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Προγράμματα Σεισμολογίας στα σχολεία ακόμα και σε χώρες
χαμηλής σεισμικότητας (Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ελβετία
κλπ) με συμμετοχή ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων
και με χορηγίες ιδιωτικών.



Ένα πρόγραμμα “Σεισμολογίας στο Σχολείο”
στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση του
καταστροφικού φαινομένου και στην
ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς την
αναγκαιότητα τήρησης κανόνων, από μια απλή οδηγία
προστασίας μέχρι την υποχρέωση και απαίτηση
τήρησης του Αντισεισμικού Κανονισμού.

Το πρόγραμμα εισάγει πρακτικές δραστηριότητες
περί τη Σεισμολογία και τη Γεωφυσική συνδέοντας
έννοιες, θεωρίες και αρχές που διδάσκονται στην
Φυσική, στα Μαθηματικά, στην Ιστορία και τα
θρησκευτικά, στη Ψυχολογία και στη Κοινωνιολογία,
στη Γεωγραφία, στην Τεχνολογία και στην
Πληροφορική, στη Μουσική και στα Καλλιτεχνικά.



• Ατομική εκπαίδευση και προστασία, γιατί το σχολείο παρέχει 
τις γνώσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας.

• Εκπαίδευση και καθοδήγηση των μαθητών από τους 
εκπαιδευτικούς.

Ο ρόλος της εκπαιδευτικής κοινότητας

• Ο καθένας πρέπει να έχει συγκεκριμένο
ρόλο, γιατί το σχολείο καλλιεργεί την
κοινωνικότητα (λειτουργία ομάδων).

• Προετοιμασία του σχολικού
συγκροτήματος, γιατί το σχολείο
αναδεικνύει τα ενδιαφέροντα των
μαθητών και δίνει διέξοδο στη
δημιουργικότητά τους.

• Προετοιμασία της κατοικίας του
καθενός μέσω της γνώσης.



• Διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την παροχή βοήθειας
στους δημότες σε περιπτώσεις κρίσεων.

• Συνδέεται με ομάδες πληθυσμού (δημότες με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά) που εμπλέκονται με
διάφορους ρόλους.

• Προσπαθεί να μετριάσει τις επιπτώσεις με προετοιμασία
(πριν), με συγκεκριμένες δράσεις (κατά τη διάρκεια) και
με αποκατάσταση (μετά).

Ο ρόλος του Δήμου



Σύνδεση Δήμου και εκπαιδευτικής κοινότητας 
μέσω Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

• Εκπαιδευτική Σεισμολογία: Εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία 
(εξοπλισμός, υποστήριξη, ημερίδες με συμμετοχή γονέων και 

ειδικού προσωπικού, Erasmus+).

• Οι μαθητές σε ρόλο βοηθού του Δήμου: καταγραφή 
επικίνδυνων σημείων (φωτό, sms, …) για ασφαλείς διαδρομές 

και ασφαλείς ελεύθερους χώρους.

• Σεισμολογία των Πολιτών: Ενημέρωση για υλοποίηση της 
αποστολής παρατηρήσεων για τις επιπτώσεις σεισμού 

(εκπαιδευτική κοινότητα, προσωπικό Δήμου, δημότες, ...).

• Άλλες προτάσεις: συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα, 
ενημέρωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων…



Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Η
Σεισμολογία στο Σχολείο: Πιλοτική εφαρμογή σε
Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ηρακλείου»,
περιλαμβάνει:



• Επιλογή 25 σχολικών μονάδων για πιλοτική εφαρμογή του
προγράμματος με κριτήρια γεωγραφικής κάλυψης πόλης, διαφορετικής
εκπαιδευτικής βαθμίδας, κοινωνικών χαρακτηριστικών, ενδιαφέροντος
συμμετοχής.

• Προμήθεια 5 σεισμικών αισθητήρων για πύκνωση του υπάρχοντος
δικτύου με στόχο την εγκατάστασή τους σε επιλεγμένα σχολεία για
υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων. Περαιτέρω χρήση αυτών και
για επιχειρησιακές δράσεις του Γ.Ι. και ενημέρωση του Δήμου.

• Ανάπτυξη εποπτικού υλικού σε καθένα από τα επιλεγμένα σχολεία
(μακέτες, χρήση διαφορετικών απλών υλικών κλπ) για την κατανόηση
των εννοιών της Σεισμολογίας και την ενσυνείδητη εφαρμογή των
μέτρων προστασίας.

