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Πεπιβαλλονηική ςποβάθμιζη και θςζικέρ καηαζηποθέρ
Τπ. Δθπ. Υαιαδηά Αλδξηαλή ΠΔ04.01

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία μεθίλεζε απφ ηε 1ε εβδνκάδα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 20162017 θαη εμειίρζεθε ζε ηξεηο θάζεηο.
Ζ πξνεηνηκαζία ηεο, απφ ηελ κεξηά κνπ σο ζπληνλίζηξηαο, μεθίλεζε απφ ην ηέινο ηεο
πξνεγνχκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο.
Ππώηη θάζη
Καηά ηελ πξψηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κηθξή ζε έθηαζε έξεπλα.
Με έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο, δηεξεπλήζακε θπξίσο, κέζα
απφ ηελ αλάδεημε θαη κειέηε ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ, αλαγθψλ θη επηζπκηψλ
ηνπο:
• εάλ νη καζεηέο γλσξίδνπλ πνηα θπζηθά θαηλφκελα (θπζηθέο δηεξγαζίεο)
απνηεινχλ «θπζηθνχο θηλδχλνπο», θαη ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
κεγάιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο.
• εάλ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο κπνξεί λα
εληζρχζεη θαη λα επηηαρχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο,
πξνθαιψληαο κάιηζηα ηελ ζπρλφηεξε εθδήισζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ
ζηελ αθξαία δπλακηθή ηνπο.
• ηη πηζηεχνπλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ «θπζηθψλ θηλδχλσλ» φηαλ
εθδειψλνληαη ζε ηφπνπο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν άλζξσπνο
• εάλ έρνπλ ελαιιαθηηθέο ηδέεο θαη αληηιήςεηο γηα ηα γελεζηνπξγά αίηηα ησλ
θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ επεξεαζκέλεο απφ ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ αλαηξνθήο ηνπο.
• λα αλαζχξνπλ ηα βηψκαηα ηνπο θαη λα αλαξσηεζνχλ πφζν ελεκεξσκέλνηπξνεηνηκαζκέλνη αηζζάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ
εθδήισζε αθξαίσλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ.
• λα θαηαζέζνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο θφβνπο θαη πξνβιεκαηηζκνχο
ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ θαη λα αλαθαιέζνπλ - εάλ
ππάξρνπλ - ζηε κλήκε ηνπο παιαηφηεξεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο.
• λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα πνην απφ ηα ελ δπλάκεη
θαηαζηξνθηθά θπζηθά θαηλφκελα ζα ήζειαλ λα ελεκεξσζνχλ πεξηζζφηεξν.

Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζηνπο καζεηέο ειεθηξνληθά κέζσ ησλ θνξκψλ ηεο
Google θαη κπνξεί λα πξνζπειαζηεί απφ ηε δηεχζπλζε:
https://docs.google.com/forms/d/1g7JVP_AZ8Sfoy_la7rLNbD_Kn2TpO_kBKgHF70O
fZ1s/viewform
Ζ απνθσδηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, ηξνθνδφηεζε ην ζρεδηαζκφ καο.

ε

νπνία

Αποηελέζμαηα επωηημαηολογίος
ηελ 1ε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη καζεηέο έπξεπε λα επηιέμνπλ απφ
κηα ιίζηα θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (θπζηθψλ δηεξγαζηψλ) – φρη απαξαίηεηα
θαηαζηξνθηθψλ – πνπ ζπκβαίλνπλ ζε φιεο ηηο ζθαίξεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνηα απφ
απηά πηζηεχνπλ, φηη κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε θαηαζηξνθηθά θαη λα απεηιήζνπλ
αλζξψπηλεο δσέο; Οη απαληήζεηο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηε γξαθηθή απεηθφληζε 1.
ρεδφλ φινη (24 απφ ηνπο 26) αλαγλσξίδνπλ ηε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα σο
θαηαζηξνθηθφ θπζηθφ θαηλφκελν, ελψ ηα θαηλφκελα ηνπ θαχζσλα θαη ηεο
εξεκνπνίεζεο επηιέρζεθαλ απφ κφλν 5 θαη 4 καζεηέο αληίζηνηρα σο θαηαζηξνθηθά.
ρεδφλ νη κηζνί καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ πιεκκχξα, ηε ππξθαγηά, ην ηζνπλάκη, ηνλ
ηπθψλα
θαη ηελ έθξεμε εθαηζηείνπ σο θαηαζηξνθηθά θπζηθά θαηλφκελα.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη 3 καζεηέο ζεσξνχλ ηελ Παλζέιελν θαηαζηξνθηθφ θαηλφκελν.
Ζ αλεκνζχειια, ε ρηνλνζχειια, ε θαηαηγίδα, νη θαηνιηζζήζεηο, ε πηψζε
αζηεξνεηδνχο, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ην θαηλφκελν El Ninio επηιέρζεθε
απφ κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ. Τπήξραλ θαη άιια θαηλφκελα ζηε ιίζηα πνπ νξζψο δελ
ραξαθηεξίζηεθαλ θαηαζηξνθηθά απφ ηνπο καζεηέο. Σέηνηα ήηαλ, ην Βφξεην έιαο, ην
Οπξάλην ηφμν, ην ειηνβαζίιεκα θαη ε έθιεηςε ζειήλεο.

Ποια φυςικά φαινόμενα αναγνωρίηουν οι μακθτζσ
ωσ εν δυνάμει καταςτροφικά
Ουράνιο τόξο
Ηλιοβαςίλεμα
Ζκλειψη ςελήνησ
Βόρειο Σζλασ
Πανςζληνοσ
Ερημοποίηςη
Φαινόμενο El Ninio
Καφςωνασ
Όξινη βροχή
Χιονοθφελλα
Πτϊςη αςτεροειδοφσ
Φαινόμενο θερμοκηπίου
Ανεμοθφελλα
Κατολιςθήςεισ
Πυρκαγιά
Ζκρηξη Ηφαιςτείου
Πλημμφρα
Τςουνάμι
Τυφϊνασ
Σειςμόσ

0
0
0
0
3
4
4
5
6
7
9
10
10
11
14
14
14
15
16
24

Γξαθηθή απεηθφληζε 1.

ηε 2ε εξψηεζε νη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ εάλ ηα θαηλφκελα πνπ
επέιεμαλ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, δεκηνπξγνχλ πάληα ή φρη θαηαζηξνθέο φηαλ
εθδειψλνληαη. Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο πηζηεχνπλ φηη νη θπζηθνί θίλδπλνη
δεκηνπξγνχλ πάληα θαηαζηξνθέο φηαλ εθδειψλνληαη(Γξαθηθή απεηθφληζε 2).
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Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ 3ε εξψηεζε εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη έλα
πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (7,7%) ραξαθηεξίδεη ηηο επηπηψζεηο ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ
κφλν ζεηηθέο, ζρεδφλ ην 1/3 ησλ καζεηψλ ραξαθηεξίδεη ηηο επηπηψζεηο ηνπο κφλν
αξλεηηθέο ελψ ην 61,5 % ησλ καζεηψλ αλαγλσξίδεη θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζηε δξάζε ηνπο.

Οι απόψεισ των μακθτϊν ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ των φυςικϊν
κινδφνων
μόνο αρνητικζσ
επιπτϊςεισ
31%

μόνο θετικζσ
επιπτϊςεισ
8%
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θετικζσ και
αρνητικζσ
επιπτϊςεισ
61%

Όζνλ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη ζηηο πξφηεξεο γλψζεηο ηνπο, ζρεηηθά κε
ηηο αηηίεο εθδήισζεο ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ, ππήξραλ ηξεηο καζεηέο πνπ
απνδίδνπλ ηηο αηηίεο εθδήισζήο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, ζηε ζετθή βνχιεζε,
νθηψ ζηηο αθαηάιιειεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη ν άλζξσπνο θαη δεθαπέληε κφλν
απάληεζαλ φηη νθείινληαη ζε θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε φιεο ηηο
ζθαίξεο ηνπ πεξηβάιινληνο.

Οι αντιλιψεισ ων μακθτϊν ςχετικά με τισ αιτίεσ εκδιλωςθσ των
φυςικϊν φαινομζνων δυνάμει καταςτροφικϊν

θ κεϊκι βοφλθςθ
11%

οι φυςικζσ
διεργαςίεσ που
ςυμβαίνουν ςε
όλεσ τισ ςφαίρεσ
του περιβάλλοντοσ
58%

οι ακατάλλθλεσ
πρακτικζσ που
εφαρμόηει ο
άνκρωποσ
31%
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Απφ ηελ 5ε εξψηεζε εμήρζε ην ζπκπέξαζκα φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ έρεη
ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο κπνξεί λα εληζρχζεη, θαη λα
επηηαρχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο, πξνθαιψληαο κάιηζηα ηελ
επηδείλσζε απηψλ.

Ποια είναι θ αντίλθψθ των μακθτϊν ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ
ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ ςτθν εκδιλωςθ των φυςικϊν φαινομζνων
15%
μπορεί να επιδεινϊςει την
εκδήλωςη φυςικϊν φαινομζνων
δυνάμει καταςτροφικϊν
δεν μπορεί να επιδεινϊςει την
εκδήλωςη φυςικϊν φαινομζνων
δυνάμει καταςτροφικϊν

85%
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Ο θπζηθφο θίλδπλνο πνπ θνβίδεη πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο φπσο θαίλεηαη
απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο είλαη ν ζεηζκφο. Οη ηπθψλεο, νη πιεκκχξεο θαη νη ππξθαγηέο,
επίζεο επηιέρζεθαλ απφ απηνχο σο θαηλφκελα πνπ ηνπο θνβίδνπλ, πεξηζζφηεξν.
Κάπνηα θαηλφκελα πνπ είηε είλαη βξαδείαο εμέιημεο (εξεκνπνίεζε, θαηλφκελν
ζεξκνθεπίνπ), είηε είλαη απφ
απηά πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη απίζαλν λα ηα
αληηκεησπίζνπλ ζηε δσή ηνπο (πηψζε αζηεξνεηδνχο, έθξεμε εθαηζηείνπ)
επηιέρζεθαλ απφ ιηγφηεξνπο καζεηέο.

