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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το πρόγραµµα  είχε ως στόχο την πληροφόρηση και ενηµέρωση των µαθητών, καθώς και της 

ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, σχετικά µε τον αντισεισµικό σχεδιασµό και τους κανόνες 

αντισεισµικής προστασία που πρέπει να εµπεδώσει ο καθένας από εµάς.  

Παρακάτω παρουσιάζετε το οργανόγραµµα της οµάδας Εγκέλαδος, όπου αναλύουµε τις 

δραστηριότητες που πραγµατοποίησε ο κάθε τοµέας ευθύνης της κάθε οµάδας. 
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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 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 βρίσκετε σε µία από τις περισσότερο σεισµογενείς ζώνες του 

πλανήτη. Η Ελλάδα είναι η κατ’ εξοχήν σεισµογενής χώρα της Ευρώπης. Οι σεισµοί πλήττουν τη 

χώρα µας µε ιδιαίτερα µεγάλη συχνότητα και ένταση. Οι επιπτώσεις τους στη ζωή και την 

περιουσία των κατοίκων, στο δοµηµένο περιβάλλον και στην οικονοµία των περιοχών που 

πλήττονται είναι συχνά καταστροφικές.  

Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να ξέρουµε ότι ο σεισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο το οποίο θα 

πρέπει να γνωρίζουν καθώς επίσης και 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.  

Η περιοχή της ∆ωδεκανήσου θεωρείται µια από τις πιο σεισµογενής της Ελλάδος, γεγονός το 

οποίο αποτέλεσε για τους µαθητές ένα βασικό κριτήριο για την επιλογή του θέµατος.  

 



Κρίναµε ότι είναι απαραίτητο να προετοιµαστούν, ώστε να είναι σε θέση να προστατευτούν 

κατά τη διάρκεια των σεισµών. Να µάθουν να είναι ψύχραιµοι και να καταλάβουν ότι η 

προετοιµασία και η γνώση προστατεύει και προλαµβάνει τον πανικό, σε αντίθεση µε την παντελή 

άγνοια του θέµατος και την έλλειψη οιασδήποτε ενηµέρωσης. 

 

2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Γνωστικοί 

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.       

Να καταγράψουν παγκόσµια και εγχώρια συµβάντα µε τη βοήθεια γεωφυσικών και ιστορικών 

στατιστικών στοιχείων. 

Να διαπιστώσουν ποιες είναι οι επιπτώσεις των σεισµών στον άνθρωπο, στις δραστηριότητές 

του, στην εν γένει οικονοµία ,αλλά και στο φυσικό του περιβάλλον. 

Να µάθουν οι µαθητές µέτρα αυτοπροστασίας και να τα εφαρµόζουν. Ποιες ενέργειες πρέπει 

να κάνουν κατά τη διάρκεια και µετά το σεισµό προετοιµάζοντας και εκτελώντας µε επιτυχία 

ασκήσεις προσοµοίωσης σεισµικής δόνησης στο σχολείο. 

Να µάθουν να λειτουργούν µε ψυχραιµία και θάρρος και περίσκεψη για να αποφεύγονται 

ενέργειες πανικού. 

Να προβληµατιστούν οι µαθητές για το λόγο δηµιουργίας και ύπαρξης των σεισµολογικών 

ερευνητικών κέντρων.     

Συναισθηµατικοί 
Να νιώσουν τη χαρά της συνεργασίας και τις δυνατότητες της συλλογικής δράσης.  

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.  

Ψυχοκινητικοί 
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 οι µαθητές για τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον αντισεισµικό 

σχεδιασµό της χώρας, καθώς επίσης  και ποιοι φορείς είναι αρµόδιοι να διενεργούν έγκυρους και 

έγκαιρους ελέγχους, να έρθουν σε  επαφή µαζί τους, έτσι ώστε να γνωρίσουν τις δράσεις τους και 

να συνεργαστούν µ’αυτούς.   

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

συγκρίνουν, να αντιπαραβάλουν απόψεις  

Να µάθουν να διεκδικούν µε σωστό τρόπο  

Με τη επίσκεψη στη Νίσυρο και στη συνέχεια στο Ηφαίστειο, τους δόθηκε η ευκαιρία να 

έρθουν σε επαφή µε τη φύση και τις δηµιουργίες της γενικότερα.  

