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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ  

(Γ2) 
 
 
 

«ΣΕΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

 
Αγαπητέ –ή, 
Με το ερωτηµατολόγιο αυτό θα θέλαµε να µάθουµε τις δικές σας απόψεις για 
διάφορα ζητήµατα, που έχουν σχέση µε το σεισµό και την αντισεισµική προστασία. 
 
Για να έχουν αξία τα αποτελέσµατα, σε παρακαλώ να απαντήσεις 
προσεκτικά και ειλικρινά σε όλες τις ερωτήσεις, σηµειώνοντας ένα (Χ) στο 
τετραγωνάκι που ανταποκρίνεται σε αυτό που πιστεύεις ή σε αυτό που 
νοµίζεις ότι είναι σωστό. 
 

Να ξέρεις ακόµη ότι κανείς δεν πρόκειται να µάθει τις απαντήσεις σας. 

 
Προσοχή! Σε κάθε ερώτηση σηµείωσε ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 

 

Μη γράψεις το όνοµά σου!! Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο !!! 
Σας ευχαριστούµε πολύ για τη συνεργασία! 
  

Ιαλυσός Ρόδου 2008 
 



 

 

Παρακαλώ, διάβασε προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και απάντησε ειλικρινά σε 

κάθε µια από αυτές. (βάλε ένα ν ή x όπου χρειάζεται) 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

 

1. Είσαι:                 Αγόρι                   Κορίτσι   

2. Γράψε σε ποια πόλη µένεις:……………………………………………….. 

3. Γράψε σε ποια χώρα γεννήθηκες:…………………………………………. 

4. Είσαι µαθητής/τρια της            Α΄  ,             Β΄  ,             Γ΄   τάξης Γυµνασίου. 

5. Ποιο είναι το επάγγελµα των γονέων σου; 

του πατέρα σου είναι:……………………………………………… 

της µητέρας σου είναι:……………………………………………. 

6. Ο πατέρας σου έχει τελειώσει: 

              ∆ηµοτικό               Γυµνάσιο            Λύκειο              Πανεπιστήµιο 

7. Η µητέρα σου έχει τελειώσει: 

             ∆ηµοτικό                Γυµνάσιο           Λύκειο               Πανεπιστήµιο 

8. Σε ποια χώρα γεννήθηκαν οι γονείς σου; 

ο πατέρας σου:…………………………………….. 

η µητέρα σου:……………………………………… 

9. Στο σπίτι σου υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής και σύνδεση µε το διαδίκτυο ; 

                                 Ναι                Όχι 



1. Σηµείωσε µε ένα √, δύο από τα παρακάτω µέσω των οποίων ενηµερώνεσαι συνήθως 
για θέµατα που αφορούν τους σεισµούς γενικά:  

 
    Από την τηλεόραση                              Από  φίλους  
 
    Από το ράδιο                                    Από το Internet  
 
    Από έντυπα                                             Από το σχολείο  
 

2. Σηµείωσε µε ένα √, δύο από τα παρακάτω µέσω των οποίων ενηµερώνεσαι συνήθως 
για θέµατα που αφορούν την αντισεισµική προστασία:  

 
    Από το ∆ήµο                                   Από  το σχολείο   
 
    Από την τηλεόραση                                Από το Internet  
 
    Από έντυπα                                              Άλλο……………….  
 

 

3. Εσείς προσωπικά, σε ποιο βαθµό συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις δηλώσεις που 
ακολουθούν; (Σηµείωσε για καθεµία δήλωση ξεχωριστά το βαθµό συµφωνίας ή 
διαφωνίας σας, ένα √ στο αντίστοιχο κουτάκι)   

 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ Συµφωνώ 

απόλυτα 
Συµφωνώ 

αρκετά 
Ούτε 

συµφωνώ 
ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
αρκετά 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

Η Ρόδος και γενικότερα τα 
∆ωδεκάνησα είναι σεισµογενής 
περιοχή  

     

Κατά τη διάρκεια της σεισµικής 
δόνησης µπαίνω κάτω από τα 
θρανία και κρατώ ένα από τα πόδια 
του επίπλου για όσο χρονικό 
διάστηµα διαρκεί ο σεισµός  

     

Μετά το πέρας της  σεισµικής 
δόνησης πλησιάζω κοντά σε 
παράθυρα και πηδώ έξω 

     

Κατά την εκκένωση των αιθουσών 
διδασκαλίας αποχωρώ τρέχοντας 
και φωνάζοντας και τους άλλους να 
µε ακολουθήσουν  

