22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Δραστηριότητα: κάνε 16 βήματα μπροστά
Στόχοι:




να γνωρίσουν τα παιδιά την πρόσβαση των ανθρώπων παγκοσμίως σε καθαρό, πόσιμο νερό
να ευαισθητοποιηθούν γύρω από την μη πρόσβαση των ανθρώπων σε καθαρό πόσιμο νερό
να προβληματιστούν γύρω από τις λύσεις για το πρόβλημα του νερού

Ηλικία: από Δ’ δημοτικού
Χώρος: τάξη, ανοιχτός πχ, προαύλιο σχολείου, διάδρομος σχολείου
Αριθμός παιχτών: όλη η τάξη
Διάρκεια: μια σχολική ώρα
Υλικά: κάρτες ρόλων, 16 ερωτήσεις
Περιγραφή δραστηριότητας:
1. Μοιράζουμε σε κάθε ένα παιδί και έναν ρόλο. Ζητάμε να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς να
αποκαλύψουν τους ρόλους τους.
2. Δίνουμε λίγο χρόνο να σκεφτούν το προφίλ του ρόλου τους.
3. Εξηγούμε ότι θα ακολουθήσουν 16 ερωτήσεις. Για κάθε απάντησή τους που είναι ΝΑΙ κάνουν ένα βήμα
μπροστά. Για κάθε απάντησή τους που είναι ΟΧΙ μένουν σταθεροί.
Αφού τελειώσετε με τις ερωτήσεις, ζητήστε από τους παίχτες να κοιτάξουν που βρίσκονται οι άλλοι.
Ζητήστε από τα παιδιά να μαντέψουν ποιος μπορεί να είναι ο κάθε ρόλος: που μένει, ηλικία, επάγγελμα
κτλ . Αποκαλύψτε έπειτα τους ρόλους και συζητήστε με τα παιδιά:
-

τι είναι αυτό που τους έκανε περισσότερο εντύπωση;

-

για ποιο λόγο έχει διαμορφωθεί έτσι η κατάταξη;

-

τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο;

16 ερωτήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ζεις σ’ ένα σπίτι με σύστημα ύδρευσης
Ξέρεις που μπορείς να βρεις καθαρό, πόσιμο νερό οποτεδήποτε κι αν χρειαστείς.
Το νερό που φτάνει στο σπίτι σου έχει ελεγχθεί και είναι πόσιμο.
Περιμένεις τη βροχή, προκειμένου να έχεις νερό.
Μπορείς να βρεις νερό για να ποτίσεις το χωράφι σου, ακόμα και αν δεν βρέξει.
Γνωρίζεις τους κανόνες υγιεινής.
Μπορείς να βρεις και να χρησιμοποιήσεις τουαλέτα και εγκαταστάσεις υγιεινής.
Έχεις δοχεία για την αποθήκευση και την μεταφορά του νερού, αν χρειάζεται να
μεταφέρεις νερό.
9. Το σπίτι σου έχει αποχετευτικό σύστημα.
10.Δεν ανησυχείς ότι θα αναγκαστείς να εγκατασταθείς σε μια περιοχή με λιγότερο νερό.
11. Δεν ανησυχείς ότι τα εργοστάσια θα αποθέσουν τα σκουπίδια τους ή τα τοξικά τους
απόβλητα σε ποτάμια ή λίμνες που βρίσκονται κοντά σου .
12. Δεν ανησυχείς ότι το σπίτι σου θα πλημμυρίσει.
13. Μπορείς να βασιστείς στην κυβέρνηση του τόπου σου ότι θα σε βοηθήσει σε
περίπτωση που το σπίτι σου πλημμυρίσει.
14. Η κυβέρνηση του τόπου σου δουλεύει προκειμένου να διασφαλίσει σε όλους τους
πολίτες πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό
15. Έχεις καθημερινή πρόσβαση σε σαπούνι για την προσωπική σου υγιεινή και την
υγιεινή του σπιτιού σου
16.Δεν ανησυχείς ότι θα προσβληθείς από αρρώστιες που έχουν να κάνουν με την
κατανάλωση βρώμικου νερού, όπως διάρροια.