Εξετάζοντας το σεισµό διαθεµατικά, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το σεισµό µέσα από 

πολλές πτυχές, γεγονός που συµβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των µαθητών. 

Άλλοι στόχοι  
Η ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέµατα και ιδιαίτερα σε θέµατα 

παρέµβασης του ανθρώπου στο περιβάλλον. 

Επίτευξη συνεργασίας τους µε τους τοπικούς φορείς (∆ήµο, Νοµαρχία, Ο.Α.Σ.Π., 

Πυροσβεστική) σε θέµατα αντισεισµικής σχεδιασµού και προστασίας.  



Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων µε Έλληνες και Ευρωπαίους µαθητές που ερευνούν 

οµοειδή θέµατα στη χώρα τους, µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Συµµετοχή των µαθητών στην ενηµέρωση της ευρύτερης κοινωνίας για τους κανόνες 

αντισεισµικής συµπεριφοράς που πρέπει να εµπεδώσει ο καθένας µας.   

 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Επίλυση προβλήµατος  

∆όθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να παρατηρούν, να µάθουν να συλλέγουν και να αναλύουν 

δεδοµένα, να δηµιουργούν υποθέσεις, να εξάγουν συµπεράσµατα, να προσπαθούν να δώσουν 

λύσεις.  

Μετά την επιλογή του θέµατος µοιράστηκε στους µαθητές έντυπο υλικό και διευθύνσεις του 

διαδικτύου.  

Ακολουθήθηκε συζήτηση σχετικά µε τους σεισµούς και τις επιπτώσεις του και ανάλυση της 

αντισεισµικής συµπεριφοράς. 

Σχεδιάστηκαν οι δράσεις της περιβαλλοντικής οµάδας  

Αναλυτικότερα 
Συζητήσεις (συνήθως χωρισµένοι σε οµάδες) στη τάξη 

Ατοµικές ή οµαδικές έρευνες και συλλογικές εργασίες 

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. 

∆ραστηριότητες δηµόσιας πληροφόρησης  

Μετακίνηση στο προς µελέτη πεδίο 
Πραγµατοποιήθηκε επίσκέψη στο ηφαίστειο Νισύρου όπου οι µαθητές χρησιµοποιώντας όλες 

τις αισθήσεις τους, παρατηρούν, αφουγκράζονται, ακουµπούν, γεύονται και καταγράφουν τα 

δεδοµένα τους.  

       

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Χωρισµός της περιβαλλοντικής οµάδας σε οµάδες, ώστε µεταξύ των οµάδων να υπάρχει  

ευγενής άµιλλα, καθώς και οι συµµετέχοντες να νοιώσουν τη χαρά της συνεργασίας και τις 

δυνατότητες της συλλογικής δράσης.  
Φωτογραφία 1. Σύµβολο της περιβαλλοντικής οµάδας   

 

 

 

 

 

 

Τύπωση του ηµερολογίου της περιβαλλοντικής οµάδας, µε την πώληση του οποίου µαζεύτηκαν 

χρήµατα ώστε να αυτοχρηµατοδοτηθεί το πρόγραµµα. 

 

 

 

 

 

 

Ανάδειξη µέσω εκλογών του συντονιστή και των 2 βοηθών του, οι οποίοι αναζητούσαν λύσεις µε 

τη βοήθεια του συντονιστή του προγράµµατος, όλων των προβληµάτων της οµάδας τους. 



Φωτογραφία 2. Συντονιστής & βοηθοί 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατανοµή των παιδιών ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις κλήσεις τους στις παρακάτω οµάδες 

δράσεων: 

 Οµάδα κατασκευαστών  

Η περιβαλλοντική οµάδα του σχολείου θέλησε να κάνει κάποιες µικρές παρεµβάσεις στη 

σχολική της τάξη ώστε να την κάνει λιγότερο επικίνδυνη σε περίπτωση σεισµού, γεγονός που 

συνέβαλε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των µαθητών, αλλά ένιωσαν και την χαρά 

της συνεργασίας και τις δυνατότητες της συλλογικής δράσης.  
Φωτογραφία 3. Οµάδα κατασκευαστών  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτογραφία 4. Παρεµβάσεις   
 

 

 