     

Η εκκένωση του ισογείου αρχίζει 
από τις αίθουσες που βρίσκονται 
πιο κοντά στην πόρτα που οδηγεί 
στο προαύλιο   

     

Η εκκένωση των αιθουσών του 
ορόφου αρχίζει µε αυτή που 
βρίσκετε πιο µακριά από τη σκάλα  

     

Μετά το τέλος του σεισµού 
καταναλώνω νερό από τις βρύσες 

     

Σε περίπτωση σεισµού κάνω πάντα 
ότι µου λένε οι καθηγητές µου  

     



Σηµείωσε µε ένα √, τη µοναδική σωστή απάντηση  
 

4. Ο σεισµός οφείλεται:  
 

              Στην κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών της Γης  
 

  Στη Γη που κινείται από το βάρος της  
 

  Στην εναλλαγή της θερµοκρασίας της    
 

 

 

5. Ο ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της: 
 
              Αφρικανικής µε την Αραβική 
 
              Ευρασιατικής πλάκας µε την Αφρικανική 

 
              Της Αραβικής µε την Ευρασιατική  
 

 

 

6. Ο ένταση του σεισµού µετριέται σε: 
 
  Κλίµακα Ρόιτερ  
 
               Κλίµακα Ρίντερ  
 

 Κλίµακα Ρίχτερ  
 

 Κλίµακα Ιντερ  
 

 
 
7. Ζήτώ από τους γονείς µου να µου µάθουν να κλείνω τους διακόπτες ρεύµατος, 

γκαζιού και νερού.  
  
                  Συµφωνώ απόλυτα                                       ∆ιαφωνώ απόλυτα 
 
                  Μάλλον συµφωνώ                                         Μάλλον ∆ιαφωνώ  
 
 
 
8. Όρισα µε τους γονείς µου ένα σηµείο συνάντησης, όπου αν χρειασθεί, να ξέρώ που θα 

τους βρώ  
 
              Συµφωνώ απόλυτα                                          ∆ιαφωνώ απόλυτα 
 
              Μάλλον συµφωνώ                                            Μάλλον ∆ιαφωνώ 
 
               
 

 



9. Κατά τη διάρκεια ενός σεισµού στο σχολείο:  
 
              Τρέχω όσο πιο γρήγορα µπορώ προς την έξοδο  
 
              Πηδώ από το παράθυρο για να σωθώ  
   
              Κάθοµαι σε µία γωνιά και περιµένω να τελειώσει ο σεισµός  
 
              Κάθοµαι κάτω από το θρανίο και περιµένω τις οδηγίες του καθηγητή  
 
 
10. Σε περίπτωση σεισµού µπαίνω κάτω από: 
 
               Κάτω από ένα δοκάρι  
 
               Κάτω από την κάσα της πόρτας  
 

    Πουθενά κάθοµαι εκεί που βρίσκοµαι    
  

               Κάτω από το γραφείο  
 

 

11. Όσοι µαθητές βρίσκονται στο προαύλιο κατά τη διάρκεια του σεισµού: 
 
              Τρέχουν µέσα να σωθούν   
 
               Παραµένουν εκεί και αποµακρύνονται από διάφορους κινδύνους   
 

    Τρέχουν µέσα να σώσουν τους υπόλοιπους     
  

               Πηγαίνουν κάτω από τα στέγαστρα   
 

 

 

12. Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα: (βάλε ένα √, για κάθε πρόταση όπου νοµίζεις)  
  

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΧΝΑ 

Στο σχολείο συζητώ µε τους συµµαθητές µου 
για το τι θα κάνουµε σε περίπτωση σεισµού 

   

Συζητώ µε τους γονείς µου για το τι θα κάνουµε 
σε περίπτωση σεισµού στο σπίτι 

   

Στο σχολείο εφαρµόζουµε το αντισεισµικό 
σχέδιο εκκένωσης του σχολείου   

   

Στο σπίτι εφαρµόζουµε το αντισεισµικό σχέδιο 
εκκένωσης του σπιτιού µου  που σχεδίασαν οι 
γονείς µου 

   

Στο internet επισκέπτοµαι ιστοσελίδες µε 
περιεχόµενο συναφή µε τους σεισµούς     

   

Βλέπω µε ενδιαφέρον ντοκιµαντέρ σχετικά µε 
τους σεισµούς  

   

 
               