Ποιοι φυςικοί κίνδυνοι φοβίηουν περιςςότερο τουσ μακθτζσ
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Οη καζεηέο αηζζάλνληαη απξνεηνίκαζηνη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ εθδήισζε αθξαίσλ
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Πνιινί ιίγνη καζεηέο, δήισζαλ φηη γλσξίδνπλ πψο λα
αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο γεγνλφηα.

Πόςο είναι προετοιμαςμζνοι οι μακθτζσ να αντιμετωπίςουν ζνα
Δεν αιςθάνομαι καθόλου
προετοιμαςμζνοσ
31%

Είμαι πολφ προετοιμαςμζνοσ
54%

15%
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Είμαι λίγο προετοιμαςμζνοσ

1

Σελ πιεξνθφξεζε ηνπο νη καζεηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο θηλδχλνπο απφ
θπζηθά θαηλφκελα ηελ έρνπλ αληιήζεη θπξίσο απφ ηελ ηειεφξαζε, απφ ην Γηαδίθηπν
θαη ην ζρνιείν. Απηφ ην ζπκπέξαζκα απνηππψζεθε απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο
(Γξάθεκα 8).
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ηελ πφιε φπνπ θαηνηθνχλ νη καζεηέο, δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ εθδεισζεί
θπζηθά θαηλφκελα κε ηφζε έληαζε έηζη ψζηε λα πξνθαιέζνπλ εθηεηακέλεο
θαηαζηξνθέο. Παξφια απηά ην 46% ησλ καζεηψλ αλαθέξνπλ φηη έρνπλ βηψζεη ηα ίδηα
ή ζπγγεληθά ηνπ πξφζσπα ηηο επηπηψζεηο θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη απφ
απηνχο ηνπο καζεηέο ην 92% έρεη επεξεαζηεί απφ ιίγν έσο πάξα πνιχ απφ απηέο
ηηο επηπηψζεηο.

Στθν πόλθ όπου ηουν οι μακθτζσ
,με ποια ςυχνότθτα εκδθλϊνονται
ακραία φυςικά φαινόμενα;
2

2

Δεν εκδηλϊνονται
καθόλου ακραία φυςικά
φαινόμενα
Εκδηλϊνονται ςπάνια
22

Εκδηλϊνονται ςυχνά
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Έχουν βιϊςει οι μακθτζσ τισ καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ φυςικϊν
φαινομζνων;
Ζχω βιϊςει τισ καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ φυςικϊν φαινομζνων
Δεν ζχω βιϊςει τισ καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ φυςικϊν φαινομζνων

12
14
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Πόςο ζχουν επθρεαςτεί οι μακθτζσ από τισ επιπτϊςεισ καταςτροφικϊν
φαινομζνων που βίωςαν;

καθόλου
8%
λίγο
42%
πάρα πολφ
33%

πολφ
17%
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ηε ζπλέρεηα εξσηήζεθαλ εάλ ζα ήζειαλ λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο
γλψζεηο έηζη ψζηε λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθδήισζε αθξαίσλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Απφ
ηνπο 26 καζεηέο κφλν δχν (2) δελ εθδήισζαλ επηζπκία. Ο έλαο καζεηήο απφ ηνπο
δχν, πηζηεχεη φηη ζα ηνλ βνεζήζεη ην έλζηηθηφ ηνπ φηαλ αληηκεησπίζεη κηα ηέηνηα
θαηάζηαζε ελψ ν άιινο καζεηήο, δήισζε φηη γλσξίδεη ηα πάληα γχξσ απφ απηά ηα
ζέκαηα θαη δελ ζα ήζειε λα αθηεξψζεη θαζφινπ ρξφλν γη’ απηφ. Οη ππφινηπνη 24
εθδήισζαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη απάληεζαλ φηη ηηο ρξεηάδνληαη απηέο ηηο γλψζεηο
θαη φηη ζα ην ήζειαλ πνιχ λα ηηο απνθηήζνπλ. Δίλαη νινθάλεξε ε πξφζεζή ηνπο λα
δηδαρζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ πιαλήηε
καο.
ε εξψηεζε γηα πνηα θαηλφκελα ζα ήζειαλ λα δηδαρζνχλ άκεζα, νη
πεξηζζφηεξνη καζεηέο απάληεζαλ φηη πεξηζζφηεξν ζα ηνπο ελδηέθεξε λα κάζνπλ
πεξηζζφηεξα γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ. Οη επηθξαηέζηεξεο απαληήζεηο θαίλνληαη
ζην γξάθεκα 12.

Για ποιοφσ φυςικοφσ κινδφνουσ κα ικελαν οι μακθτζσ να
διδαχκοφν άμεςα.
ερημοποίηςη

2

όξινη βροχή

2

πλημμφρεσ

3

πυρκαγιά

3

τςουνάμι

3

καταιγίδα

4

ηφαίςτεια

4

τυφϊνα

5

Σειςμό
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Γεύηεπη θάζη
H πεπιγπαθή ηων μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηων
Παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο κηα ζπιινγή απφ ζπγθινληζηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ
αθεγνχληαη γεγνλφηα θαηαζηξνθψλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηνλ πιαλήηε καο θαη είλαη
απνηέιεζκα ηεο δξάζεο θπζηθψλ θαηλνκέλσλ.
Μέζα απφ ην επράξηζην άθνπζκα κηαο ξνθ κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηελ αλάγλσζε
ησλ
ζηίρσλ ηνπ ηξαγνπδηνχ, έγηλαλ δέθηεο πνιιαπιψλ κελπκάησλ, θαη
πξνβιεκαηίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο θαη ηελ ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη
ζηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ εθδειψλνληαη ζηνλ πιαλήηε καο πνπ είλαη ζπλερείο,
αλακελφκελεο θαη αλαπφθεπθηεο θαη εθδειψλνληαη απξνεηδνπνίεηα θαη πνιιέο
θνξέο αθξαία.
Με ηελ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή padlet δεκηνπξγήζακε έλαλ εηθνληθφ ηνίρν γηα απηνχο
θαη ηνπο δεηήζακε λα «θξεκάζνπλ» ζε απηφλ, ηνπο ζηίρνπο πνπ ηνπο άξεζαλ
πεξηζζφηεξν ζην ηξαγνχδη πνπ άθνπζαλ (Δηθφλα 1).
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Δηθφλα 1.

Δηθνληθφο ηνίρνο (padlet) "Μάλα Γε"

Σνπο αλαηέζεθαλ πξναηξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη
αλαδήηεζεο ηξαγνπδηψλ παξφκνηαο ζεκαηνινγίαο.
Παξαθνινχζεζαλ ζχληνκε παξνπζίαζε γηα ηηο θπζηθνχο θηλδχλνπο θαη ηηο θπζηθέο
θαηαζηξνθέο γηα λα ζπλνςίζνπλ θαη λα αθνκνηψζνπλ φηη πξαγκαηεχηεθαλ ζ΄απηφ ην
κάζεκα.
Κιήζεθαλ λα απνθαζίζνπλ πνηα πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα είλαη ε δηθή ηνπο ζηάζε
δσήο απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηνπο «θπζηθνχο θηλδχλνπο».
Αθνχ ιάβακε ππφςε ηεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην
πξνζπαζήζακε λα δηεπξχλνπκε θαη ην πιαίζην ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ
δηδάζθνληαη ζηε Γεσγξαθία-Βηνινγία.
Σηο μάθημα ηιρ γεωγπαθίαρ οι μαθηηέρ ήξζαλ ζε επαθή κε ηηο
επηζηεκνληθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε δνκή ηεο Γεο. Σν δεηνχκελν δελ είλαη ε
απνζηήζηζε ησλ νξηζκψλ αιιά ε θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ ηεο επηζηήκεο, ζρεηηθά
κε ηε δνκή ηεο Γεο θαη ηελ θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ. Ζ καζεζηαθή
αθνινπζία πεξηιακβάλεη έληεθα (11) δξαζηεξηφηεηεο.

