
ΣΤ’ ΤΑΞΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2013-14 

Οι  σεισμοί  στον  ελλαδικό  χώρο  
κατά  τον  20ο αιώνα 





ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΟ  Κ.Π.Ε  ΛΙΘΑΚΙΑΣ 







Στόχοι 

Σκοπός  του  προγράμματος  με  τίτλο  «οι  σεισμοί  
στον  ελλαδικό  χώρο  κατά  τον  20ο αι.»  το  οποίο  
εντάσσεται  στο  Θεματικό  Δίκτυο  Περιβαλλοντικής  
Εκπαίδευσης  «Το  σεισμικό  τόξο  που  μας  ενώνει»,  
ήταν  να  κατανοήσουμε  πώς  προκαλείται  το  φυσικό  
φαινόμενο,  να  διαπιστώσουμε  τη  σχέση  των  
σεισμών  με  τον  τόπο  που  ζούμε,  να  μάθουμε  να  
σεβόμαστε  και  όχι  να  φοβόμαστε  τη  φύση  και  
τέλος  -το  πιο  σημαντικό-  να  γνωρίσουμε  μέτρα  
πρόληψης  και  αντισεισμικής  προστασίας. 



Διερεύνηση 

Αρχικά  βρήκαμε  μύθους  από  διάφορα  μέρη  της  γης  με  τους  
οποίους  οι  άνθρωποι  επιχείρησαν  από  πολύ  παλιά  να  
εξηγήσουν  ό,τι  δεν  μπορούσαν  να  καταλάβουν. 
Στη  συνέχεια  αφού  καταγράψαμε  τους  πιο  δυνατούς  σεισμούς  
που  εκδηλώθηκαν  στη  χώρα  μας  κατά  τον  περασμένο  αιώνα,   
ασχοληθήκαμε  κυρίως  με  τους  σεισμούς  του  1953  στην  
περιοχή  μας. 
Συντάξαμε  ερωτηματολόγιο  το  οποίο  χρησιμοποιήσαμε  στη  
συνέντευξη  που  πήραμε  από  συγγενικά  μας  πρόσωπα  που 
έζησαν  αυτή  τη  φοβερή  καταστροφή. 
Μέσα  από  βίντεο,  φωτογραφίες  και  ζωγραφιές  είδαμε  και  
εκφράσαμε  με  το  δικό  μας  τρόπο  τα  αποτελέσματα  και  τις  
συνέπειες  του  σεισμού. 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΤΗΝ  ΤΑΞΗ 





























ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 





























Αξιοποιήσαμε το λογισμικό του ΟΑΣΠ 
KIDS 



Μελετήσαμε φυλλάδια του ΟΑΣΠ 





Συμπεράσματα 

Μάθαμε :   
• ότι  με  το  σωστό  αντισεισμικό  σχεδιασμό  μπορούμε  να  

προστατευτούμε  αποτελεσματικά  απ’  αυτόν  τον  κίνδυνο... 
• Τα  βήματα  είναι  πολύ  απλά: 
• Στερεώνουμε  καλά  όλα  τα  βαριά  αντικείμενα  του  σπιτιού. 
• Δε  μας  πιάνει  πανικός  την  ώρα  του  σεισμού. 
• Έχουμε  έτοιμο  το  κουτί  έκτακτης  ανάγκης  με  όλα  τα  απαραίτητα. 
• Εφαρμόζουμε  το  ΤΡΙΓΩΝΟ  ΤΗΣ  ΖΩΗΣ. 
• Μετά  το  σεισμό  καταφεύγουμε  σε  ανοιχτό  και  ασφαλή  χώρο  όπως  

πλατεία  ή  πάρκο  και  ποτέ  δεν  πλησιάζουμε  τις  ακτές. 
• Αφού  φτιάξαμε  ένα  σχέδιο  εκκένωσης  όπου  παρουσιάζεται  η  κάτοψη  

του  σχολικού  κτιρίου,  το  αναρτήσαμε  σε  όλους  τους  χώρους  και  
κάναμε  ασκήσεις  σεισμού  τόσο  μέσα  στην  αίθουσα  όσο  και  έξω  
στην  αυλή. 
 



ΜΕΤΡΑ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
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