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∆εδομένης της υψηλής σεισμικότητας του
Ελληνικού χώρου, οι σεισμολογικοί φορείς της
χώρας πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στην
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την
εκλαΐκευση εννοιών που κάνουν κατανοητό το
καταστροφικό αυτό φαινόμενο σε ευρύτερες
ομάδες πληθυσμού. Οι μαθητές και το εκπαιδευτικό
προσωπικό αποτελούν εκείνες τις ομάδες που
μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο στην μείωση των
επιπτώσεων, αφενός γιατί οι μαθητές έχουν την
ικανότητα της ευκολότερης αφομοίωσης και
εφαρμογής συγκεκριμένων οδηγιών τις οποίες
μπορούν να μεταφέρουν στο οικογενειακό και
φιλικό περιβάλλον τους, αφετέρου το εκπαιδευτικό
προσωπικό γιατί διαχειρίζεται για σημαντικό
χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας
ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.
Στα πλαίσια του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014 με τίτλο "Ανθρωπογενείς
Παρεμβάσεις και Φυσικές καταστροφές με έμφαση στους ΣΕΙΣΜΟΥΣ", αλλά και στα πλαίσια εργασίας (πρότζεκτ) με
τίτλο “Σεισμολογία” υλοποιήθηκε συνεργασία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και
του 2ου ΠΠΛΑ. Ομάδες μαθητών από 2-4 άτομα ανέπτυξαν τα παρακάτω θέματα: Γεωδυναμική – Ηφαίστεια, Βασικοί
ορισμοί Σεισμολογίας, Σεισμογραφικά όργανα, Ιστορική Σεισμολογία, Μύθοι και Παραδόσεις για τους Σεισμούς, Μέτρα
Προστασίας, Ψυχοσωματικές Επιπτώσεις των Σεισμών, Ανάπτυξη Ιστοσελίδας. Επίσης στο σχολείο εγκαταστάθηκε
αισθητήρας σεισμικών δονήσεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπήρξε ενεργή υποστήριξη του
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου με ομιλίες, επίλυση αποριών και συζήτηση επίκαιρων θεμάτων (π.χ. σεισμοί Κεφαλονιάς
2014).
Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας έναντι του σεισμικού
φαινομένου, μέσω της κατανόησης των εννοιών, ώστε τα μέτρα προστασίας να έχουν πραγματικά πρακτική εφαρμογή
στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί βελτιώνοντας τους στόχους, εισάγοντας τις νέες τεχνολογίες διάχυσης της γνώσης και
θεσμοθετώντας δραστηριότητες στα πλαίσια της καθημερινότητας της εκπαίδευσης.
Περαιτέρω, γίνεται περιληπτική αναφορά στα κεφάλαια που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από
τις ομάδες μαθητών που μετείχαν.
Γεωδυναμική - Ηφαίστεια: Περιέλαβε μια γενική εισαγωγή στη Γεωλογία
και την τεκτονική, τις λιθοσφαιρικές πλάκες, τα ηφαίστεια, τις θερμές πηγές.
Βασικοί Ορισμοί Σεισμολογίας: Οι συμμετέχοντες μαθητές έπρεπε να
ανατρέξουν σε ιστοσελίδες και βιβλία σχετικά με την Σεισμολογία, ώστε να
συντάξουν ένα κατάλογο ορισμών βασικών σεισμολογικών εννοιών. Στόχος
είναι η κατανόηση αυτών των εννοιών με εικόνες και παραδείγματα. ∆ίνονται
απαντήσεις σε ερωτήματα όπως “Τι είναι σεισμός;”, “Ποια είναι τα είδη των
σεισμικών κυμάτων;”, “Τι είναι το μέγεθος και η ένταση και ποια η διαφορά
τους;”, “Σε ποιες περιοχές συμβαίνουν σεισμοί;”, “Πώς λειτουργεί ένας
σεισμογράφος;” κά.