Οη δηδαθηηθνί καο ζηφρνη ζε απηή ηελ δηδαζθαιία ήηαλ νη καζεηέο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο λα είλαη ηθαλνί:
• Να νλνκάδνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Γεο θαη λα
πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
• Να νξίδνπλ ηελ έλλνηα ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο
κεηαμχ ηνπο θηλήζεηο.
• Να ζπζρεηίζνπλ ηε ζέζε ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ κε ηε ζέζε ησλ
επείξσλ θαη ησλ σθεαλψλ.
• Να θαηαλνήζνπλ φηη ε επηθάλεηα ηεο γεο δελ είρε πάληα ηε κνξθή πνπ έρεη
ζήκεξα θαη λα γλσξίζνπλ κεξηθέο απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ έρεη ππνζηεί ζην
παξειζφλ ε γεσγξαθία ηνπ Πιαλήηε (ηεκαρηζκφο, κεηαθίλεζε,
ππεξήπεηξνη).
• Να δηαθξίλνπλ φηη απηή ε αδηάθνπε θαη αξγά κεηαβαιιφκελε κνξθή, ηεο
επηθάλεηαο ηεο Γεο έρεη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε.
Μέζα απφ βίληεν, εηθφλεο, ράξηεο, θαη δηαδξαζηηθά παηρλίδηα (παδι) θαη
ζηαδηαθή θαζνδήγεζε, νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηε δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο,
ηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο απηψλ θαη αλαθάιπςαλ ηηο
ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο γηα ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο.
Πεπιγπαθή δπαζηηπιοηήηων
Παξαθνινχζεζαλ ην ηξέηιεξ ηεο ηαηλίαο, «Σαμίδη ζην θέληξν ηεο Γεο» ηνπ Eric
Breving παξαγσγή 2008, βαζηζκέλν ζην βηβιίν ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ, θαη απάληεζαλ ζε
εξσηήζεηο βαζηδφκελνη ζε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ή ζε πιεξνθνξίεο ηνπο πνπ
αλαδήηεζαλ ζην δηαδίθηπν. Σν ηξέηιεξ βξίζθεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν:
https://www.youtube.com/embed/LZYd19bIhP0?rel=0

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..1.
αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ- Πεξηβάιινλ Μαζεηή

Ζ

δεχηεξε

Παξαηήξεζαλ ράξηεο, έθαλαλ ππνζέζεηο γηα ηε δνκή θαη ην εζσηεξηθφ ηεο
Γεο, θαη έιεγμαλ ηελ νξζφηεηα ησλ ππνζέζεψλ ηνπο.
Δξγάζηεθαλ κε ηνλ δηάζεκν παγθφζκην ράξηε ησλ Ζeezen θαη Tharp
άζθεζαλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ηνπο θαη απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..2.
Υάξηεο ησλ Ζeezen θαη Tharp

Παγθφζκηνο

Γηαζθέδαζαλ ελψλνληαο ηα θνκκάηηα ελφο ειεθηξνληθνχ πάδι κάζεζεο,
καζαίλνληαο ηα νλφκαηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο θαη ζπλζέηνληαο
ην θινηφ ηεο γεο. Σν ειεθηξνληθφ παδι ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ βξίζθεηαη ζηε
δηεχζπλζε: http://www.montereyinstitute.org/noaa/lesson01/l1ex1.htm

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..3.
ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ ζπκπιεξσκέλν .

Σν

Πάδι

Παξαθνινχζεζαλ κηα πξνζνκνίσζε ε νπνία παξνπζηάδεη κέζα ζε ιίγα
δεπηεξφιεπηα, κηα δηαδηθαζία πνπ θξάηεζε εθαηνκκχξηα ρξφληα θαη καο έδσζε ηελ

ζεκεξηλή κνξθή ηνπ θινηνχ ηεο Γεο. Ζ πξνζνκνίσζε βξίζθεηαη ζηελ παξαθάησ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://earthguide.ucsd.edu/eoc/teachers/t_tectonics/p_plate_reconstruction_blakey.ht
ml θαη
Υξεζηκνπνηήζακε σο κνληέια γεκηζηά κπηζθφηα «φξεν» θαη πξνζνκνηάζακε
ηελ θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θηλήζεσλ
ηνπο απφ ηνπο καζεηέο.

Δηθφλα

Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο
Πξνζνκνίσζε κε κπηζθφηα Όξεν - Κίλεζε Ληζνζθαηξηθψλ πιαθψλ

έγγπαθο..4

Με ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα απηναμηνινγήζεθαλ ζηηο λέεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ ζην κάζεκα.
Σηην ηπίηη διδακηική παπέμβαζη ζρεδηάζηεθε κηα αθνινπζία καζεζηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζέηνληαο ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο:
• Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα δηαθνξεηηθά αίηηα γέλλεζεο ησλ ζεηζκψλ
θαη εθαηζηείσλ.
• Να κπνξνχλ λα αηηηνινγνχλ ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πεξηνρψλ
έληνλεο ζεηζκηθφηεηαο θαη εθαηζηεηφηεηαο κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ
ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ.
• Να αληηιεθζνχλ φηη νη ζεηζκνί θαη ηα εθαίζηεηα είλαη δχν γεσινγηθά
θαηλφκελα πνπ έρνπλ θνηλά αίηηα δεκηνπξγίαο.
• Να εξκελεχνπλ ηελ έληνλε ζεηζκηθφηεηα θαη εθαηζηεηφηεηα ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν
• Να γλσξίδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηελ χπαξμε θαη ηελ κνξθή ηνπ
Ζθαηζηεηαθνχ ηφμνπ ηνπ Αηγαίνπ

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..5. Ζ
αθνινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 3εο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο - Πεξηβάιινλ
ζπγγξαθέα.

Πεπιγπαθή Γπαζηηπιοηήηων
Γηα λα γίλεη εθηθηή ε θαηαλφεζε ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο
ησλ
ξεπκάησλ
κεηαθνξάο,
δεκηνπξγήζακε
πξνζνκνηψζεηο
ρξεζηκνπνηψληαο απιά θαζεκεξηλά πιηθά. Με ηε ρξήζε θαζεκεξηλψλ αληηθεηκέλσλ
φπσο ην ιάδη, ην κέιη, ην γάια, νη ξπδνγθνθξέηεο, πξνζνκνηψζεθαλ δηεξγαζίεο νη
νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο θαη έγηλαλ ζπζρεηηζκνί ησλ πιηθψλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Βηληενζθνπήζεθαλ θαη
αλαξηήζεθαλ δπν βίληεν κε ηίηιν Γεσ-καγείξεκα Η θαη Γεσ-καγείξεκα ΗΗ(εηθφλα 3.13).
Απηά κπνξνχλ λα πξνζπειαζηνχλ ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο.
Για ηο Γεωμαγείπεμα Ι: https://youtu.be/pFTTsJTaefk
Για ηο γεωμαγείπεμα ΙΙ: https://youtu.be/UnpMSC4wqZ8

Πξνζνκνίσζε Ρεχκαηα κεηαθνξάο
ζεξκφηεηαο

Πξνζνκνίσζε ε θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθψλ
πιαθψλ απνηέιεζκα ησλ ξεπκάησλ κεηαθνξάο
ζεξκφηεηαο

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..6.
Γεσκαγεηξέκαηα Η & ΗΗ

ηε ζπλέρεηα κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη εξσηήζεηο θαζνδεγνχκελεο
αλαθάιπςεο, νη καζεηέο εληφπηζαλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζεηζκηθφηεηα, ηελ
εθαηζηεηφηεηα θαη ηα φξηα ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ. Υξεζηκνπνηήζακε έλα
παγθφζκην δηαδξαζηηθφ ράξηε ζηνλ νπνίν νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα εκθαλίδνπλ
δηαδνρηθά ηα φξηα ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ, ηα εθαίζηεηα θαη ηηο εζηίεο ησλ
ζεηζκψλ. Δμνηθεηψζεθαλ επηπιένλ κε ηελ Αγγιηθή νξνινγία
ησλ δχν
θαηλνκέλσλ(εηθφλα 3.14). Ο ράξηεο κπνξεί λα πξνζπειαζηεί ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/44273493/Lithosfaira/earthquakes%20volc
anoes.swf

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..7
δηαδξαζηηθφο ράξηεο ζεηζκψλ θαη εθαηζηείσλ

Παγθφζκηνο

Αθνινχζσο, παξαθνινχζεζαλ βίληεν - πξνζνκνηψζεηο (εηθφλα 3.15) ηα νπνία
δηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο κε ζθνπφ νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηα
δηαθνξεηηθά αίηηα γέλλεζεο ζεηζκψλ θαη εθαηζηείσλ. Σα βίληεν κπνξνχλ λα
πξνζπειαζηνχλ απφ ηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο:
• Γηα ηε ζχγθιηζε επεηξσηηθψλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0Zbgz9hOls
• Γηα ηε ζχγθιηζε επεηξσηηθήο θαη σθεάληαο ιηζνζθαηξηθήο πιάθαο:
https://www.youtube.com/watch?v=_FNK4dmmTNQ&feature=youtu.be
• Γηα ηε ζχγθιηζε σθεάλησλιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ:
https://www.youtube.com/watch?v=fk0VtLqTlwA
• Γηα ηελ απφθιηζε ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ- Μεζνσθεάληεο ξάρεο.
https://www.youtube.com/watch?v=X71nWlig_Yo
• Γηα ηελ παξάιιειε θίλεζε πιαθψλ:

• https://www.youtube.com/watch?v=XJsPtlIoleY
• Γηα ηηο ζεξκέο θειίδεο(Hot spot):
https://www.youtube.com/watch?v=ZvBR6Izfgiw&feature=youtu.be

χγθιηζε επεηξσηηθψλ ιηζνζθαηξηθψλ
πιαθψλ.

χγθιηζε επεηξσηηθήο θαη σθεάληαο
ιηζνζθαηξηθήο πιάθαο.

χγθιηζε σθεάλησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ

Απφθιηζε ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλΜεζνσθεάληεο ξάρεο

Παξάιιειε θίλεζε ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ

Ζθαίζηεηα, ζεξκέο θειίδεο (Hotspot)

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..8. ηηγκηφηππα
απφ ηα βίληεν ησλ πξνζνκνηψζεσλ

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε ηειεηψλεη κε δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο κέζσ
εξσηήζεσλ, πνιιαπιήο επηινγήο. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαληήζεψλ ηνπ ν

καζεηήο, ελεκεξψλεηαη γηα ηελ νξζφηεηα ή φρη ησλ απαληήζεψλ ηνπ, πιεξνθνξείηαη
γηα ηε βαζκνινγία ηνπ θαη έρεη ηελ επθαηξία γηα λέα πξνζπάζεηα(εηθφλα 3.16).

