαστα
- Περπατάμε βιαστικά 
- Περπατάμε πολύ αργά 
- Περπατάμε γρήγορα

•	 Ακούμε έναν (1) ήχο.
«Παγώνουμε»: μένουμε ακίνητοι στη στάση του σώματος και στην έκφραση του προσώπου που 
είχαμε τη στιγμή που ακούσαμε τον θόρυβο.
Ακούμε δύο (2) ήχους (ίδιους με τον προηγούμενο, συνεχόμενους).
«Ξεπαγώνουμε».
Προχωράμε: 

- Στην άσφαλτο
- Σε δρόμο με χώμα
- Σε λάσπη

•	 Ήχος, «παγώνουμε», διπλός ήχος, «ξεπαγώνουμε».
Προχωράμε: 

- Σε βότσαλα στην άκρη της θάλασσας
- Μέσα στη θάλασσα με βότσαλα και το νερό πάνω απ’ τον αστράγαλο
- Μέσα στη θάλασσα με βότσαλα και το νερό πάνω απ’ το γόνατο 

•	 Ήχος, «παγώνουμε», διπλός ήχος, «ξεπαγώνουμε».
Περπατάμε, νύχτα, χωρίς φως:

- Με βροχή 
- Με καταιγίδα (άνεμο και δυνατή βροχή)
- Πέφτουμε σε χαντάκι με νερό μέχρι τη μέση μας
- Περπατάμε στο χαντάκι δίπλα από άλλους με μία νάιλον σακούλα στο στόμα με έγγραφα 

του σπιτιού
- Κρατάμε έναν μπόγο με είδη πρώτης ανάγκης πάνω στο κεφάλι μας με τα δύο χέρια
- Κρατάμε αγκαλιά ένα τρομαγμένο παιδί
- Προσπαθούμε να στηριχτούμε στον διπλανό μας και να προχωρήσουμε μαζί
- Προσπαθούμε να στηριχτούμε σε δύο (2) άτομα και να προχωρήσουμε μαζί
- Ένα (1) άτομο προσπαθεί να στηριχτεί πάνω μας για να προχωρήσει
- Δύο (2) άτομα προσπαθούν να στηριχτούν πάνω μας για να προχωρήσουν

•	 Ήχος, «παγώνουμε», διπλός ήχος, «ξεπαγώνουμε».
Κινούμε ελεύθερα χέρια και πόδια.

•	 Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία.
•	 Ελάτε να κάνουμε έναν κύκλο, με τα καθίσματά μας, να συζητήσουμε γι’ αυτό που 

μόλις βιώσαμε.
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Ενδεικτικά θέματα για συζήτηση:
•	 Πώς νιώσατε με τη συνεχή έκθεση στον χώρο;
•	 Πώς νιώσατε στο ξεκίνημα και πώς στο τέλος της άσκησης;
•	 Σε ποια σημεία νιώσατε άνετα;
•	 Σε ποια σημεία νιώσατε άβολα;
•	 Πώς νιώσατε τη στιγμή που προσπαθήσατε να στηριχτείτε σε ένα άλλο άτομο;
•	 Πώς νιώσατε τη στιγμή που προσπαθήσατε να στηριχτείτε σε δύο άτομα;
•	 Πώς νιώσατε τη στιγμή που προσπάθησε να στηριχτεί σε ‘σας ένα άλλο άτομο; 
•	 Πώς νιώσατε τη στιγμή που προσπάθησαν να στηριχτούν σε ‘σας δύο άτομα;
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Άσκηση 2η - Απρόσωπη συνεργασία
Ο/Η εμψυχωτής/τρια απευθύνεται στην ομάδα:

•	 Ελάτε, όλη η ομάδα, να κάνουμε έναν κύκλο.
• Σ΄ ένα τυχαίο σημείο του κύκλου, ανάμεσα σε δύο άτομα, αφήνουμε μεγαλύτερη 

απόσταση από αυτή που υπάρχει στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Δημιουργούμε ένα 
ημικύκλιο με αρχή και τέλος. Στρεφόμαστε προς τη δεξιά του κατεύθυνση. Στη φορά 
αυτή βαδίζουμε ελεύθερα.

Ο/Η εμψυχωτής/τρια δίνει οδηγίες στην ομάδα:
•	 Το πρώτο άτομο του ημικύκλιου, ενώ η ομάδα συνεχίζει να βαδίζει, κάνει μία κίνηση 

που χρειάζεται να κάνουμε πριν ξεκινήσει το πλημμυρικό φαινόμενο για να το 
βιώσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Επαναλαμβάνει την κίνησή του συνεχίζοντας 
να βαδίζει στη φορά του ημικύκλιου.

•	 Το δεύτερο άτομο αντιγράφει την κίνηση από το πρώτο, βαδίζοντας στο ημικύκλιο. Το 
τρίτο άτομο αντιγράφει την κίνηση από το δεύτερο, βαδίζοντας στο ημικύκλιο κ.ο.κ.

•	 Κάθε μέλος του κύκλου κάνει την κίνησή του μόνο όταν την αντιγράψει, από το άτομο 
που είναι ακριβώς μπροστά του, συνεχίζοντας να βαδίζει στη φορά του ημικύκλιου.

•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια λέει «αλλαγή» και το πρώτο άτομο πηγαίνει στο τέλος του 
ημικύκλιου. Πρώτος/η γίνεται ο δεύτερος/η που κάνει τη δική του/της κίνηση που 
χρειάζεται να κάνουμε πριν ξεκινήσει το πλημμυρικό φαινόμενο για να το βιώσουμε 
με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το άτομο που είναι τώρα δεύτερο αντιγράφει την κίνηση 
από το πρώτο. Αυτό που είναι τώρα τρίτο, αντιγράφει την κίνηση από το δεύτερο 
κ.ο.κ.   

•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια στέλνει στην ομάδα ένα ηχητικό μήνυμα και τα μέλη της ομάδας 
«παγώνουν».

•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια στέλνει στην ομάδα δύο ηχητικά μηνύματα, όμοια με το 
προηγούμενο, συνεχόμενα. Τα μέλη της ομάδας «ξεπαγώνουν», κάνουν μεταβολή 
και κινούνται με ελεύθερο βάδισμα στην αντίθετη φορά του ημικύκλιου.

Ο/Η εμψυχωτής/τρια δίνει οδηγίες στην ομάδα:
•	 Το πρώτο άτομο του ημικύκλιου, ενώ η ομάδα συνεχίζει να βαδίζει, κάνει μία κίνηση 

που χρειάζεται να κάνουμε όταν το πλημμυρικό φαινόμενο βρίσκεται στην κορύφωσή 
του για να το βιώσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Επαναλαμβάνει την κίνησή του 
συνεχίζοντας να βαδίζει στη φορά του ημικύκλιου.

•	 Το δεύτερο άτομο αντιγράφει την κίνηση από το πρώτο, βαδίζοντας στο ημικύκλιο. Το 
τρίτο άτομο αντιγράφει την κίνηση από το δεύτερο, βαδίζοντας στο ημικύκλιο κ.ο.κ.

•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια λέει «αλλαγή» και το πρώτο άτομο πηγαίνει στο τέλος του 
ημικύκλιου. Πρώτος/η γίνεται ο δεύτερος/η που κάνει τη δική του/της κίνηση που 
χρειάζεται να κάνουμε όταν το πλημμυρικό φαινόμενο βρίσκεται στην κορύφωσή 
του για να το βιώσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το άτομο που είναι τώρα δεύτερο 
αντιγράφει την κίνηση από το πρώτο. Αυτό που είναι τώρα τρίτο, αντιγράφει την 
κίνηση από το δεύτερο κ.ο.κ.
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•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια στέλνει στην ομάδα ένα ηχητικό μήνυμα και τα μέλη της ομάδας 
«παγώνουν».

•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια στέλνει στην ομάδα δύο ηχητικά μηνύματα, όμοια με το 
προηγούμενο, συνεχόμενα. Τα μέλη της ομάδας «ξεπαγώνουν», κάνουν μεταβολή 
και κινούνται με ελεύθερο βάδισμα στην αντίθετη φορά του ημικύκλιου.

Ο/Η εμψυχωτής/τρια δίνει οδηγίες στην ομάδα:
•	 Το πρώτο άτομο του ημικύκλιου, ενώ η ομάδα συνεχίζει να βαδίζει, κάνει μία κίνηση 

που χρειάζεται να κάνουμε όταν το πλημμυρικό φαινόμενο βρίσκεται στη λήξη του
για να βιώσουμε την επιστροφή στην κανονικότητα με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Επαναλαμβάνει την κίνησή του συνεχίζοντας να βαδίζει στη φορά του ημικύκλιου.

•	 Το δεύτερο άτομο αντιγράφει την κίνηση από το πρώτο, βαδίζοντας στο ημικύκλιο. Το 
τρίτο άτομο αντιγράφει την κίνηση από το δεύτερο, βαδίζοντας στο ημικύκλιο κ.ο.κ.

•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια λέει «αλλαγή» και το πρώτο άτομο πηγαίνει στο τέλος του 
ημικύκλιου. Πρώτος/η γίνεται ο δεύτερος/η που κάνει τη δική του/της κίνηση που 
χρειάζεται να κάνουμε όταν το πλημμυρικό φαινόμενο βρίσκεται στη λήξη του για να 
βιώσουμε την επιστροφή στην κανονικότητα με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το άτομο που 
είναι τώρα δεύτερο αντιγράφει την κίνηση από το πρώτο. Αυτό που είναι τώρα τρίτο, 
αντιγράφει την κίνηση από το δεύτερο κ.ο.κ.

•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια στέλνει στην ομάδα ένα ηχητικό μήνυμα και τα μέλη της ομάδας 
«παγώνουν».

•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια στέλνει στην ομάδα δύο ηχητικά μηνύματα, όμοια με το 
προηγούμενο, συνεχόμενα. Τα μέλη της ομάδας «ξεπαγώνουν», κάνουν μεταβολή 
και κινούνται με ελεύθερο βάδισμα στην αντίθετη φορά του ημικύκλιου.

•	 Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία.
•	 Ελάτε να κάνουμε έναν κύκλο, με τα καθίσματά μας, να συζητήσουμε γι’ αυτό που 

μόλις βιώσαμε.

Ενδεικτικά θέματα για συζήτηση:
•	 Τι σκεφτήκατε στην αρχή της άσκησης;
•	 Τι σκεφτήκατε στην πορεία και στην εξέλιξή της;
•	 Τι σκεφτήκατε στο τέλος της άσκησης;
•	 Πώς νιώσατε με τη συνεχή έκθεση στον χώρο;
•	 Αν έχετε ζήσει γεγονός φυσικής καταστροφής, ποιο σημείο θυμάστε έντονα;
•	 Τι πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει στη θετική εξέλιξη (λιγότερες καταστροφές σε 

ανθρώπινες ζωές ή/και σε υλικά αγαθά);
•	 Τι πιστεύετε ότι μπορεί να φέρει προβλήματα, όταν αντιμετωπίζουμε ανάλογα γεγονότα;
•	 Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα, η άσκηση αυτή να γινόταν στο καθιστικό του σπιτιού κάποια 

χειμωνιάτικα βράδια, ή/και μερικές καλοκαιρινές βραδιές στην αυλή με όλη την οικογένεια, 
και γιατί όχι φίλους ή/και γείτονες, ώστε στην έναρξη ενός πλημμυρικού φαινομένου να 
υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση;
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Σχόλια:
1. Η άσκηση αυτή ανήκει στον κορμό των ασκήσεων που «δουλεύουν» θέματα, όπως η πειθαρχία, 
η εμπιστοσύνη, η συνεργασία.

2. Η εικόνα της πλάτης του ατόμου που βρίσκεται μπροστά από κάποιο άλλο νοηματοδοτεί τις 
στιγμές της έξαρσης του φαινομένου, όπου τα πρόσωπα δε φαίνονται γιατί:

•	 Είναι ενδεχόμενα βράδυ
•	 Έχει ενδεχόμενα κοπεί το ρεύμα
•	 Τα άτομα φοράνε κουκούλες για προστασία από τη βροχή
•	 Η φωνή ενδεχόμενα δεν ακούγεται από τον δυνατό αέρα
•	 Καθένας κοιτάζει μπροστά του για να δει που πατάει σ’ ένα έδαφος, ενδεχόμενα, 

γεμάτο με φερτά υλικά

3. Το σημείο επαφής είναι η κίνηση.
Βιώνοντας την άσκηση αυτή αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να εστιάσουμε στην 
κίνηση του ατόμου που είναι μπροστά μας/κοντά μας και χρειάζεται να έχουμε στενότερη συνεργασία 
«τη στιγμή». Το μάτι μας «φεύγει» προς το πρώτο άτομο που είναι στην αρχή του ημικύκλιου, 
αλλάζει πιο γρήγορα κίνηση και «τη στιγμή» μπορεί να έχει διαφορετική αντμετώπιση. 

4. Για την καλύτερη επιτυχία της άσκησης είναι θετικό να υπάρχει γρήγορη ροή. Ο/Η εμψυχωτής/
τρια με τη λέξη «αλλαγή» δίνει τη δυνατότητα να περάσουν περισσότερα άτομα από τη θέση του 
πρώτου και η ομάδα έχει τη δυνατότητα να βιώσει περισσότερες κινήσεις.

5. Στην περίπτωση που τα άτομα είναι αρκετά, είναι θετικό να δημιουργούνται περισσότεροι 
κύκλοι, ώστε τα μέλη της ομάδας να βρίσκονται 2-3 φορές στην πρώτη θέση και να γίνονται, με 
τον τρόπο αυτό, αρκετές κινήσεις.
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Άσκηση 3η - Η ιστορία της πλημμύρας
•	 Στο έδαφος έχουμε βάλει διάσπαρτα τις αφισέτες με την πλευρά που είναι η εικόνα,

να ακουμπάει στο πάτωμα. 
* Οι εικόνες μπορεί να προέρχονται από προσωπικό αρχείο, έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο ή σκηνές από βίντεο.

Δείγμα αφισέτας σε οπίσθια και πλάγια όψη

Ο/Η εμψυχωτής/τρια απευθύνεται στην ομάδα:
•	 Ελάτε, όλη η ομάδα, να κάνουμε έναν κύκλο.
•	 Ας προχωρήσουμε ελεύθερα στον χώρο, κάνοντας ο/η καθένας/μία τις κινήσεις που 

θεωρεί ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει στη διάρκεια της πλημμύρας.

•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια στέλνει στην ομάδα ένα ηχητικό μήνυμα και τα μέλη της ομάδας 
«παγώνουν».

•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια στέλνει στην ομάδα δύο ηχητικά μηνύματα, όμοια με το 
προηγούμενο, συνεχόμενα. Τα μέλη της ομάδας «ξεπαγώνουν» και κάθε μέλος 
παίρνει από το πάτωμα την αφισέτα που είναι πιο κοντά του και όλη η ομάδα κάθεται 
σε κύκλο.

•	 Καθένας/μία κρατάει την αφισέτα του/της με την εικόνα προς τα έξω, ώστε να τη 
βλέπουν όλοι/ες.

•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια λέει ότι υπάρχει χρόνος 2-3 λεπτά, ώστε να κάνουν μία πρώτη 
«ανάγνωση» με το βλέμμα τους όλες τις εικόνες.

• Τότε μπορούν να σηκωθούν από τη θέση τους και να πάνε να καθίσουν ανάμεσα σε
εκείνες τις αφισέτες, όπου η δική τους αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και 
προηγούμενη της επόμενης. Οι εικόνες αρχίζουν να μπαίνουν σε σειρά, ώστε να
«διηγούνται» την ιστορία της πλημμύρας: Πριν την έναρξη (στιγμές ηρεμίας), την
αρχή του φαινομένου, κατά τη διάρκεια - εξέλιξή του, την κορύφωση, τη λήξη του 
φαινομένου και την αποκατάσταση.

513



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

•	 Ο/Η εμψυχωτής/τρια δίνει επιπλέον χρόνο για μία δεύτερη ή/και τρίτη «ανάγνωση» 
των εικόνων, ώστε να μην υπάρχουν άλλες μετακινήσεις.

•	 Στη συνέχεια το άτομο που έχει την πρώτη εικόνα λέει μια πρόταση που αφορά στην 
αφισέτα του. Το δεύτερο άτομο συμπληρώνει λέγοντας μία πρόταση για τη δική του 
αφισέτα κ.ο.κ. Κάποιο μέλος ή ο/η εμψυχωτής/τρια καταγράφει τις προτάσεις. Με 
αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται η ιστορία του πλημμυρικού φαινομένου.

Εξέλιξη - Παραλλαγή της άσκησης:
1. Η ομάδα χωρίζεται σε μικρές υποομάδες ή ζευγάρια. Επιλέγουν μία διαφορετική αφισέτα. 
Επεξεργάζονται την εικόνα:

•	 Γράφουν κείμενο 
•	 Γράφουν διαλόγους
•	 Γράφουν ποίηση
•	 Σκιτσάρουν
•	 Ζωγραφίζουν

2. Η ομάδα χωρίζεται σε μικρές υποομάδες ή ζευγάρια. Επιλέγουν μία διαφορετική αφισέτα. Δίνουν 
τη δική τους «ερμηνεία» της εικόνας, χωρίς λόγο, μόνο με κίνηση ή/και ήχο (παντομίμα).
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Κατάλογος για τις ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά το πλημμυρικό φαινόμενο σε σχολικές μονάδες

Η παρούσα είναι πρόταση για σχέδιο αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων σε σχολεία. 
Οπωσδήποτε είναι ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου 
Παιδείας να κάνουν ένα γενικό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών στα σχολεία.

Δίνει τη δυνατότητα της έναρξης συζητήσεων για την κωδικοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών. 
Η λίστα ενεργειών μπορεί να συζητηθεί σε κάθε επίπεδο: μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων, παιδιών. 
Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και σε επίπεδο γενικότερης οργάνωσης της εκπαιδευτικής 
κοινότητας για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Αυτό απαιτεί απόλυτη ενεργοποίηση όλων 
των μελών της κοινότητας, καθώς και λεπτομερή σχεδιασμό των ενεργειών, που αυτή η λίστα δίνει 
τη δυνατότητα να οργανωθούν.

Έγινε;  Σε κατάλληλη στιγμή Έγινε; 

Ενημέρωση εκπαιδευτικών και 
γονέων για το ιστορικό πλημμυρών 
(σχολείου/περιοχής), το σχέδιο του 
Δήμου και του Σχολείου - Συντονισμός 
με ανάθεση ρόλων και συνεργασία με 
τους Αρμόδιους Φορείς. 

Κλείσιμο παροχών ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού. 

Δημιουργία ή επικαιροποίηση λίστας 
επαφών εκτάκτων αναγκών και 
στοιχείων επικοινωνίας για την επαφή 
με τους γονείς - κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο, π.χ. Μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (E-mail), Εφαρμογές 
μηνυμάτων (π.χ. Viber), 112 κ.λπ. 

Μεταφορά ηλεκτρικών συσκευών σε 
ασφαλέστερα σημεία, όπως για 
παράδειγμα σε κάποιον όροφο. 

Ενέργειες πριν την πλημμύρα Ενέργειες κατά την πλημμύρα 

ΣΣΣχχχέέέδδδιιιοοο   τττοοουυυ   

..................................................................

(((πππόόόλλληηη)))   ...........................................   γγγιιιααα   τττηηηννν   

αααννντττιιιμμμεεετττώώώπππιιισσσηηη   πππλλληηημμμμμμυυυρρριιικκκώώώννν   φφφαααιιινννοοομμμέέένννωωωννν   Προσθέστε το σήμα
του σχολείου 
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Δημιουργία ή επικαιροποίηση λίστας 
επαφών με Υπηρεσίες και Αρμόδιους 
Φορείς (Πολιτική Προστασία - 
Πυροσβεστική - Αστυνομία - ΔΕΗ - 
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίας - ΕΚΑΒ -
Νοσοκομεία κ.λπ.). 

Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα 
(ασανσέρ). 

Δημιουργία σχεδιαγράμματος 
δρόμων ασφαλείας και σημείων 
παραλαβής μαθητών/τριών σε 
περίπτωση εκκένωσης. 

Επικοινωνία με τους γονείς - 
κηδεμόνες για συντονισμό ενεργειών 
για παραλαβή μαθητών/τριών, αν 
χρειάζεται, ή ενημέρωση για 
παραμονή στο σχολείο. 

Υπολογισμός μέγιστου ύψους 
πλημμύρας την τελευταία 
εκατονταετία στην περιοχή του 
σχολείου. 

Έλεγχος των γύρω δρόμων από 
εκπαιδευτικούς σε περίπτωση 
εκκένωσης σχολείου. 

Εγκατάσταση ντουλαπιών με κλειδί σε 
ψηλά σημεία για ευαίσθητα και 
πολύτιμα αντικείμενα. 

