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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

 Σπιτική συσκευή επεξεργασίας νερού 

Περίληψη  

Δημιουργία συσκευής επεξεργασίας νερού για την απομάκρυνση ακαθαρσιών από το νερό. Το 

φιλτράρισμα του νερού συνίσταται στην εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων για την εξάλειψη των 

υπολειμμάτων στα λύματα. 

Σκοπός 

 Να δημιουργήσουν ένα χειροποίητο σύστημα επεξεργασίας νερού για να φιλτράρει τα 

λύματα προσομοιώνοντας μερικές από τις διεργασίες στα πραγματικά διυλιστήρια νερού. 

 Να γνωρίζουν τους ενδεχόμενους ρύπους των λυμάτων. 

 Να κατανοήσουν τις διαδικασίες καθαρισμού του νερού. 

 Να γνωρίσουν τη σημασία του νερού στη ζωή. 

 Να βρούνε ιδέες για την αποκατάσταση της έλλειψης νερού σε μια υποθετική κατάσταση. 

Ομάδα - Στόχος 
Μαθητές 10-12 ετών. 

Είναι απαραίτητη η βοήθεια ενός αγωγού. 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

1. Προετοιμάστε τα υποτιθέμενα απόβλητα με κομμάτια χαρτιού και πλαστικού, κελύφη 

ηλίανθου, ρινίσματα σιδήρου, άμμο και λάδι. 

2. Χρησιμοποιήστε ένα πλέγμα ή ένα δίχτυ για να φιλτράρετε και συνεχίστε με ένα λεπτότερο 

φίλτρο (φίλτρο, σουρωτήρι, φίλτρο υφάσματος, χάρτινο χαρτιού, φίλτρο καφέ, ...) κάθε φορά 

που θα φιλτράρετε. Συλλέξτε το περιεχόμενο σε ένα δοχείο. 

3. Μετά από λίγο, με πολύ προσεκτική συγκεντρώστε κάθε μία από τις στρώσεις αποβλήτων 

που σχηματίζονται μετά από κάθε βήμα φιλτραρίσματος. 

Διάρκεια 45 λεπτά ως 1 ώρα 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

 Χειροποίητα υδάτινα απόβλητα (με κομμάτια χαρτιού και πλαστικού, κελύφη ηλιάνθου, 

ρινίσματα σιδήρου, άμμο και λάδι). 

  Μπουκάλια για τη συλλογή του νερού μετά το φιλτράρισμα. 

 Ένα δοχείο για τα λύματα. 

 Ένα κόσκινο με μεγάλο πλέγμα, ένα με λεπτότερο πλέγμα και πλαίσιο, αν είναι δυνατόν, ένα 

φίλτρο κουζίνας, ένα φίλτρο υφάσματος και ένα φίλτρο καφέ. 

Πλαίσιο εφαρμογής 
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί στην κανονική αίθουσα κατά τη μελέτη μεθόδων 

καθαρισμού του νερού. 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται διήθηση και είναι η πρώτη σε ένα σύστημα επεξεργασίας. Το νερό 

καθαρίζει μετά από κάθε φιλτράρισμα, αλλά δεν είναι ακόμα πόσιμο. 

Μια συμβουλή θα μπορούσε να είναι το ταξίδι σε ένα πραγματικό διυλιστήριο νερού μετά τη 

δραστηριότητα. 

Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

Προωθεί την πρακτική εκμάθηση και απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών. Επικεντρώνεται επίσης στις κοινωνικές προσεγγίσεις μάθησης. 
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Ρίσκα / Προκλήσεις Κανένας κίνδυνος. Οι μαθητές  γίνονται επιστήμονες για μια διδακτική ώρα. 

Αξιολόγηση 

Ομαδική: Καλή στάση απέναντι στην εργασία και τις συνεισφορές. 

Ατομική: Οι μαθητές ετοιμάζουν μια αναφορά κατά τη διάρκεια και στο τέλος της δραστηριότητας. 

Απαντούν επίσης σε ένα ερωτηματολόγιο και το προσθέτουν στην έκθεση. (Για παράδειγμα: Ποια 

στερεά διαχωρίστηκαν στο βήμα 1; Ποια εμφάνιση έχει το υγρό στο βήμα 2; Ποια εμφάνιση έχει το 

νερό στο τέλος της διαδικασίας ;, κλπ.) 

Σύνδεσμοι / Πηγές 
https://www.youtube.com/watch?v=XGna3pjaVys 

https://www.youtube.com/watch?v=sfC63CG_TQA  

Λέξεις κλειδιά  
Καθαρισμός, φιλτράρισμα, διήθηση, ρύποι, διυλιστήριο νερού, σύστημα επεξεργασίας, δεξαμενή 

καθίζησης 

 
Περαιτέρω προτάσεις: 
Η πρακτική αυτή μπορεί να γίνει με μαθητές όλων των ηλικιών. Οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορούν να το δείξουν στους 
μικρότερους και ως εκ τούτου η διαδικασία μάθησης φτάνει στη βάση. 

https://www.youtube.com/watch?v=XGna3pjaVys
https://www.youtube.com/watch?v=sfC63CG_TQA

