
Εκπαιδευτικές δράσεις  
για την ευαισθητοποίηση των μαθητών   

 

Φυσικές διεργασίες του Πλανήτη μας: Φυσικές διεργασίες του Πλανήτη μας:                                     
Ας γνωρίσουμε τους σεισμούςΑς γνωρίσουμε τους σεισμούς  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 



Στόχοι των εκπαιδευτικών δράσεωνΣτόχοι των εκπαιδευτικών δράσεων  
  

 Γνωριμία με το φυσικό φαινόμενο του σεισμού  

 Βίωση σεισμών  

 Ανάπτυξη συμπεριφορών μέσα από την έρευνα και το 

παιχνίδι  

 Ευαισθητοποίηση για την προστασία από τους σεισμούς  

 Συμπεριφορά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν 

σεισμό  



Η σεισμική δραστηριότητα στην ΕλλάδαΗ σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα  



Η σεισμική δραστηριότητα στο Βόρειο ΑιγαίοΗ σεισμική δραστηριότητα στο Βόρειο Αιγαίο  



Η σεισμική δραστηριότητα στη ΛέσβοΗ σεισμική δραστηριότητα στη Λέσβο  



Στάδια του Εκπαιδευτικού ΠρογράμματοςΣτάδια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος    
  

 Γνωριμία με το φυσικό φαινόμενο του σεισμού                          

                                                      (Διάρκεια: 15 – 20 min) 

 Θεωρητικό υπόβαθρο – Εκπαιδευτική δραστηριότητα –     

    Παρατήρηση της καταγραφής της σεισμικής 

δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο  

                                                       (Διάρκεια: 20 min) 

 Σεισμικός κίνδυνος στο Βόρειο Αιγαίο  

                                                       (Διάρκεια : 15 min) 



 Παρατήρηση και περιγραφή ενός γεωλογικού ρήγματος  

                                                           (Διάρκεια: 10 min) 

 Προσομοίωση ισχυρών σεισμών με τη χρήση της 

σεισμικής τράπεζας του Μουσείου – Τρόποι προφύλαξης 

                                                           (Διάρκεια : 20 min) 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

                                                           (Διάρκεια: 20 min) 

Στάδια του Εκπαιδευτικού ΠρογράμματοςΣτάδια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος    
  



Εκπαιδευτική παρουσίασηΕκπαιδευτική παρουσίαση  



““ΜΙΚΡΟΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙΜΙΚΡΟΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ””    
Εκπαιδευτική δραστηριότητα για παιδιά Εκπαιδευτική δραστηριότητα για παιδιά 

δημοτικούδημοτικού  

Οι θυσαυροί του 

Εγγέλαδου 



““ΜΙΚΡΟΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙΜΙΚΡΟΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ””    
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ––Θεατρικό Θεατρικό 

παιχνίδιπαιχνίδι    



Καταγραφή σεισμικής δραστηριότηταςΚαταγραφή σεισμικής δραστηριότητας  



Σεισμικός κίνδυνος στο Βόρειο ΑιγαίοΣεισμικός κίνδυνος στο Βόρειο Αιγαίο  



΄Γνωρίζοντας ένα γεωλογικό ρήγμα΄Γνωρίζοντας ένα γεωλογικό ρήγμα……  



Σεισμική τράπεζα του ΜουσείουΣεισμική τράπεζα του Μουσείου::    
Προσομοίωση μεγάλων σεισμώνΠροσομοίωση μεγάλων σεισμών!!  



Πώς συμπεριφερόμαστε πριν, κατά τη διάρκεια Πώς συμπεριφερόμαστε πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά από έναν σεισμόκαι μετά από έναν σεισμό??  



Εκπαιδευτικό υλικόΕκπαιδευτικό υλικό    



Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σχολείωνΕκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σχολείων  



Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούςΕκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Φοβόμαστε τους σεισμούςΦοβόμαστε τους σεισμούς??   

Ευχαριστώ!!!Ευχαριστώ!!!  