Μεταφορά ευαίσθητων αντικειμένων 
σε ασφαλή σημεία, όπως σε ράφια - 
ντουλάπια κάποιου ορόφου. 

Ανάθεση σε ηλεκτρολόγο να 
τοποθετήσει τις ηλεκτρικές πρίζες, 
ασφάλειες και καλωδιώσεις πιο ψηλά 
από το μέγιστο ύψος πλημμύρας την 
τελευταία εκατονταετία. 

Έγινε; 

Στεγάνωση αιθουσών, ιδίως στα 
υπόγεια, όπου υπάρχουν 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Κλείσιμο σχολείου μέχρι να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες ελέγχου και 
αποκατάστασης. 

Αγορά αντλίας για απομάκρυνση 
νερών μετά την πλημμύρα - Αγορά 
γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος για 
την τροφοδοσία της αντλίας. 

Καθαρισμός και απολύμανση των 
αντικειμένων που ήρθαν σε επαφή με 
το ρυπασμένο νερό της πλημμύρας. 

Σχεδιάγραμμα θέσης των γενικών 
διακοπτών παροχών αερίου - 
ηλεκτρικού ρεύματος - νερού. 

Καταγραφή ζημιών, ενημέρωση της 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αίτημα 
για αποκατάσταση των ζημιών. 

Προμήθεια, μέσω της Σχολικής 
Επιτροπής, ατομικών μέσων 
προστασίας για πλημμύρες (κράνη 
κεφαλής, λευκά γυαλιά ασφαλείας, 
γάντια, αδιάβροχα, μπότες) για 
τους/τις εκπαιδευτικούς προκειμένου 
να γίνει ο έλεγχος δρόμων που θα 
απομακρυνθούν τα παιδιά. 

Έλεγχος από εξειδικευμένο 
προσωπικό των 
ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (ηλεκτρικού 
ρεύματος, αερίου, νερού,  
αποχέτευσης και θέρμανσης - 
κλιματισμού). 

Πραγματοποίηση εξέτασης της 
ασφάλειας του σχολείου, αλλά και της 
επάρκειάς του, για φαινόμενα 
πλημμύρας, λόγω της κατασκευής και 
της χρονολογίας οικοδόμησής του, 
προκειμένου να αναβαθμιστούν οι 
υποδομές πάντα σε συνεργασία με
τον Δήμο. 

Έλεγχος για πιθανά επικίνδυνα υλικά 
που διέρρευσαν κατά τη διάρκεια της 
πλημμύρας. 

Ενέργειες μετά την πλημμύρα 
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Εύρεση των σχεδίων των κτηρίων, 
ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, 
απευθυνόμαστε σε αρμόδιες 
υπηρεσίες (Ο.Σ.Κ.). 

Έλεγχος για διάφορα τρωκτικά ή άλλα 
ζώα που η πλημμύρα κατέστρεψε τις 
φωλιές τους.

Ενημερωτικά μαθήματα σε θέματα 

πρώτων βοηθειών για μαθητές/τριες

και εκπαιδευτικούς, με πρακτική 

εξάσκηση από Αρμόδιους Φορείς και 

Οργανισμούς. 

Απομάκρυνση κατεστραμμένων 
συσκευών και αντικειμένων το
συντομότερο δυνατό διάστημα. 

Σύνταξη σχεδίου για ψυχολογική 
υποστήριξη των μαθητών/τριών από 
τους/τις εκπαιδευτικούς με τη 
βοήθεια του/της ψυχολόγου του 
σχολείου ή άλλου Αρμόδιου Φορέα. 

Διοργάνωση δραστηριοτήτων 
ανακούφισης με διάφορους φορείς 
και κοινωνικούς οργανισμούς. 

Παρακολούθηση προγραμμάτων 
δραστηριοτήτων από τους/τις 
μαθητές/τριες για κανόνες ατομικής 
προστασίας σε περίπτωση πλημμύρας 
ενώ βρίσκονται στο σχολείο, στο σπίτι 
ή έξω από κάποιο κτήριο. 

Καταγραφή και ανάλυση του αριθμού 
των μαθητών/τριών, του 
εκπαιδευτικού και βοηθητικού 
προσωπικού του σχολείου που 
επηρεάστηκε από την πλημμύρα. 

Διεξαγωγή ενημερωτικών μαθημάτων 
για πιθανές ασθένειες και κινδύνους 
από την κατανάλωση μολυσμένου 
νερού. 

Υποστήριξη των προηγούμενων με 
διάφορους δυνατούς τρόπους. 

Πραγματοποίηση άσκησης εκκένωσης 
κτηρίου εξαιτίας πλημμύρας, 
τουλάχιστον μία φορά ανά τετράμηνο. 

Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις 
μαθητές/τριες να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους στους/στις
εκπαιδευτικούς που εμπιστεύονται με 
οδηγίες από ψυχολόγο - Αυτό θα 
βοηθήσει να ξεπεράσουν αισθήματα 
φόβου ή τραύματα κάποιας απώλειας. 

Τοποθέτηση σχεδιαγράμματος, σε 
εμφανές σημείο της σχολικής 
μονάδας, στο οποίο επισημαίνονται 
τα ασφαλή σημεία συγκέντρωσης της 
περιοχής, σύμφωνα με το τοπικό 
σχέδιο. 

Η εθελοντική ομάδα του σχολείου 
συμμετέχει στις υποστηρικτικές 
δράσεις του Δήμου και αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες, όταν κρίνεται 
απαραίτητο. 

Μεταφορά της τεχνογνωσίας που 
αποκτήσαμε στο σχολείο και 
εφαρμογή της και στους άλλους 
χώρους που ζούμε και 
δραστηριοποιούμαστε, ενώ τη 
διαδίδουμε με την πρώτη ευκαιρία. 

Σύσταση εθελοντικής ομάδας που θα
προωθεί τον σκοπό του σχολείου στο 
πλαίσιο της ενημέρωσης και διάχυσης
γνώσεων και καλών πρακτικών - 
Επίσης, θα υλοποιεί δράσεις
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. 
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Διαδραστικός χάρτης: 
Πλημμυρικά Φαινόμενα στην Ελλάδα

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού (Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄), Γυμνασίου 
και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αντιληφθούν ότι πλημμύρες μπορούν να συμβαίνουν σε διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές της χώρας, με διαφορετικά χαρακτηριστικά (κλιματικά, 
γεωμορφολογικά κ.ά.).

• Να κατανοήσουν και να διακρίνουν τις φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες των
πλημμυρών.

• Να προβληματιστούν για τις επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων σε
περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

• Να γνωρίσουν ενδεδειγμένους τρόπους πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης
των πλημμυρικών καταστροφών.

• Να συσχετίσουν τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου με τις στρατηγικές 
μετριασμού και προσαρμογής στη σύγχρονη κλιματική αλλαγή.

• Να συνεργαστούν για τη διερεύνηση των αιτιών και των επιπτώσεων πλημμυρικών 
γεγονότων που συνέβησαν στον τόπο τους και στην ευρύτερη περιοχή του
σχολείου, να ενημερωθούν για τις ενέργειες και τα έργα αποκατάστασης των 
πλημμυρικών καταστροφών, αλλά και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή 
ανάλογων καταστροφών στο μέλλον.

Τύπος δραστηριότητας: 
• Πλοήγηση σε διαδραστικό χάρτη παρουσίασης πλημμυρικών γεγονότων στην Ελλάδα
• Ανάπτυξη συζήτησης με θέμα τους διαφορετικούς τύπους πλημμυρών, τις φυσικές και 

ανθρωπογενείς αιτίες εκδήλωσής τους, τις επιπτώσεις τους σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, τους τρόπους πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των 
πλημμυρικών καταστροφών

• Συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού σχετικού με πλημμυρικά φαινόμενα 
στην περιοχή του σχολείου

Διάρκεια:
1η δραστηριότητα: 2 διδακτικές ώρες
2η δραστηριότητα: η διάρκειά της προγραμματίζεται από τη σχολική ομάδα

Υλικά/μέσα:
Εργαστήριο Η/Υ - Σύνδεση στο διαδίκτυο
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Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Εξοικείωση του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών/τριών με το πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης 
της Γης “Google Earth”

Στάδια υλοποίησης:

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
•	 η επικαιρότητα, ένα πρόσφατο πλημμυρικό γεγονός στην περιοχή του σχολείου ή στη χώρα, 

σχετικές αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
•	 η προσέγγιση θεμάτων σχετικών με τις φυσικές καταστροφές στο πλαίσιο μαθημάτων 

γεωγραφίας, μελέτης περιβάλλοντος κ.ά., εργαστηρίου δεξιοτήτων για τη θεματική ενότητα 
«Φροντίζω το Περιβάλλον» ή προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/εκπαίδευσης 
για την αειφορία αντίστοιχης θεματολογίας

Δραστηριότητα 1η: Συζήτηση για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ελλάδα με την αξιοποίηση του 
διαδραστικού χάρτη

•	 Στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου, οι μαθητές/τριες δημιουργούν ομάδες 2-3 ατόμων 
και πλοηγούνται στον διαδραστικό χάρτη «Πλημμυρικά φαινόμενα στην Ελλάδα». Κάθε 
ομάδα επιλέγει να πληροφορηθεί για 2-3 πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν σε 
διαφορετικές περιοχές της χώρας, στο πρόσφατο παρελθόν ή παλαιοτέρα, ανατρέχοντας 
στα αντίστοιχα κείμενα της εφαρμογής.

Ο ψηφιακός διαδραστικός χάρτης σχεδιάστηκε με το πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης 
της Γης “Google Earth” και είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο, στον σύνδεσμο: https://cutt.ly/
bkmdyVp. Η αρχική διαμόρφωση και ο σταδιακός εμπλουτισμός του με εργασίες σχολικών 
ομάδων στοχεύουν στην αποτύπωση της γεωγραφικής θέσης περιοχών της χώρας που έχουν 
πληγεί από πλημμύρες και στην πολυμεσική παρουσίαση των αντίστοιχων πλημμυρικών 
γεγονότων (με την αξιοποίηση κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, ηχητικών καταγραφών 
κ.ά.).

•	 Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να 
διατυπώσουν τα συμπεράσματα, τις αντιλήψεις και τις σκέψεις τους για τις πλημμύρες, τις 
δυνητικές αιτίες και συνέπειές τους, καθώς και τις δυνατότητες πρόληψης, αντιμετώπισης 
και αποκατάστασης των καταστροφών που επιφέρουν. 

Ενδεικτικά ερωτήματα για την ανάπτυξη της συζήτησης:
- Σε ποια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας εκδηλώνονται πλημμυρικά φαινόμενα;
- Ποιες εποχές του χρόνου συνδέονται με τη συχνότερη εμφάνιση πλημμυρικών επεισοδίων 

στη χώρα μας;
- Ποιες είναι οι φυσικές αιτίες των πλημμυρών; 
- Ποιες ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον εντείνουν τις πλημμυρικές καταστροφές;
- Ποιες είναι οι δυνητικές επιπτώσεις των πλημμυρών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον 

της περιοχής εκδήλωσής τους; Ποιες είναι οι άμεσες και ποιες οι μακροπρόθεσμες συνέπειές 
τους για τις κοινωνίες που πλήττονται και την οικονομία τους;

- Μπορείτε να αναφερθείτε σε δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των πλημμυρικών 
φαινομένων, σε έργα και υποδομές που ενισχύουν την αντιπλημμυρική προστασία μιας 
περιοχής;

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων:
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- Με ποιον τρόπο η διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής κρίσης;

- Πόσο σημαντικός είναι κατά τη γνώμη σας ο ρόλος της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης για 
τον περιορισμό των πλημμυρικών καταστροφών;

Δραστηριότητα 2η: Αποτύπωση στον διαδραστικό χάρτη ενός ή περισσότερων πλημμυρικών 
φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην άμεση ή στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τους/τις μαθητές/τριες να συνεργαστούν για τη συγκέντρωση 
και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού σχετικού με ένα ή περισσότερα πλημμυρικά 
γεγονότα στην άμεση ή στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου, με στόχο την αποτύπωσή 
του/τους στον διαδραστικό χάρτη.

•	 Για την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, προτείνεται η επίσκεψη 
στους οικισμούς, τις υποδομές και τα οικοσυστήματα που επλήγησαν εντονότερα από το/
τα πλημμυρικό/ά φαινόμενο/α, η διενέργεια συνεντεύξεων με κατοίκους της περιοχής και ο 
προγραμματισμός δια ζώσης ή διαδικτυακών συναντήσεων της σχολικής ομάδας με ειδικούς 
επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων αρμόδιων σε θέματα διαχείρισης του πλημμυρικού 
κινδύνου και αντιμετώπισης των αντίστοιχων καταστροφών.

• Σε επόμενο στάδιο, οι μαθητές/τριες συζητούν μεταξύ τους και με τον/την εκπαιδευτικό, 
καταθέτουν προτάσεις, ανακοινώνουν τις πρωτοβουλίες και ενέργειες που επιθυμούν 
να αναλάβουν, συναποφασίζουν και σχεδιάζουν την πορεία και το χρονοδιάγραμμα 
των εργασιών τους.

• Για τη συγκέντρωση του υλικού, οι μαθητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν σχετικές 
αναφορές στο διαδίκτυο και σε έντυπες εκδόσεις, να καταγράψουν τις δικές τους εμπειρίες 
από την εκδήλωση του/των πλημμυρικού/ών φαινομένου/ων, να απευθυνθούν σε κατοίκους 
των πληγεισών περιοχών και να ηχογραφήσουν τις αφηγήσεις τους, να συνομιλήσουν με 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και να πληροφορηθούν για τις δράσεις και τα 
έργα που υλοποιούνται στην περιοχή τους με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του 
πλημμυρικού κινδύνου.

•	 Στο  στάδιο  επεξεργασίας του υλικού, ο/η εκπαιδευτικός  προτείνει στους/στις μαθητές/
τριες τη συνοπτική καταγραφή και απόδοση της πληροφορίας που συλλέχθηκε βάσει 
συγκεκριμένων θεματικών αξόνων, που παρατίθενται στη συνέχεια.

Προτεινόμενοι θεματικοί άξονες καταγραφής της πληροφορίας:

I. Τόπος/γεωγραφική περιοχή και ημερομηνία/ες εκδήλωσης του/των πλημμυρικού/ών 
φαινομένου/ων

II. Περιγραφή της πλημμυρισμένης περιοχής (π.χ. έκταση και γεωμορφολογία της περιοχής, 
κλιματικές συνθήκες, φυσικά οικοσυστήματα, χρήσεις γης, οικισμοί κ.ά.)

III. Τύπος πλημμύρας - χερσαία/ποτάμια ή παράκτια (π.χ. ποτάμιες πλημμύρες, ξαφνικές 
πλημμύρες, υπερχειλίσεις λιμνών, πλημμύρες από υπόγεια ύδατα, πλημμύρες από τη 
θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, πλημμύρες που προκαλούνται από θαλάσσια κύματα 
βαρύτητας κ.ά.)

IV.   Φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες της πλημμύρας (π.χ. ραγδαίες βροχοπτώσεις - ισχυρές 
καταιγίδες και άνεμοι, ξαφνικό λιώσιμο χιονιού, θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων, 
εκτεταμένες εκχερσώσεις, ακατάλληλος σχεδιασμός έργων υποδομής, καταπάτηση και 
επιχωμάτωση ρεμάτων και χειμάρρων κ.ά.)
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V. Επιπτώσεις της πλημμύρας (π.χ. απώλεια ανθρώπινων ζωών, τραυματισμοί, κατολισθήσεις, 
καθιζήσεις, απώλεια εκτρεφόμενων ζώων, καταστροφές σε καλλιέργειες, σε υποδομές 
ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, επικοινωνιών, οδικού δικτύου, ζημιές σε δημόσια κτήρια, 
κατοικίες και πολιτισμικά μνημεία, υγειονομικές απειλές κ.ά.)

VI. Δράσεις αντιμετώπισης και αποκατάστασης των πλημμυρικών καταστροφών (π.χ. προσωρινή 
ή μόνιμη μετεγκατάσταση πληγέντων πολιτών, καθαρισμός και αποκατάσταση κτηρίων 
και υποδομών, αποκατάσταση ποιότητας νερού, δράσεις υποστήριξης της σωματικής και 
ψυχικής υγείας των πληγέντων πολιτών, οικονομικές αποζημιώσεις κ.ά.)

• Οι μαθητές/τριες δημιουργούν ομάδες εργασίας, ανατρέχουν στο πληροφοριακό υλικό
που συγκεντρώθηκε και αναλαμβάνουν να συντάξουν σύντομα κείμενα για τις θεματικές
ενότητες που προαναφέρονται.

Για την ανάθεση εργασιών στις ομάδες των μαθητών/τριών, προτείνεται:

1η ομάδα → θεματικοί άξονες I & II (τόπος/γεωγραφική περιοχή και ημερομηνία/ες εκδήλωσης 
του πλημμυρικού φαινομένου - περιγραφή της πλημμυρισμένης περιοχής)

2η ομάδα → θεματικοί άξονες III & IV (τύπος πλημμύρας - φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες της 
πλημμύρας)

3η ομάδα → θεματικός άξονας V (επιπτώσεις της πλημμύρας)

4η ομάδα → θεματικός άξονας VI (δράσεις αντιμετώπισης και αποκατάστασης των πλημμυρικών 
καταστροφών)

Προτείνονται επίσης: 
α) ο εμπλουτισμός του τελικού κειμένου των μαθητών/τριών με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες 
του πλημμυρικού γεγονότος, ηχητικά αρχεία και βίντεο (με την παράθεση των αντίστοιχων πηγών 
ή υπερσυνδέσμων),
β) η έκταση του συνολικού κειμένου να μην υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις.

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός συνεργάζεται και υποστηρίζει τις ομάδες των μαθητών/τριών στα στάδια 
συγκέντρωσης και επεξεργασίας του πληροφοριακού υλικού και συγγραφής των κειμένων, 
και αναλαμβάνει τη συνολική καταγραφή των πηγών που αξιοποιήθηκαν.

•	 Σημειώνεται ότι κατά την εξέλιξη της δραστηριότητας, τόσο τα στάδια όσο και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δυναμική 
και το ενδιαφέρον που θα εκδηλώνεται από τη μαθητική ομάδα, τις νέες ιδέες και 
προτάσεις που θα κατατίθενται για τον τρόπο εργασίας, την αναζήτηση και καταγραφή της 
πληροφορίας.

•	 Για την αποτύπωση του πλημμυρικού φαινομένου στον διαδραστικό χάρτη «Πλημμυρικά 
Φαινόμενα στην Ελλάδα» και την ανάρτηση του αντίστοιχου συνοδευτικού πληροφοριακού 
υλικού, ο/η εκπαιδευτικός επικοινωνεί με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία (ΚΕΠΕΑ)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καστοριάς και ενημερώνεται 
για τη διαδικασία αποστολής της εργασίας των μαθητών/τριών.
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Προτάσεις επέκτασης των περιγραφόμενων δραστηριοτήτων:

•	 Η ενασχόληση των μαθητών/τριών με το θέμα των πλημμυρών μπορεί να λειτουργήσει 
ως αφορμή και ως κίνητρο για την ενεργή συμμετοχή τους σε σχολικές δράσεις σχετικής 
θεματολογίας. Για παράδειγμα, εφόσον εκδηλωθεί το ανάλογο ενδιαφέρον και διάθεση, οι 
μαθητές/τριες θα μπορούσαν: 
(i) να μελετήσουν το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών» του σχολείου τους και 

σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό, να διοργανώσουν ασκήσεις ετοιμότητας 
για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου,

(ii) να αναλάβουν τη διοργάνωση ενημερωτικής δράσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, που θα απευθύνεται 
στο σύνολο της σχολικής κοινότητας, στους/στις εκπαιδευτικούς, στους/στις 
μαθητές/τριες, στους γονείς και στους κηδεμόνες τους,

(iii) να αντλήσουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (https://www.civilprotection.gr/el/plimmyres) και να τις αξιοποιήσουν 
για τη σχεδίαση αφίσας παρουσίασης των βασικών οδηγιών και των ενδεδειγμένων 
συμπεριφορών σε συνθήκες εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων ή/και να 
επιμεληθούν μία σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του σχολείου τους,

(iv) να αναζητήσουν σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στη συχνότητα και στην ένταση των πλημμυρικών φαινομένων και να 
ενημερωθούν για τις προβλέψεις των ειδικών, ιδιαίτερα όσον αφορά στη χώρα μας,

(v) να προτείνουν λύσεις, μέτρα και ενέργειες για την πρόληψη του πλημμυρικού 
κινδύνου και να συμμετέχουν σε σχετικές δράσεις (π.χ. δράσεις δεντροφύτευσης 
στην περιοχή τους) σύμφωνα με τις υποδείξεις και την καθοδήγηση των ειδικών.

Στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Καστοριάς
e-mail: kpekast1@otenet.gr
τηλ.: 24670 23069

* Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, η ανάρτηση της εργασίας 
τους στον διαδραστικό χάρτη «Πλημμυρικά Φαινόμενα στην Ελλάδα» δεν θα συνοδεύεται από 
την αναγραφή των ονοματεπωνύμων τους. Στο πεδίο «συγγραφή κειμένου» θα εμφανίζεται η 
τάξη των μαθητών/τριών, το όνομα της σχολικής μονάδας και η σχολική χρονιά δημιουργίας του 
υλικού (π.χ. Συγγραφή κειμένου: Μαθητές/τριες της Β΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς, σχολική 
χρονιά 2021-22).

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Διαδραστικός χάρτης: Πλημμυρικά Φαινόμενα στην Ελλάδα https://cutt.ly/bkmdyVp

Λέξεις - κλειδιά:
φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες πλημμυρών, επιπτώσεις πλημμυρών, δράσεις πρόληψης, 
αντιμετώπισης και αποκατάστασης πλημμυρικών καταστροφών, ψηφιακός διαδραστικός χάρτης 
αποτύπωσης πλημμυρικών φαινομένων στην Ελλάδα

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Καστοριάς (Μάγδα Γρηγορίου, Αναστασία Ατζέμη, Αναστάσιος Βασιλείου, Κωνσταντίνα 
Λιόλιου, Αθανάσιος Ευαγγέλου)
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Κινδυνεύει η περιοχή μου από πλημμύρα;

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να αναγνωρίζουν το υδατικό διαμέρισμα που ανήκει η περιοχή τους.
•	 Να γνωρίζουν αν κοντά στην περιοχή τους συνέβησαν πλημμύρες κατά το παρελθόν.
•	 Να ξέρουν αν η περιοχή που μένουν ανήκει σε πλημμυρική ζώνη.
•	 Να ξέρουν πώς ονομάζεται η ζώνη υψηλού κινδύνου πλημμύρας της περιοχής 

τους (αν ισχύει).
•	 Να σκεφθούν πάνω στα αίτια και τις πιθανές επιπτώσεις των πλημμυρών.
•	 Να συνδέουν την πιθανότητα πλημμύρας με τις βροχές.
•	 Να αναγνωρίζουν τη δυνατότητα πλημμύρας σε πλημμυρικές ζώνες όλη τη διάρκεια 

του έτους.
•	 Να αναγνωρίζουν τον ρόλο που παίζει η κλίση του εδάφους σε πλημμύρες.
•	 Να συνεργάζονται σε ομάδες. 

Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία με χάρτες σχετικούς με την πλημμύρα

Διάρκεια:
2 διδακτικές ώρες

Υλικά:
• Χάρτες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο φύλλο εργασίας
• Παρουσίαση (powerpoint) με θέμα: «Χάρτες και στοιχεία σχετικά με πλημμύρες»
• Έγγραφο με απαντήσεις 

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Η πρόγνωση στην Ελλάδα γίνεται από ειδικά μελετητικά γραφεία, με ανάθεση σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες από τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλες τις περιοχές 
της χώρας. Αξιοποιούν το ιστορικό των πλημμυρών και τις επιστημονικές γνώσεις που υπάρχουν 
για να καταρτίσουν χάρτες που βοηθούν στην κατανόηση των πλημμυρικών φαινομένων και τους 
κινδύνους που προκύπτουν, όπως και να συγκροτήσουν επιχειρησιακά σχέδια. Για μια αναλυτική 
περιγραφή, εξέταση των πολλών παραμέτρων και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση https://ypen.gov.gr/perivallon/ydatikoi-poroi/plimmyres/.
Οι χάρτες που υπάρχουν στην παρουσίαση έχουν προέλθει συνθέτοντας χάρτες της Γενικής 
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Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και χάρτες από το “Google maps”, βάζοντας διαφάνεια και 
χρησιμοποιώντας σχεδιαστικά προγράμματα, όπως π.χ. το Paint.net. Με παρόμοιο τρόπο μπορείτε 
να κάνετε χάρτη για όλες τις περιοχές-υδατικά διαμερίσματα.

Τι είναι η λεκάνη απορροής;

Στην περίπτωση των πλημμυρικών 
φαινομένων, αλλά και σε κάθε περίπτωση 
μελέτης ποτάμιας απορροής, σημαντική είναι 
η επιφάνεια συλλογής υδάτων, είτε αυτή 
τροφοδοτείται από βροχή είτε από λιώσιμο 
χιονιού. Η επιφάνεια αυτή ονομάζεται λεκάνη 
απορροής και για τον καθορισμό της είναι 
απαραίτητη η έννοια του υδροκρίτη. Ο υδροκρίτης είναι το σύνορο μεταξύ δύο λεκανών απορροής 
και καθορίζει προς ποια κατεύθυνση θα οδηγηθεί μια ποσότητα νερού υπό την επίδραση της 
βαρύτητας.

Στάδια υλοποίησης:

Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες. Η δραστηριότητα ξεκινά με ερωτήσεις και συζήτηση. 
Κινδυνεύει η περιοχή που κατοικείτε από πλημμύρα; Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο;

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Οι ομάδες εκθέτουν τις απόψεις τους.
2. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το επισυναπτόμενο φύλλο εργασίας και αξιοποιεί διαφάνειες 
με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα, χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες και ζητά τις απαντήσεις των ομάδων 
στα ζητούμενα.
3. Παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ομάδων.
4. Ο/Η εκπαιδευτικός (χρησιμοποιώντας το επισυναπτόμενο φύλλο με τις απαντήσεις) συζητά με 
τις ομάδες.

Αναστοχασμός:
Οι μαθητές/τριες κρίνουν τις απαντήσεις και συζητούν πάνω σ’ αυτές.
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Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Βλάχος Ιωάννης, Βούλγαρη Βάνα, Ευσταθίου Χρήστος, Μαγγίνα Ουρανία, Ντάγκα Χριστίνα, Ντάνης 
Αντώνιος, Σπανός Σεραφείμ, Ευσταθίου Χρήστος

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:

• Υδατικά διαμερίσματα στη διεύθυνση: https://ypen.gov.gr/perivallon/ydatikoi-poroi/plimmyres/

• Φλογαΐτη, Ε., Λιαράκου, Γ. και Γαβριλάκης, Κ. (2021). Συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας 
και μάθησης. Εφαρμογές στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία.

• Ιωάννης Α. Τζωρτζάκης, Σύμβουλος ΠΕ12 ΠΔΕ Κρήτης - Σύνθεση μαθητικών ομάδων στις ερευνητικές
εργασίες.

• Παρουσίαση (powerpoint) με θέμα: «Χάρτες και στοιχεία σχετικά με πλημμύρες»

• Κλιματικά Διαγράμματα Meteoblue

Λέξεις - κλειδιά:
χάρτες, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Δάρδανος
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Κινδυνεύει η περιοχή μου από πλημμύρα;

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1α. Παρατηρήστε στη διαφάνεια 1 στην παρουσίαση «Χάρτες και στοιχεία σχετικά με πλημμύρες» 
που δείχνει το υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας κατά προσέγγιση, το μέρος που κατοικείτε. Σε ποια 
λεκάνη απορροής  περιέχεται το μέρος που κατοικείτε; ...................................................................; 

Σε ποια ποτάμια βρίσκεται κοντά το μέρος που κατοικείτε ή πηγαίνετε σχολείο;
Ονομάστε τα: ......................................................................................................................................

1β. Παρατηρήστε τη διαφάνεια 2 στην παρουσίαση «Χάρτες και στοιχεία σχετικά με πλημμύρες» 
που δείχνει σημεία με ιστορικές πλημμύρες στη Θεσσαλία και απαντήστε αν η περιοχή
σας βρίσκεται κοντά. Σε πόσα περίπου από αυτά; ............ Τι  κατά τη γνώμη σας θα χαρακτηρίζατε 
σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα; 
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..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2. Στη διαφάνεια 3 της παρουσίασης, οι περιοχές με κίνδυνο πλημμύρας εμφανίζονται με σιέλ 
(γκρι) χρώμα. Πού περίπου βρίσκεται η περιοχή που κατοικείτε στον χάρτη; Είστε μέσα σε ζώνη 
που έχει τον κίνδυνο πλημμύρας; ......... (Ναι, όχι, ίσως)

Επιλέξτε ένα χωριό ή μια πόλη σε περιοχή με κίνδυνο πλημμύρας και αντίστοιχα ένα μέρος που 
βρίσκεται σε περιοχή χωρίς κίνδυνο πλημμύρας. Ποια νομίζετε ότι είναι η βασική διαφορά των 2 
περιοχών σε σχέση με τις πλημμύρες; Ελέγξτε τις κλίσεις τους στο “Google earth” και συζητήστε.

Πώς ονομάζεται η ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας που περιέχει το μέρος που ζείτε; 
(Χρησιμοποιείστε τη διαφάνεια 4 της παρουσίασης «Χάρτες και στοιχεία σχετικά με την πλημμύρα»)

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................

3. Παρατηρήστε στην παρουσίαση τη διαφάνεια 5. Συγκρίνετέ την με την προηγούμενη διαφάνεια 
4 και απαντήστε: 

Ποια έκταση της γης  θα επηρεαστεί πιο πολύ σε 
πλημμύρα; Το αστικό περιβάλλον, οι βοσκότοποι, 
οι καλλιέργειες, το δάσος, οι δρόμοι, τα νερά; 
Τι μπορεί να συμβεί στο καθένα; Πού υπάρχει 
κίνδυνος και γιατί;

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Στη διαφάνεια 6 φαίνονται μερικά από τα πιο συνηθισμένα αίτια δημιουργίας πλημμυρών. 
Γνωρίζετε κάποια πλημμύρα στην περιοχή σας; Ποια αίτια είχε; 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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Πιθανόν να μπορείτε να βρείτε στοιχεία από τον διαδραστικό χάρτη στη διεύθυνση https://cutt.ly/
bkmdyVp. Αν δεν βρείτε στοιχεία εκεί, θα μπορούσατε να τροφοδοτήσετε τον χάρτη με μια δική 
σας εργασία επικοινωνώντας με το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς.

5α. Στην παρουσίαση μελετήστε τη διαφάνεια 7. Πότε βρέχει περισσότερο, πότε είναι σοβαρότερος 
ο κίνδυνος πλημμύρας;

Η παραπάνω εικόνα απεικονίζει στοιχεία που αφορούν τον καιρό και το κλίμα, κατά μήνα, στο 
Μουζάκι. Ποιον μήνα πέφτει το μεγαλύτερο ύψος βροχής; ................................................
Ποιον μήνα το λιγότερο; ...........................................
Ποια εποχή πέφτει το μεγαλύτερο ύψος βροχής; ..................................................
Ποια το λιγότερο; ...............................................
Μπορούμε να αποκλείσουμε κάποια εποχή που να μην υπάρχει περίπτωση πλημμύρας; Γιατί;
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

5β. Η λεκάνη απορροής του Πάμισου είναι περίπου 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στην πλημμύρα 
του 2020 έπεσαν περίπου 200mm βροχής. Πόσα κυβικά μέτρα νερού έπεσαν; 
1 τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι ................................ τετραγωνικά μέτρα
200 χιλιοστά είναι 0,2 μέτρα 
Πολλαπλασιάζοντας τα προηγούμενα, βρίσκουμε ότι τα κυβικά νερού που έπεσαν στη λεκάνη 
απορροής είναι ............................................ κυβικά μέτρα.
Αν δημιουργούσαμε έναν ταμιευτήρα και είχαμε όλο το νερό σ’ αυτόν, γιατί ένα μέρος του νερού 
εξατμίζεται, κάποιο κινείται υπόγεια, κάποιο παραμένει στο χώμα, πόσα στρέμματα καλαμποκιού 
θα μπορούσαμε να ποτίσουμε; Ένα στρέμμα (1000m2) χρειάζεται περίπου 500m3 νερού για 
καλλιέργεια βαμβακιού και 700m3 για καλαμπόκι.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Απαντήσεις στο φύλλο εργασίας (Ερωτήσεις 1, 3 και 5)

1.	 Προφανώς υπάρχουν αρκετές διαφορετικές απόψεις για το ποια πλημμυρικά φαινόμενα 
είναι σημαντικά.
Για τον προσδιορισμό της σημαντικότητας μιας πλημμύρας ορίστηκαν τα παρακάτω κριτήρια 
(σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας):

• Ύπαρξη ανθρώπινων θυμάτων. Στις περιπτώσεις που υπήρξαν θύματα σε 
ένα γεγονός που συνέβη σε πολλές θέσεις, ο αριθμός των θυμάτων μοιράστηκε 
σε όλες τις θέσεις που επλήγησαν από το συγκεκριμένο γεγονός.

• Ύψος χρηματικής αποζημίωσης (αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές στη γεωργία
και ΥΑΣ για ζημιές σε οικισμούς). 

• Μέγεθος κατακλυζόμενης έκτασης (αφορά σε καλλιεργούμενες εκτάσεις που 
καταγράφονται από τον ΕΛ.Γ.Α.).

Σημαντικότητα πλημμύρας Ανθρώπινα θύματα Αποζημίωση (ευρώ) Έκταση (στρέμματα)

Χαμηλή <50.000 <2.000

Μέση 50.000-200.000 2.000-5.000

Υψηλή 200.000-500.000 5.000-10.000

Πολύ υψηλή >=1 >500.000 >10.000

3. Αν και η αστική περιοχή καταλαμβάνει πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης, εν
τούτοις έχει τους μεγαλύτερους κινδύνους, γιατί μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές και να
γίνουν ζημιές μεγάλης οικονομικής αξίας. Στις καλλιέργειες μπορεί να χαθούν οι παραγωγές
και να υπάρξουν προβλήματα στα χωράφια με τα υλικά που θα κουβαληθούν από τα νερά της 
πλημμύρας, μπορεί όμως και να ευνοηθούν οι μελλοντικές καλλιέργειες. Πολλά ζώα μπορεί να 
πνιγούν στους βοσκότοπους. Όμως χάνονται και πολλά άγρια ζώα, σε όλα τα περιβάλλοντα,
που θα έπρεπε να υπολογίζουμε την αξία τους, ακόμη και κατοικίδια. Δρόμοι και
σιδηροδρομικές γραμμές χαλάνε και εμποδίζουν τις μετακινήσεις, αποκλείοντας ανθρώπους 
και δυσκολεύοντάς τους να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες τους. Η ζωή μέσα στα νερά 
χειροτερεύει, αφού τα ψάρια και άλλοι οργανισμοί ή πνίγονται από τα χώματα που κουβαλά 
το ποτάμι ή ξεβράζονται στην ξηρά.

5. Το 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο έχει 1.000.000 τετραγωνικά μέτρα.
Τα 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν 300.000.000 τετρ. μέτρα. Πολλαπλασιάζοντας με τα 
0,2 μέτρα που είναι το ύψος βροχής που έπεσε, έχουμε  60.000.000 κυβικά μέτρα νερό.

Κινδυνεύει η περιοχή μου από πλημμύρα;

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
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Έτσι θα μπορούσαμε να ποτίσουμε περίπου 60.000.000 διά 500 = 120.000 στρέμματα 
βαμβακιού και 60.000.000 δια 700 στρέμματα καλαμποκιού = 85.714 στρέμματα.

Ακόμη και το καλοκαίρι που συνήθως βρέχει λιγότερο, είχαμε πλημμύρες 
στις 8 Αυγούστου το 2020 στην Εύβοια με νεκρούς και μεγάλες ζημιές. Άρα 
πλημμύρα μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε εποχή.
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Καταγραφή επίσκεψης σε πεδίο με χρήση  
«έξυπνου τηλεφώνου» (smartphone)

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να μάθουν να χρησιμοποιούν το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Global 
Positionining System - GPS) για την καλλιέργεια χωρικής σκέψης, καταγράφοντας 
διαδρομές και σημεία ενδιαφέροντος.

•	 Να χρησιμοποιούν το smartphone σαν εργαλείο εκπαίδευσης.
•	 Να συνεργάζονται σε ομάδες.

Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία με τα smartphones και το σύστημα GPS που διαθέτουν.

Διάρκεια:
4 διδακτικές ώρες (περιλαμβάνεται η επίσκεψη και η επεξεργασία των δεδομένων)

Υλικά:
• Smartphone με δέκτη GPS 
• Λογισμικό GPS στο smartphone
• Υπολογιστής με το λογισμικό “Google Earth” 
• Άλλο web GIS λογισμικό (ArcGIS online, QGIS κ.λπ.)

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Ζώντας στην ψηφιακή εποχή, ολοένα περισσότερο χρησιμοποιείται το Παγκόσμιο Σύστημα 
Εντοπισμού Θέσης (Global Position System - GPS). Το βλέπουμε στην καθημερινότητα, σε χρήση 
ταξί και γενικότερα μεταφορικών μέσων, αλλά υπάρχει επίσης σε πολλές επιστημονικές εφαρμογές. 
Το GPS βασίζεται στους τεχνητούς δορυφόρους για τον προσδιορισμό των θέσεων διάφορων 
αντικειμένων σε όλη τη γη. Επίσης, έχουμε ανάπτυξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
(Geographical Information Systems - GIS) τα οποία βρίσκουν πλήθος εφαρμογών, από τη Διαχείριση 
του Περιβάλλοντος και τη Γεωπονία, έως το Μάρκετινγκ και την Ιατρική.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)
Η χωρική σκέψη (spatial thinking) ορίζεται σαν ένας τρόπος σκέψης που συνδυάζει τις έννοιες 
του χώρου με εργαλεία αναπαράστασης και λογικές διαδικασίες. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
της τεχνολογίας των GIS, τα οποία υποστηρίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων χωρικής σκέψης. 
Χρησιμοποιεί αναπαραστάσεις που θα μας βοηθήσουν να θυμόμαστε, να αντιλαμβανόμαστε, να 
αιτιολογούμε και να οπτικοποιούμε τις ιδιότητες και τις σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα που 
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βρίσκονται στον χώρο.   
Ασκούμε τη χωρική σκέψη στην καθημερινή μας ζωή, στην εργασία μας και στην επιστήμη για να 
λύσουμε προβλήματα χρησιμοποιώντας τις έννοιες του χώρου, της οπτικοποίησης και της 
αιτιολόγησης. Οπτικοποιώντας τις συσχετίσεις των χωρικών δομών με όρους θέσεων, αποστάσεων, 
διευθύνσεων, μορφών και προτύπων, καταλαβαίνουμε και αναλύουμε τις ιδιότητες των αντικειμένων 
και τις σχέσεις μεταξύ τους. 
Μια στρατηγική ανάπτυξης της κριτικής χωρικής σκέψης υιοθετεί την ενσωμάτωση των GIS στην 
εκπαίδευση, θεωρώντας τα σαν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του 21ου αιώνα για την 
επικοινωνία, την επεξεργασία πληροφοριών και την έρευνα, μάλιστα κάποιοι τα θεωρούν σαν ένα 
μέσο που θα συντελέσει πολύ στην αναδόμηση της εκπαίδευσης.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα ποτάμι συνδέεται με χαρτογράφηση της περιοχής, καταγραφή 
στοιχείων και σημείων ενδιαφέροντος με τη βοήθεια GPS. Προτείνουμε η διαδρομή να είναι 1-3 
χιλιόμετρα ανάλογα και με τις ηλικίες των παιδιών.
Τα σημεία ενδιαφέροντος μπορούν να φωτογραφηθούν και να συνδεθούν αργότερα με τον χάρτη, 
για να δημιουργηθεί μια παρουσίαση.
Τόσο ο δέκτης GPS όσο και η φωτογραφική δυνατότητα είναι ενσωματωμένα στα περισσότερα 
smartphones, έτσι αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εκπαιδευτικά εργαλεία.
Μπορούμε να βρούμε προγράμματα-εφαρμογές στο “play store”, που να μας δίνουν τις δυνατότητες
καταγραφής σημείων και παραγωγής χαρτών. Εμείς, για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε το 
“Handy GPS ” ένα πρόγραμμα σχετικά φθηνό που μπορεί να καλυφθεί από τη Σχολική Επιτροπή.