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..9.
καζεηή- Γξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο(απνηειέζκαηα)

Πεξηβάιινλ

Σηην ηέηαπηη διδακηική παπέμβαζη (Δηθφλα 3.17) εζηηάζακε ηε δηδαζθαιία
καο ζηελ εθαηζηεηαθή θαη ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δπξσπατθνχ θαη Διιαδηθνχ
ρψξνπ. ε απηφ ηνλ ζρεδηαζκφ δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε, ζηελ εθαηζηεηαθή δξάζε
θαη ηηο ελέξγεηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη καζεηέο ήδε
γλψξηδαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ
ηεο Γεο (θινηφο επεηξσηηθφο θαη σθεάληνο, καλδχαο, ππξήλαο), ηελ χπαξμε θαη ηηο
θηλήζεηο ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ ζχγθιηζε/ζχγθξνπζε, απφθιηζε, παξάιιειε
θίλεζε). Αμηνπνηήζακε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ εγρεηξίδηα δηαρείξηζεο
θξίζεσλ θαη δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο κε δηαζέζηκν ζρεηηθφ πιηθφ, κε ζθνπφ νη καζεηέο
καο λα ελεκεξσζνχλ θαη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα εθδήισζεο θάπνηνπ αλάινγνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ.

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..10. Ζ
αθνινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ - Πεξηβάιινλ πγγξαθέα.

4

ε

Δπηθεληξσζήθακε ζηνπο παξαθάησ ζηφρνπο:
• Απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο αλακελφηαλ λα γίλνπλ
ηθαλνί λα εληνπίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ ηηο πεξηνρέο έληνλεο ζεηζκηθφηεηαο
ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν.
•

Να εληνπίδνπλ ζην ράξηε ηεο Δπξψπεο ηα πην ζεκαληηθά εθαίζηεηα θαη λα
εξκελεχνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη ηνλ κεραληζκφ δεκηνπξγίαο ηνπο,
αλαθαιψληαο ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζηα πξνεγνχκελα καζήκαηα.

• Να επηβεβαηψλνπλ αθφκε κηα θνξά ηελ άπνςε φηη νη ζεηζκνί θαη ηα
εθαίζηεηα ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ.
• Να γλσξίζνπλ ην «Ζθαηζηεηαθφ ειιεληθφ ηφμν» θαη ηα ελεξγά εθαίζηεηα
πνπ ην ζρεκαηίδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα αηηηνινγνχλ ηελ χπαξμε ηνπ θαη ηε
κνξθή ηνπ
• Να κπνξνχλ κα εξκελεχνπλ ηελ έληνλε ζεηζκηθφηεηα θαη εθαηζηεηφηεηα ηνπ
Διιαδηθνχ ρψξνπ.
• Να θαηαλνήζνπλ κέζα απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο ησλ εθαηζηείσλ ηεο
αληνξίλεο, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ εξεπλεηψλ,
γεσιφγσλ, ηζηνξηθψλ θαη αξραηνιφγσλ, ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ γεσινγηθνχ
ρψξνπ ηελ νπνία δελ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ιφγσ ηεο κηθξήο
δηάξθεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιχ αξγνχ ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν
γίλνληαη νη αιιαγέο.
• Να αληηιεθζνχλ πσο φηη βιέπνπκε ζήκεξα δελ είλαη παξά έλα ζηηγκηφηππν
ζηελ εμειηζζφκελε γεσινγηθή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο.
• Να πεξηγξάθνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη
εθξήμεηο ησλ εθαηζηείσλ ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο αιιαγέο πνπ πξνθαιεί
ε δξάζε απηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.

• Να πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο δξάζεο γηα ηε δσή ησλ
αλζξψπσλ. Να εθηηκνχλ ηελ επίδξαζε ησλ εθαηζηείσλ ζηε δσή ησλ
αλζξψπσλ θαη λα γλσξίζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ αμηνπνηψληαο ηα θαηλφκελα πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ εθαηζηεηφηεηα
• Να θαηαλνήζνπλ φηη νη εθξήμεηο εθαηζηείσλ δελ είλαη θαηλφκελα πνπ
εθδειψλνληαη απξνεηδνπνίεηα θαη φηη πξηλ ηελ βίαηε εθδήισζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ζπκβαίλνπλ θαηλφκελα, πνπ ηελ πξνκελχνπλ.
• Να γλσξίζνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη ηηο ζσζηέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη
λα αθνινπζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ζε ζπλζήθεο εθαηζηεηαθήο
έθξεμεο. έηζη ψζηε λα κεηψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ γηα
απηνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο απφ ηηο εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο.
• Να αλαγλσξίζνπλ ηε δπλακηθή θχζε ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη
ηε κεηαβνιή ηεο κνξθήο ηνπ ζην ρξφλν, λα αιιάμνπλ αληηιήςεηο θαη ηδέεο
θαη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηα λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
εθαηζηεηαθήο δξάζεο ηφζν ζην πεξηβάιινλ φζν θαη ζηε δσή ησλ
αλζξψπσλ, λα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο.
Πεπιγπαθή δπαζηηπιοηήηων
Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ κε ζεκαηηθνχο ράξηεο -πνιηηηθφ ράξηε θαη ράξηε
εθαηζηείσλ θαη ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ Δπξψπεο ( εηθφλα 3.18) - ζπλδχαζαλ ηηο
πιεξνθνξίεο θαη εληφπηζαλ θαη θαηέγξαςαλ ηηο ζεηζκνγελείο ρψξεο ηεο Δπξψπεο
αιιά θαη ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο φπνπ ππάξρνπλ εθαίζηεηα.

Πνιηηηθφο ράξηεο ηεο Δπξψπεο

Υάξηεο εθαηζηείσλ θαη ζεηζκηθψλ δσλψλ ζηελ
Δπξψπε.

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..11. Υάξηεο
Δπξψπεο

Αλαδήηεζαλ θαη εληφπηζαλ ηε ζέζε ησλ ελεξγψλ εθαηζηείσλ ζην ράξηε ηεο
Google θαη ζεκείσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζην ράξηε (Δηθφλα 3.19).

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..12. Ο
Υάξηεο
ηεο Google φπνπ ππάξρνπλ ζεκάλζεηο γηα ηε ζέζε ζην ράξηε δχν εθαηζηείσλ (ηξφκπνιη,
αληνξίλε).

Άληιεζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηα εθαίζηεηα ηεο Δπξψπεο απφ καζεζηαθνχο
πφξνπο πνπ ηνπο δφζεθαλ(Δηθφλα 3.20).

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..13. Ζθαίζηεηα
ηεο Δπξψπεο

Παξαηήξεζαλ θαη απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο,
αλαθαιψληαο ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα θαη
νδεγήζεθαλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαηζηεηφηεηα θαη ηελ ζεηζκηθφηεηα
ζηελ Διιάδα. Έκαζαλ γηα ην εθαηζηεηαθφ ηφμν ηεο Διιάδαο θαη πιεξνθνξήζεθαλ γηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ νξνγελεηηθνχ ηφμνπ.

Δπίζεο, νη καζεηέο θαηέγξαςαλ ηηο αιιαγέο ηεο εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο
ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Γηάβαζαλ θείκελα, παξαηήξεζαλ εηθφλεο, παξαθνινχζεζαλ
βίληεν θαη δηέθξηλαλ ηηο αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζην πεξηβάιινλ θαη
ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ ε εθαηζηεηφηεηα.
Δηδηθφηεξα νη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ έλα βίληεν πνπ παξνπζηάδεη ηελ
ηζηνξία ηνπ εθαηζηείνπ ηεο αληνξίλεο κέζα ζε έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν
εθαίζηεην ηεο αληνξίλεο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ, ησλ γεσιφγσλ,
ηζηνξηθψλ θαη αξραηνιφγσλ, ιφγσ ηεο ελεξγήο ηεθηνληθήο ηνπ ρψξνπ. ηε ζπλέρεηα
ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηνπ εθαηζηείνπ θαη
ηηο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, θαη νη νπνίεο αληινχληαη απφ
ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ βίληεν.
Σν βίληεν κπνξεί λα πξνζπειαζηεί ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
https://www.youtube.com/watch?v=ag18yf9u7e4
Μειέηεζαλ άξζξν εθεκεξίδαο, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε εθαηζηεηαθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ εθαηζηείνπ Μπαξληάξκπνπλγθα ζηελ Ηζιαλδία, θαη νη επηπηψζεηο
απηήο ηεο έθξεμεο. Δπίζεο κειέηεζαλ έλα θείκελν, θαη παξαθνινχζεζαλ βίληεν ζην
νπνίν παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνζαιάζζηνπ
εθαηζηείνπ Κνινχκπν πνπ βξίζθεηαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο αληνξίλεο θαη απάληεζαλ
ζε έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο.
Σν
βίληεν
κπνξεί
λα
πξνζπειαζηεί
https://www.youtube.com/embed/-0nQdt69Jkc

ζηελ

δηεχζπλζε:

