
Earthquake and Volcanos 

 

Σεισμοί και Ηφαίστεια: Δε φοβάμαι το σεισμό, είμαι σεισμοειδικός 

Γενικά στοιχεία 

Σχολική μονάδα: 5ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Παπαζαχαρίου Ειρήνη Ανθή 

Τάξη: Γ2 

Αριθμός μαθητών: 18 

Κατηγορία: STEM 

 

Περίληψη 

Οι μαθητές/τριες του Γ2 του 5ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου πήραν μέρος σ’ενα πρόγραμμα 

Open Schools for Open Societies (OSOS -  IDiverSE - STEM) – Ένα ανοιχτό σχολείο 

σε μια ανοιχτή κοινωνία, με τίτλο: "Σεισμοί και Ηφαίστεια: «Δε φοβάμαι το σεισμό, 

είμαι σεισμοειδικός»". Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η 

ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η προετοιμασία των μαθητών για την περίπτωση 

ενός σεισμού και η γνωριμία τους με τα μέτρα προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά από ένα σεισμό. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά (α) να 

γνωρίσουν το φαινόμενο των σεισμών και το φαινόμενο των ηφαιστείων, (β) να 

αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους σχετικά με τους σεισμούς 

και (γ) να μάθουν τρόπους αποτελεσματικής προστασίας από τους σεισμούς. Το 

πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 ενότητες: 1) Feel – Νιώσε, 2) Imagine – Φαντάσου, 3) 

Create – Δημιούργησε και 4) Share – Μοιράσου. Ξεκίνησε με ένα ταξίδι στη γνώση 

γύρω από τους σεισμούς, τις πρώτες αντιλήψεις των ανθρώπων για τους σεισμούς και 

ιστορίες από την ελληνική μυθολογία. Ακολούθησαν πληροφορίες για τις σύγχρονες 

επιστημονικές πληροφορίες για τη δομή της γης, το μηχανισμό που κάνει τη γη να 

τρέμει και τα πετρώματα του στερεού φλοιού που σπάζουν, τα ρήγματα και τα 

ηφαίστεια. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην προετοιμασία και τα 

μέτρα πρόληψης και προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό. Η 

γνωριμία με τους σεισμούς, με βιωματικό κυρίως τρόπο, και η εκτέλεση μιας σειράς 

πειραμάτων εξόπλισε τους μαθητές με ερευνητική διάθεση, απέκτησαν κατάλληλες 

γνώσεις για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Επιπλέον, οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι 

κατά τη διάρκεια ενός σεισμού πρέπει να συμπεριφέρονται ψύχραιμα. Τέλος, το 

πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την κατασκευή δύο σεισμογράφων: α) Απλός 

σεισμογράφος από άχρηστα υλικά και β)Σεισμογράφος μοιάζει περισσότερο με έναν 

πραγματικό σεισμογράφο. Ο πρώτος σεισμογράφος αποτέλεσε το κίνητρο για την 

κατασκευή του δεύτερου. 

Λέξεις κλειδιά: Σεισμοί, γεωφυσικό φαινόμενο, ρήγμα, ρίχτερ, σεισμογράφος, 

ηφαίστεια 

Αντικείμενα: Μελέτη περιβάλλοντος, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, STEAM 

Αναλυτικά το παραπάνω πρόγραμμα έχει αναρτηθεί: 

1. Εργασίες μαθητών/τριών του Γ2 του 5ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου 

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/seismoi-kai-ifaisteia-de-

fovamai-seismo-eimai-seismoeidikos-859814 

2. Ιστοσελίδα εκπ/κού: https://emathisi.weebly.com/earthquake.html 

3. Μπορείτε να δείτε μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος ΕΔΩ 

(https://www.slideshare.net/ipapazaxariou/earthquake-and-volcanos-

233292680) 
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Ενδεικτικά σχόλια μαθητών 

 

- Τι είναι o σεισμός; 

 Ο σεισμός είναι επικίνδυνος. 

 Κουνιούνται όλα τα πράγματα και τα κτίρια. 

 

- Γιατί γίνονται σεισμοί; 

 Γιατί έτσι γίνεται, πάντα έχει σεισμούς. 

 Γιατί κουνιούνται κάτι πλάκες κάτω από τη γη. 

 

- Πώς μετράμε τους σεισμούς; 

 Τους μετράμε από τις γραμμές που κάνουν. 

 

- Εάν κόψουμε τη γη μας στη μέση, τι νομίζετε ότι θα βρούμε μέσα; 

 Χώμα 

 Λάβα 

 Θησαυρούς 

 Ηφαίστεια 

 Πετρώματα 

 Έντομα – σκουλήκια 

 Χώμα, πέτρες, λάβα 

 Ένα δέντρο που έχει φωτιά και είναι καλυμμένο με λάβα 

 

-Τι είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες; 

 Είναι πλάκες που προκαλούν τον σεισμό, κάτι σαν πλακάκια. 

 Πλάκες που κουνιούνται κάτω από τη γη σαν πέτρες. 

 Είναι πέτρες που όταν κουνιούνται, κουνιέται και η γη. 

 