 

 
 Οµάδα surfers στο internet 

Η περιβαλλοντική οµάδα του σχολείου αναζήτησε πληροφοριακό υλικό µέσω του internet 

σχετικό µε τους σεισµούς και τον αντισεισµικό σχεδιασµό, αλλά και τους φορείς που είναι 

υπεύθυνοι για αυτόν.  
Φωτογραφία  5. Οµάδα διαδικτυο-ταξιδευτών   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOMMAA∆∆ΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ   

ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ  

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΙΙ  
  ΚΚΑΑΠΠΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΗΗΣΣ    
  ΓΓΑΑΒΒΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟΣΣ    

OOMMAA∆∆ΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΩΩΝΝ  

ΕΕΡΡΓΓΟΟ∆∆ΗΗΓΓΟΟΣΣ  

                    ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΙΙ  
  ΚΚΑΑΤΤΛΛΗΗΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΟΟΛΛ  
  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΑΑΛΛΛΛΟΟΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  
  ΚΚΑΑΛΛΠΠΑΑΚΚΙΙΩΩΡΡΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΗΗΤΤΑΑΣΣ  
  ΑΑΤΤΣΣΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΗΗΣΣ  
  ΓΓΑΑΒΒΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟΣΣ  
  ΚΚΗΗΠΠΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  
  ΑΑΥΥΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝ∆∆ΡΡΟΟΣΣ  
  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΑΑΣΣ  ΙΙΑΑΣΣΟΟΝΝΑΑΣΣ    
  ΚΚΗΗΠΠΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΛΛΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣ  
  ∆∆ΕΕΜΜΟΟΥΥΖΖΕΕΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

OOMMAA∆∆ΑΑ  SSUURRFFEERRSS  ΣΣΤΤΟΟ  IINNTTEERRNNEETT  

∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΑΑΚΚΟΟΣΣ    
ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ  

                ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΣΣ  
  ΚΚΙΙΝΝ∆∆YYΛΛΙΙ∆∆ΗΗ  ΖΖΗΗΝΝΟΟΒΒΙΙΑΑ  
  ΚΚΑΑΛΛΠΠΑΑΚΚΙΙΩΩΡΡΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΗΗΤΤΑΑΣΣ  
  ΚΚΑΑΠΠΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΗΗΣΣ  
  ΚΚΑΑΤΤΛΛΗΗΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΟΟΛΛ  



Φωτογραφία  6. Ταξίδι στο διαδίκτυο 
 

 

 

 

 

 

 

 Οµάδα δηµοσιογράφων 

Η περιβαλλοντική οµάδα ενηµέρωσε την ευρύτερη σχολική κοινότητα σχετικά µε το 

πρόγραµµα που εκπόνησε, αναρτώντας άρθρα στο πίνακα ανακοινώσεως του σχολείου. Με αυτό 

τον τρόπο προωθείτε η άµιλλα και η συνεργασία µεταξύ τους. Έτσι µαθαίνουν να συµµετέχουν 

στα κοινά, να φροντίζουν για τα θέµατα που αφορούν στην περιοχή τους, γίνονται ενεργοί 

πολίτες. 

Φωτογραφία 7. Οµάδα δηµοσιογράφων   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Οµάδα ζωγράφων  

Η περιβαλλοντική οµάδα, επιµελήθηκε καλλιτεχνικά τα χαρτόνια µε τα οποία προσέγγισαν το  

φαινοµένου του σεισµού διεπιστηµονικά, τα οποία παρουσίασε κατά την πραγµατοποίηση της 

ηµερίδας. Με αυτό τον τρόπο εξωτερίκευσαν τον εσωτερικό τους κόσµο και παράλληλα 

ανέδειξαν τις κλήσεις τους. 
           Φωτογραφία 8. Οµάδα ζωγράφων  

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
             
 
 
 
 
 
 

ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  

ΑΑΡΡΧΧΙΙΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΡΡΙΙΑΑ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΙΙ  

  ΘΘΕΕΟΟΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ  ΡΡΑΑΦΦΑΑΕΕΛΛΑΑ  
  ΘΘΕΕΟΟΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΑΑΤΤΑΑΛΛΕΕΝΝΑΑ  
  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΛΛΑΑΝΝΤΤΑΑ  
  ΒΒΙΙΚΚΑΑΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  
  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΣΣΑΑΡΡΑΑ  
  ΒΒΟΟΒΒΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΑΑΥΥΓΓΟΟΥΥΣΣΤΤΙΙΝΝΑΑ    

      ∆∆ΑΑΚΚΤΤΥΥΛΛΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΙΙ  
  ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΛΛΙΙ∆∆ΗΗ  ΖΖΗΗΝΝΟΟΒΒΙΙΑΑ  
 ΚΚΑΑΠΠΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΗΗΣΣ 
 ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΑΑΣΣ  ΙΙΑΑΣΣΟΟΝΝΑΑΣΣ 

ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ  ΖΖΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ    

ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΡΡΙΙΑΑ  

                ΖΖΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΙΙ  
  ΘΘΕΕΟΟΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΑΑΤΤΑΑΛΛΕΕΝΝΑΑ    
 ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΛΛΑΑΝΝΤΤΑΑ 
 ΒΒΟΟΒΒΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΑΑΥΥΓΓΟΟΥΥΣΣΤΤΙΙΝΝΑΑ 



Φωτογραφία 9. Ζωγραφίζοντας   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οµάδα φωτογράφων  

Η περιβαλλοντική οµάδα, φωτογράφισε τις στιγµές υλοποίησης του προγράµµατος, µε σκοπό 

τη δηµιουργία CD, µε τις καλύτερες φωτογραφίες από τη διεξαγωγή του προγράµµατος. 

Ταυτόχρονα, µαγνητοσκόπησε τις καλύτερες στιγµές από την εκδροµή στη Νίσυρο και 

δηµιούργησε DVD. Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία πραγµατοποίησης του προγράµµατος έγινε 

ποιο διασκεδαστική.            Φωτογραφία 10. Οµάδα φωτογράφων   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτογραφία 11. ∆ηµιουργία CD φωτογραφιών & DVD από την εκδροµή στη Νίσυρο  

 

 

 

 

 

 Οµάδα αρχειοθέτησης και παραγωγή φωτοαντίγραφων 

Κύριος σκοπός της οµάδας, ήταν να συλλέγει και να αρχειοθετεί τα ηµερολόγια των µελών της 

οµάδας αλλά και όλων των εγγράφων που είχαν σχέση µε το πρόγραµµα.  

Φωτογραφία 12. Οµάδα αρχειοθέτησης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOMMAA∆∆ΑΑ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ    

ΦΦΩΩΤΤΟΟΡΡΕΕΠΠΟΟΡΡΤΤΕΕΡΡ  

                ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΙΙ    
  ΚΚΗΗΠΠΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  
  ΚΚΑΑΠΠΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΗΗΣΣ  
  ∆∆ΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΗΗΣΣ  
  ΒΒΟΟΒΒΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΑΑΥΥΓΓΟΟΥΥΣΣΤΤΙΙΝΝΑΑ  

OOMMAA∆∆ΑΑ  AAΡΡΧΧEEIIΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ    

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΙΙ  
  ΚΚΑΑΡΡΠΠΑΑΤΤΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  
  ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΑΑΛΛΛΛΟΟΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  
  ΚΚΗΗΠΠΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  
  ΓΓΑΑΒΒΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟΣΣ  
  ΒΒΟΟΒΒΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΑΑΥΥΓΓΟΟΥΥΣΣΤΤΙΙΝΝΑΑ  

ΑΑΡΡΧΧEEIIΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣ    



Φωτογραφία 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 Οµάδα γραφιστών  

Σκοπός της οµάδας ήταν να επιλέξει υλικό για τη σύνθεση του σιδερότυπου, το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε ως στάµπα στα φανελάκια των µαθητών, ώστε σε κάθε επίσκεψη, που 

πραγµατοποίησε η περιβαλλοντική οµάδα να  είναι αναγνωρίσιµη. Παράλληλα, δηµιούργησε και 

την αφίσα µε την οποία ενηµερώθηκε η τοπική κοινωνία, για την πραγµατοποίηση της ηµερίδας. 

Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά κατάφεραν να αναδείξουν µέρος των ικανοτήτων τους. 
Φωτογραφία 14. Οµάδα καλλιτεχνικής επεξεργασίας της αφίσας & των φανέλων   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Φωτογραφία 15. Μπλουζάκια & Αφίσα  

 

 

 

 

 

 Οµάδα Εκπαιδευτικών  

Σκοπός της οµάδας ήταν να ενηµερώσει τους µαθητές κάθε τµήµατος για τους κανόνες 

αντισεισµικής συµπεριφοράς  που πρέπει να γνωρίζουν ώστε σε περίπτωση σεισµού να τους 

εφαρµόζουν µε ψυχραιµία και θάρρος και περίσκεψη για να αποφεύγονται ενέργειες πανικού. Με 

αυτό τον τρόπο τα παιδιά κατάφεραν να αναδείξουν µέρος των ικανοτήτων τους.    

Φωτογραφία 16. Οµάδα Εκπαιδευτικών 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOMMAA∆∆ΑΑ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ    

ΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  
  ∆∆ΗΗΜΜΑΑ  ΣΣΟΟΦΦΙΙΑΑ  
  ΘΘΕΕΟΟΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ  ΡΡΑΑΦΦΑΑΕΕΛΛΛΛΑΑ    
  ΘΘΕΕΟΟΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΑΑΤΤΑΑΛΛΕΕΝΝΑΑ  
  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΛΛΑΑΝΝΤΤΑΑ  
  ΒΒΟΟΒΒΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΑΑΥΥΓΓΟΟΥΥΣΣΤΤΙΙΝΝΑΑ  

∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΡΡΙΙΑΑ  

OOMMAA∆∆ΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ   

∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΡΡΙΙΑΑ  

ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  
  ∆∆ΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΗΗΣΣ  
  ΚΚΗΗΠΠΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΛΛΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣ  
  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΣΣΑΑΡΡΑΑ    
  ΒΒΙΙΚΚΑΑΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  
  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΛΛΑΑΝΝΤΤΑΑ  
  ΚΚΑΑΡΡΑΑΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ  
  ΑΑΤΤΣΣΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΗΗΣΣ    
  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΑΑΣΣ  ΙΙΑΑΣΣΟΟΝΝΑΑΣΣ    
  ΚΚΑΑΠΠΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΗΗΣΣ  



Φωτογραφία 17. Εκπαιδευτικοί εν δράση   
 

 

 

 

 

 

 Οµάδα ∆ιαφηµιστών     

Σκοπός της οµάδας ήταν να βρει διαφηµίσεις ώστε να αυτοχρηµατοδοτηθεί η έκδοση του 

ηµερολογίου της περιβαλλοντικής οµάδας. Επιπρόσθετα ήταν και υπεύθυνοι να πουλήσουν τα 

ηµερολόγια στο σχολικό χώρο και στην περιοχή της Ιαλυσού ευρύτερα. Με αυτό τον τρόπο τα 

παιδιά κατάφεραν να έρθουν σε επαφή µε επαγγελµατίες της περιοχής και να αφουγκραστούν την 

τοπική κοινωνία.                       Φωτογραφία 18. Οµάδα ∆ιαφηµιστών     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Οµάδα Οικονοµολόγων    

Σκοπός της οµάδας ήταν να βρει τρόπους µε τους οποίους θα εξασφάλιζε χρήµατα για την 

εκπόνηση του προγράµµατος. Παράλληλα ήταν υπεύθυνη και για τη διαχείριση των χρηµάτων. 

Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά κατάφεραν να κατανοήσουν την αξία του χρήµατος και είναι σε 

θέση να τα ξοδεύουν ιεραρχώντας τις κύριες ανάγκες τις οµάδας.   
Φωτογραφία 19. Οµάδα Οικονοµολόγων     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτογραφία 20. Οικονοµικό τµήµα    
 

 

 

 

 

 