Ιστορική Σεισμολογία: Οι συμμετέχοντες μαθητές ανατρέχουν σε ιστορικές
πηγές περιγραφής σεισμών. Κατά την περίοδο πριν από την ανάπτυξη των
σεισμογράφων, οι πληροφορίες μας για τους σεισμούς προέρχονται μόνο
από ιστορικές πηγές, περιγραφές ταξιδιωτών ή κατοίκων πόλεων που
έπληξαν σεισμοί ή από γκραβούρες. Οι ποσοτικοποίηση των περιγραφών
μας δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε το στατιστικό μας δείγμα προς τα
πίσω, ώστε να καλύψουμε περισσότερα από τα περίπου 120 χρόνια
ενόργανης παρατήρησης των σεισμών

Μέτρα προστασίας: Η ομάδα συγκέντρωσε τα μέτρα προστασίας έναντι των
σεισμών προσπαθώντας να τα προσαρμόσει στα χαρακτηριστικά του
σχολείου. Μια περισσότερο καλλιτεχνική προσέγγιση μαθητών δημιούργησε
μια τρισδιάστατη χαρτονένια κατασκευή, μοντέλο τμήματος πόλης όπου
σημειώνονται οδηγίες για πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από το σεισμό.
∆ημιουργία ιστοσελίδας: Η ιστοσελίδα είναι σημαντική παράμετρος της
προσπάθειας, δεδομένου ότι η προσπάθεια των παιδιών οπτικοποιείται και
διαχέεται προς τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας, αλλά και προς
άλλους χρήστες. Η ιστοσελίδα (http://seismologia.weebly.com/) είναι σε πολύ
προκαταρκτικό στάδιο, με στόχο αρκετά φιλόδοξο να ενταχθεί στην ιστοσελίδα
του σχολείου περιλαμβάνοντας τις εργασίες των συμμετεχόντων, σχετικούς
συνδέσμους, αλλά και τη συνεχή καταγραφή του σεισμικού αισθητήρα που
λειτουργεί στο σχολείο σε πραγματικό χρόνο.
Παρουσίαση της δράσης κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς: Κάθε ομάδα παρουσίασε την εργασία κατά
το τέλος της σχολικής χρονιάς σε μαθητές, καθηγητές και γονείς. Η παρουσίαση της εργασίας αυτής είναι
σημαντική παράμετρος στη διάχυση της σεισμολογικής γνώσης. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, που υποστηρίζει
συμβουλευτικά τη δραστηριότητα καθ’ὀλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μπορεί να επιλύσει τυχόν απορίες
του ακροατηρίου.

Σεισμογραφικά όργανα: Εδώ γίνεται μια αναδρομή στα σεισμογραφικά όργανα, από τον πρώτο σεισμογράφο που
κατασκευάστηκε στην Κίνα (132μ.Χ.), στους σεισμογράφους μηχανικής αναγραφής του τέλους του 19ου αι. μέχρι τη
σημερινή μορφή τους που συμπεριλαμβάνει την επίδραση της μεγάλης ανάπτυξης των ηλεκτρονικών, των Η/Υ και των
τηλεπικοινωνιών.

Εγκατάσταση σεισμικού αισθητήρα στο 2ο
ΠΠΓΛΑ. Έγινε προμήθεια και εγκατάσταση ενός
χαμηλού κόστους σεισμικού αισθητήρα, δίνοντας
τη δυνατότητα στο σχολείο να συμμετέχει σε ένα
παγκόσμιο δίκτυο αντίστοιχων εγκατεστημένων
αισθητήρων το Quake Catcher Network. Στα
πλαίσια αυτού του δικτύου, πέραν της
καταγραφής σεισμών στο χώρο του σχολείου,
παρέχεται
εκπαιδευτικό
λογισμικό
ειδικά
σχεδιασμένο για σχολεία.