Είσαι μία γυναίκα μεγάλης ηλικίας,
που λόγω του πολέμου ζει σε ένα
καταυλισμό, στο Κονγκό. Υπάρχει
μόνο μια αντλία νερού για όλο τον
καταυλισμό.
Είσαι μία γυναίκα που ζει σε μία
πόλη του Νεπάλ, χωρίς σύστημα
ύδρευσης. Εσύ και τα παιδιά σου
προμηθεύεστε νερό από το διπλανό
ποτάμι, που τελευταία έχει
μολυνθεί.
Είσαι μία ηλικιωμένη γυναίκα που
ζει σε μια μικρή πόλη της
Θεσσαλίας .
Είσαι ένας αμερικάνος
επιχειρηματίας που ζει στην
Ινδονησία. Το σπίτι σου βρίσκεται
σε μια μεγάλη πόλη και παίρνεις
έναν αρκετά μεγάλο μισθό
μηνιαίως.

Είσαι μητέρα και ζεις σε ένα μικρό
καταυλισμό στην Μογγολία. Η γη
δεν παράγει πολύ τροφή, αλλά όλοι
σας δουλεύετε, προκειμένου να
έχετε αρκετή σοδειά για όλους.
Είσαι ένα νεαρό παιδί από την Κίνα.
Ζεις σε μια βιομηχανική πόλη,
δίπλα σε ένα μεγάλο εργοστάσιο
που πετά απόβλητα στο κοντινό
ποτάμι.

Είσαι δασκάλα σε δημοτικό
σχολείο των Κυκλάδων.

Είσαι εργάτης στο Βιετνάμ. Έχασες
πρόσφατα το σπίτι σου εξαιτίας των
πλημμυρών.
Είσαι ιδιοκτήτης ενός μικρού
χωραφιού στην Κένυα. Η περιοχή
σου υποφέρει από μεγάλες
περιόδους ξηρασίας με αποτέλεσμα
να γίνεται όλο και πιο δύσκολο να
έχεις σοδειά κάθε χρονιά.
Είσαι εργάτης σε μια μικρή
επαρχιακή πόλη του Μεξικού. Το
σύστημα ύδρευσης είναι πολύ
παλιό και παρουσιάζει πολλά
προβλήματα. Η κυβέρνηση λέει ότι
θα το διορθώσει σύντομα.
Είσαι διάσημος τραγουδιστής από
την Βραζιλία, που μεγάλωσες σε
μια παραγκούπολη.

Είσαι μία γυναίκα που έχει
εγκαταλείψει το σπίτι της στο

Είσαι ένας τραπεζίτης από την
Γερμανία που ταξιδεύεις συνέχεια

Είσαι πρόεδρος της Ουγκάντα.

Σουδάν εξαιτίας συγκρούσεων και
κρύβεσαι κάπου στην ύπαιθρο.
Πρέπει κάθε μέρα να ψάχνεις για
τροφή και νερό.

σε όλο τον κόσμο. Πολύ συχνά
μένεις σε ξενοδοχεία.

Είσαι μαθητής ενός σχολείου της
Είσαι γιατρός σε μία πόλη της
Ρουάντα. Εξασφαλίζεις το
Ιαπωνίας. Απολαμβάνεις την
καθημερινό σου φαγητό καθώς και
αποδοχή και την εκτίμηση όλων και ένα μικρό εισόδημα για το σχολείο
έχεις πολύ δουλειά.
από τους σχολικούς λαχανόκηπους.
Είσαι πρόεδρος των Ηνωμένων
Είσαι μια ηλικιωμένη κυρία που ζει
Πολιτειών.
μόνη της σε μια επαρχιακή πόλη της
Αγγλίας.
Είσαι αγρότης που ζει στην Γαλλία.
Είσαι κάτοικος ενός χωριού στην
Βολιβία με κινητικά προβλήματα.
Πολύ κοντά στο σπίτι σου υπάρχει
πηγή με πόσιμο νερό αλλά δεν
μπορείς να κινηθείς γιατί δεν έχεις
αμαξίδιο.

Είσαι αγρότης και ζεις σ’ ένα χωριό
στον Έβρο.
Είσαι ένα κορίτσι που ζει στο
Μαλάουι. Σταμάτησες το σχολείο
γιατί πρέπει να βοηθάς την μητέρα
σου να μαζεύει ξύλα και να
κουβαλά νερό. Η διαδρομή μέχρι το
πηγάδι είναι περίπου μία ώρα.