Παξαθνινχζεζαλ ην δξακαηνπνηεκέλν ληνθηκαληέξ παξαγσγήο ηνπ BBC:
«Πνκπεία, ε ηειεπηαία κέξα» πνπ κπνξεί λα πξνζπειαζηεί ζηε δηεχζπλζε:
http://egialouri.edublogs.org/category/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3
%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/page/5/
Ζ ηαηλία αλαπαξηζηά ηηο ηειεπηαίεο 24 ψξεο ηεο Πνκπείαο, φηαλ ζηηο 24
Απγνχζηνπ ηνπ 79 κ.Υ. ην εθαίζηεην ηνπ Βεδνχβηνπ εμεξξάγε. Με ηε δξακαηνπνίεζε
ησλ γεγνλφησλ θαη ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ νπηηθψλ εθέ, ε «Πνκπεία» αλαπαξηζηά
θάζε ζηάδην ηεο έθξεμεο, ελψ παξάιιεια εξεπλά ηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε απηφ ην
ηξνκαθηηθφ γεγνλφο ζε πξαγκαηηθά πξφζσπα πνπ αλαζχξζεθαλ θαη
αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα. Ζ ηειεπηαία έθξεμε ηνπ Βεδνχβηνπ
είρε γίλεη πξηλ απφ 1.800 ρξφληα, έηζη νη θάηνηθνη ηεο Πνκπείαο φρη κφλν δελ
πεξίκελαλ, αιιά νχηε θαλ γλψξηδαλ ηνλ θίλδπλν πνπ απεηινχζε ηε δσή ηνπο. Ζ
ηειεπηαία ζθέςε ησλ αλζξψπσλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο απφ ην κέλνο ηνπ
Βεδνχβηνπ, ίζσο λα ήηαλ φηη απηφ πνπ έβιεπαλ ήηαλ έλα κήλπκα απφ ηνπο ζενχο
ηνπο. Γηα πεξίπνπ 1.500 ρξφληα ε Πνκπεία «θνηκφηαλ» θάησ απφ έλα παρχ ζηξψκα
ιάβαο, πνπ δηαηήξεζε ζρεδφλ άζηθηνπο ηνπο πνιπηειείο δεκφζηνπο ρψξνπο, ηα
ζέαηξα, ηα ινπηξά, ηα θαηαζηήκαηα, αιιά θαη αξθεηνχο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο
πφιεο (εκπφξνπο, κνλνκάρνπο, ζηξαηηψηεο, ζθιάβνπο) κε νιφθιεξεο ηηο νηθνγέλεηέο
ηνπο ζε έλα θαινχπη απφ ιάβα

Οη καζεηέο κέζσ ηξηψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη δηαδξαζηηθέο καζαίλνπλ
γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα αληηκεηψπηζε έθηαθηεο
αλάγθεο ιφγσ εθαηζηεηαθήο έθξεμεο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο βξίζθνληαη ζηνλ ηζηφηνπν:
http://deucalion.edu.gr/objects.php?volcano
Μαζαίλνπλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ιάβα, ηα αέξηα, θαη
ηελ εθαηζηεηαθή ζηάρηε. Οη δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ θαηνηθνχλ ζε πεξηνρή πνπ ζπκβαίλεη έθξεμε εθαηζηείνπ θαη
επνκέλσο ρξεηάδεηαη εθθέλσζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρή θνληά
ζηελ εθαηζηεηαθή έθξεμε θαη δελ ρξεηάδεηαη εθθέλσζε (Δηθφλεο 3.21, 3.22, 3.23).

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..14. ηηγκηφηππν
απφ ηε δξαζηεξηφηεηα γηα εθθέλσζε πεξηνρήο ιφγσ έθξεμεο εθαηζηείνπ

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..15. ηηγκηφηππν
απφ ηε δξαζηεξηφηεηα γηα ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη φηαλ θαηνηθνχκε ζε πεξηνρή πνπ δελ
ρξεηάδεηαη εθθέλσζε

Δηθφλα

Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..16.
Γξαζηεξηφηεηα: ηα απαξαίηεηα αληηθείκελα γηα λα κπνπλ ζην ζαθίδηφ κνπ ζε
πεξίπησζε έθξεμεο εθαηζηείνπ.(Πεγή:www,deucalion.gr)

Αθνινχζεζε κηα δξαζηεξηφηεηα ζπδήηεζεο θαη ζρνιηαζκνχ. Σν ζέκα ηεο
ζπδήηεζεο πνπ πξνηάζεθε αθνξνχζε ζηελ επηινγή ησλ αλζξψπσλ λα κελ
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ εθαηζηεηαθφ θίλδπλν αιιά θάπνηνπο άιινπο παξάγνληεο
θαη λα ζπλερίδνπλ λα επηιέγνπλ σο ηφπν δηακνλήο ηνπο πεξηνρέο κε απμεκέλν
εθαηζηεηαθφ θίλδπλν (πρ αληνξίλε, Ηζιαλδία, Ηηαιία, Φηιηππίλεο, Ηλδνλεζία). Ο
εθπαηδεπηηθφο είρε ηελ επζχλε λα θαζνδεγήζεη ηε ζπδήηεζε, έηζη ψζηε λα νη
καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εθαηζηεηφηεηα. ( Δχθνξα εδάθε, Θεξκέο πεγέο γηα ηακαηηθνχο ζθνπνχο, γεσζεξκία,
εκθηάισζε θαη πψιεζε αλζξαθνχρνπ λεξνχ, εθκεηάιιεπζε ησλ εθαηζηεηαθψλ
θνηηαζκάησλ, αλάπηπμε ηακαηηθνχ, επηζηεκνληθνχ ηνπξηζκνχ θαη πεξηπέηεηαο). Καηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο εηθφλεο πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαηζηεηφηεηα, ε νπνία
έρεη δεκηνπξγήζεη εηζνδήκαηα γηα πνιινχο αλζξψπνπο. ε απηή ηε ζπδήηεζε νη
καζεηέο αμηνπνίεζαλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαη κε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ
αιιά θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνέθπςαλ ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα.
Ζ εθπαηδεπηηθή απηή παξέκβαζε θιείλεη κε κηα πξναηξεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Σνπο δεηήζεθε λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα αθφκε Γεσκαγείξεκα. Σνπο δφζεθε ε ζπληαγή θαη ηνπο δεηήζεθε λα ηελ εθηειέζνπλ γηα λα
πξνζνκνηάζνπλ κηα εθαηζηεηαθή έθξεμε. Σνπο δεηήζεθε λα θαηαγξάςνπλ ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ νκνηφηεηεο ησλ φζσλ παξαηήξεζαλ κε κηα
πξαγκαηηθή έθξεμε εθαηζηείνπ. Ζ «ζπληαγή» ζπλνδεχηεθε κε θχιιν εξγαζίαο γηα
θαιχηεξε νξγάλσζε θαη πξφζζεηε θαζνδήγεζε.
Σηην πέμπηη διδακηική παπέμβαζη (εηθφλα 3.24) πνπ αθνινχζεζε ν
ζθνπφο καο ήηαλ λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ην θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ, ηηο ζπλέπεηεο
απφ ηελ εθδήισζή ηνπ θαη λα γίλνπλ ηθαλνί λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηηο
ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ζεηζκνχ νπνπδήπνηε θαη
εάλ βξίζθνληαη. Οη καζεηέο έρνπλ ζπζρεηίζεη απφ ηα πξνεγνχκελα καζήκαηα ηε
ζεηζκηθφηεηα κε ηα φξηα ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ αιιά θαη ηελ εθαηζηεηφηεηα.
Έρνπλ εληνπίζεη ζε ράξηεο πεξηνρέο κε ηε
δξαζηεξηφηεηα θαη εηδηθά ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα.

κεγαιχηεξε

ζεηζκηθή

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..17. Ζ
αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ- Πεξηβάιινλ ζπγγξαθέα

5ε

Οη καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αλακέλεηαη λα:
• Οξίδνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε ηνπ
ζεηζκηθνχ θαηλνκέλνπ (εζηία, επίθεληξν θ.ι.π)
•

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δνπλ ζε κηα ζεηζκνγελή πεξηνρή θαη επνκέλσο
ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο πιεξνθφξεζεο γηα ην θαηλφκελν απηφ έηζη
ψζηε λα έρνπλ ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ζε θάζε πεξίπησζε εθδήισζήο
ηνπ επηβάιιεηαη.

• Να αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθδήισζε ελφο ζεηζκνχ ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ (θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο,
ςπρνινγηθνχο θ.ι.π) αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ θαη λα παξνπζηάδνπλ
πξνηεηλφκελεο ιχζεηο αληηκεηψπηζεο κηαο θπζηθήο θαηαζηξνθήο (ζεηζκφ)
ζηελ πεξηνρή ηνπο.
• Να ζπζρεηίδνπλ ην θαηλφκελν ηεο ζεηζκηθφηεηαο κε ην ηζνπλάκη
• Να ζπγθξίλνπλ, λα ζπλδπάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα νδεγεζνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηα απνηειέζκαηα ελφο ζεηζκηθνχ γεγνλφηνο δελ
εμαξηψληαη κφλν απφ ην κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά θαη απφ άιινπο
παξάγνληεο.
• Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε πξνεηνηκαζία θαη νη ζσζηέο αληηδξάζεηο ζε
πεξίπησζε κεγάινπ ζεηζκνχ είλαη ην θιεηδί ηεο επηβίσζεο. Να
πεξηγξάθνπλ ηηο ζσζηέο πξαθηηθέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ έλαλ
ελδερφκελν κεγάιν ζεηζκφ.