• Οργάνωση ομάδων υλοποίησης πολυθεματικών projects σε καθένα από
τα επιλεγμένα σχολεία που θα παρουσιαστούν στο τέλος του έργου.

• Δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και άλλων ομάδων πληθυσμού και
διαμόρφωση ενημερωτικού υλικού και διάχυση των παραδοτέων του
έργου όπως φυλλάδια, αφίσες, ημερίδα και διαμόρφωση ιστοσελίδων των
σχολείων ως πηγών πληροφόρησης.



Η επιλογή 25 σχολικών μονάδων με κριτήρια θα υποβοηθηθεί
με την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων από επιτροπή με μέλη
από τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, το Δήμο και το Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο.

Οι σχολικές μονάδες μπορεί να
περιλαμβάνουν:
• Γενικά γυμνάσια & λύκεια
• Επαγγελματικά λύκεια
• Σχολεία ειδικής αγωγής
• Θεματικά σχολεία



Το χρονοδιάγραμμα του έργου καλύπτει χρονικό διάστημα
περίπου 15 μηνών (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι
τη λήξη της επόμενης σχολικής χρονιάς):

• Περίοδος προετοιμασίας: Επιλογή σχολικών μονάδων, αγορά
σεισμικών αισθητήρων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κά.

• Περίοδος υλοποίησης: εγκατάσταση αισθητήρων, κατασκευή
εποπτικού υλικού, projects.

• Περίοδος διάχυσης αποτελεσμάτων: Φυλλάδια, ημερίδα.

Σε όλα τα στάδια το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δρα ως
επιστημονικά υπεύθυνος φορέας (συντονίζει, υποστηρίζει,
δίνει κατευθύνσεις και εγκαθιστά τον εξοπλισμό
ενσωματώνοντάς τον στα εθνικά δίκτυα).



Μερικές πολυθεματικές ιδέες για εφαρμογή 
στα γυμνάσια και λύκεια



στη ζωή μας:
στην ασφάλειά μας, στις
καθημερινές δραστηριότητες,
στη μάθηση, στις σχέσεις μας,
στη συμπεριφορά μας.

Παρατήρηση (observation): 
παίζει σημαντικό ρόλο στις φυσικές επιστήμες αλλά και ....



Η δράση αυτή υποστηρίζεται από καθηγητή μαθηματικών,
φυσικής πληροφορικής. Αναπτύσσει τις δεξιότητες των
μαθητών με τις σύγχρονες ΤΠΕ αλλά και το αίσθημα
λειτουργίας στα πλαίσια της ομάδας υποστήριξης του οργάνου.
Ο σεισμικός αισθητήρας συνδέεται με αντίστοιχους άλλων
δικτύων και υποστηρίζει με τις ασκήσεις σεισμομετρίας.

Εγκατάσταση σεισμικού αισθητήρα στο σχολείο

Το σχολείο, στο οποίο λειτουργεί ο
σεισμικός αισθητήρας, συνεργάζεται με
άλλα σχολεία και ανταλλάσσονται
απόψεις, απαντήσεις σε προβλήματα,
συγκρίσεις επιλύσεων σεισμών κά.



Οι μαθητές χρησιμοποιούν καταγραφές ώστε να
προσδιορίσουν την ταυτότητα του σεισμού και τα
χαρακτηριστικά της καταγραφής. Κατανοούν το θεωρητικό
υπόβαθρο της φυσικής και των υπολογισμών: ανομοιογένεια
της Γης, ιδιότητες στερεού σώματος, μαθηματικές σχέσεις,
στατιστική, γεωμετρία.

Σεισμομετρία



Η λειτουργία του σεισμογράφου δίνει την ευκαιρία και για 
μια αναδρομή σε κεφάλαια και έννοιες της φυσικής.

Αρχή του σεισμογράφου είναι το
εκκρεμές. Για την πιστή αναγραφή
της εδαφικής δόνησης και τη μελέτη
της είναι απαραίτητα και το σύστημα
ενίσχυσης (ή μεγέθυνσης), το
σύστημα απόσβεσης της ελεύθερης
ταλάντωσης του εκκρεμούς, το
σύστημα αναγραφής, το σύστημα
χρόνου.

Το πλάτος ταλάντωσης του εκκρεμούς εξαρτάται από το
μέγεθος της εδαφικής κίνησης αλλά και από το λόγο της
περιόδου της εδαφικής κίνησης προς την ιδιοπερίοδο του
εκκρεμούς.



