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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Οι φυσικές καταστροφές (σεισµός) αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του 

πλανήτη και απαιτεί ενηµέρωση και εγρήγορση.  

Οι µαθητές έρχονται συχνά αντιµέτωποι µε το πρόβληµα (µέσω κυρίως της τηλεόρασης) και 

αναρωτιούνται τι θα έκαναν αν συνέβαινε στη περιοχή τους ένας σεισµός. Όλοι µας πρέπει να 

γνωρίζουµε ότι η πατρίδα µας βρίσκεται σε µία από τις περισσότερο σεισµογενείς ζώνες του 

πλανήτη. Για πολλές περιοχές της Ελλάδας ο κίνδυνος από τους σεισµούς είναι µεγάλος. Όλοι 

οι οικισµοί της χώρας µπορούν να πάθουν ζηµιές, µεγάλες ή µικρές από ένα σεισµό. Για το 

λόγο αυτό, χρειάζεται να ξέρουµε τι πρέπει να κάνουµε για να προστατευτούµε σε τέτοιες 

δύσκολες ώρες.  

Το πρώτο βήµα είναι η ετοιµότητα. 

Η ενηµέρωση και η προετοιµασία είναι τι κλειδί.  

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΕΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 



ΣΚΟΠΟΙ- ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ  

Να µάθουν πόσο επικίνδυνοι για τη ζωή τους και τη ζωή των γύρω τους είναι οι σεισµοί και 

εποµένως να οργανώσουν τη ζωή του έτσι ώστε να είναι πάντα έτοιµοι να αντιµετωπίσουν 

τους σεισµούς. 

Να εξηγήσουν πως προκαλούνται οι σεισµοί  

Να διαπιστώσουν ανθρώπινες παρεµβάσεις και τα αποτελέσµατα τους 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ  

Να δραστηριοποιηθούν και να µεταδώσουν τις γνώσεις, τις εµπειρίες και την ευαισθητοποίηση 

που θα αποκτήσουν κατά την υλοποίηση του προγράµµατος στο περιβάλλον τους 

Να αποκτήσουν αισθήµατα ευθύνης απέναντι στη προστασία της φύσης και να περάσουν από 

την ατοµική στη συλλογική συνείδηση  

Να αναδείξουν και να κατακτήσουν τη συλλογικότητα, τη συνεργασία και τη φιλία  

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ 

Να εξερευνήσουν, να µετρήσουν, να παρατηρήσουν, να καταγράψουν, να συσχετίσουν και να 

κατανοήσουν τελικά τις λειτουργίες της φύσης. 

Να µπορούν να παρατηρούν χρησιµοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους, να συλλέγουν 

πληροφορίες από τη βιβλιογραφία και το internet, να καταγράφουν, να συγκρίνουν, να 

ταξινοµούν, να επεξεργάζονται δεδοµένα, να υποθέτουν, να εξάγουν συµπεράσµατα, να 

αξιολογούν γνώσεις που αποκτήθηκαν 

Να ενηµερωθούν για το έργο του Κράτους και του Ο.Α.Σ.Π. 

Να µάθουν να ασκούν καλόπιστη κριτική, να διαφωνούν, να ακούνε, να υπερασπίζονται, να 

συγκρίνουν, να αντιπαραβάλουν απόψεις  

Να µάθουν να διεκδικούν µε σωστό τρόπο      

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Συζητήσεις (συνήθως χωρισµένοι σε οµάδες) στη τάξη 

Ατοµικές ή οµαδικές έρευνες και συλλογικές εργασίες 

Μελέτη στο πεδίο. Οι µαθητές χρησιµοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους παρατηρούν, 

αφουγκράζονται, ακουµπούν, γεύονται και καταγράφουν τα δεδοµένα τους 

Αυτόδιδασκαλία / αλληλοδιδασκαλία     

Εισηγήσεις από ειδικούς  

Επαφή µε κοινωνικούς φορείς  

Εργασία σε οµάδες και ερµηνεία εικόνας. Οι µαθητές αφού κινητοποιηθούν και νιώσουν ότι 

είναι µέσα στο πρόβληµα, συζητούν σε µικρές οµάδες έχοντας την ελευθερία να καταγράψουν 

όλες τις απόψεις, τα συναισθήµατα και τις πεποιθήσεις τους. Οι οµάδες παρουσιάζουν 

τεκµηριωµένα τις θέσεις τους και τις προτάσεις τους     

Ερµηνεία εικόνας για τη δηµιουργία κλίµατος συµπάθειας για άλλα άτοµα και καταστάσεις. Με 

τον τρόπο αυτό προωθείτε το έργο του Ο.Α.Σ.Π. 

Δραστηριότητες δηµόσιας πληροφόρησης  

 

 

 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 ΜΗΝΑΣ 
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1
ος

 μήνας 

Οκτώβριος  

 

- Αρχικά οι μαθητές θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα , θα θέσουν 

τους στόχους του προγράμματος  και θα οριστούν ομάδες εργασίας 

στις οποίες θα ανατεθεί συγκεκριμένο έργο. Θα συντάξουν το 

«Συναισθηματικό Συμβόλαιο» που διέπει τις σχέσεις μαθητών 

καθηγητών». 