Στάδια υλοποίησης:
Αφού μέσα από μια εκπαιδευτική δραστηριότητα προσδιορίσουμε κάποια θέματα σχετικά με τις 
πλημμύρες ή τον ποταμό που μας ενδιαφέρουν (υπάρχει σχετική παρουσίαση) και συμπεριληφθούν 
και οι απόψεις των μαθητών/τριών, προχωράμε στη δημιουργία των ομάδων και την κατανομή 
των εργασιών, ώστε να συμμετέχουν όλα τα παιδιά. Στα κινητά που θα χρησιμοποιηθούν για την 
λήψη σημείων GPS γίνεται η εγκατάσταση του προγράμματος που θα επιλεχθεί και εξηγείται η 
λειτουργία του.
Φωτογραφίες με το κινητό ξέρουν να βγάζουν τα περισσότερα παιδιά. Τους στρέφουμε την προσοχή 
στα σημεία που πρέπει να προσέξουν και να φωτογραφίσουν, αλλά και ό,τι άλλο νομίζουν ότι έχει 
σημασία με τις πλημμύρες και το ποτάμι.
Γίνεται η επίσκεψη. Οι μαθητές/τριες καταγράφουν, παρατηρούν και χαρτογραφούν ενδιαφέροντα 
σημεία, προσέχοντας να μην πλησιάζουν θέσεις που εγκυμονούν κινδύνους.
Επιστρέφοντας στο σχολείο επεξεργάζονται τα δεδομένα που συνέλεξαν: 

•	 Περνάνε από το smartphone τη διαδρομή και τα σημεία ενδιαφέροντος στο “Google Earth”. 
Κάθε σημείο συνοδεύεται και από αντίστοιχες φωτογραφίες, καθώς και ένα σύντομο 
επεξηγηματικό κείμενο.

• Δημιουργούν μια παρουσίαση σχετική με τη δραστηριότητα που συνοδεύεται από
φωτογραφίες και σχόλια, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού υλικού του «Δευκαλίωνα» και
έγκυρων πληροφοριών από το διαδίκτυο, ή αρμόδιων φορέων της περιοχής τους.

•	 Τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου μπορούν χρησιμοποιώντας λογισμικό web GIS (π.χ. 
ArcGIS online) να φτιάξουν έναν ιστοριοχάρτη (story map) με το υλικό της δραστηριότητας 
που θα ανεβεί στο διαδίκτυο.

•	 Οι παραπάνω εργασίες μπορούν να ανεβούν στην ιστοσελίδα του σχολείου.
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
•	 Τσολάκης Δ., GIS Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

http://www.dga.gr/web/publications/notes/
•	 Ευελπίδου Ν., Αντωνίου Β., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1044
•	 Οδηγός Χρήσης “Google Earth” http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6821

Λέξεις - κλειδιά:
smartphone, GPS, GIS, Handy GPS, συντεταγμένες θέσης, καταγραφή διαδρομής, Google Earth

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Βλάχος Γιάννης - Βούλγαρη Βάνα - Ευσταθίου Χρήστος - Μαγγίνα Ουρανία - Ντάγκα Χριστίνα - 
Ντάνης Αντώνης - Σπανός Σεραφείμ
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Καταγραφή επίσκεψης σε πεδίο με χρήση  
«έξυπνου τηλεφώνου» (smartphone)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Εργασία στο πεδίο

1. Τρέξτε το λογισμικό Handy GPS στο κινητό σας.
2. Πρέπει στις θέσεις Latitude και Longitude να εμφανίζονται οι ενδείξεις του γεωγραφικού 
πλάτους και του γεωγραφικού μήκους της θέσης σας. Αν όχι, ενεργοποιήστε την επιλογή 
εντοπισμού θέσης στο κινητό σας.

3. Φροντίστε το κουμπί Paused (1) να είναι κόκκινο.

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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4. Πατήστε το κουμπί New Session (2). Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, δώστε σαν όνομα 
διαδρομής, αυτό του ποταμού.

5. Πατήστε το κουμπί Reset (3) για να μηδενίσετε το οδόμετρο.
6. Πατήστε το κουμπί Play (4) για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
7. Πατήστε το κουμπί Play (5) για να ξεκινήσει η καταγραφή.
8. Σε κάθε θέση ενδιαφέροντος πατήστε το κουμπί Add (6). Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, 
δώστε όνομα ανάλογο με αυτό που παρατηρείτε. 

9. Σε κάθε θέση ενδιαφέροντος πατήστε το κουμπί Photo (7). Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, 
δώστε όνομα στη φωτογραφία. 

10. Επαναλάβετε τις δυο παραπάνω ενέργειες για κάθε θέση ενδιαφέροντος.
11. Στο τέλος της διαδρομής πατήστε το κουμπί Paused (1) για να σταματήσει η καταγραφή.
12. Πατήστε το κουμπί Save (8) για να αποθηκεύσετε την καταγραφή (διαδρομή και σημεία 
θέσης).

13. Πατήστε το κουμπί Exit (9) για να κλείσετε το πρόγραμμα.

B. Εργασία στο σχολείο

Εργασία στο “Google Earth”
Εντοπίστε στον φάκελο “Handy GPS” 
του κινητού σας τον φάκελο “Sessions” 
και από εκεί το αρχείο με το όνομα 
της διαδρομής σας και κάνετε διπλό 
πάτημα σε αυτό.
Αν έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή 
“Google Earth” θα ανοίξει αυτόματα 
και θα παρουσιαστεί η διαδρομή σας 
μαζί με τα σημεία καταγραφής, όπως 
περίπου φαίνεται στη διπλανή εικόνα.

Στο αριστερό μέρος της οθόνης βλέπετε τα σημεία
καταγραφής και τη διαδρομή σας (Tracklog).
Κάντε δεξί κλικ στο όνομα της διαδρομής και επιλέξτε
Εμφάνιση προφίλ ανύψωσης για να δείτε την κλίση του 
πεδίου όπου βαδίσατε.
Επιλέξτε το αρχείο καταγραφής (έχει επέκταση kml) και
από το μενού αρχείο διαλέξτε Αποθήκευση/Αποθήκευση 
των μερών μου για να παραμείνει στο “Google Earth”
αυτόνομα.
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Δημιουργία χάρτη
Από το μενού αρχείο διαλέξτε Αποθήκευση/Αποθήκευση εικόνας…

Εμφανίζονται δύο πλαίσια προς συμπλήρωση. Πατήστε στο αριστερό πλαίσιο και δώστε ένα όνομα 
για τον χάρτη. Στη συνέχεια πατήστε στο δεξιό και συμπληρώστε κατάλληλα το υπόμνημα.
Μπορείτε να πειραματιστείτε και με τις υπόλοιπες επιλογές και την ανάλυση του χάρτη που θα 
φτιάξετε.
Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση εικόνας και στο μενού που εμφανίζεται, ορίστε τον φάκελο και το 
όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί ο χάρτης.
Κλείστε την εφαρμογή “Google Earth” και εκτυπώστε τον χάρτη.

Δημιουργία παρουσίασης στο Power Point
Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού σας φτιάξτε μια παρουσίαση, όπου θα περιλάβετε τον
χάρτη που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα, φωτογραφίες και περιγραφές των σημείων 
ενδιαφέροντος και πληροφορίες που θα αντλήσετε από τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας και από 
το διαδίκτυο.
Προσθέστε την παρουσίαση στην ιστοσελίδα του σχολείου σας.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αλλούβια (αλλουβιακές αποθέσεις): Συσσωρευμένα υλικά που στο γεωλογικό παρελθόν 

έχουν μεταφερθεί από έναν ποταμό ή χείμαρρο. Τα αλλούβια αποτελούν αποθέσεις σε 

επίπεδες σχετικά περιοχές που διακρίνονται εύκολα, δεδομένου ότι συγκεντρώνονται στις 

κοίτες των ποταμών και των χείμαρρων ή στις πεδινές εκτάσεις. Τα υλικά αυτά 

περιλαμβάνουν χαλαρά ιζήματα, όπως χαλαρούς άμμους, αργίλους, ιλύ, χαλίκια. Τρία είδη 

αλλουβιακών αποθέσεων αποτελούν συνήθη μητρικά υλικά για εδαφογένεση: κώνοι 

αποθέσεως που σχηματίζουν αλλουβιακά ριπίδια (alluvial fans), πλημμυρικές ζώνες 

(floodplains) και δέλτα ποταμών (deltas). 

Αλλουβιακά ριπίδια: α. Κωνικές, ακτινικές αποθέσεις 

φερτών υλικών, οι οποίες αναπτύσσονται σε θέση 

απότομης αλλαγής του ανάγλυφου, στο σημείο όπου 

λαμβάνει χώρα το άνοιγμα μιας ορεινής κοιλάδας. Ροές 

ιζημάτων και νερού, από το κανάλι τροφοδοσίας 

(feeder canyon), διασκορπίζονται ακτινικά χάνοντας την 

ενέργειά τους και αποτίθενται («ριπίδιο» σημαίνει 

βεντάλια) (βλ. Εικόνα δεξιά). 

β. Όταν ένα ρέμα από τα ορεινά περιέλθει σε περιοχή σχετικά ομαλού αναγλύφου, η 

ταχύτητα ροής μειώνεται απότομα και τα μεταφερόμενα ιζήματα αποτίθενται απότομα, με 

τη μορφή αλλουβιακού ριπιδίου. Καθώς η ταχύτητα ροής του ρέματος συνεχίζει να 

μειώνεται, η ελεύθερη ροή δυσχεραίνει και το ρέμα διαιρείται. 

Σχηματική απεικόνιση της μορφολογίας 

ενός αλλουβιακού ριπιδίου

(Πηγή: μετατροπή από 

www3.nd.edu) 
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Αναβαθμίδα (ποτάμια) (River terraces): Ο μορφολογικός

σχηματισμός της επιφάνειας της γης, ο οποίος

αποτελείται από μια σχεδόν επίπεδη επιφάνεια που

διακόπτεται από ένα απότομο μέτωπο. Τα μορφολογικά

χαρακτηριστικά μιας αναβαθμίδας χωρίζονται σε αυτά 

της επιφάνειας της αναβαθμίδας και αυτά του μετώπου

(Βουβαλίδης Κ., 2011), (βλ. Εικόνα αριστερά). 

Οι ποτάμιες αναβαθμίδες είναι τοπογραφικές επιφάνειες που αντιστοιχούν σε παλαιότερες 

επιφάνειες του πυθμένα της κοιλάδας. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στις αναβαθμίδες 

απόθεσης και στις αναβαθμίδες διάβρωσης. Οι αναβαθμίδες απόθεσης δημιουργούνται 

όταν προηγηθεί μια περίοδος πρόσχωσης της κοίτης του ποταμού με φερτά υλικά που 

μεταφέρει και στη συνέχεια ακολουθήσει μια περίοδος απομάκρυνσής τους με ταυτόχρονη 

κατά βάθος διάβρωση. Οι αναβαθμίδες διάβρωσης δημιουργούνται όταν οι παράγοντες που 

προκαλούν την κατά βάθος διάβρωση ενεργοποιούνται σταδιακά (βλ. Εικόνες). 
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Κάθετη τοπογραφική τομή του αποτελέσματος της κατά βάθος διάβρωσης από τη ροή των ρεμάτων 

(Πηγή: μετατροπή από Stream Corridor Restoration, 1998) 

 

Ανάγλυφο (γης): Η μορφή της επιφάνειας της γης. Περιλαμβάνει το ηπειρωτικό (δημιουργείται

από τον κατακόρυφο και τον οριζόντιο διαμελισμό) και το υποθαλάσσιο ανάγλυφο (ανωμαλίες 

του βυθού των θαλασσών και των ωκεανών).  

(στα) Ανάντη του ποταμού: Το τμήμα του ποταμού από το σημείο που βρισκόμαστε και προς 

τις πηγές. Σε κάθε ποταμό διακρίνουμε τον άνω, τον μέσο και τον κάτω ρου. 

Ανάχωμα τεχνητό: Είναι επίμηκες τεχνητό φράγμα αποτελούμενο από χώμα. Βρίσκεται,

συνήθως, παράλληλα στον ρου ενός ποταμού ή κατά μήκος επίπεδης ακτογραμμής. Ο κύριος

στόχος των τεχνητών αναχωμάτων είναι η πρόληψη πλημμυρών στις γειτονικές εκτάσεις και

η επιβράδυνση των φυσικών αλλαγών στον ρου μιας υδάτινης οδού. Πέρα από τα μόνιμα

αναχώματα, μπορούν να κατασκευαστούν και έκτακτα αναχώματα, π.χ. από αμμόσακους

(βλ. Εικόνα). 
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Ανάχωμα φυσικό: Μορφολογικός σχηματισμός που δημιουργείται στα όρια της κοίτης του

ποταμού, από την απόθεση ιζηματογενών υλικών μεταφοράς των υδάτων, κατόπιν

αλλεπάλληλων πλημμυρικών επεισοδίων (βλ. Εικόνες).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

543



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανθεκτικότητα (Resilience): Είναι η ικανότητα ενός συστήματος, μιας κοινότητας ή μιας 

κοινωνίας που βρίσκονται εκτεθειμένα σε κίνδυνο, να αντέχουν, να απορροφούν, να 

αφομοιώνουν και να ανακάμπτουν από τις επιπτώσεις των κινδύνων µε τρόπο γρήγορο και 

αποτελεσματικό. Αυτό περιλαμβάνει τη συντήρηση και αποκατάσταση των σημαντικών δομών

και λειτουργιών. Η ανθεκτικότητα μιας κοινότητας αναφορικά µε ενδεχόμενους κινδύνους

προσδιορίζεται από τον βαθμό στον οποίο η κοινότητα διαθέτει τους απαραίτητους πόρους

και την ικανότητα να αυτοδιοργανώνεται πριν και κατά την περίοδο έκτακτης ανάγκης 

(UNISDR, 2009). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Διαδικασία σχηματισμού των 
φυσικών αναχωμάτων στις 

όχθες των ρεμάτων 
(Πηγή: μετατροπή από The 

McGraw-Hill Companies Inc.) 
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Αντιπλημμυρικά έργα (έργα ανάσχεσης πλημμυρών): Τα έργα που γίνονται για την προστασία

από τις πλημμύρες σε όλη τη λεκάνη απορροής του ποταμού (δεδομένου ότι τα τοπικά μέτρα

προστασίας που λαμβάνονται σε ένα μέρος μπορεί να έχουν έμμεσο αντίκτυπο στις ανάντη

και κατάντη περιοχές), ώστε (α) να διαφοροποιήσουν την πλημμύρα, (β) να μειώσουν την

ευπάθεια σε πλημμύρα και (γ) να μειώσουν την επίδραση της πλημμύρας.  

 

Εικόνες ποικίλων αντιπλημμυρικών έργων 
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Αξία (V): Ζημίες που προκλήθηκαν από ένα συμβάν μιας ορισμένης έντασης και εκφράζεται

με κοινωνικό - οικονομικούς όρους. Θεωρείται ο αριθμός των ατόμων, κατασκευών, το

τμήμα της γης που χρησιμοποιείται και είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο (κινδυνεύουν). 
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Απογύμνωση: Το αποτέλεσμα όλων των διεργασιών που προκαλούν φθορά των επιφανειακών

πετρωμάτων και ταπείνωση του μορφολογικού ανάγλυφου µε διαρκή μεταφορά των 

προϊόντων της διάβρωσης στη θάλασσα ή σε εσωτερικές λεκάνες. Με τον όρο κύκλος 

απογύμνωσης ονομάζουμε τα στάδια εξέλιξης του μορφολογικού ανάγλυφου μιας περιοχής, 

ως και την απότομη ανανέωσή της. 

Αποκατάσταση - Ανασυγκρότηση: Αποκατάσταση των έργων υποδομής και των κτηριακών 

δομών της περιοχής που υπέστησαν ζημιές και θωράκιση της κοινωνίας από κινδύνους με 

έργα πρόληψης. 

Απόκριση: Πρόκειται για δράσεις αμέσως πριν και αμέσως μετά τα καταστροφικά γεγονότα,

που περιλαμβάνουν την αντίδραση, την προειδοποίηση και την έκτακτη ανακούφιση

(Κουρούδη, 2015).  

Απορροή (επιφανειακή): Η κίνηση του νερού στην επιφάνεια του εδάφους με τη μορφή

ρυακιών, ποταμών, χείμαρρων. 

Απορροή ποταμού: Το συνολικό ποσό νερού που διαρρέει τον ποταμό. Διακρίνεται σε

επιφανειακή (προέρχεται από τα κατακρημνίσματα) και σε βασική (προέρχεται από τα υπόγεια

νερά δηλ. τις πηγές). Κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου (καλοκαίρι για την Ελλάδα) η

απορροή των ποταμών συντηρείται αποκλειστικά από τη βασική απορροή (πηγές).  

Επίγεια, Ενδιάμεση, Απευθείας και Βασική (Υπόγεια) απορροή 
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Απορροή πλημμυρική: Η συνολική ποσότητα του νερού που διαρρέει μια περιοχή κατά τη 

διάρκεια ενός πλημμυρικού φαινομένου. Περιλαμβάνει α) την άμεση απορροή που μπορεί να

είναι επίγεια (το μέρος του νερού που κινείται πάνω στην επιφάνεια του εδάφους), ενδιάμεση 

(το μέρος του νερού που κινείται αμέσως κάτω από την επιφάνεια του εδάφους) και απευθείας

(το μέρος του νερού που πέφτει απευθείας στην επιφάνεια του υδρογραφικού δικτύου και 

μετατρέπεται άμεσα σε επιφανειακή) και β) τη βασική ή υπόγεια που περιλαμβάνει το νερό 

που κινείται υπογείως και συμβάλλει στις κοίτες των ρεμάτων (βλ. Εικόνα πιο πάνω). 

Αποσάθρωση ή εξαλλοίωση: Το σύνολο των διαδικασιών και φαινομένων που προκαλούν την 

αποσύνθεση, τον θρυμματισμό και γενικά την καταστροφή και φθορά των πετρωμάτων. Τα 

πετρώματα μετατρέπονται από συνεκτικά και συμπαγή σε πολύ χαλαρά και κλαστικά. Οι

αποσαθρωτικές διαδικασίες έχουν στατικό χαρακτήρα και τα προϊόντα της αποσάθρωσης δεν 

υπόκεινται σε μεταφορά. Η αποσάθρωση προετοιμάζει το πέτρωμα για τη διάβρωση και 

σχηματίζει το έδαφος. Διακρίνεται σε φυσική (μηχανική) και σε χημική. Η μηχανική προκαλείται 

από τις μεταβολές της θερμοκρασίας, τη διαστολή του νερού κι άλλα φυσικά φαινόμενα. Η 

χημική προκαλείται κυρίως από το νερό, αλλά και την οξείδωση και τη διάλυση ορυκτών. Οι

κύριοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αποσάθρωση είναι: α. Η γεωλογική δομή 

(είδος πετρωμάτων) της περιοχής β. Το κλίμα γ. Η τοπογραφία (ανάγλυφο και μορφές του) δ. Η 

βλάστηση της περιοχής (βλ. Εικόνες). 
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Αραγωνίτης: Μορφή ορυκτού του ανθρακικού ασβεστίου. Βρίσκεται σε μεταμορφωμένα 

(υψηλής πίεσης) πετρώματα, σε ιζηματογενή ανθρακικά και σαν επίστρωμα στην εσωτερική 

επιφάνεια μερικών οστράκων (μαλακόστρακα). 

Άργιλος: Είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένυδρα αργιλιούχα 

φυλλοπυριτικά ορυκτά που περιέχουν διάφορες ποσότητες μετάλλων, μεταλλικών οξειδίων 

και οργανικών ενώσεων. Τα κεραμικά υλικά βασίζονται στο αργιλώδες χώμα, που είναι και 

η πρώτη ύλη της κατασκευής τους. Το αργιλώδες χώμα ή άργιλος προέρχεται από τη φθορά 

πετρωμάτων, κυρίως πυριτιούχων, εξαιτίας της παρουσίας ανθρακικών οξέων και άλλων 

διαλυτών. Άλλες αιτίες της διάβρωσης είναι η κίνηση του νερού και του αέρα στην 

ατμόσφαιρα, η διέλευση ενός ποταμού και σε μικρότερη κλίμακα κάποιες γεωλογικές αιτίες 

που προξένησαν πιέσεις και απότομες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας στα πετρώματα. Τα 

πετρώματα διαλύονται σε πολύ λεπτά σωματίδια (σχεδόν σε μοριακή μορφή). Το μέγεθος 

των κόκκων της αργίλου διαφοροποιείται ανάλογα με την ποιότητα του υλικού. Τα βασικά 

συστατικά της αργίλου είναι το αργίλιο, το πυρίτιο και το νερό. Η ονομασία του είναι ένυδρο 

πυριτικό αργίλιο (Al2O3.2SiO3.2H2O). Η καθαρότερη μορφή αργίλου είναι ο καολίνης (βλ. 

Εικόνες κάτω).