πιεζοηλεκτρισμόςηλεκτομαγνητισμός



Οι καμπύλες χρόνων διαδρομής
των σεισμικών κυμάτων στο
εσωτερικό της Γης, προκύπτουν
από τη στατιστική ανάλυση
πολλών δεδομένων, είτε από
πυρηνικές εκρήξεις είτε από
σεισμούς.
Συγχρόνως δείχνουν την
ανομοιογένεια του εσωτερικού της
Γης.

Οι ασκήσεις σεισμομετρίας βασίζονται στην 
κατανόηση μαθηματικών υπολογισμών, στατιστικής 

και ιδιοτήτων των υλικών.



Ιστορία
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η εκμάθηση της
αναζήτησης πληροφοριών και η αξιολόγησή τους. Συνδέεται με
ιστορικούς σεισμούς, με τις αρχές της δημοσιογραφίας, με
κοινωνικές και ιστορικές αλλαγές, με τη μυθολογία και τη
λαογραφία κλπ.



Ιστορική Σεισμολογία
Για τους επιστήμονες η αναζήτηση και μελέτη ιστορικών πηγών
(ιστορικά κείμενα, περιγραφές περιηγητών, γκραβούρες κλπ)
βελτιώνει την αξιολόγηση της σεισμικής επικινδυνότητας. Για
τους μαθητές είναι ένα όμορφο ταξίδι στο παρελθόν μέσω
ιστορικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών στοιχείων είτε για
την περιοχή τους είτε για άλλες χώρες.



Ιστορική Σεισμολογία και φιλοσοφία
Ο σεισμός της Λισαβώνας (1755) κατέστρεψε μια
αυτοκρατορία. Συγχρόνως αποτέλεσε και το πεδίο
σύγκρουσης μεταξύ της παντοδύναμης εκκλησίας της
Ιβηρικής (Ιησουίτες – Ιερά Εξέταση) και των φιλοσοφικών
κινημάτων του Διαφωτισμού και της σύγχρονης θεμελίωσης
των φυσικών επιστημών (ορθολογισμός) στην Κεντρική
Ευρώπη (Voltaire, Pope, Leibniz, Rousseau, …)



Σεισμολογία και ψυχρός πόλεμος
Οι πυρηνικές δοκιμές των Σοβιετικών στις αρχές του 1950,
κίνησαν το ενδιαφέρον των στρατιωτικών των ΗΠΑ στην
ανίχνευση και μέτρηση των εκρήξεων, επιτυγχάνοντας την
υψηλή χρηματοδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και
την ενεργή εμπλοκή των ερευνητικών ινστιτούτων.

Το Παγκόσμιο Πρότυπο Σεισμολογικό
Δίκτυο (WWSSN), που αναπτύχθηκε
παρείχε πλήθος δεδομένων όχι μόνο
από εκρήξεις αλλά και από
πραγματικούς σεισμούς, ώστε να
αναπτυχθεί η σεισμολογική έρευνα.



Σεισμολογία και δημοσιογραφία
Η ομάδα των μαθητών αναζητά πολίτες που έχουν βιώσει
έναν ισχυρό σεισμό (συγγενικό περιβάλλον, γειτονιά, χωριό
καταγωγής) και παίρνει συνεντεύξεις.
Απαιτείται προετοιμασία:
• Αναζήτηση πληροφοριών από πηγές.
• Οι ερωτήσεις πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένο σκοπό

(αξιοπιστία συνεντευξιαζόμενου και ουσιαστικές
απαντήσεις).

Απαιτείται αξιολόγηση των
απαντήσεων:
• Από το κείμενο στην

ποσοτικοποίηση των σεισμο-
λογικών εννοιών.



Φυλλάδια με τα μέτρα προστασίας με cartoons ήρωες και
σχέδια/φωτογραφίες από το σχολείο. Στο ίδιο πλαίσιο είναι
και οι πινακίδες των διαδρομών στο σχολείο, στα πλαίσια ενός
σχεδίου έναντι σεισμού.
Σχεδιασμός πολυγλωσσικών φυλλαδίων από μαθητές με
δεύτερη μητρική γλώσσα για υποβοήθηση
τουριστών/προσφύγων/μεταναστών (συνεργασία με Δήμο,
ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία).

Κατασκευή εποπτικών μέσων (1)



Αφίσσα με τις βασικές έννοιες της Σεισμολογίας και
συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις (FAQ) και τί πρέπει να
κάνουμε και τί να μην κάνουμε σε περίπτωση σεισμού.