OOMMAA∆∆ΑΑ  ∆∆IIAAΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ   

ΠΠΡΡΟΟΪΪΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΗΗ  

∆∆ΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ    
  ∆∆ΗΗΜΜΑΑ  ΣΣΟΟΦΦΙΙΑΑ      
  ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΛΛΙΙ∆∆ΗΗ  ΖΖΗΗΝΝΟΟΒΒΙΙΑΑ  
  ΑΑΥΥΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝ∆∆ΡΡΟΟΣΣ  
  ΑΑΤΤΣΣΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΗΗΣΣ    
  ∆∆ΕΕΜΜΟΟΥΥΖΖΕΕΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ    
  ΚΚΑΑΛΛΠΠΑΑΚΚΙΙΩΩΡΡΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΗΗΤΤΑΑΣΣ  
  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΑΑΣΣ  ΙΙΑΑΣΣΟΟΝΝΑΑΣΣ    
  ΚΚΑΑΡΡΠΠΑΑΤΤΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    
  ΚΚΑΑΣΣΛΛΗΗΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΟΟΛΛ  

OOMMAA∆∆ΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ 

OOIIKKOONNOOMMOOΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  

ΤΤΑΑΜΜΙΙΕΕΣΣ  
  ΚΚΑΑΛΛΠΠΑΑΚΚΙΙΩΩΡΡΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΗΗΤΤΑΑΣΣ  
  ΚΚΗΗΠΠΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΛΛΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣ  
    ΒΒΙΙΚΚΑΑΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  

                  ΠΠΩΩΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  
  ΘΘΕΕΟΟΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ  ΡΡΑΑΦΦΑΑΕΕΛΛΑΑ  
  ΘΘΕΕΟΟΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΑΑΤΤΑΑΛΛΕΕΝΝΑΑ  
  ΚΚΑΑΡΡΑΑΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ  
  ΒΒΟΟΒΒΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΑΑΥΥΓΓΟΟΥΥΣΣΤΤΙΙΝΝΑΑ  
  ΓΓΑΑΒΒΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟΣΣ  
  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΣΣΑΑΡΡΑΑ  
  ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΑΑΛΛΛΛΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟΣΣ  
  ΚΚΗΗΠΠΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  
  ∆∆ΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΗΗΣΣ  
  ΚΚΑΑΡΡΠΠΑΑΤΤΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  



 Τριήµερη εκπαιδευτική εκδροµή στη Νίσυρο     

Έγινε επίσκεψη στο Μανδράκι Νισύρου, στο Ηφαίστειο της Νισύρου, στο χωριό Εµπορειό, 

στο χωριό Νικεία, στο γεωλογικό µουσείο, στη Παναγιά τη σπηλιανή. Έτσι οι µαθητές από τη µια 

µεριά κατάφεραν να γνωρίσουν από κοντά ένα φυσικό φαινόµενο και από την άλλη να νιώσουν 

την ευχαρίστηση και τη ξεγνοιασιά που παρέχει µια µαθητική εκδροµή.  

Φωτογραφία 24. Εκδροµή στη Νίσυρο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 Παραγωγή σχεδίου εκκένωσης  

Η οµάδα παρήγαγε το σχέδιο εκκένωσης του σχολικού κτιρίου και το τοιχοκόλλησε στο 

χώρο του σχολείου. 

  Επιπρόσθετα δηµιούργησε σχέδιο εκκένωσης για κάθε τµήµα ξεχωριστά και το ανάρτησε 

σε κάθε τµήµα µέσα σε κορνίζες ώστε η έκθεση του να είναι µόνιµη.  

 
 



Φωτογραφία 22. Κορνίζες  
 

 

  

  

 

 

 ∆ιεπιστηµονική εξακτίνωση του θέµατος   

Η οµάδα παρήγαγε χαρτόνια µε τα οποία ήθελε να προσεγγίσει το φαινόµενο του σεισµού 

µέσα από τη µυθολογία, τη γλώσσα, τη γεωγραφία, την ιστορία, τα µαθηµατικά, τις φυσικές 

επιστήµες και την κοινωνική αγωγή. Έτσι οι µαθητές κατανόησαν ότι κάθε θέµα δεν είναι 

µονόπλευρο αλλά έχει τόσες πλευρές, όσες θέλουµε να δούµε εµείς και όσες περισσότερες 

βλέπει κανείς τόσο ολοκληρωµένη εικόνα έχει για ένα θέµα ώστε να λαµβάνει σωστές 

αποφάσεις.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Προβολή εκπαιδευτικού ντοκιµαντέρ    

Προβλήθηκε ντοκιµαντέρ από το σεισµό στο Κόµπε (έκτη µεγαλύτερη πόλη της 

Ιαπωνίας) µε σκοπό οι µαθητές να εµπλακούν συναισθηµατικά στο τι µπορεί να προκαλέσει 

ένας σεισµός αλλά να δουν και το µεγαλείο της ανθρώπινης προσφοράς µετά από ένα σεισµό. 