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82) 

 

 

Ασβεστίτης: Μορφή ορυκτού του ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3). Διαυγές και κρυσταλλικό 

με λευκή απόχρωση. Κύριο συστατικό του ασβεστόλιθου και του μαρμάρου. Η παραγωγή του

μπορεί να προέλθει από την κατακρήμνιση πλούσιων διαλυμάτων ανθρακικού ασβεστίου, 

ώστε να δημιουργηθούν σταλακτίτες και σταλαγμίτες των οποίων είναι κύριο συστατικό 

(βλ. Εικόνα κάτω). 
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Ασβεστόλιθος: Ιζηματογενές πέτρωμα πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα, που καλύπτει πάνω 

από το 1/4 της επιφάνειας και έχει κύριο συστατικό το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3). Οι 

περισσότεροι ασβεστόλιθοι έχουν σχηματιστεί από καθίζηση ανθρακικών αλάτων διαλυμένων

στο νερό (χημικό ίζημα) ή και με τη συμμετοχή οργανικού υλικού, όπως όστρακα, σκελετοί 

φυτών και ζώων (βιοχημικό ίζημα). 

Σημαντική είναι η δράση του νερού στα ασβεστολιθικά  πετρώματα: Το νερό της βροχής

παίρνει διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από τον αέρα και μετατρέπεται σε ασθενές οξύ 

(ανθρακικό οξύ) (H2CO3) που διαλύει τον ασβεστόλιθο και σχηματίζει το όξινο ανθρακικό 

ασβέστιο [Ca(HCO)3]. Η ουσία που προκύπτει απομακρύνεται με το νερό που συνεχίζει την 

πορεία του, κυκλοφορεί μέσα στη μάζα του ασβεστόλιθου διαμέσου ρωγμών και άλλων 

διόδων που τις ανοίγει, τις μεγαλώνει διαλύοντας συνεχώς το πέτρωμα και σχηματίζει ένα

σύστημα υπόγειων αγωγών που λέγεται ΚΑΡΣΤ. Έτσι σχηματίζονται τα σπήλαια και οι 

σταλακτίτες-σταλαγμίτες μέσα σε αυτά, καθώς και οι καρστικές πηγές. Η οικονομική 

σημασία των ασβεστόλιθων είναι μεγάλη, γιατί χρησιμοποιείται ως οικοδομικό υλικό, καθώς 

και σαν πηγή παραγωγής ασβέστη και τσιμέντου (βλ. Εικόνα κάτω). 
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Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα: Οι μορφές με τις οποίες το νερό πέφτει στο έδαφος 

προερχόμενο από την ατμόσφαιρα. Μπορεί να είναι είτε σε υγρή μορφή (βροχή, δροσιά, 

βροχοομίχλη), είτε σε στερεή (χαλάζι, χιόνι, πάχνη), είτε σε αέρια (υδρατμοί). Τα στερεά και 

υγρά κατακρημνίσματα ονομάζονται υετός. 

Γεωμορφολογία: Κλάδος της Φυσικής Γεωγραφίας που εξετάζει τις συνθήκες διαμόρφωσης 

του ανάγλυφου, της εξέλιξής του και την κατανομή του στην υφήλιο, συνδυαστικά με τις 

κλιματικές και εδαφικές συνθήκες του γύρω χώρου, ως προϊόντα των αλληλεπιδράσεων των 

συνθηκών μεταξύ τους, χωρίς την επίδραση του ανθρώπου. 

Δέλτα: Ζώνη, συνήθως με τρίγωνο σχήμα, που συγκεντρώνει τις ποτάμιες αποθέσεις ιζημάτων

και βρίσκεται στο σημείο που το νερό του ποταμού φτάνει κοντά στη θάλασσα ή τη λίμνη 

(βλ. Εικόνα).  
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Διάβρωση του εδάφους (αναφέρεται στη μετακίνηση-μεταφορά ήδη διαλυμένου υλικού): 

Αλλοίωση-καταστροφή των πετρωμάτων (κυρίως ιζηματογενών) και εδαφών από τη

μετατόπιση και μεταφορά του υλικού τους από τα νερά (ποταμών, θάλασσας), τους ανέμους, 

την κίνηση των παγετώνων, τη βαρύτητα ή και από ζώντες οργανισμούς. Είναι μηχανική

διαδικασία. Οι ποταμοί είναι οι πιο δραστικοί παράγοντες. Σχηματίζουν και διαμορφώνουν 

λόφους, κοιλάδες, κ.λπ., ενώ η ενέργεια των κυμάτων του θαλασσινού νερού διαμορφώνει τις 

ακτές. Η διάβρωση έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, γιατί αφαιρεί το χωμάτινο επίστρωμα 

του εδάφους. Η διάβρωση στο έδαφος διευκολύνεται από την έλλειψη ή εξαφάνιση (από

διάφορες αιτίες) της βλάστησης. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάβρωση είναι: α. η ένταση 

της βροχής και το μέγεθος των σταγόνων της, β. η κάλυψη του εδάφους από φυτά (βλάστηση), 

γ. η κλίση των πλαγιών, δ. η κοκκομετρική σύνθεση του εδάφους και το ποσοστό του οργανικού 

υλικού. Είδη διάβρωσης είναι: η επιφανειακή, η χαραδρωτική και η διάβρωση σε ποταμούς. 

Είδη διάβρωσης 
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Εικόνες διάβρωσης 

 

 

 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

561



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: α) Η διάβρωση και η αποσάθρωση είναι δυο ανεξάρτητες διαδικασίες, β) Ο

στόχος και των δυο είναι ο μετασχηματισμός της τοπογραφικής επιφάνειας (ανάγλυφου)

και γ) Μπορεί μια αποσάθρωση να μην τη διαδέχεται η διάβρωση.  
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Διαχείριση κινδύνων πλημμυρών: Οι πρακτικές που αφορούν τον εκ των προτέρων 

εντοπισμό, την ανάλυση και τον περιορισμό των κινδύνων πλημμυρών, έχοντας στο 

επίκεντρο τα εξής στοιχεία: 

(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf) 

 Πρόληψη: αποτροπή ζημιών που οφείλονται σε πλημμύρες, π.χ. με την απαγόρευση της 

οικοδόμησης σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες. 

 Προστασία: λήψη μέτρων για τη μείωση της πιθανότητας πλημμυρών ή των επιπτώσεων 

των πλημμυρών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως η αποκατάσταση των πλημμυρικών 

περιοχών και των υγροτόπων. 

 Ετοιμότητα: Αυτό το στάδιο συνδέεται με την ενημέρωση του κοινού και τον βαθμό 

εγρήγορσης (τι πρέπει να κάνει) αμέσως πριν από την έναρξη εκδήλωσης του φυσικού 

κινδύνου (π.χ. πλημμύρας).

 

 

Διαχείρισης Σχέδιο Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ): Έγγραφο που καθορίζει τους κατάλληλους

στόχους και μέτρα πρόληψης, προστασίας και ετοιμότητας έναντι των πλημμυρών. Τα κράτη 

μέλη θεσπίζουν τα ΣΔΚΠ και συντονίζουν τη σχεδιαζόμενη δράση στο επίπεδο της λεκάνης 

απορροής ποταμού. 

Διώρυγα: Η διάνοιξη ενός ισθμού με σκοπό να ενώσει τις δυο θάλασσες και γίνεται κυρίως 

για οικονομικούς λόγους (π.χ. Κορίνθου, Σουέζ). 

Δολομίτης (ορυκτό-πέτρωμα): Ορυκτό που σχηματίζεται από ανθρακικό άλας του ασβεστίου

(Ca) και μαγνησίου (Mg), δηλ. (Ca,Mg)CO3. Ο όρος δολομίτης χρησιμοποιείται και για 

ιζηματογενή ανθρακικά πετρώματα με περιεκτικότητα σε δολομίτη άνω του 50%. Συνήθως 

σχηματίζεται από την αλλοίωση του ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) και χημική καθίζηση του 

ορυκτού μέσα στο νερό όπου υπάρχει περισσότερο Mg από Ca. Ο δολομίτης μπορεί να είναι 

λευκός, γκριζόλευκος, γκρίζος, υποκίτρινος ή και καστανόμαυρος όταν περιέχει σίδηρο και 

μαγγάνιο και κάποτε ερυθρωπός. Ο ιστός του πετρώματος είναι κρυσταλλικός. Έχουν

μεγαλύτερη αντοχή στη δράση των ατμοσφαιρικών παραγόντων σε σχέση με τον ασβεστόλιθο 

και σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη σκληρότητα ευνοεί τον σχηματισμό (μέσα σε

ασβεστολιθικές μάζες) ενός τοπίου ανώμαλου, τραχέως, με πύργους, πυραμίδες,

κατακόρυφους τοίχους κ.λπ. (δολομιτικό τοπίο). Οι δολομίτες δεν αναβράζουν ή αναβράζουν 

ελάχιστα αν ρίξουμε πάνω τους υδροχλωρικό οξύ (HCl), σε αντίθεση με τους ασβεστόλιθους. 

Στην Ελλάδα οι δολομίτες είναι κυρίως Τριαδικής ηλικίας (Ιεράπετρα, Παρνασός, Σέριφος κ.λπ.).

Χρησιμοποιούνται ως δομικό υλικό (καλύτερο από τον ασβεστόλιθο λόγω αντοχής στην 

αποσάθρωση), ή ως υλικό υποδομής οδοστρωμάτων, στην κατασκευή πετροκονιάματος και 

μπετόν αρμέ λόγω της συνδετικής τους ικανότητας. Επίσης, στη βιομηχανία σιδήρου για 

επένδυση φούρνων. 
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Έδαφος: Το επιφανειακό στρώμα της χέρσου που χρησιμοποιούν τα φυτά στην ανάπτυξή 

τους, προκύπτει από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωμάτων και έχει υποστεί 

πολύπλοκες φυσικοχημικές βιολογικές και βιοχημικές διεργασίες. Είναι αποτέλεσμα του 

μετασχηματισμού (λόγω αποσάθρωσης) του μητρικού πετρώματος.  Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη δημιουργία του και τις μεταβολές του είναι οι σύνθετες φυσικοχημικές 

διεργασίες που οφείλονται κατά κύριο λόγο στη βλάστηση, τη λιθολογία, τη θερμοκρασία 

και τον χρόνο, αλλά και στην ανθρώπινη δράση και την επαφή του με την ατμόσφαιρα. 

Εκβολές: Το παράκτιο τελικό τμήμα ενός ποταμού όπου συναντά τη θάλασσα. Συνήθως 

χωρίζεται σε πολλά μικρότερα τμήματα σχηματίζοντας ένα Δέλτα. Εκεί η περιοχή έχει μεγάλο 

οικολογικό ενδιαφέρον, γιατί συγκεντρώνονται σπάνια πουλιά και πολλά είδη φυτών. Στις

εκβολές η ξηρά σταδιακά προχωρεί μέσα στη θάλασσα, καθώς η δυναμική ισορροπία μεταξύ 

των παραγόντων που δρουν στον ηπειρωτικό χώρο των λεκανών απορροής των ποταμών

(κλίμα, γεωμορφολογία, τεκτονική) και αυτών που δρουν στον παράκτιο χώρο των εκβολών 

(μορφολογία, τεκτονική, κύματα, παλίρροια, ρεύματα) καθορίζουν την ταχύτητα, τη μορφή 

και τα άλλα στοιχεία της απόθεσης.  

Εκβολές Σεργουλοπόταμου Φωκίδας 

 

 

 

 

 

Εκβολές ποταμού Θύαμι (Καλαμά) 

Θεσπρωτίας 
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Έκθεση (Exposure): Άνθρωποι, περιουσίες, συστήματα ή άλλα στοιχεία που υπάρχουν σε

επικίνδυνες περιοχές και επομένως υπόκεινται ενδεχομένως σε απώλειες. Μέτρο της έκθεσης

μπορεί να αποτελεί ο αριθμός των ανθρώπων ή οι τύποι των αγαθών σε μια περιοχή. Αυτά

μπορεί να συνδυαστούν με την τρωτότητα των στοιχείων που είναι εκτεθειμένα σε ένα 

συγκεκριμένο κίνδυνο, προκειμένου να εκτιμηθεί ποσοτικά η διακινδύνευση στην περιοχή 

ενδιαφέροντος («2009 UN/ISDR Terminology on Disaster Risk Reduction»). 

Εκφόρτιση πλημμύρας: Είναι η παροχή (δηλαδή ο όγκος του νερού ανά μονάδα χρόνου σε 

m3/s) σε μια συγκεκριμένη θέση, τη στιγμή όμως που το νερό υπερχειλίζει την κοίτη. 

Ενδογενείς δυνάμεις: Αυτές που προέρχονται από το εσωτερικό της γης και οφείλουν τη 

δράση τους σε ενδογενείς παράγοντες (ηφαίστεια, σεισμοί). 

Εξάτμιση: Η μεταβολή του νερού της επιφάνειας της Γης (ωκεανών, λιμνών, ποταμών) σε 

ατμό με την επίδραση της θερμότητας. 

Εξάτμιση-διαπνοή: Κάθε φυτό μοιάζει με μια αντλία που παίρνει νερό από το έδαφος και το 

στέλνει στην ατμόσφαιρα, μέσα από τα στόματα του φυλλώματός του. 

Εξωγενείς δυνάμεις: Αυτές που προέρχονται από το εξωτερικό της γης και οφείλουν τη δράση

τους σε εξωγενείς παράγοντες (άνεμος, βροχή κ.λπ.). 

Επικινδυνότητα (Risk): Εκφράζει τον συνδυασμό της πιθανότητας να συμβεί ένα φαινόμενο 

και των αρνητικών συνεπειών του (UNISDR, 2009). Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 3013 

επικινδυνότητα «νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου ή τεχνολογικού

συμβάντος ή και λοιπών καταστροφών σε συνδυασμό µε την ένταση των καταστροφών που

μπορεί να προκληθούν στους πολίτες, στα αγαθά, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις 

υποδομές μιας περιοχής» (ΦΕΚ 102/Β/01.05.2002, άρθρο 2).  

Επικινδυνότητα (Hazard): 1. Είναι η πιθανότητα ένας κίνδυνος να προκαλέσει επιπτώσεις 

στον άνθρωπο, τις υποδομές, στο περιβάλλον, στην περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της

πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συγκεκριμένη περιοχή και ορισμένη χρονική περίοδο και

καθορίζεται από τον συνδυασμό των παραγόντων του κινδύνου, της έκθεσης και της

τρωτότητας (http://www.opengov.gr/yptp/?p=1253). 

2. Όρος ο οποίος αναφέρεται σε ένα επικίνδυνο φαινόμενο ή ανθρώπινη δραστηριότητα ή 

συνθήκη, που μπορεί να προκαλέσει απώλειες ζωών, τραυματισμούς, καταστροφή περιουσίας,

κοινωνικές και οικονομικές διαταραχές ή περιβαλλοντικές συνέπειες. Τα επικίνδυνα

φαινόμενα είναι γεωλογικής, μετεωρολογικής, υδρολογικής, ωκεανογραφικής, βιολογικής και 

τεχνολογικής προέλευσης και επιδρούν σε μερικές περιπτώσεις σε συνδυασμό. Στα ελληνικά,

ο όρος “Hazard” αποδίδεται από ορισμένες επιστημονικές και επαγγελματικές ομάδες και 

ως κίνδυνος («2009 UN/ISDR Terminology on Disaster Risk Reduction»). 
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Εσωτερικά νερά: Τα γλυκά νερά μιας υδρολογικής λεκάνης, επιφανειακά και υπόγεια. 

Θολερότητα ποταμού: Ο βαθμός της διαύγειας του νερού ενός ποταμού. Αυξάνει συνήθως 

μετά από βροχοπτώσεις εξαιτίας της μεταφοράς υλικών και αιωρούμενων σωματιδίων, ενώ 

αποτελεί δείκτη της μεταφορικής ικανότητας του νερού. Η θολερότητα δεν είναι επικίνδυνη 

για τα ψάρια, ωστόσο μειώνει την ένταση του ηλιακού φωτός που εισχωρεί στο νερό του 

ποταμού και προκαλεί μείωση της φωτοσύνθεσης και της φυτικής παραγωγής. Η μέτρησή 

της γίνεται με το δίσκο Sechi. 

Ικανότητα αυτοκαθαρισμού ποταμού: Είναι η δυνατότητα του ποταμού να αποσυνθέσει 

και να απλοποιήσει, μέσω φυσικών διεργασιών, τοξικές ή γενικά ρυπαντικές ουσίες, ώστε 

αυτές να γίνουν λιγότερο ή καθόλου βλαπτικές για το οικοσύστημα του ποταμού. 

Ισθμός: Στενή λωρίδα ξηράς που χωρίζει δυο θάλασσες και ενώνει δυο στεριές (π.χ. Κορίνθου).
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Καμπής σημεία (Knickpoints): Όρος της γεωμορφολογίας που αναφέρεται στην αλλαγή

(απότομη διακοπή) της ομαλής κλίσης του πυθμένα της κοίτης ενός ποταμού και τη

δημιουργία ενός απότομου μετώπου λόγω τεκτονικών, κλιματικών, αλλά και λιθολογικών 

μεταβολών που έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαφορετική μηχανική αντοχή στη διάβρωση. Έτσι 

δημιουργείται μια υψομετρική διαφορά μεταξύ των δύο τμημάτων της κοίτης. Συναντώνται 

συχνά σε καταρράκτες μικρούς ή μεγαλύτερους, αλλά και σε λίμνες, και δίνουν πληροφορίες 

για γεωλογικά γεγονότα του παρελθόντος (βλ. Εικόνα κάτω).  

 

 
 

Καρστικά φαινόμενα: Δίκτυο κοιλωμάτων αυλακιών και αγωγών που παράγονται από τη

διαβρωτική και διαλυτική δράση του νερού στην επιφάνεια ασβεστολιθικών και δολομιτικών

κυρίως πετρωμάτων, αλλά και σε γύψο ή ορυκτό αλάτι. Πήραν το όνομά τους από το οροπέδιο 

Καρστ της Σλοβενίας, όπου παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα. 

Στα φαινόμενα αυτά ανήκουν οι: 

1. αμαξοτροχιές (μικρά αυλάκια στην επιφάνεια πετρωμάτων) 

2. δολίνες (βαθιές κοιλότητες με δ=10-40μ. που σχηματίζονται από υπόγεια διαβρωτική

δράση νερού ή κατάπτωση οροφής σπηλιάς) 
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3. πόλγες (μεγάλες δολίνες που λόγω τεκτονικών φαινομένων έγιναν λίμνες ή λεκάνες π.χ. 

Κωπαΐδα) 

4. ουβάλες (ενωμένες δολίνες) 

5. καταβόθρες (υπόγειες στοές) 

6. υπόγειοι οχετοί 

7. σπηλιές με σταλακτίτες και σταλαγμίτες 

8. υπόγειες λίμνες

 

Εγκάρσια τομή μιας περιοχής με ασβεστολιθικά πετρώματα, όπου φαίνεται ο σχηματισμός 

χαρακτηριστικών καρστικών μορφών 
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(στα) Κατάντη ποταμού: Το τμήμα του ποταμού από το σημείο που βρισκόμαστε και προς 

τις εκβολές. 

Καταστροφή (Disaster): Μια σοβαρή διατάραξη της λειτουργίας μιας κοινότητας ή μιας 

κοινωνίας προκαλώντας ανθρώπινες, υλικές, οικονομικές ή περιβαλλοντικές απώλειες, οι 

οποίες ξεπερνούν την ικανότητα της πληγείσας κοινότητας ή κοινωνίας να τις αντιμετωπίσει 

χρησιμοποιώντας τους δικούς της μεμονωμένους πόρους. Μια καταστροφή αποτελεί 

συνάρτηση της διαδικασίας κινδύνου (Wisner et al., 2002). Οι καταστροφές φαίνονται ως 

έκτακτες, δυσμενείς καταστάσεις που προκαλούνται από ένα φαινόμενο ή μια διαδικασία. 

Ωστόσο, μια καταστροφή δεν είναι προϊόν μερικών ωρών. Οι καταστροφές συχνά 

περιγράφονται ως απόρροια ενός συνδυασμού (UNISDR, 2009) της έκθεσης στο φαινόμενο

των υφιστάμενων συνθηκών τρωτότητας και ανεπαρκούς ικανότητας ή ανεπάρκειας των 

μέτρων που λαμβάνονται από μια κοινότητα ή κοινωνία να μειώσουν τις ενδεχόμενες 

αρνητικές συνέπειες ή να ανταπεξέλθουν σε αυτές. Η λέξη καταστροφή προέρχεται από τη

λατινική λέξη «dis» και «astro» και υποδηλώνει τις αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται 

από ένα αστέρι ή έναν πλανήτη. Καταστροφές είναι γεγονότα που συμβαίνουν όταν ένας 

σημαντικός αριθμός ατόμων εκτίθεται σε ακραία φαινόμενα στα οποία είναι ευάλωτος, με 

αποτέλεσμα τον τραυματισμό και την απώλεια της ζωής, σε συνδυασμό με ζημιές στις 

ιδιοκτησίες και στα μέσα διαβίωσης. Οι καταστροφές συχνά ταξινομούνται ανάλογα με την 

ταχύτητα εμφάνισής τους (αιφνίδια ή αργή), τα αίτιά τους (φυσικά ή ανθρωπογενή), ή την 

κλίμακά τους (μείζονος ή ήσσονος σημασίας) (Wisner et al., 2002). 