Κατασκευή εποπτικών μέσων (2)



Κατασκευή μοντέλων / μακετών από απλά
υλικά που βρίσκονται στο εμπόριο,
βασίζονται στις γνώσεις φυσικής /
γεωγραφίας / γεωλογίας κάθε
εκπαιδευτικής βαθμίδας και δείχνουν τη
συμπεριφορά κατασκευών / εδαφών αλλά και
κάνουν κατανοητές έννοιες φυσικής και
ιδιοτήτων των υλικών.

Κατασκευή εποπτικών μέσων (3)



Κατασκευή μοντέλων
Οι μαθητές συμμετέχουν στο σχεδιασμό και κατασκευή
πειραματικών διατάξεων σχετικά με συμπεριφορά διαφορετικών
υλικών στη δόνηση:
• Σχεδιασμός – τί θέλω να παρατηρήσω;
• Έρευνα αγοράς για εύρεση των κατάλληλων υλικών με χαμηλό

οικονομικό κόστος.
• Υλοποίηση, δοκιμή, αποτελέσματα

πειραμάτων, εύρεση σχέσεων,
τήρηση ημερολογίου.

• Κατανόηση εννοιών: συνεκτικό –
χαλαρό έδαφος, υψηλό – χαμηλό
κτήριο, μικρό – μεγάλο μέγεθος,
κοντινή – μακρινή απόσταση,
χαμηλή – υψηλή συχνότητα, ...



Η ιστοσελίδα του σχολείου συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες
πληροφορίες και τους συνδέσμους.

Οι εργασίες των μαθητών, τα φυλλάδια, οι βέλτιστες
πρακτικές κατά τις ασκήσεις, η λειτουργία των
σεισμογραφικών οργάνων στην περιοχή, τα σημεία παροχής
βοήθειας, τα επικίνδυνα σημεία κά. αναρτώνται, έτσι ώστε να
καταστεί πηγή πληροφόρησης για τη γειτονιά και άλλα σχολεία.

Πληροφορική



Η εκπαιδευτική ρομποτική εισάγει τις νέες τεχνολογίες στην
εκπαίδευση (τεχνολογία, προγραμματισμός, χρήσεις). Η
κατασκευή μιας συσκευής που φέρει αισθητήρες (πχ
επικίνδυνων αερίων, ήχου, εικόνας, κίνησης) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε δράσεις έρευνας – διάσωσης ή να
προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκει ασφαλείς
διαδρομές και ασφαλείς χώρους ακολουθώντας συγκεκριμένα
βήματα.

Ρομποτική



Φυσική Γεωγραφία
Επεξήγηση μέσω της
θεωρίας των λιθο-
σφαιρικών πλακών για
ποιο λόγο βρίσκονται:
• Τα ηφαίστεια στο νότιο

– κεντρικό Αιγαίο.

• Ο βασικός ορεινός κορμός της Ελλάδας στα δυτικά και από
βορρά προς νότο.

• Τα μεγάλα βάθη της θάλασσας από ΝΔ της Πελοποννήσου
μέχρι ΝΑ της Ρόδου.

• Τα μικρά σε μήκος αλλά ορμητικά ποτάμια στη Δυτική
ηπειρωτική Ελλάδα και τα μεγάλα σε μήκος και οι μεγάλες
πεδιάδες τους στην Ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.



Μια εκπαιδευτική εκδρομή σην Ακρόπολη 
υπό το πρίσμα της Σεισμολογίας

• Ιστορικό υπόβαθρο.
• Γεωλογία – τεκτονική του χώρου (γεωλογικοί σχηματισμοί, ρήγματα, πηγές).
• Τεχνικά έργα (τοίχοι αντιστήριξης, στερέωση πρανών, αποκατάσταση

μνημείων).
• Τεχνική σεισμολογία (δίκτυο σεισμογραφικών οργάνων, κριτήρια επιλογής

θέσεων, επίλυση προβλημάτων, χρησιμότητα, διαφοροποίηση καταγραφών
ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε θέσης).

• Διεπιστημονικότητα στα έργα συντήρησης και αποκατάστασης.