Αξρηθά, αθνχ ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηνπ λένπ καζήκαηνο, ηνπο δφζεθε
έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο ελ κέξεη ζπκπιεξσκέλνο κε έλα ζχλνιν εξσηεκάησλ
πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ άλζξσπν θάζε θνξά πνπ εθδειψλεηαη έλαο ζεηζκφο θαη ηνπο
δεηήζεθε λα ηνλ ζπκπιεξψζνπλ κε άιια εξσηήκαηα. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο
εξγάζηεθαλ κε θείκελα ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ ζε ειεθηξνληθφ ηχπν γηα ελεκέξσζε
ηνπ θνηλνχ γηα ζεηζκηθέο δνλήζεηο. Σνπο πξνηάζεθε λα ηα δηαβάζνπλ θαη λα δψζνπλ
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηηο
αλαθεξφκελεο πεξηγξαθέο ησλ ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ κε ηα εξσηήκαηα
πνπ
δηαηππψζεθαλ απφ εκάο αιιά θαη ηνπο ίδηνπο.
Οη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα απνζαθελίζνπλ θάζε έλλνηα πνπ
αλαθέξζεθε ζηα θείκελα πνπ δηάβαζαλ λσξίηεξα θαη νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ, έπξεπε λα
αλαδεηήζνπλ ηνπο νξηζκνχο γηα απηέο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αιθαβεηάξη
ελλνηψλ γηα ην ζεηζκφ.
• έληαζε ζεηζκνχ
• επίθεληξν ζεηζκνχ
• εζηία ζεηζκνχ
• εζηηαθφ βάζνο
• θιίκαθα Μεξθάιη
• θιίκαθα Ρίρηεξ
• κέγεζνο ζεηζκνχ
• Ο.Α..Π.
• ξήγκα
• ζεηζκηθά θχκαηα
• ζεηζκνγξάθνο
• ζεηζκνιφγνο
• ζεηζκφκεηξν
Ο θάζε καζεηήο αλαδεηά ηνπο νξηζκνχο ζε βηβιία ή ζην δηαδίθηπν θαη αλαξηά ηνλ
νξηζκφ ηεο έλλνηαο πνπ δηάιεμε ζε έλαλ ειεθηξνληθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ κε ηίηιν
«Σν αιθαβεηάξη ηνπ ζεηζκνχ» πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη γη απηφ ην ζθνπφ(εηθφλα
3.25).

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..18. Πίλαθαο
αλαξηήζεσλ "Σν αιθαβεηάξη ηνπ ζεηζκνχ"

Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ρξεζηηθφηεηα ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ηνπ
Γεσδπλακηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αζελψλ: http://www.gein.noa.gr/el/ θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ
εηζκνινγίαο ηνπ ηνκέα Γεσθπζηθήο- Γεσζεξκίαο ηνπ ηκήκαηνο Γεσινγίαο θαη
Γεσπεξηβάιινληνο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ:
http://www.geophysics.geol.uoa.gr/.
Σνπο δεηήζεθε λα κειεηήζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα, γηα ηε ζεηζκηθφηεηα ηεο Διιάδαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (ηηο ηειεπηαίεο 48
ψξεο). Μέζα απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα επηβεβαίσζαλ ηελ έληνλε ζεηζκηθφηεηα ηεο
ρψξαο καο αθνχ θαηαγξάθνληαη αξθεηέο ζεηζκηθέο δνλήζεηο κέζα ζε 48 ψξεο, ηε
ζπρλφηεηα ησλ ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ θαη ηα κεγέζε ηνπο.
Αθνινχζσο πξνηάζεθε ζηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ, απφζπαζκα απφ ηελ
νκηιία ηνπ Γξ. Γεψξγηνπ Καβχξε, Δπίθνπξνπ Καζεγεηή εηζκνινγίαο ζην Σκήκα
Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) κε ζέκα: «Σν
Φαηλφκελν ησλ εηζκψλ ζηελ Διιάδα». Ζ αλαθνξά ελφο επηζηήκνλα, ζηε
ζεηζκηθφηεηα ηεο Διιάδαο θαη ε θαηάηαμή ηεο, ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν σο ηελ πιένλ
ζεηζκνγελή ζα εδξαηψζεη πεξηζζφηεξν ζηε ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ ηελ
αλαγθαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο αληηζεηζκηθήο
πξνζηαζίαο πνπ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ηνπο εθαξκφζνπλ ζην κέιινλ.

Δπηπιένλ ππνδείρηεθε ζηνπο καζεηέο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεσδπλακηθνχ
Ηλζηηηνχηνπ: http://www.gein.noa.gr/el/seismikotita/xartes, λα αιιάμνπλ ηηο ηηκέο, ζηνλ
πίλαθα ησλ θίιηξσλ: Ημεπομηνία, Βάθορ(εζηίαρ), Μέγεθορ, λα απεηθνλίζνπλ ζην
ράξηε ηα ζεηζκηθά γεγνλφηα ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ,
απφ ην 1964 έσο θαη ζήκεξα.
Πάλσ ζε απηή ηε δπλαηφηεηα πνπ καο παξέρεηαη απφ ηελ Ηζηνζειίδα
ζρεδηάζηεθαλ δχν δξαζηεξηφηεηεο πνπ έζεζαλ ηνπο καζεηέο απέλαληη ζε εξσηήζεηο
θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο. Οη καζεηέο αλαθάιπςαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζεηζκνί
ζηελ Διιάδα έρνπλ επίθεληξν ζηνλ ππνζαιάζζην ρψξν θαη φηη νη κεγαιχηεξνη
ζεηζκνί αθνινπζνχλ ηε δψλε ζχγθιηζεο ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ αθνχ ε
απνηχπσζε ηνπο ζην ράξηε παξνπζηάδεη έλα ηνμνεηδέο ζρήκα.
ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο παξαηήξεζαλ εηθφλεο πνπ απνηππψλνπλ ηηο
επηπηψζεηο ζεηζκψλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηνλ θφζκν αιιά θαη ζηε Διιάδα θαη ηνπο
δεηήζεθε αθνχ ηηο παξαηεξήζνπλ θαη κειεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη
γηα θάζε κηα εηθφλα, λα θαηαγξάςνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε
δξάζε ηνπ ζεηζκηθνχ θαηλνκέλνπ ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο θαη ζην πεξηβάιινλ.
Μεηά απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο αλακέλεηαη λα είλαη ηθαλνί λα
πεξηγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ νη ζεηζκνί ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζην
πεξηβάιινλ. Οη εηθφλεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ δξάζε ηνπ
ζεηζκηθνχ θαηλνκέλνπ θαη έηζη αλακέλνπκε νη καζεηέο λα αλαθεξζνχλ ζε:
• Εεκηέο ζηα θηήξηα αιιά θαη ζηελ θαηάξξεπζε απηψλ
• Καηαζηξνθέο ππεξεζηψλ, ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ (θαηαζηξνθή
θξαγκάησλ, γεθπξψλ, δξφκσλ, ιηκαληψλ, δεκηέο ζε δίθηπα χδξεπζεο,
ειεθηξηζκνχ, απνρέηεπζεο θαη θπζηθνχ αεξίνπ)
• Ππξθαγηέο, εθξήμεηο θαη δηαξξνή ξαδηελέξγεηαο
• Καηνιηζζήζεηο
• Ρεπζηνπνηήζεηο εδάθνπο, θαζηδήζεηο, δηαξξήμεηο εδάθνπο
• Μεηαθίλεζε αθηνγξακκψλ
• Σζνπλάκη
• Θαλάηνπο, εγθισβηζκνχο αλζξψπσλ
• Φπρνινγηθέο επηπηψζεηο ζηνπο αλζξψπνπο (θαηάζιηςε, θνβίεο,
αλαζηάησζε, αυπλίεο)
• Κνηλσληθή αλαηαξαρή, αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, απψιεηα
εηζνδήκαηνο, αλεξγία.
Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα εθθξαζηνχλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηελ άπνςε φηη
«Μεγάινο ζεηζκφο ζεκαίλεη θαη κεγάιε θαηαζηξνθή». Οπζηαζηηθά δεηάκε απφ ηνπο
καζεηέο λα καο αλαθέξνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο ζθέςεηο θαη αληηιήςεηο ηνπο, ψζηε
κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ λα επέιζεη (ελδερνκέλσο) γλσζηηθή
ζχγθξνπζε.
ηε ζπλέρεηα δφζεθε ζηνπο καζεηέο πίλαθαο φπνπ παξνπζηάδνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ζεηζκηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ

πιαλήηε. Οη ζεηζκνί θαηαγξάθνληαη θαηά απμαλφκελν κέγεζνο. θαη παξνπζηάδνληαη νη
αλζξψπηλεο απψιεηεο κε αξηζκνχο.
Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο, αθνχ ζπγθξίλνπλ ηνπο αξηζκνχο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο απψιεηεο αλζξσπίλσλ δσψλ, λα δηαηππψζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο
ζε παξαθάησ εξσηήκαηα. ηε ζπλέρεηα κειέηεζαλ ηξεηο πφξνπο πνπ ηνπο βνήζεζαλ
λα επηβεβαηψζνπλ ή λα αλαηξέζνπλ ηηο ππνζέζεηο πνπ έθαλαλ ζηηο πξνεγνχκελεο
εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηέζεθαλ θαη νδεγήζεθαλ ζηα ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο.
• Έλα αξρείν θεηκέλνπ φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε ηφζν
κεγάιεο επηπηψζεηο ζηελ Ατηή εμ αηηίαο ηνπ ζεηζκνχ ην 2010.
• Σo URL ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ φπνπ κπνξνχλ λα δνπλ δνξπθνξηθέο
εηθφλεο φισλ ησλ πεξηνρψλ ηεο Γεο ηε λχρηα: http://www.nightearth.com.
Οη έληνλα θσηηζκέλεο πεξηνρέο ππνδεηθλχνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε
αζηηθνπνίεζε, ζηνηρείν πνπ ηηο θαζηζηά ηξσηέο απέλαληη ζηνπο θπζηθνχο
αιιά θαη ζηνπο ηερλνινγηθνχο θηλδχλνπο.
• Έλα Video απφ ην εηδεζενγξαθηθφ θαλάιη euronews ζηε δηεχζπλζε:
https://www.youtube.com/watch?v=npxc89Dl_Ec ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο
αζθήζεηο εηνηκφηεηαο πνπ έρνπλ θαζηεξψζεη ζηα ζρνιεία ζηελ Ηαπσλία
θάζε 1ε επηεκβξίνπ εζληθή εκέξα ζπλαγεξκνχ γηα ηηο θπζηθέο
θαηαζηξνθέο.
Οη καζεηέο κεηά απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νδεγήζεθαλ ζηα εμήο
ζπκπεξάζκαηα:
Σν ίδην θπζηθφ θαηλφκελν φηαλ εθδεισζεί ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, φπνπ
αλαπηχζζνληαη δηαθφξσλ εηδψλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
κεγάιε θαηαζηξνθή αθνχ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ζάλαηνη,
θαηαζηξνθή ππνδνκψλ θ.ι.π. ελψ ε εθδήισζή ηνπ ζε εξεκηθέο πεξηνρέο κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί αζήκαληε θαηαζηξνθή ή απιή θπζηθή δηεξγαζία. Οη καζεηέο
ζπγθξίλνληαο ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζεηζκνχ ζηε ηβεξία κε απηέο ζην Νεπάι θαη Ατηή
θαη βιέπνληαο ηηο δνξπθνξηθέο εηθφλεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ ηε λχρηα ζηνλ ράξηε
νδεγνχληαη πνιχ εχθνια ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα.
Παξφκνηα κεγέζε ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ ζε πεξηνρέο κε παξφκνην θπζηθφ
πεξηβάιινλ αιιά δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά δέρνληαη
δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηε δξάζε ίδηνπ θαηλνκέλνπ. ην ζπκπέξαζκα απηφ
νδεγήζεθαλ νη καζεηέο, κεηά ηε ζχγθξηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ απφ ηνλ ζεηζκφ
ζηελ Ατηή πνπ είλαη κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα κε απηφλ ζηε Ηαπσλία, πνπ είλαη κηα
ρψξα κε πνιχ ςειφ επίπεδν αλάπηπμεο θαη παξνπζηάδεη κεγάιν βαζκφ ηθαλφηεηαο
ζηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηξνθψλ.
Δπίζεο αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο κηαο θνηλσλίαο, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ελφο θπζηθνχ θηλδχλνπ ηδηαίηεξα ηνπ ζεηζκνχ πνπ είλαη έλα θαηλφκελν
πνπ εθδειψλεηαη απξφνπηα ρσξίο θακηά πξνεηδνπνίεζε.
Εεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο πνιχ ζχληνκα λα δηαηππψζνπλ ηα
ζπκπεξάζκαηα ηνπο θαη πψο ηειηθά δηακνξθψζεθε ε άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ην
εξψηεκα πνπ είρε ηεζεί πξνο ζπδήηεζε. «Έλαο κεγάινο ζεηζκφο είλαη πάληα
θαηαζηξεπηηθφο;» ηελ απάληεζή ηνπο δεηήζακε λα αλαθεξζνχλ ζηνπο παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαζηξεπηηθφηαηα ελφο ζεηζκνχ.

ηε ζπλέρεηα εξγάδνληαη κε ηνλ Υάξηε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηεο ρψξαο
καο, κε άξζξα δεκνζηεπκέλα ζηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν θαη ηνπο δεηήζεθε θαη λα
αμηνινγήζνπλ ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ θαηά ηε δηάξθεηα ζεηζκνχ θαη λα
θαηαγξάςνπλ ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε κεγάιε θαηαζηξνθή
Αθνινχζεζαλ δξαζηεξηφηεηεο γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο, λα
ζπζρεηίζνπλ ηα ζεηζκηθά θαηλφκελα κε ηα ηζνπλάκη. Γηάβαζαλ θείκελν πνπ έρεη
πξνθχςεη απφ ηελ επεμεξγαζία δχν άξζξσλ δεκνζηεπκέλα ζηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν,
παξαθνινχζεζαλ βίληεν, απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο θαη
ελεκεξψζεθαλ γηα απηφ ην θαηλφκελν πνπ είλαη απφξξνηα ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
κεγάινπ σο επί ησ πιείζησλ κεγέζνπο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη απψιεηεο
δσψλ θαη πεξηνπζηψλ πξνθαιείηαη απφ ην ηζνπλάκη θαη φρη απφ απηφ θαζ΄ απηφ ην
ζεηζκηθφ ζπκβάλ.
ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο θαη πξνεηνηκαζίαο
ησλ καζεηψλ γηα ην ζεηζκφ. Παξαθνινχζεζαλ έλα εθπαηδεπηηθφ video κε νδεγίεο γηα
πξνζηαζία απφ ηνπο ζεηζκνχο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Σν
βίληεν βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε:
https://www.youtube.com/watch?v=nYQ9DCR2iQo
ηε ζπλέρεηα πεξηπιαλήζεθαλ ζηελ ζειίδα ηνπ ΟΑΠ (Οξγαληζκνχ
Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο) http://kids.oasp.gr φπνπ απφ πνιχ
θαιά ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο έκαζαλ
δηαζθεδάδνληαο γηα ην ζεηζκφ θαη γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ κπνξνχκε λα
πάξνπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ έλα ζεηζκφ (εηθφλα 3.26).
Δπίζεο γηα εκπέδσζε ησλ θαλφλσλ αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο ηνπο δφζεθαλ
γηα δηάβαζκα νη πιήξεηο νδεγίεο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Α..Π.: http://www.oasp.gr/sites/default/files/afisa.pdf θαη
http://www.oasp.gr/node/116

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..19. Μαζαίλσ
πσο λα πξνζηαηεχνκαη απφ ην ζεηζκφ κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΠ.

Ζ παξέκβαζε ηειεηψλεη κε δχν δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο έλα ειεθηξνληθφ
ζηαπξφιεμν θαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, αληηζηνίρηζεο θαη ζσζηνχ ιάζνπο.
Τπίηη θάζη
ηελ ηξίηε θάζε ζέιακε νη καζεηέο καο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο
θαη ηηο επζχλεο ηνπο σο κειινληηθνί πνιίηεο. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ έλλνηα ησλ
επηινγψλ, πνπ γίλνληαη αηνκηθά ή ζπιινγηθά. Να δεζκεπηνχλ γηα ην ηδαληθφ ηεο
πξνζηαζίαο ηεο δσήο θαη θαη΄ επέθηαζε θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη ζηελ 6ε
καζεζηαθή αθνινπζία πνπ ζρεδηάζακε ηνπο πξνηείλακε δχν ελδηαθέξνπζεο
δξαζηεξηφηεηεο απφ θάζε άπνςε.

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..20. Ζ
αθνινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ

6

ε

Αλαιακβάλνπλ δξάζε θαη ζρεδηάδνπλ ζπλεξγαηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
κηθξέο έξεπλεο. Μηα νκάδα εθδήισζε ην ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζεί θαη λα εξγαζηεί
πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθχςνπλ ιφγσ ζεηζκνχ, κε δνκηθνχο θπζηθά, θαη πνπ πξέπεη λα αξζνχλ γηα ηελ
αζθάιεηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Απνηχπσζαλ ζε θσηνγξαθίεο ηα επξήκαηά ηνπο
θαη έθαλαλ κηα έθζεζε πξνο ηε Γ/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ γηα άξζε ησλ επηθηλδπλνηήησλ.
Μηα άιιε νκάδα αλαδήηεζε θάπνην πξφζσπν πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεγεζεί ηε δηθή

ηνπ αιεζηλή ηζηνξία απφ ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηνπ ζεηζκνχ ηνπ 1953 ζηα Ηφληα λεζηά
κηα θαη πνιινί ζπκπνιίηεο καο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο εθεί θαη έρνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ
θαηαζηξεπηηθνχ ζεηζκνχ θαη πξνγξακκάηηζαλ κηα ζπλέληεπμε. Καη νη δχν
δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο ηνπ ππφινηπνπ ζρνιείνπ.
Δπίζεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ λέα δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ην
Κνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο, Facebook ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθψλ. χκθσλα κε ην
Facebook, ζην ζεηζκφ θαη ην ηζνπλάκη ηνπ 2011 ζηελ Ηαπσλία, θάλεθε πψο νη
άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα γηα λα παξακέλνπλ
ζε επαθή κε ζπγγελείο θαη θίινπο. Έηζη ε εηαηξεία δεκηνχξγεζε ην «Safety Check»
(έιεγρνο αζθάιεηαο). Έηζη κε έλα θαη κφλν θνπκπί ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζεζπράδεη
ηνπ θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο θαη λα ελεκεξψλεη εάλ είλαη αζθαιήο ζε πεξίπησζε
πνπ βξεζεί ζε έλαλ ηφπν πνπ έρεη πιεγεί απφ θάπνηα θαηαζηξνθή.

Δηθφλα Σθάλμα! Γεν ςπάπσει κείμενο καθοπιζμένος ζηςλ ζηο έγγπαθο..21. Facebook Έιεγρνο αζθαιείαο

Δπίζεο νη καζεηέο πξνζπέιαζαλ ηελ ηζηνζειίδα:
https://www.google.org/crisisresponse/about/resources.html θαη ελεκεξψζεθαλ
γηα ηα εξγαιεία πνπ δεκηνχξγεζε ε Google γηα λα βνεζεζνχλ νη άλζξσπνη φηαλ
μεζπά κηα θαηαζηξνθή. Οη άλζξσπνη ηεο Google δηαπίζησζαλ φηη γηα πιεξνθνξίεο
φηαλ βξεζνχλ αληηκέησπνη κε κηα θαηαζηξνθή. νη άλζξσπνη, ζηξέθνληαη πξνο ην
δηαδίθηπν ε απηνχο ηνπο ρξφλνπο ηεο αλάγθεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη ζπιινγή
θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ έθηαθηεο αλάγθεο.