Η φυσική καταστροφή (natural disaster) εμφανίζεται, όταν ένας κίνδυνος προκαλεί 

τρωτότητα και η ζημιά είναι τόσο μεγάλη, που η πληγείσα κοινότητα δεν μπορεί να 

ανακάμψει με χρήση των δικών της πόρων. Ο ΟΗΕ όρισε τις φυσικές καταστροφές το 1992 

ως «σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία της κοινωνίας, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες 

ανθρώπινες, υλικές ή περιβαλλοντικές απώλειες, που υπερβαίνουν την ικανότητα της 

κοινωνίας να τις αντιμετωπίζει με ίδιους πόρους». Αναγνωρίζοντας τη σημασία της 

ενημέρωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, με 

απόφασή του τον Δεκέμβριο του 2009 (ψήφισμα 64/200), καθιέρωσε τη 13η Οκτωβρίου ως 

τη Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Κατά την ημέρα αυτή, 

διοργανώνονται δράσεις και διάφορες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών, αναφορικά με την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από 

φυσικές καταστροφές. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - World Health Organization 

(https://www.who.int), σε ετήσια βάση περίπου 90.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας 

φυσικών καταστροφών και οι επιπτώσεις τους επηρεάζουν 160 εκατομμύρια ανθρώπους 

παγκοσμίως. Οι φυσικές καταστροφές περιλαμβάνουν σεισμούς, τσουνάμι, ηφαιστειακές 

εκρήξεις, κατολισθήσεις, τυφώνες, πλημμύρες, πυρκαγιές, θερμικά κύματα και ξηρασίες.  
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Απειλούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή και έχουν άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 

υγεία (σωματική και ψυχική) και την κοινωνική ζωή των θυμάτων (ΠΟΥ, 2019). 

Καταστροφής διαχείριση (Disaster management): Η διαχείριση καταστροφής είναι η

συστηματική προσέγγιση και πρακτική διαχείρισης της αβεβαιότητας, για την ελαχιστοποίηση

πιθανών βλαβών και απωλειών. Ουσιαστικά, πρόκειται για την οργάνωση, τον σχεδιασμό και 

την εφαρμογή μέτρων για την προετοιμασία, την απόκριση και την άμεση αποκατάσταση της

καταστροφής (υπό επικαιροποίηση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μέσα στο 2016). 

Καταστροφή μαζική (Massive disaster): Η μαζική καταστροφή είναι ένα έκτακτο γεγονός, 

χωροχρονικά συμπυκνωμένο που προκαλεί μεγάλου εύρους απώλειες και βλάβες στον 

περιβάλλοντα χώρο (φυσικό-κοινωνικό) ή/και σε ομάδες ατόμων. Όλα τα τραυματικά 

γεγονότα προκαλούν ψυχικές και σωματικές αντιδράσεις και έχουν επιπτώσεις στην ψυχική 

υγεία. Η ψυχολογική αντίδραση του ατόμου, ποικίλει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται: 

Από το είδος και την έκταση του συμβάντος, από τα χαρακτηριστικά του ατόμου, από τη 

σύσταση του κοινωνικού περίγυρου, κ.ά.  

Καταστροφή τεχνολογική (Τechnological disaster): Τεχνολογική καταστροφή είναι η

καταστροφή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία μπορεί να

αποτραπεί και έχει επιπτώσεις σε ανθρώπινη ζωή, υγεία και περιουσία. Οι τεχνολογικές

καταστροφές είναι συνήθως αποτέλεσμα ατυχημάτων ή επεισοδίων που συμβαίνουν στους 

τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών ή των επικίνδυνων ουσιών, όπως τα καύσιμα, τα 

χημικά, τα εκρηκτικά ή τα ραδιενεργά υλικά (Ανδρεαδάκης, 2015). 

Καταστροφή φυσική (Νatural disaster): Ο όρος «φυσικές καταστροφές» αναφέρεται σε

καταστροφές που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα. Αυτά τα φαινόμενα (όπως οι

σεισμοί, οι κυκλώνες, οι πλημμύρες κ.λπ.) είναι στην τεχνική ορολογία γνωστά με τον όρο 

«φυσικοί κίνδυνοι». Ο όρος «φυσική καταστροφή» μπορεί να είναι παραπλανητικός, γιατί 

υπονοεί ότι οι καταστροφές είναι αποτέλεσμα μόνο κάποιου φυσικού κινδύνου, ενώ στην 

πραγματικότητα οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που 

συμβάλλει στη δημιουργία μίας καταστροφής (Ανδρεαδάκης, 2015). 

Ο όρος «φυσική καταστροφή» έχει οριστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους ως (Λέκκας, 2000): 

1. Τα στοιχεία εκείνα του φυσικού περιβάλλοντος που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και 

προκαλούνται από δυνάμεις ξένες και άγνωστες σε αυτόν. 2. Η πιθανότητα εμφάνισης ενός 

δυνητικά καταστροφικού γεγονότος μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε μια

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 3. Μια φυσική ή ανθρωπογενής γεωλογική κατάσταση 

ή φαινόμενο κατά τα οποία παρουσιάζεται πραγματικός ή δυνητικός κίνδυνος για την 

ανθρώπινη ζωή ή τις περιουσίες.  
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Καταστροφή φυσικό-τεχνολογική / Na Tech: Η Na Tech καταστροφή είναι συνδυασμός 

φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Οι φυσικές καταστροφές μπορούν να προκαλέσουν

τεχνολογικές καταστροφές και αυτές οι κοινές καταστροφές (που είναι γνωστές επίσης ως Na 

Tech) μπορούν να θέσουν σε τεράστιους κινδύνους τις περιοχές που είναι απροετοίμαστες 

για τέτοια γεγονότα (Ανδρεαδάκης, 2015) π.χ. Fukushima Ιαπωνίας 2011. 

Κατείσδυση: Η διαδικασία κατά την οποία ένα μέρος του νερού των κατακρημνισμάτων

διαπερνά την επιφάνεια του εδάφους από τους πόρους ή τις ρωγμές των διάφορων

πετρωμάτων και από τα ρήγματα της γης, φτάνει στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες 

και προστίθεται στο υπόγειο νερό συμμετέχοντας έτσι στις κινήσεις του. 

Κατολίσθηση: α. Είναι μη αναμενόμενες και συνήθως απρόβλεπτες μετακινήσεις ασταθών

επιφανειακών στρωμάτων, αποτελώντας έναν από τους πιο συχνούς φυσικούς κινδύνους με 

σημαντικότατες συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές, με κοινωνικό κόστος και με ανυπολόγιστες

οικονομικές επιπτώσεις. Προκαλούνται από τη συνδυασμένη δράση πολλών και διαφορετικών

μεταξύ τους παραγόντων. 

Παράγοντες που ελέγχουν το φαινόμενο της κατολίσθησης είναι: 

1) Η δομή του γεωλογικού υπόβαθρου και η τεκτονική της περιοχής. 

2) Το είδος των πετρωμάτων και εδαφών της περιοχής. 

3) Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή (ιδιαίτερα το ύψος βροχής). 

4) Η σεισμικότητα και η ηφαιστειακή δραστηριότητα μιας περιοχής. 

β. Είναι το αποτέλεσμα της εξέλιξης προοδευτικών ή ραγδαίων φαινομένων που εκδηλώνονται 

στο γήινο περιβάλλον και που οφείλονται στη δράση γεωλογικών, γεωμορφολογικών, 

κλιματολογικών διεργασιών, αλλά και στην αρνητική επίπτωση των ανθρώπινων ενεργειών 

κκαι δραστηριοτήτων (Hutchinson, 1995).  

Αποτελούν ένα γεωλογικό φαινόμενο που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κινήσεων μιας μάζας

εδάφους ή ενός όγκου βράχου, οι οποίες κινήσεις μπορεί να εκδηλωθούν σε υπεράκτιες,

παράκτιες και χερσαίες περιοχές.  

γ. O Terzaghi (1950) θεωρεί την κατολίσθηση ως μία ραγδαία κίνηση μάζας πετρώματος

εναπομένοντος εδάφους ή ιζήματος ενός πρανούς, της οποίας το κέντρο βάρους μετακινείται

προς τα κάτω και προς τα έξω. 
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Εικόνες κατολισθήσεων 
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Εικόνες άνω: Κατολίσθηση εξαιτίας της δράσης του νερού και αστοχιών πρόβλεψης 
έγκαιρων υδρογεωλογικών μελετών (μίνι περιμετρική Πατρών) 
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Κερατόλιθος ή πυριτόλιθος ή στουρνάρι: Πυριτικό ιζηματογενές πέτρωμα. Το κύριο συστατικό

του είναι το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2). Σχηματίζεται μέσα στη θάλασσα. Η προέλευσή

του είναι χημική ή οργανογενής (πιθανώς από τη διαγένεση, δηλ. τη συγκόλληση των  

διατόμων του πλαγκτόν της θάλασσας). Το χρώμα του είναι: τεφρό - μαύρο - ερυθρωπό - 

κίτρινο. Αποτελείται από: χαλαζία, χαλκηδόνιο και οπάλιο (ορυκτά του SiO2). Εναλλάσσεται

με αργιλικούς σχιστόλιθους και ασβεστόλιθους. Στην Ελλάδα ο «σχιστοκερατόλιθος» βρίσκεται

παντού, μέσα σε Ιουρασικές αποθέσεις της

Ανατολικής και Δυτικής Ελλάδας. Συναντάται

με τη μορφή στρώσεων, φλεβών και

φακών. Είναι πολύ σκληρό πέτρωμα (λόγω

του χαλαζία που περιέχει), ενώ σπάει 

εύκολα σε συγκεκριμένα επίπεδα (κάθετα)

σχηματίζοντας πολύ αιχμηρές ακμές. 

Για αυτούς τους λόγους κατά την εποχή του
λίθου χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο και σαν εξάρτημα όπλου. 

Κίνδυνος (Hazard): Ο όρος “Ηazard” εκφράζει ένα ενδεχόμενο επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο ή 

ανθρώπινη δραστηριότητα, που μπορεί να προκαλέσει απώλεια ζωής, τραυματισμό ή 

άλλες επιπτώσεις στην υγεία, υλικές ζημιές, κοινωνικές και οικονομικές διαταραχές ή 

περιβαλλοντική καταστροφή. Τα επικίνδυνα φαινόμενα είναι γεωλογικής, μετεωρολογικής, 

υδρολογικής, ωκεανογραφικής, βιολογικής και τεχνολογικής προέλευσης και επιδρούν σε 

μερικές περιπτώσεις σε συνδυασμό (UNISDR, 2009). Σύμφωνα με το σχέδιο «Ξενοκράτης»,

«Κίνδυνος νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου ή τεχνολογικού 

συμβάντος ή και λοιπών καταστροφών σε συνδυασμό με την ένταση των καταστροφών, που 

μπορεί να προκληθούν στους πολίτες, στα αγαθά, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις 

υποδομές μιας περιοχής» (ΦΕΚ 423/B/10.04.2003, Άρθρο 2). Κίνδυνος είναι οποιοδήποτε 

φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει διαταραχή ή βλάβη στους ανθρώπους και το 

περιβάλλον. Οι κίνδυνοι είναι η πιθανότητα για ένα φαινόμενο, όχι το ίδιο το φαινόμενο 

(Wisner et al., 2002).  

 

Κίνδυνος - Διακινδύνευση (Risk): Είναι η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου 

ή τεχνολογικού συμβάντος ή και λοιπών καταστροφών σε συνδυασμό με τις ενδεχόμενες 

αρνητικές συνέπειές του στους πολίτες, στα αγαθά, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις 

υποδομές μιας περιοχής. Στο πεδίο της διαχείρισης των καταστροφών, η διακινδύνευση

(risk) εκφράζει τον συνδυασμό της πιθανότητας να συμβεί ένα συμβάν και των ενδεχόμενων 

αρνητικών συνεπειών του («2009 UN/ISDR Terminology on Disaster Risk Reduction»). 

 

Κίνδυνοι φυσικοί: Είναι τα φυσικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να έχουν αρνητικές επιδράσεις

στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Οι φυσικοί κίνδυνοι συνδέονται με διεργασίες που 
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συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα, τη γεώσφαιρα και την υδρόσφαιρα και ευθύνονται για 

καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Wisner et al., 2002, Burton et al.,1978). 

Ανεξάρτητα από τον όρο «φυσικό», ένας φυσικός κίνδυνος έχει ένα στοιχείο ανθρώπινης 

εμπλοκής. Αν και οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ελάχιστα ή τίποτα για να αλλάξουν τη 

συχνότητα ή την ένταση των περισσότερων φυσικών φαινομένων, μπορούν να διαδραματίσουν

σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίσουν ότι οι φυσικοί κίνδυνοι δεν μετατρέπονται σε

καταστροφές με τις δικές τους ενέργειες. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η ανθρώπινη

παρέμβαση μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των φυσικών κινδύνων. 

Η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί, επίσης, να προκαλέσει φυσικούς κινδύνους όπου δεν

υπήρχαν, καθώς και να ελαττώσει τη δράση μετριασμού των φυσικών οικοσυστημάτων 

(Wisner et al., 2002, Burton et al.,1978). 

Η Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Στρατηγική Μείωσης των 

Καταστροφών (United Nations International Strategy for Disaster Reduction - UNISDR 2009) 

παρουσιάζει τους βασικούς ορισμούς σχετικά με τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, 

προκειμένου να προωθηθεί μια κοινή αντίληψη για το θέμα αυτό, για χρήση από το κοινό, 

τις αρχές και τους επαγγελματίες (UNISDR, 2009).  

Κίνδυνος εκδήλωσης καταστροφικού φαινομένου (R): Το γινόμενο της αξίας επί την

τρωτότητα επί την επικινδυνότητα. Δηλαδή: R = VxUxP 

Κίνδυνος (Risc) - Ενδεχόμενο απειλής: Εκφράζει τον αριθμό των απωλειών σε ανθρώπινες

ζωές, καταστροφές ιδιοκτησίας, καταστροφή των οικονομικών δραστηριοτήτων ή φυσικών 

πόρων, οφειλόμενες σε ένα ιδιαίτερα επιβλαβές γεγονός.  

Η έννοια του κινδύνου μπορεί να εκφραστεί με βάση τις τρεις παρακάτω παραμέτρους: 

α. Τα στοιχεία που εκτίθενται στον κίνδυνο (Ε), δηλαδή πληθυσμός, περιουσίες κ.λπ. 

β. Ειδικός Κίνδυνος (Rs), δηλαδή ο βαθμός των απωλειών που μπορεί να προκληθούν από

τη δράση ενός φυσικού φαινομένου. 

γ. Ολικός Κίνδυνος (Rt), που εκφράζει το σύνολο των καταστροφών που προκληθήκαν από

τη δράση ενός ειδικού φυσικού φαινομένου και είναι Rt = (Ε)(Rs) = (E)(H.V)  όπου H το προϊόν 

της φυσικής καταστροφής και V η τρωτότητα. 

 

Κλάδοι υδρογραφικού δικτύου: Είναι ο κύριος ποταμός και οι παραπόταμοι ενός 

υδρογραφικού δικτύου.

 

 

Κοιλάδα: Κάθε κοίλωμα της ξηράς που σχηματίζεται μεταξύ των ορέων και συνήθως 

διαρρέεται από χείμαρρο ή ποταμό που αποστραγγίζει τμήματα των ορέων. Οφείλεται στη 

διαβρωτική ενέργεια των ποταμών (σχήμα V) ή των παγετώνων (σχήμα U), που έδρασαν σε 

παλαιότερες γεωλογικές περιόδους. 
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Κοίτη ροής ή κοίτη ποταμού: Μια στενή αύλακα (κοίλο τμήμα του εδάφους) που διοχετεύει 

τη ροή της υδάτινης μάζας του ποταμού προς τα κατάντη. Διαμορφώνεται από τις δυνάμεις 

του τρεχούμενου νερού με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεταφέρει όσο το δυνατόν καλύτερα 

προς τα κατάντη, εκτός από τη μάζα του νερού και τις φερτές ύλες που αποτελούν προϊόντα 

της ποτάμιας διάβρωσης. Το μέγεθος της κοίτης ενός ποταμού ποικίλει από λίγα μέτρα έως

χιλιόμετρα. Η διαδικασία που επικρατεί είναι αυτή της μεταφοράς.

Διαχωρίζονται, μορφολογικά, σε: Ευθύγραμμες, Μαιανδρικές και Πλεξοειδείς. 

 

 

 

 

Οι διαφορετικές μορφές της κοίτης ενός ποταμού (βαθιά και στενή - ρηχή και πλατιά) επηρεάζουν 

και την ταχύτητα ροής των υδάτων (Πηγή: μετατροπή από Marshak, Earth, 3rd Edition) 

 

Κοκκομετρία/κοκκομετρική ανάλυση: Η διαδικασία κατανομής του μεγέθους κόκκων των

χαλαρών γεωλογικών υλικών και η κατασκευή της σχετικής κοκκοµετρικής καµπύλης στην

οποία φαίνεται το ποσοστό κατά βάρος του υλικού που είναι μικρότερο από κάποια 

συγκεκριμένη διάσταση. Η διαδικασία πραγματοποιείται με ειδικές μηχανές κοσκινίσματος.

 

Η κοκκομετρική σύσταση παίζει σημαντικό ρόλο στην περατότητα ενός πετρώματος ή

σχηματισμού. Έτσι, μικρό μέγεθος κόκκων αντιστοιχεί σε μικρή περατότητα π.χ. άργιλος,

πηλός. Οι διαβαθμίσεις και η ταξινόμηση των υλικών με βάση το μέγεθος των κόκκων

φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 
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Κορήματα (πλευρικά - κοινώς σάρες): Χαρακτηριστικά πετρώδη θραύσματα και γεώδη υλικά

που αποτελούν προϊόντα της διάβρωσης και αποσάθρωσης απότομων πρανών ορεινών όγκων 

και που συγκεντρώνονται στις κλιτύες (πλαγιές) των ορεινών όγκων. Η πιο χαρακτηριστική

εικόνα για τις αποθέσεις αυτές είναι: α. Ο χαλαρός και χωμάτινος χαρακτήρας β. Η κεκλιμένη 

μορφολογική επιφάνεια που δημιουργούν και γ. Μια ενδιάμεση μορφολογική κλίση που 

συνδέει τις απότομες κλίσεις του ορεινού αναγλύφου στα ανάντη με τις σχετικά επίπεδες

κλίσεις στα κατάντη. 

Οι κώνοι κορημάτων χαρακτηρίζονται από μια αντίστοιχη εικόνα, μόνο που επειδή

σχηματίζονται στις εκβολές των ρεμάτων από το ορεινό στο πεδινό ανάγλυφο,

παρουσιάζουν και τη χαρακτηριστική εικόνα του ριπιδίου (βλ. Εικόνες). 

                                  

 

 

 

Κουρτίνες πρανών: Ειδικά πλέγματα που τοποθετούνται στην επιφάνεια ενός πρανούς για

την προστασία από πτώσεις βράχων, χαλαρών κορημάτων και γενικά κατολισθήσεων σε 

περιπτώσεις μεγάλων κλίσεων και πολυκερματισμού των πετρωμάτων ή σαθρού εδαφικού 

καλύμματος  του πρανούς. Τα συναντάμε συχνά στα πρανή του οδικού δικτύου (βλ. Εικόνα). 
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Κροκάλες: Αποστρογγυλωμένα υλικά διάβρωσης ξηράς με διάμετρο πάνω από 2mm (χλστμ.). 

Μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε πέτρωμα, οποιασδήποτε κατηγορίας και από 

οποιοδήποτε (θεωρητικά) ορυκτό που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες. Το μέγεθός τους 

εξαρτάται από: 1) την απόσταση του τόπου απόθεσης και του τόπου διάβρωσης και 2) από 

τη σκληρότητα του πετρώματος (βλ. Εικόνες).   

 

 

Κροκαλοπαγές πέτρωμα: Ιζηματογενές πέτρωμα που αποτελείται από κροκάλες (υλικά 

διάβρωσης με διάμετρο πάνω από 2 χιλιοστά) συνδεδεμένες με κάποιο συνδετικό υλικό. Οι 

κροκάλες μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε άλλο πέτρωμα (στο δείγμα μας από 

ασβεστόλιθο) και το συνδετικό υλικό μπορεί να είναι άμμος, πυρίτιο, ανθρακικό ασβέστιο,

άργιλος κ.λπ. Σπάνια περιέχει απολιθώματα και συναντιέται σε εμφανίσεις μικρού ή μεγάλου

πάχους χωρίς σαφή στρωμάτωση (βλ. Εικόνες). 
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Λατύπη: Κάθε αιχμηρό ή γωνιώδες θραύσμα οποιουδήποτε πετρώματος που σχηματίζεται 

συνήθως με απόσπαση από το μητρικό πέτρωμα. Λόγω του βάρους ή κατρακυλά ή 

συσσωρεύεται στα χαμηλότερα σημεία ή παρασύρεται από τα νερά της βροχής. Συνήθως η 

λατύπη παραμένει στον τόπο όπου σχηματίστηκε και επικαλύπτει τα μητρικά πετρώματα. 