Ψυχοσωματικές επιπτώσεις φυσικών καταστροφών με έμφαση
στους σεισμούς: Στο κεφάλαιο αυτό έγινε ανάλυση των
ψυχολογικών επιπτώσεων που παρατηρούνται σε ομάδες
πληθυσμού που εμπλέκονται σε φυσικές καταστροφές είτε ως
θύματα (έχουν χάσει κάποιο συγγενικό πρόσωπο, έχουν
τραυματιστεί, έχουν υποστεί οικονομική βλάβη) είτε ως προσωπικό
υποστήριξης (διασώστες, εθελοντές κλπ). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (μικρά παιδιά, ηλικιωμένα άτομα,
ΑΜΕΑ), ενώ συμπερασματικά γίνεται κατανοητό το πόσο απαραίτητη
πλέον είναι η ψυχολογική υποστήριξη σε αυτές τις περιπτώσεις από
εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι), δεδομένου ότι
οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο βραχυχρόνιες (κατά τη διάρκεια ή
αμέσως μετά το γεγονός) αλλά και μακροχρόνιες (ακόμα και μήνες
μετά το καταστροφικό γεγονός, π.χ. περίπτωση μετασεισμών).

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου: Η ομάδα που απασχολήθηκε στη
θεματολογία της Σεισμολογίας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο Θησείο,
όπου και ξεναγήθηκε στην ιστορία των σεισμογραφικών οργάνων από την πρώτη εγκατάσταση
σεισμογράφου στην Ελλάδα το 1893 μέχρι το σημερινό σύγχρονο πυκνό σεισμογραφικό δίκτυο. Η εξέλιξη των
σεισμογραφικών οργάνων πέραν της προαγωγής της σεισμολογικής έρευνας εξυπηρετεί και το στόχο της
άμεσης και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ενημέρωσης της Πολιτείας και του κοινού.

Μύθοι και παραδόσεις για τους
σεισμούς: Έγινε συλλογή μύθων
και παραδόσεων σχετικών με
σεισμούς από τη μυθολογία και τη
λαογραφία
διαφόρων
χωρών
(Ελλάδα, Μεξικό, Ρωσία, Κίνα,
Ιαπωνιά κά.).
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Προοπτικές: Ο βασικός στόχος της ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας έναντι του σεισμικού
φαινομένου είναι η κατανόηση της αναγκαιότητας εφαρμογής των μέτρων προστασίας προς την κατεύθυνση
της ελάττωσης των επιπτώσεων. Η δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι η διασύνδεση της
εκλαϊκευμένης σεισμολογικής έρευνας με έναν αριθμό μαθημάτων του αναλυτικού εκπαιδευτικού
προγράμματος που από μια πρώτη ματιά θεωρούνται ότι δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της Σεισμολογίας
και άρα η υπέρβαση στερεότυπων οριοθετήσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, το σφιχτό
χρονοδιάγραμμα κάθε σχολικού έτους επιβαρύνει το πρόγραμμα των μαθητών. Ωστόσο, η θεσμοθέτηση
πρακτικών εισάγοντας τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία εξειδικεύει και βελτιώνει την
υλοποίηση του στόχου, μέσω του κεντρίσματος του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών,
μαθητών και ερευνητών Το 5ετές πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ 2ου ΠΠΛΑ και του
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο για μια συνεχή βελτίωση της δράσης.
Συμμετέχοντες μαθητές (2013 - 2014): Από την Α’Λυκείου Ορφέας Θεοφίλης, Βάσια Καλογερά, Ορφέας
Παπαθανασίου, Τζεμιλέ Πρίφτη, Μινγκ-Λι Σούι. Από τη Β’ Λυκείου Ζωή Βέργου, Κατερίνα Βράκα, Αλεξία
∆ούκα, Αιμιλία – Μαρία Κήτινγκ, Ορέστης Μπίντας, Θωμάς Μπράτσης, Ιγκόρ Ντανιλούκ, Εντμόντ Οσμένα,
Νηρέας Παπαχρήστος, Γιάννης Ραβάνης, Ζωή Ριγκλέα.
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