Αποηελέζμαηα δεύηεπηρ θάζηρ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο, εμειίρζεθε ην δηδαθηηθφ ζελάξην. Οη
καζεηέο, δελ ήηαλ παζεηηθνί δέθηεο ηεο γλψζεο αιιά εκπιέθνληαλ ελεξγεηηθά ζε
εξσηήζεηο θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο, ζε δξαζηεξηφηεηεο επηινγήο ζσζηψλ

απαληήζεσλ , ζε παξνπζηάζεηο πνπ είραλ ηε κνξθή αλαθεθαιαίσζεο θαζψο θαη ζε
δξαζηεξηφηεηεο απηναμηνιφγεζεο, βαζηζκέλεο ζε απηφ πνπ δηδάρζεθαλ.
ην ηέινο ηεο 1εο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ ηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο δχν
πξνβιεκαηηζκνί.
Ο έλαο πξνβιεκαηηζκφο αθνξνχζε πνηα ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα είλαη ε δηθή
ηνπο ζηάζε δσήο απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηνπο «θπζηθνχο θηλδχλνπο».
Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο δηαθξίλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο απνδέρνληαη σο
ζηάζε δσήο, ην λα κελ αγλννχλ ηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο θαη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα
απηνχο. Απηφ επηβεβαηψλεη γηα άιιε κηα θνξά ηελ απφθαζή ηνπο λα κεηέρνπλ
ζπλεηδεηά ζηα καζήκαηα πνπ ζρεδηάζακε. Απφ ηελ άιιε κεξηά απνηππψζεθε φηη 2
ζηνπο 3 καζεηέο δελ αλαγλσξίδνπλ φηη ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη θαη
πξνζσπηθή ηνπο ππφζεζε ελψ 1 ζηνπο 2 δελ έρεη απνδερηεί ηελ επζχλε ηνπ απέλαληη
ζηελ πξνζηαζία ηεο ηζνξξνπίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ(Πίλαθαο 1).

Πίλαθαο 1
Να πξνζηαηεχνπκε ηα νηθνζπζηήκαηα γηαηί νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή
ζ΄απηά κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα
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52%

Να κε ρξεζηκνπνηνχκε αιφγηζηα ηνπ θπζηθνχο πφξνπο γηαηί ε
εμαληιεζή ηνπο θαη ε αιφγηζηε ρξήζε ηνπο δεκηνπξγεί πνιινχο
θηλδχλνπο γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο

9

36%

Να κελ αγλννχκε ηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο

17

68%

Να πξνεηνηκαδφκαζηε ζπλερψο θαη λα είκαζηε ζε εηνηκφηεηα γηα ην
ελδερφκελν λα αληηκεησπίζνπκε θπζηθνχο θηλδχλνπο.

21

84%

Αποηελέζμαηα ηπίηηρ θάζηρ
Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ηξίηε θάζε, πεξηιακβάλνπλ κηα
πξαγκαηηθά ζπγθηλεηηθή ζπλέληεπμε πνπ πήξαλ νη καζεηέο απφ ηελ θα Βαξβάξα
Σξνκπέηα κε θαηαγσγή απφ ηελ Κεθαινληά, ε νπνία επέδεζε ησλ ζεηζκψλ ησλ
Ηνλίσλ Νήζσλ ην ’53.

Ζ πλέληεπμε

Ζ θα Βαξβάξα Σξνκπέηα ζπληαμηνχρνο πιένλ εθπαηδεπηηθφο θαη
ζπγγξαθέαο, καο κεηέθεξε κε πνιχ παξαζηαηηθφ θαη γιαθπξφ ηξφπν ζε εθείλεο ηηο
δχζθνιεο θαη ηξαγηθέο κέξεο. Ήηαλ κφιηο 17 εηψλ φηαλ ζάθηεθε θάησ απφ ηα
ζπληξίκκηα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο κεηαζεηζκνχ, καδί κε ηελ αδειθή ηεο, ηελ νπνία θαη
έραζε ηφηε. Ννζειεχηεθε γηα κεγάιν δηάζηεκα ζε Πάηξα θαη Αζήλα κέρξη λα
αλαξξψζεη πιήξσο απφ ηνπο πνιχ ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο πνπ ππέζηε. Απφ ην
ζπγθεθξηκέλν βίσκα νη καζεηέο αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο ησλ
θαλνληζκψλ θαη ησλ νδεγηψλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα
ηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθψλ . Δάλ νη θάηνηθνη ήηαλ εθπαηδεπκέλνη, εάλ ππήξραλ
θαλνληζκνί θαη νδεγίεο γηα ην πψο ζα έπξεπε λα θεξζνχλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ, ζα
γλψξηδαλ νη λεαξέο θνπέιεο φηη δελ έπξεπε λα πιεζηάζνπλ ζηα κηζνγθξεκηζκέλα
ζπίηηα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Οιφθιεξε ε ζπλέληεπμε επηζπλάπηεηαη ζε αξρείν *.pdf
Οη καζεηέο πξαγκαηηθά ζπγθινλίζηεθαλ απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ
θαη άληιεζαλ πνιιαπιά δηδάγκαηα. Παξνπζηάδνληαη κεξηθά ζρφιηα πνπ είπαλ
πξνθνξηθά ζην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο:

ρφιηα καζεηψλ κεηά ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο

Οη καζεηέο επίζεο δεκηνχξγεζαλ έλα ειεθηξνληθφ πφζηεξ ζην νπνίν
παξνπζηάδνληαη νη κεγαιχηεξεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζηνλ πιαλήηε απνηέιεζκα
θπζηθψλ δηεξγαζηψλ αιιά θαη αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ. Σν πφζηεξ
επηζπλάπηεηαη ζε αξρείν *.pdf.
ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο θάζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξναηξεηηθή
εξγαζία ησλ καζεηψλ πνπ αθνξά ζηελ αλίρλεπζε θηλδχλσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα
πνπ κπνξεί λα εθδεισζνχλ ζε ζεηζκφ, ηελ νπνία αλάιαβε κηα κηθξή νκάδα
καζεηψλ. Οη καζεηέο ζπλέηαμαλ κηα αλαθνξά πξνο ηε Γηεχζπλζε, ζηελ νπνία έγηλαλ
νη επηζεκάλζεηο απηψλ ησλ θηλδχλσλ. Παξάιιεια ππνβιήζεθε ην αίηεκά ηνπο λα

δξνκνινγεζεί ε άξζε ησλ επηθηλδπλνηήησλ κε ηε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή, φπνπ ήηαλ
εθηθηφ. Καη νη δχν εξγαζίεο παξνπζηάζηεθαλ ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ.
ην θιείζηκν ησλ καζεκάησλ, νη καζεηέο, θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ κέζσ
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν θχιιν αμηνιφγεζεο πνπ
έιαβαλ απνηεινχληαλ απφ εξσηήζεηο θαηάηαμεο πξνηίκεζεο θαη κία αλνηρηή
εξψηεζε λα δειψζνπλ κε κηα θξάζε ηη ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαδηθαζία.
Οη καζεηέο δηαζθέδαζαλ καζαίλνληαο. Απηφ πνπ θαηλφηαλ απφ ηηο
αληηδξάζεηο θαη ηα ζρφιηά ηνπο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηππψζεθε θαη
ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Απφ ηνπο 26 καζεηέο 2 κφλν δελ βξήθαλ δηαζθεδαζηηθή ηελ
δηαδηθαζία θαη 2 ηε βξήθαλ ιίγν δηαζθεδαζηηθή
Οη καζεηέο ραξαθηήξηζαλ ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ πνιχ σθέιηκεο θαη φηη
ζα κπνξνχζαλ λα ηηο εθαξκφζνπλ ζην ζπίηη ή ζηελ εξγαζία ηνπο.
ηελ εξψηεζε γηα λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν μεθαζαξίζηεθαλ θάπνηεο
επηζηεκνληθέο έλλνηεο έλαο καζεηήο απάληεζε πσο μεθαζάξηζε ιίγν ηηο έλλνηεο, 12
καζεηέο αξθεηά, 10 καζεηέο πνιχ θαη 3 καζεηέο πάξα πνιχ. Ζ επηινγή θαζφινπ δελ
επηιέρζεθε απφ θαλέλαλ.
ε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο, ζεσξνχλ φηη
αλέπηπμαλ πεξηζζφηεξν ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, αιιά θαη άιιεο φπσο νκαδηθφηεηα,
ζπλεξγαζία, δεκηνπξγηθφηεηα, θξηηηθή ζθέςε, αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηνλ Ζ/Τ, θξηηηθή
ζθέςε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε.
Σν 100% ησλ καζεηψλ επηζπκνχλ λα δηδαρζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη γηα
ηνπο άιινπο θπζηθνχο θηλδχλνπο.
Οη καζεηέο εξσηήζεθαλ εάλ θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο άξεζαλ
πεξηζζφηεξν .Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο φπσο ηηο θαηέγξαςαλ.

Οη εθπαηδεπηηθνί
Υαιαδηά Αλδξηαλή ΠΔ04.01
Γαηζέξε Γεσξγία ΠΔ02