Και στις δύο περιπτώσεις η λατύπη ανακατεύεται με αργιλώδη ή αργιλοαμμώδη γη και 

δημιουργεί προσχωσιγενή στρώματα. 

Λατυποπαγές πέτρωμα: Ιζηματογενές πέτρωμα που αποτελείται από λατύπη συνδεμένη με 

συνδετικό υλικό που μπορεί να είναι άμμος, λάσπη, άργιλος, ανθρακικό ασβέστιο, πυρίτιο, 

λειμωνίτης, αιματίτης κ.ά. Ενδιαφέρον είδος λατυποπαγούς είναι το λατυποπαγές οστών 

που σχηματίζεται από τη συγκόλληση οστών ζώων μιας θανατοκοινωνίας ή ταφοκοινωνίας. 

Γνωστά λατυποπαγή είναι αυτά στο Πικέρμι Αττικής (βλ. Εικόνα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεκάνη απορροής (υδρολογική λεκάνη) ποταμού: α. Η εδαφική έκταση στην οποία 

συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω ενός δικτύου ρεμάτων, ποταμών και λιμνών 

και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

(https:// www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf)  

β. Το τμήμα εκείνο της επιφάνειας του εδάφους πάνω στο οποίο τα νερά που ρέουν 

επιφανειακά μεταφέρονται με το υδρογραφικό δίκτυο στην κοίτη του υπόψη ποταμού, ο 

οποίος τα οδηγεί κατευθείαν στη θάλασσα ή διαμέσου άλλου μεγαλύτερου ποταμού, του 

οποίου είναι παραπόταμος. Αν ένας ποταμός είναι παραπόταμος κάποιου άλλου 

μεγαλύτερου, τότε και η λεκάνη απορροής του είναι υπολεκάνη κάποιας ευρύτερης που 

αντιστοιχεί στον μεγαλύτερο ποταμό (Σούλιος Γ., 2010). 

γ. Μία σαφώς καθορισμένη επιφάνεια της ξηράς, εντός της οποίας μεταφέρονται νερό και 

ιζήματα. Το μέγεθος μιας λεκάνης απορροής ποικίλει από μερικά km2 για μικρά ρέματα, έως 

πολύ εκτενείς περιοχές. 
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Λεκάνη απορροής 
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Λίμνη: Μεγάλη έκταση εσωτερικών ηπειρωτικών υδάτων, συνήθως γλυκών, που η προέλευσή 

της διαφέρει (τεκτονική, παγετωνική, ηφαιστειακή κ.ά.). 

Μαίανδροι: Είναι οι ελικοειδείς ή ημικυκλικές μορφές που σχηματίζει ο ποταμός, κυρίως 

στον μέσο ρου του, όταν η ταχύτητά του μειώνεται αισθητά και δεν μπορεί να διαβρώσει τα 

εμπόδια που συναντάει. Ως εκ τούτου η πραγματική αιτία μαιανδρισμού σχετίζεται με την 

ικανότητα του ποταμού να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του. Το όνομά τους το οφείλουν 

στον ποταμό Μαίανδρο της Μικράς Ασίας, ο οποίος σχηματίζει πολλές τέτοιες μορφές. 

Τυπικούς μαιάνδρους σχηματίζει στην Ελλάδα ο ποταμός Νέστος.  

 

 

 

Μορφολογικές δομές κατά μήκος μαιανδρικών ρεμάτων

(Πηγή: μετατροπή από Marshak, Earth, 6th Edition) 

 

Μάργα: Ιζηματογενές πέτρωμα, πολύ μαλακό, που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των 

εδαφών. Αποτελείται από ασβεστίτη ή δολομίτη και αργιλικά ορυκτά. 

Η επιφάνειά της σπάει εύκολα, η υφή της είναι ανώμαλη, έχει αφή λιπαρή και όταν μένει 

στον αέρα τρίβεται. Στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες μάργας που καταλαμβάνουν 

μεγάλες εκτάσεις, ιδιαίτερα στις παραλιακές περιοχές της Πελοποννήσου και είναι γνωστές 

με την κοινή ονομασία ασπριές ή ασπροχώματα. Εξορύσσονται είτε επιφανειακά είτε με 

φρεάτια. 

Μείωση κινδύνου καταστροφών (Disaster risk reduction): Είναι η έννοια της μείωσης των 

κινδύνων καταστροφών μέσω συστηματικών προσπαθειών για την ανάλυση και διαχείριση 

των αιτιολογικών παραγόντων των καταστροφών, μεταξύ άλλων μέσω της ελαχιστοποίησης 

της τρωτότητας των ανθρώπων και των δομών, τη σωστή διαχείριση της γης και του 

περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ετοιμότητας στις ανεπιθύμητες ενέργειες (UNISDR, 

2009). 
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Μετριασμός επιπτώσεων - Πρόληψη: Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η 

κατασκευή τεχνικών έργων, ο σχεδιασμός χρήσεων γης και η σύνταξη, διάδοση και 

διατήρηση σχεδίων εκκένωσης.  

Οροπέδιο: Πεδινή έκταση της επιφάνειας της γης που βρίσκεται σε κάποιο υψόμετρο πάνω 

σε λόφο ή συχνότερα πάνω σε βουνό. Το οροπέδιο μπορεί να προέλθει είτε από διάβρωση 

κορυφών, είτε από σύστημα ρηγμάτων σε ορεινές περιοχές. 

Όρος: Φυσική ανύψωση του εδάφους της γης. 

Οροσειρά: Σύνολο πτυχώσεων του φλοιού της γης που σχηματίζουν ένα ενιαίο ορεινό 

συγκρότημα. 

Οδηγία 2007/60/ΕΚ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι πλημμύρες

είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι αδύνατο να προληφθούν, μπορεί να προκαλέσουν

θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών και ζημιές στο περιβάλλον, να θέσουν σοβαρά σε

κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και να υπονομεύσουν τις οικονομικές δραστηριότητες της 

Κοινότητας, έθεσε σε ισχύ την Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας. Διερεύνηση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στο περιβάλλον.  

Η Οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 

κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, 

το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες. Σύμφωνα 

με την Οδηγία τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν στις ακόλουθες δράσεις:  

- Διεξαγωγή Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας (εφεξής ΠΑΚΠ) για κάθε 

Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) ή τμήμα διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 

ποταμού που βρίσκεται στην επικράτειά τους. Βάσει της ΠΑΚΠ προσδιορίζονται οι περιοχές 

για τις οποίες συμπεραίνεται ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι 

πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα. 

- Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο 

ΠΛΑΠ για τις ανωτέρω περιοχές. 

- Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις 

περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί 

πλημμύρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Τα ΣΔΚΠ θα

πρέπει να εστιάζονται στην πρόληψη, στην προστασία και στην ετοιμότητα. Προκειμένου 

να δοθεί στους ποταμούς περισσότερος χώρος, τα εν λόγω σχέδια θα πρέπει να εξετάζουν,

όπου είναι δυνατόν, τη διατήρηση ή/και αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών, καθώς
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και μέτρα πρόληψης και μείωσης των ζημιών που προκαλούνται από τις πλημμύρες στην 

υγεία και τη ζωή των ανθρώπων, στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά, οικονομική

δραστηριότητα και στις υποδομές. Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

των περιοχών που καλύπτουν και παρέχουν ενδεδειγμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες 

και τις προτεραιότητες των περιοχών αυτών (Οδηγία 2007/60/ΕΚ).  

Οδηγία - Πλαίσιο για τα ύδατα: Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 

τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

 

 

Όχθη: Μέρος της ξηράς που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια νερού. 

Παραπόταμος: Ρέμα ή ποταμός που εκβάλλει σε έναν κύριο ποταμό ή μια λίμνη. 

Παροχή: Ο όγκος του νερού που διέρχεται από ένα σημείο σε συγκεκριμένο χρόνο. Συνήθως 

συμβολίζεται με Q και μετριέται σε m3/sec. Σε μια θέση ποταμού, υπολογίζεται από τον 

τύπο Q=AxU, όπου Α το εμβαδόν διατομής της κοίτης (μέσο βάθος επί πλάτος) και U η 

ταχύτητα ροής του ρέματος. Όσο αυξάνει η παροχή, τόσο αυξάνεται το πλάτος, το βάθος

και η ταχύτητα του ρέματος. Με την αύξηση του πλάτους και του βάθους, το ρέμα μπορεί 

να υπερβεί τα όρια της κοίτης και να προκαλέσει πλημμύρα.  

Πεδιάδα: Επίπεδη έκταση γης κατάλληλη συνήθως για καλλιέργεια (κάμπος). Εμφανίζονται

κατά μήκος κοιλάδων ή στη βάση ορέων, ως παράκτιες πεδιάδες και ως οροπέδια ή υψίπεδα.  

Περατότητα (ή υδραυλική αγωγιμότητα) υλικού: H ευκολία που το νερό κινείται μέσα από

τους πόρους ή τις ρωγμές πετρωμάτων ή γεωλογικών σχηματισμών και εκφράζεται σε m/sec

(συντελεστής περατότητας). Μπορεί ένα υλικό να έχει μεγάλο πορώδες, αλλά η περατότητά 

του να είναι μικρή. Αυτό θα συμβεί όταν το μέγεθος των πόρων είναι μικρό και οι πόροι 

δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, οι αργιλικοί σχηματισμοί έχουν μεγάλο 

πορώδες, αλλά μικρή περατότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πόροι είναι μικροί (λεπτόκοκκοι 

σχηματισμοί) και επειδή τα αργιλικά ορυκτά διογκώνονται και συγκρατούν το νερό, όταν 

έρθουν σε επαφή με αυτό (Δεμιρτζάκης Μ. & Λέκκας Σ., 2010). 

α. διαπερατά με συντελεστή περατότητας Κ>10 -5  m/sec 

β. ημιπερατά  με συντελεστή περατότητας 10 -5 ≥ Κ≥10 -7  m/sec 

γ. αδιαπέρατα με συντελεστή περατότητας Κ<10 -7  m/sec 
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Περιβαλλοντική επικινδυνότητα: Τα γεγονότα ή διαδικασίες, φυσικές ή επαγωγικές, που 

προκαλούν μια επιβλαβή αλλαγή για τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του στη γήινη  

επιφάνεια. 

 

Περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού: Οι κύριες μονάδες διαχείρισης λεκανών απορροής  

ποταμού. Οι περισσότερες περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με την Οδηγία 

για τις πλημμύρες προσομοιάζουν στις αντίστοιχες της Οδηγίας ‐ Πλαισίου για τα ύδατα. 

(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf)

 

Περιοχή δυνητικά σημαντικού κινδύνου πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ): Περιοχές που έχουν 

προσδιοριστεί ότι διατρέχουν δυνητικά σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας από ποταμούς, 

βροχές, υπόγεια ύδατα, θάλασσες και φυσικές ή τεχνητές λίμνες.

(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf)

 

Πηγή (ποταμού): α. Θέση της επιφάνειας της γης από την οποία ξεκινούν τα νερά ενός 

ποταμού β. Συγκεντρωμένη εκροή υπόγειου νερού που εμφανίζεται στην επιφάνεια του 

εδάφους σαν ένα ρεύμα ρέοντος νερού (Todd 1980). 

Πηλός - Πηλίτης: Ιζηματογενές πέτρωμα που αποτελείται κυρίως από αργιλικά ορυκτά και 

χαλαζιακή άμμο (SiΟ2). Ο ασβεστούχος πηλός (Loess) περιέχει πολύ ασβέστιο (Ca). 

 

Πλημμύρα: Η διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) ορίζει την 

πλημμύρα ως την υπερχείλιση των φυσιολογικών ορίων ρέ(υ)ματος ή άλλης υδάτινης μάζας, 

ή τη συσσώρευση νερού σε περιοχές που υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι βυθισμένες.

(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf) 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ άρθρο 2_παρ. 1), ως

πλημμύρα ορίζεται «η προσωρινή κάλυψη του εδάφους από νερό το οποίο, υπό κανονικές 

συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό. Αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, 

ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφήμερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, πλημμύρες 

από υπόγεια ύδατα και από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει 

πλημμύρες από καταστροφές μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και 

φραγμάτων».  

Επίσης, «η κατάσταση κατά την οποία περιοχές που συνήθως είναι στεγνές, καλύπτονται 

από ποσότητες νερού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα» (Καθηγητής κ. Αθανάσιος 

Λουκάς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). 

Ως κίνδυνος πλημμύρας ορίζεται «ο συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα 

και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την 

πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται με αυτή την 

πλημμύρα» (Οδηγία 2007/60/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 2.).  
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Ως επικινδυνότητα πλημμύρας ορίζεται:  

α. Η «δυνατότητα εμφάνισης πλημμύρας σε συγκεκριμένο χώρο (ποσοτικοποιούμενη μέσω 

του βάθους νερού, της ταχύτητας ροής ή άλλου χαρακτηριστικού υδρολογικού ή υδραυλικού 

μεγέθους), που αντιστοιχεί σε δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης» (Οδηγία 2007/60/ΕΚ) ή  

β. Η πιθανότητα δυνητικά καταστροφικού συμβάντος πλημμύρας εντός δεδομένης περιόδου.

(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf)  

Πλημμύρες από βροχή: Πλημμύρες που προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες

κατακλύζουν κορεσμένα φυσικά ή αστικά συστήματα αποστράγγισης. Η περίσσεια του νερού

δεν μπορεί να απορροφηθεί και εκρέει σε δρόμους ή ρέει από τις πλαγιές λόφων.

(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf)  

Πλημμύρες αστραπιαίες ή αιφνίδιες (Flash floods): α. Αποτελούν υποκατηγορία των

πλημμυρών από βροχή. Είναι μια πλημμύρα κατά την οποία η υπερχείλιση και η μετέπειτα 

υποχώρηση του νερού, λαμβάνει χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνοδεύεται από λίγα 

ή και καθόλου προειδοποιητικά σημάδια και συνήθως οφείλεται στις ισχυρές βροχοπτώσεις 

σε μια σχετικά μικρή περιοχή.

(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf)  

β. Πρόκειται για πλημμύρες που εξελίσσονται ραγδαία, με ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης 

για την αποφυγή ανθρώπινων απωλειών και υλικών ζημιών. 

Πλημμύρες παράκτιες (Coastal floods): α. Πλημμύρες σε παράκτια εδάφη χαμηλού

υψόμετρου από ύδατα από τη θάλασσα, εκβολές ποταμών ή παράκτιες λίμνες, οφειλόμενες 

σε φαινόμενα όπως ακραία παλιρροϊκά επίπεδα, καταιγίδες ή τη δράση των κυμάτων.

(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf)  

β. Αφορά μια μάζα νερού, της οποίας η στάθμη αυξάνει και εισέρχεται σε παράκτιες περιοχές. 

Πλημμύρες ποτάμιες (River floods): α. H ασυνήθιστα υψηλή στάθμη των υδάτων, η οποία 

υπερβαίνει τις φυσικά διαμορφωμένες όχθες β. Πλημμύρες που συμβαίνουν όταν ένα 

φυσικό ή τεχνητό σύστημα αποστράγγισης, όπως ποταμός, ρέμα ή κανάλι αποστράγγισης, 

υπερβαίνει τη χωρητικότητά του.

(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf) 

 

Πλημμύρες εκτεταμένες, μακροχρόνιες (Plain floods): Συχνά καταλήγουν σε πλημμύρες

μεγαλύτερων περιοχών, σχετίζονται με προηγούμενο κορεσμό του εδάφους και συμβαίνουν 

κυρίως στις πεδιάδες, όταν τα χαντάκια ή η οχύρωση κατά μήκος μεγάλων ποταμών δεν 

μπορούν πλέον να αντέξουν το νερό από την υπερχείλιση των ποταμών. Από  την άλλη πλευρά,

οι στιγμιαίες πλημμύρες οφείλονται, συνήθως, σε πολύ εντατική τοπική βροχόπτωση.  
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Πλημμύρες αστικές (Urban/pluvial/surface floods): Η κάλυψη του εδάφους με αδιαπέρατα 

υλικά στις αστικές περιοχές μειώνει το ποσοστό κατείσδυσης, με αποτέλεσμα το νερό να 

διαφεύγει μέσω του υπάρχοντος δικτύου αποστράγγισης. 

Πλημμύρες εδαφικού κορεσμού (Groundwater floods): Εκδηλώνονται όταν το νερό της 

βροχής απορρέει επιφανειακά στο σύνολό του, καθώς το έδαφος είναι κορεσμένο και η 

στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα ανέρχεται στην επιφάνεια. Μοιάζουν με τις αστικές, αλλά 

συμβαίνουν κυρίως σε αγροτικές περιοχές. 

Πλημμύρες λόγω αστοχίας φραγμάτων ή αναχωμάτων: Προκύπτουν όταν αστοχούν 

φράγματα ή αναχώματα που συγκρατούν μεγάλους όγκους νερού. Χαρακτηριστικό τους 

αποτελεί η υψηλή ταχύτητα εξέλιξης του φαινομένου, η οποία σταδιακά μειώνεται με την 

πάροδο του χρόνου και την επέκταση της πλημμύρας. Η, συνήθως αιφνίδια, εκδήλωσή τους 

αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για ανθρώπους και ιδιοκτησίες.  

Πλημμυρικό πεδίο: Η σχεδόν επίπεδη περιοχή που περιβάλλει το ποτάμι και πλημμυρίζει. 

Αποτελεί τμήμα του υδρογραφικού δικτύου και λειτουργεί ως φυσική δεξαμενή ή προσωρινό 

κανάλι για τα πλημμυρικά ύδατα. Στις περιπτώσεις που ο όγκος του νερού της βροχής είναι 

μεγαλύτερος από αυτόν που μπορεί να παροχετεύσει η κοίτη του ποταμού, το νερό θα 

υπερκαλύψει τις όχθες του ποταμού και θα απλωθεί στο πλημμυρικό πεδίο. 

 

 
Η προσωρινή κάλυψη του εδάφους από ύδατα

(Πηγή: μετατροπή από Stream Corridor Restoration, 1998) 
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Εικόνα (αριστερά): Πλημμυρικό πεδίο 

χείμαρρου με μικρό φυσικό ανάχωμα 

(Σεργούλα Φωκίδας) 

 

 

 

 

Πορθμός: Στενή λωρίδα θάλασσας που ενώνει δυο θάλασσες και χωρίζει δυο στεριές (π.χ. 

Ευρίπου). 

Πορώδες (ολικό) πετρώματος ή εδάφους: Το μέτρο των διάκενων που περιέχονται σε ένα 

πέτρωμα ή έδαφος. Εκφράζεται (%) ως ο λόγος του όγκου των διάκενων ενός πορώδους 

μέσου προς τον συνολικό όγκο του (από σημειώσεις Καλλέργη Γ, 1981). Το πορώδες 

εξαρτάται από το είδος του υλικού και τις συνθήκες σχηματισμού του, από το σχήμα, τη 

διάταξη, το μέγεθος και την κατανομή των κόκκων. Το μεγαλύτερο ολικό πορώδες 

παρουσιάζουν οι άργιλοι και κυρίως οι πρόσφατοι πηλοί. 
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Κατά τον Σούλιο Γ. (2010, σ.139) τα πετρώματα και οι γεωλογικοί σχηματισμοί, σε σχέση με 

την αποθήκευση και τη ροή του υπόγειου νερού, διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:  

α. Τα κοκκώδη ή πορώδη πετρώματα και σχηματισμοί που έχουν περατότητα ενδιακενική ή 

είναι «μικροπερατά» λόγω μικρών, πλην όμως σχετικά πυκνών πόρων και διάκενων 

(πρόσφατες προσχώσεις και αποθέσεις με μικρή διαγένεση και ομογενοποίηση, οι 

ψαμμίτες, τα μολασσικά ιζήματα, φλύσχες που διατηρούν τον αρχικό κοκκώδη υφή τους 

κ.ά.). 

β. Τα ρωγμώδη πετρώματα ή ρωγμώδεις σχηματισμοί που έχουν δευτερογενώς 

σχηματισθείσες ρωγμές ή έγκοιλα με περατότητα ρωγμών ή μακροπερατότητα ή είναι 

«μακροπερατά» λόγω της ύπαρξης μεγάλων - μακρών, πλην όμως σχετικά αραιών ρωγμών 

και έγκοιλων (ανθρακικά πετρώματα και σχηματισμοί, όπως ασβεστόλιθοι, καθώς και 

γρανίτες, οφιόλιθοι και άλλα πυριγενή ή μεταμορφωμένα που δείχνουν παρόμοια 

συμπεριφορά). Ειδικά τα ανθρακικά πετρώματα (ασβεστόλιθοι, μάρμαρα κ.λπ.) αποτελούν 

μια ιδιαίτερη κατηγορία τους καρστικούς σχηματισμούς που ανήκουν στα ρωγμώδη που 

έχουν όμως και δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  

Μια άλλη κατάταξη των πετρωμάτων ή σχηματισμών, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη διάκενων 

στο εσωτερικό τους είναι η παρακάτω (Σούλιος, 2010, σ.140): 

α. Συμπαγή πετρώματα ή σχηματισμοί: χωρίς κανένα απολύτως κενό στο εσωτερικό τους 

(πρωτογενές ή δευτερογενές) και 

β. Πορώδη ή ρωγμώδη πετρώματα ή σχηματισμοί: που φέρουν στο εσωτερικό τους διάφορα 

κενά (πόρους, ρωγμές κ.λπ.). 

Πορώδες ενεργό πετρώματος ή εδάφους: Αναφέρεται στο ποσό των επικοινωνούντων 

διάκενων που διατίθενται για τη ροή του ρευστού (π.χ. νερού) από τη βαρύτητα και 

εκφράζεται (%) με τον λόγο του όγκου των διάκενων ενός πορώδους μέσου που επικοινωνούν

μεταξύ τους, προς τον συνολικό όγκο του πετρώματος ή εδάφους (από σημειώσεις Καλλέργη

Γ., 1981). Αντίθετα με το ολικό πορώδες, οι άργιλοι και κυρίως οι πρόσφατοι πηλοί έχουν 

σχεδόν μηδενικό ενεργό πορώδες. 

Ποτάμι: Ρεύμα νερού που καταλήγει σε θάλασσα ή λίμνη. 

Ποτάμιο σύστημα: Το σύνολο που περιλαμβάνει την κοίτη του ποταμού (πυθμένας και

πρανή), τις όχθες, τις γειτονικές προς τις όχθες περιοχές (παρόχθιες) και τις πλημμυρικές 

επιφάνειες (κοίτη πλημμυρών). 

 

Ποταμονησίδες (River islands): Εδαφικοί γεωμορφολογικοί σχηματισμοί που περιβάλλονται

από νερό ποταμού («σαν νησιά») και προκύπτουν από εποχιακές μεταβολές στη ροή του με

τη συσσώρευση και εναπόθεση ιζημάτων σε μια περιοχή εντός του ποταμού. 

Ο τρόπος σχηματισμού τους είναι ο εξής: κατά τις υγρές ή πλημμυρικές περιόδους που η  
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στάθμη του ποταμού είναι υψηλή, το ποτάμιο ρεύμα μεταφέρει και αποθέτει ποσότητες 

ιζημάτων σε ένα τμήμα εντός αυτού. Όμως κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου ή λόγω 

διάβρωσης της κοίτης ή της όχθης του ποταμού, η στάθμη του μειώνεται και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την έκθεση στην επιφάνεια των αποτεθέντων ιζημάτων. Η διαδικασία μπορεί

να υποβοηθηθεί μέσω τεχνητής ενίσχυσης ή φυσικών παραγόντων, όπως καλάμια, φοίνικες,

αειθαλή δέντρα ή ιτιές, που λειτουργούν ως εμπόδια ή φραγμοί διάβρωσης, έτσι ώστε το

νερό να ρέει γύρω τους. Τα νησιά μπορεί να είναι μικρά ή μεγάλα, καλύπτοντας πολλά

τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπορεί να έχουν προσωρινό ή μόνιμο χαρακτήρα. Στις μόνιμες 

νησίδες μπορεί να αναπτυχθεί βλάστηση και να φωλιάσουν πουλιά. 

 

 

Ποταμονησίδα στον Αχελώο (θέση Καλύβια) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποταμονησίδα στον Γιαγκτσέ (Κίνα-Γιουχάν) (Από Google Earth) 
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Πρανές: Στη γεωμορφολογία περιγράφει μια απότομη επιφάνεια στο ανάγλυφο του 

εδάφους, δηλαδή μια επιφάνεια με κλίση. Τα πρανή όπως αναφέρουν οι  R. J. Chorley et al,

1985, αφενός «δημιουργούν τη μορφολογία του τοπίου» και αφετέρου «αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του αποχετευτικού συστήματος παρέχοντας νερό και ιζήματα στα 

ρέματα» (βλ. Εικόνα κάτω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινη υποδομή: Σχεδιασμένο δίκτυο φυσικών ή ημιφυσικών χώρων, σε αστικό ή αγροτικό 

περιβάλλον, σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων, το οποίο 

παράλληλα συντελεί στην υποστήριξη ή αποκατάσταση φυσικών και οικολογικών 

διεργασιών. Παράδειγμα πράσινης υποδομής αποτελεί η αποκατάσταση πλημμυρικής 

περιοχής για την πρόληψη πλημμύρας σε ευάλωτες περιοχές.

 

 

Προσχώσεις: Απόθεση των μεταφερόμενων υλικών από κάποιο υγρό μέσο, που έχουν 

προέλθει από διάβρωση ή εξαλλοίωση (αποσάθρωση) πετρωμάτων και σχηματίζουν 

προσχωσιγενή εδάφη, προσχωσιγενείς πεδιάδες, δέλτα ποταμών. Είναι κυρίως χάλικες, 

άμμος, ιλύς και άργιλος που έχουν μεταφερθεί με τη βοήθεια του νερού (π.χ. ποταμού), του 

πάγου (π.χ. παγετώνες) ή του αέρα.   

Ρε(ύ)μα (κύριο) ποταμού: α. Ο κορμός του υδάτινου ρεύματος μεταξύ του σημείου που 

ενώνονται όλοι οι παραπόταμοι και του σημείου των εκβολών του. β. Είναι ένα υδάτινο 

σώμα που μεταφέρει στερεά υλικά διάβρωσης της ξηράς και εν διαλύσει ιόντα, το οποίο ρέει 

προς χαμηλότερο υψόμετρο κατά μήκος ενός σαφώς καθορισμένου αγωγού. 

Ρύπανση ποταμού: Ο εμπλουτισμός του νερού των ποταμών με χημικές ουσίες, οι οποίες 

προέρχονται από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, που έχει ως αποτέλεσμα τη 

διαφοροποίηση της φυσικής τους σύστασης. Η ρύπανση μπορεί να αφορά ανόργανες ή και 
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οργανικές ουσίες, που προέρχονται από αστικά λύματα, γεωργικές ή βιομηχανικές 

δραστηριότητες.  

 

Σαραζανέτια ή αντιπλημμυρικά πλέγματα: Δομές σε μορφή ορθογωνίων κιβωτίων που

γεμίζονται με λίθους (κυρίως ασβεστολιθικές κροκάλες ή λατύπες) και περιβάλλονται

(δένονται) με χαλύβδινο συρματόπλεγμα. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τοίχων 

αντιστήριξης, ως παρεμβάσεις για προστασία από πλημμύρες, κατολισθήσεις, διάβρωση και 

υποσκαφή από το νερό. Ειδικότερα για επενδύσεις πρανών χείμαρρων, ποταμών και άλλων

έργων (αντιμετώπιση υψηλών ταχυτήτων, στερεομεταφοράς, δυσμενών γεωλογικών

συνθηκών κ.λπ.) (βλ. Εικόνες).
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Στάδια εξέλιξης (απογύμνωσης) ποταμού: Τα στάδια εξέλιξης ενός ποταμού μπορεί να είναι 

τρία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά όπως ανάπτυξη υδρογραφικού δικτύου, ταχύτητα ροής, 

κλίσεις πρανών, κοιλάδων και κοίτης, βαθμός διάβρωσης και αποσάθρωσης, μεταφορική 

ικανότητα, ρυθμός εκβάθυνσης κοίτης. Αυτά είναι α. το στάδιο νεότητας, β. το στάδιο 

ωριμότητας και γ. το στάδιο γήρατος. 

Στόμιο: Το τελικό σημείο, με το χαμηλότερο υψόμετρο, από το οποίο διέρχεται ένα δίκτυο 

υδατορευμάτων μιας λεκάνης απορροής.  

Τραβερτίνης: Ιζηματογενές πορώδες πέτρωμα που αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο 

(CaCO3) και σχηματίζεται κοντά σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά (θερμά ή ψυχρά) και σε 

εδάφη με υδροχαρή βλάστηση. Έχει χημική προέλευση. Οι πόροι προέρχονται από τη σήψη 

(σάπισμα) των κλαδιών, κορμών ή βλαστών γύρω από τους οποίους αποτίθεται το ανθρακικό 

ασβέστιο. Είναι σχετικά εύθραυστος και σχηματίζει τους σταλακτίτες ‐ σταλαγμίτες των 

ασβεστολιθικών σπηλαίων (τραβερτίνης των σπηλαίων) (βλ. Εικόνα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρωτότητα (Vulnerability): 1. Ο όρος τρωτότητα αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και τις 

συνθήκες μιας κοινότητας, ενός συστήματος ή μιας υποδομής, που καθορίζονται από 

φυσικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ή διεργασίες, και 

τα καθιστούν ευπαθή στην επίδραση ενός επικίνδυνου φαινομένου. Τέτοιοι παράγοντες 

είναι χαμηλής ποιότητας μελέτη και κατασκευή κτηρίων και έργων υποδομής, ανεπαρκής

συντήρηση υποδομών, έλλειμμα στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, κακή 

εκτίμηση της επικινδυνότητας και υστέρηση στη λήψη κατάλληλων μέτρων, αλόγιστη χρήση 

περιβαλλοντικών πόρων.  
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Η τρωτότητα μπορεί να παρουσιάζει σημαντική ανισοκατανομή μέσα στην ίδια κοινότητα 

και διακυμάνσεις στον χρόνο («2009 UN/ISDR Terminology on Disaster Risk Reduction»). 

2. Οι συνθήκες που καθορίζονται από φυσικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες ή διαδικασίες που αυξάνουν την ευπάθεια του ατόμου, των 

κοινωνικών ομάδων και των υποδομών σε περίπτωση εκδήλωσης κινδύνου ή καταστροφής 

(http://www.opengov.gr/yptp/?p=1253). 

*Ο Κίνδυνος (Risk) και κατ' επέκταση η Καταστροφή (Disaster) είναι συνάρτηση της 

αλληλεπίδρασης της Επικινδυνότητας (Hazard) και της Τρωτότητας (Vulnerability). 

Υδατικό διαμέρισμα: Μια ειδική περιοχή που έχει σκοπό την παροχή νερού και οχετών σε

μια περιοχή. Η Ελλάδα διαιρείται σε 14 Υδατικά Διαμερίσματα (Περιοχές Λεκανών Απορροής

Ποταμών), σύμφωνα με την, από 16 Ιουλίου 2010, Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων

(ΦΕΚ 1383/8/2-9-10 και ΦΕΚ 1572/Β/28-9-10 που διορθώνει το Παράρτημα II του

προηγούμενου ΦΕΚ). Τα δεδομένα προέρχονται από το θεματικό επίπεδο των υδατικών

διαμερισμάτων της βάσης δεδομένων του Υδροσκοπίου και δημιουργήθηκαν με βάση την 

κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC). 

(http://geodata.gov.gr/maps/?package=778423ef-c344-438a-8f45-

69a60eac02af&resource=8a6f7eb8-2a03-4edd-8eb7-1e6d10ab5785&locale=el) 

 

Τα 14 υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδας είναι τα παρακάτω: 

01 Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου 

02 Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου 

03 Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου 

04 Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 

05 Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου 

06 Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής 

07 Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 

08 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 

09 Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας 

10 Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας 

11 Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας 

12 Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

13 Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης 

14 Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου  
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Υδρογράφημα: Το διάγραμμα της παροχής ή ανύψωσης στάθμης της επιφάνειας του νερού 

συναρτήσει του χρόνου εξέλιξης μίας πλημμύρας σε ορισμένο σημείο της κοίτης ενός ρέματος. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Υδρογράφημα ρέματος κατά την εκδήλωση βροχόπτωσης

(Πηγή: μετατροπή από Richards S., alevelrivers. weebly.com) 
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Υδρογραφικό δίκτυο: Το σύνολο των ρυακιών, χείμαρρων, παραπόταμων μαζί με το κύριο 

ποτάμι, μιας λεκάνης απορροής αποτελούν το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης. Μπορεί, 

επίσης, να θεωρηθεί ως υδρογραφικό δίκτυο, το σχήμα που έχει ένα ποτάμιο σύστημα. 

Ανάλογα με τις γεωλογικές συνθήκες και τα πετρώματα που επικρατούν στην περιοχή, το 

υδρογραφικό δίκτυο μπορεί να έχει διάφορες μορφές (δενδριτική, ορθογώνια, δικτυωτή, 

ακτινωτή, παράλληλη κ.λπ.). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον σχηματισμό και την εξέλιξη 

ενός υδρογραφικού δικτύου είναι: το κλίμα, η γεωλογία, η τεκτονική, καθώς και οι 

ανθρωπογενείς επεμβάσεις και χρήσεις γης. 

Υδροκρίτης ή υδροκριτική γραμμή: Φανταστική γραμμή που 

συνδέει τα ψηλότερα σημεία μιας περιοχής (λόφοι, βουνοκορφές), 

ορίζει τη ροή των όμβριων υδάτων και καθορίζει τα όρια κάθε 

λεκάνης απορροής (υδρολογικής λεκάνης) που αποστραγγίζεται 

διαμέσου του υδρογραφικού δικτύου. Για να οριστούν τα όρια μιας 

λεκάνης απορροής, πρέπει πρώτα να κατασκευαστεί ο υδροκρίτης 

του δικτύου (βλ. Εικόνα δεξιά). 

Yδρολογικός κύκλος: Μια σειρά διαδικασιών με τις οποίες το νερό κυκλοφορεί μεταξύ 

υδρόσφαιρας, ατμόσφαιρας, ξηράς και θάλασσας. Σε αυτή την αλυσίδα το νερό εμφανίζεται 

με όλες τις μορφές: υγρό, αέριο (υδρατμοί) και στερεό (χιόνι, χαλάζι). Το σύνολο της 

ενέργειας που κατευθύνει τον κύκλο του νερού προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τον 

ήλιο. Το συνολικό φαινόμενο της κυκλοφορίας και κατανομής του νερού στην ατμόσφαιρα 

και τη γη μπορεί να εκφρασθεί από τη σχέση: P=E+R+I. Όπου: P = τα ατμοσφαιρικά 

κατακρημνίσματα (precipitation), E = η πραγματική εξατμισοδιαπνοή (evapotranspiration), 

R = η επιφανειακή απορροή (runoff) και I = η κατείσδυση (infiltration).

(http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg887e/1-1.html) 
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Υδρολογικό ισοζύγιο: Η μαθηματική έκφραση του υδρολογικού κύκλου μίας λεκάνης 

απορροής αποτελεί το υδρολογικό ισοζύγιό της και περιγράφει την ισορροπία εισερχόμενου 

και εξερχόμενου νερού στη λεκάνη, σύμφωνα με τον γενικό τύπο: P=E+R+I, όπου P: Ετήσια 

Ατμοσφαιρικά Κατακρημνίσματα (Βροχή, Χιόνι, Χαλάζι), Ε: Εξατμισοδιαπνοή (Εξάτμιση και 

Αναπνοή/Διαπνοή των φυτών), R: Επιφανειακή Απορροή (Ποτάμια, Χείμαρροι) και I: 

Κατείσδυση (Απορρόφηση από το έδαφος). Η γνώση του υδρολογικού ισοζυγίου μιας 

υδρολογικής λεκάνης είναι πρωτεύουσας σημασίας για την ορθολογική αξιοποίηση του 

υδατικού δυναμικού της.  

Φαράγγι: Μια πολύ στενή κοιλάδα με απότομα, σχεδόν κατακόρυφα, πρανή εκατέρωθεν 

του ποταμού που βρίσκονται ανάμεσα σε λόφους ή βουνά. Ο σχηματισμός του οφείλεται, 

συνήθως, στη διαβρωτική δράση του νερού σε συνδυασμό με τεκτονικά αίτια (ρήγματα, 

ορογενετικές κινήσεις), αλλά και σε δράση των παγετώνων. 

Φερτά υλικά: Στερεά υλικά που μεταφέρονται από το νερό ή αποτίθενται. Διακρίνονται σε: 

α) πυθμενικά αυτά που κινούνται πάνω στην κοίτη των ποταμών ολισθαίνοντας, κυλιόμενα 

ή αναπηδώντας, β) αιωρούμενα αυτά που διατηρούνται σε αιώρηση μέσω του τυρβώδους 

και αποτελούν, συνήθως, το μεγαλύτερο τμήμα των φερτών υλικών και γ) επιπλέοντα που 

είναι συνήθως οργανικής προέλευσης, όπως υδρόβια φυτά, τμήματα δέντρων κ.ά. 

Φλύσχης: Ρυθμική εναλλαγή αργιλοσχιστωδών πετρωμάτων, μαργών, ψαμμιτών και 

μερικές φορές ασβεστόλιθων (ενδεικτικοί της ηλικίας του). Στην Ελλάδα είναι το τελευταίο 

ίζημα πριν τις νεογενείς αποθέσεις (στην Πελοπόννησο ηωκαινικός). Επειδή περιέχει άργιλο 

σχηματίζει το χειμώνα ολισθηρές επιφάνειες και ως εκ τούτου, είναι συχνό το φαινόμενο της 

κατολίσθησης των επικείμενων προσχώσεων. 

Φορτίο ρεύματος ποταμού: Τα θραύσματα των πετρωμάτων και τα εν διαλύσει ιόντα που 

μεταφέρονται από το ρεύμα (αιωρούμενο, πυθμένα, διαλυμένο). 

Χείμαρρος: Μικρό και απότομο ποτάμι που έχει περιοδικά νερό κατά τη βροχερή περίοδο. 

Ψαμμίτης: Κλαστικό ιζηματογενές πέτρωμα που αποτελείται κατά κύριο λόγο από κόκκους 

άμμου, μεγέθους 0,02-2 χιλιοστά, από τη διαγένεση (συγκόλληση) της οποίας προκύπτουν 

οι ψαμμίτες. Η άμμος μπορεί να προέρχεται από ρέοντα, θαλάσσια ή λιμναία νερά ή ακόμη

από τη δράση του ανέμου που διαβρώνουν και αποσαθρώνουν πετρώματα όλων των 

κατηγοριών. Η φύση του συνδετικού υλικού ποικίλλει και ανάλογα χαρακτηρίζονται και οι

ψαμμίτες:  συχνά  είναι  ασβεστολιθικό  (ασβεστιτικοί  ψ.),  σπανιότερα  δολομιτικό 
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(δολομιτικοί ψ.), αργιλικό ή ασβεσταργιλικό (αργιλικοί ψ.), χαλαζιακό ή γενικότερα πυριτικό 

(χαλαζιακοί ψ.), γλαυκονιτικό (γλαυκονιτικοί ψ.), οξείδια ή υδροξείδια του σιδήρου 

(σιδηρομιγείς ψ.) κ.λπ. Τα συνδετικά υλικά, καθώς και άλλα που συνυπάρχουν, δίνουν πολλές 

φορές χαρακτηριστικό χρώμα και όψη στους ψαμμίτες, όπως πρασινωπό (αν έχουν 

γλαυκονίτη), κόκκινο ή καφέ (αν περιέχουν οξείδια σιδήρου). Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ 

βαθμού διαγένεσης (χαλαροί ή συνεκτικοί) και ηλικίας απόθεσής τους. Πάντως οι παλαιότεροι 

έχουν περισσότερο συνδετικό υλικό. Ορυκτά που κυριαρχούν είναι αυτά που παρουσιάζουν

μεγαλύτερη  αντίσταση στην εξαλλοίωση,  όπως ο χαλαζίας, ο άστριος, ο μαρμαρυγίας 

(φυλλάρια τοποθετημένα σε παράλληλα επίπεδα που καθορίζουν τη σχιστότητα του 

πετρώματος), ο γρανάτης, το ρουτύλιο, ο τουρμαλίνης, το ζιρκόνιο και ο ασβεστίτης. 

Συχνότεροι είναι αυτοί οι ψαμμίτες που  περιέχουν περισσότερα του ενός ορυκτά. 

Χρησιμοποιούνται ως υλικά δόμησης και διακόσμησης. Επίσης, σαν πλάκες για επίστρωση 

δρόμων και πεζοδρομίων, για τη βελτίωση εδαφών και σε θερμοκήπια. Έχει ειδικό βάρος 

1,8-2,7 gr/cm3. Βρίσκονται άφθονοι στην Ελλάδα (βλ. Εικόνα). 
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