- Μέσω του διαδικτύου  γίνεται αναζήτηση σε θέματα που αφορούν: 

στατιστικά και πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους σεισμούς και 

την αντισεισμική προστασία, αναζήτηση και άλλων σχολείων που 

ασχολούνται με το ίδιο θέμα, συλλογή στοιχείων περιβαλλοντικού 

περιεχομένου. 

2
ος

 μήνας 

 Νοέμβριος 

 

- Θα συγγραφεί το πρώτο άρθρο για την εφημερίδα του δήμου όπου 

θα γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της περιβαλλοντικής ομάδας . Θα 

αρχίσει μέσω της εφημερίδας ένας κοινωνικός διάλογος σε θέματα 

σεισμού και αντισεισμικής προστασίας στο σχολείο.  

- Θα αναζητήσουμε χορηγούς για το ημερολόγιο που θα εκδοθεί.  

- Θα εκδοθεί το ημερολόγιο της περιβαλλοντικής ομάδας. 

- Με τη βοήθεια διαφανειών η περιβαλλοντική ομάδα θα βοηθηθεί για 

την πληροφόρηση της σχετικά με τους σεισμούς και την αντισεισμική 

προστασία στο σχολείο.  

3
ος

 μήνας 

Δεκέμβριος 

 

- Με τη βοήθεια διαφανειών θα ενημερωθεί ξεχωριστά κάθε τμήμα του 

σχολείου, από τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας, για τον τρόπο 

που πρέπει να δράσουν οι μαθητές για να εγκαταλείψουν το κτιριακό 

συγκρότημα. 

- Θα εξετάσουν κατά πόσο η σχολική τάξη τηρεί τις αντισεισμικές 

προδιαγραφές του ΟΑΣΠ.     

- Θα συγγραφεί το δεύτερο άρθρο όπου θα γνωστοποιηθούν οι μέχρι 

τώρα δράσεις της ομάδας. 

− Οι φωτογραφίες θα οργανωθούν σε χαρτόνια δημιουργώντας κολάζ 

από τις δράσεις τις ομάδας. 

4
ος

 μήνας - Θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με το οποίο θα εκτιμήσουν κατά 

πόσο το σχολικό κτήριο τηρεί όλες τις προδιαγραφές αντισεισμικής 



Ιανουάριος 

 

προστασίας του ΟΑΣΠ 

- Θα προτείνουν ενέργειες ώστε τόσο η σχολική τάξη, όσο και  το 

κτιριακό συγκρότημα να πληροί όλες τις προδιαγραφές αντισεισμικής 

προστασίας. Θα συνεχιστεί η οργάνωση των φωτογραφιών σε κολάζ. 

- Θα μας επισκεφτεί ειδικός από τη Νομαρχία για να πληροφορηθούμε 

για τα μέτρα που παίρνει η Νομαρχία για την αντισεισμική προστασία  

5
ος

 μήνας 

Φεβρουάριος 

- Θα τροποποιηθεί η σχολική τάξη της περιβαλλοντικής ομάδας ώστε 

να πληροί όλες τις προδιαγραφές αντισεισμικής προστασίας.  

- Μονοήμερη επίσκεψη στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Πεταλούδων Ρόδου όπου η ομάδα θα παρακολουθήσει το 

πρόγραμμα « Ποδήλατο, α) ένα σύγχρονο εργαλείο για άθληση και 

ψυχαγωγία,  β) ένα μέσο μετακίνησης φιλικό προς το περιβάλλον».   

- Θα συγγραφεί το τρίτο άρθρο όπου θα γνωστοποιηθούν οι μέχρι 

τώρα δράσεις της ομάδας. 

6
ος

 μήνας 

Μάρτιος 

 

- Αγορά μπλουζακιών με το σύμβολο της ομάδας. 

- Θα συγγραφούν οι προτάσεις της ομάδας προς τη διοίκηση του 

σχολείου για τις αλλαγές τις οποίες πρέπει να κάνει με τη συνεργασία 

του Δήμου και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ώστε να πληροί 

τις προδιαγραφές αντισεισμικής προστασίας. 

- Δημιουργία αφίσας για την προβολή του προγράμματος. 

- Προετοιμασίες για την εκδρομή και την ημερίδα 

7
ος

 μήνας 

Απρίλιος –

Μάιος  

 

- Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή.  

- Απολογισμός και αξιολόγηση του προγράμματος 

- Θα συγγραφεί άρθρο για την εφημερίδα Ροδιακή όπου θα 

γνωστοποιηθεί η πραγματοποίηση της ημερίδας και το περιεχόμενο 

της  

- Ημερίδα 

- Έκθεση Φωτογραφίας από τις δράσης της ομάδας.  
 
  