Επιπρόσθετα να καταλάβουν ότι µετά από τέτοια φαινόµενα διδασκόµαστε το πώς πρέπει να 

ενεργήσουµε µελλοντικά για να αποφευχθούν παρόµοιες καταστροφές.   

 

 

 

 

 

 

 

 Επίσκεψη αξιωµατικού της πυροσβεστικής στο σχολείο   

Ένας από τους στόχους του προγράµµατος ήταν να ενηµερωθούν οι µαθητές για τους φορείς 

που δρουν για την προστασία των πολιτών σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, να έρθουν σε  επαφή 

και συνεργασία µαζί τους, ώστε να γνωρίσουν τις δράσεις τους. Έτσι καταφέραµε να 

κατανοήσουν οι µαθητές τη σπουδαιότητα της πρόληψης σε θέµατα περιβάλλοντος.   

Φωτογραφία 21. Ενηµέρωση από τον αξιωµατικό της πυροσβεστικής   
 

 

 
 

 

 

 Ανακύκλωση µπαταριών   

Η περιβαλλοντική οµάδα συνείσφερε στην ανακύκλωση µπαταριών. Στα πλαίσια της 

συνεργασίας του σχολείου µε την ΑΦΗΣ Α.Ε. το σχολείο προµηθεύθηκε δύο κάδους 

ανακύκλωσης, οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν και από την περιβαλλοντική οµάδα.  



Φωτογραφία 27. Ενηµέρωση για την ΑΦΗΣ Α.Ε. 
 

 

 

 

 

 

 Πρόβα εκκένωσης του σχολικού κτηρίου 

Οι µαθητές του σχολείου υπό την καθοδήγηση της περιβαλλοντικής οµάδας εκτέλεσαν µε 

επιτυχία άσκηση προσοµοίωσης σεισµικής δόνησης στο σχολείο. Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές 

εφάρµοσαν στη πράξη αυτά τα οποία διδάχτηκαν θεωρητικά.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Αναµνηστικά δώρα που διανεµήθηκαν στα µέλη της περιβαλλοντικής οµάδας  

 CD auto-run µε όλες τις δράσεις-παρεµβάσεις της περιβαλλοντικής οµάδας 

 CD µε τις φωτογραφίες από τη διεξαγωγή του προγράµµατος  

 DVD από την εκδροµή της Νισύρου   

 Το ναυτιλιακό εισιτήριο Ρόδος-Νίσυρος & Νίσυρος-Ρόδος   

 Εγχειρίδιο Σεισµός και αντισεισµική προστασία στο σχολικό χώρο 

 Ερωτηµατολόγιο και στατιστική αξιολόγηση του  

 Αφίσα  

 Πρόσκληση συγκέντρωσης της οµάδας µετά από 15 χρόνια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 Χρήση διαγνωστικών ερωτηµατολογίων. 

 Χρήση ηµερολογίων των µαθητών. 

 Κατά την έναρξη κάθε συγκέντρωσης γινόταν αναφορά  



στην προηγούµενη µε ταυτόχρονη αξιολόγηση τι τους  

είχε γίνει σαφές και τι όχι. 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Επιτεύχθηκε ευαισθητοποίηση και προβληµατισµός σε θέµατα που αφορούν τους σεισµούς και 

µέτρα προστασίας και πρόληψης από αυτούς. 

 Σύνδεση Σχολείου-Κοινωνίας 

 Αναβάθµιση της προσφερόµενης γνώσης στους µαθητές µέσα από καινοτόµες δράσεις. 

 ∆ηµιουργία άριστου παιδαγωγικού κλίµατος. 

 Ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε παράλληλη καλλιέργεια της αυτεπίγνωσης, 

της επιµονής, του ζήλου, της αυτοενεργοποίησης, της ενσυναίσθησης, της κοινωνικής 

προσαρµοστικότητας. 
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