Εκπαιδευτικές εκδρομές σε περιοχές με γεωλογικό –
σεισμοτεκτονικό ενδιαφέρον

• Ιστορικό υπόβαθρο.
• Γεωλογία – τεκτονική κατά μήκος της διαδρομής (γεωλογικοί σχηματισμοί,

ρήγματα, εκδήλωση ηφαιστειότητας).
• Τεχνικά έργα (αυτοκινητόδρομος, γέφυρες, φράγματα).
• Επίσκεψη σε σεισμολογικό σταθμό της περιοχής.
• Επίσκεψη σε περιοχές που έχουν πληγεί από σεισμούς (Κεφαλονιά,

Κόρινθος, ...).



Μέτρα Προστασίας ως θεατρική παράσταση
Η εφαρμογή των μέτρων προστασίας στη σχολική κοινότητα είναι
σαν ένα θεατρικό έργο. Το σενάριο καλύπτει διάφορες σκηνές της
καθημερινότητας (στην τάξη, στο διάλειμμα, στο δρόμο, στο
παιχνίδι, στην παραλία κά.)
• Χρειάζεται στέγη (= το σχολείο), σκηνικά (= εποπτικά μέσα) και

φαντασία (= δεν έχουμε σεισμούς κάθε μέρα).
• Καθένας έχει το ρόλο του (σεναριογράφος, σκηνοθέτης,

πρωταγωνιστές, κομπάρσοι).
• Γίνονται πολλές πρόβες ώστε την ημέρα της παρουσίασης να

είναι άψογο (= εμπειρία και γνώσεις).
• Μπορεί να έχει διαδραστικότητα με

τους θεατές (= γονείς, φίλοι,
γείτονες).

• Χρήση VR.



Έχει αποδειχθεί ότι η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση
των επιπτώσεων ενός σεισμού. Ωστόσο ρόλο παίζει και στην
προετοιμασία, με την οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων (πχ. διαχείρισης
του πανικού), με τη συμμετοχή όχι μόνο των μαθητών αλλά και των
γονέων. Στα βιωματικά εργαστήρια συμμετέχει ψυχολόγος και
οργανώνεται η λειτουργία ομάδας πολιτικής προστασίας με τον καθένα να
αναλαμβάνει ένα ρόλο.

Βιωματικά εργαστήρια



Παροχή πληροφοριών από τους πολίτες
(citizen seismology)

Υπό την έννοια αυτή περιλαμβάνεται η συμμετοχή των πολιτών ως
μαρτύρων – παρατηρητών στην παροχή πληροφοριών προς τα σεισμολογικά
κέντρα.
Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μελετηθεί η
αντίδραση του πληθυσμού σε σεισμικά γεγονότα (κοινωνιολογία της
διαχείρισης του κινδύνου) και επίσης να ληφθούν πολύτιμες μαρτυρίες για
τα ίδια τα σεισμικά γεγονότα, δεδομένου ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις
δεν υπάρχει επί τόπου επιστήμονας έτοιμος να τα καταγράψει τις
επιπτώσεις. Αλλά οι επί τόπου πολίτες (κάτοικοι, τουρίστες) έχουν την
ικανότητα και την τεχνολογία να βοηθήσουν.
Ιδιαίτερη περίπτωση της χρησιμότητας της διαδικασίας είναι η περιγραφή
παροδικών φαινομένων που προκύπτουν από το σεισμικό γεγονός, που
βοηθούν στην ποσοτικοποίηση των σεισμολογικών εννοιών. Π.χ. Ένα
σύννεφο σκόνης που παρατηρείται σε απόσταση από την πόλη μπορεί να
υποδηλώνει ένα κατολισθητικό φαινόμενο.

Προϋποθέσεις:Κατανόηση του φαινομένου, κατανόηση της χρησιμότητας
της διαδικασίας, αξιοπιστία πληροφορίας.



Χρήση των νέων τεχνολογιών

Με τη συζήτηση

Παροχή πληροφοριών στους επιστήμονες από τους πολίτες
(citizen seismology)

Προϋποθέσεις:Κατανόηση του
φαινομένου, κατανόηση της
χρησιμότητας της διαδικασίας,
αξιοπιστία πληροφορίας.



 www.gein.noa.gr, bbnet.gein.noa.gr, accelnet.gein.noa.gr

 www.oasp.gr

 www.civilprotection.gr

 http://www.seismo.ethz.ch/en/knowledge/things-to-
know/faq/#cc_00120.xml

 www.usgs.gov

 http://www.cpps-vs.ch/fr-fr/Documentation/Flyers-A4

 www.iris.edu/hq/ 

 http://earthquake.usgs.gov/resources/

 www.orfeus-eu.org/Links/educational-links.html

 http://education.usgs.gov/

Πηγές πληροφόρησης



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας


