
ΣΕΙΣΜΟΣ – ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Στόχος του Ομίλου «Εκπαιδεύοντας Μικρούς Διασώστες στις Φυσικές 

Καταστροφές» είναι η εκπαίδευση των παιδιών στην προφύλαξη και 

αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Οι συναντήσεις των μελών 

του Ομίλου αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον 

σχεδιασμό, στην πρόληψη και στη σωστή προετοιμασία για την 

αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών. 

Ένα από τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές/ 

μαθήτριες του Ομίλου είναι να  μάθουν να σχεδιάζουν, να ερμηνεύουν 

και να αξιολογούν ένα μοντέλο που θα τους οδηγεί στην καλύτερη 

κατανόηση ενός  φυσικού φαινομένου, στην αποφυγή των  κινδύνων και 

στον περιορισμό των καταστροφών, προσδιορίζοντας τις απειλές, τα 

ευάλωτα σημεία, τις ικανότητες και τους κινδύνους που αφορούν το 

άτομο και την κοινότητα. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας τα μέλη του Ομίλου ενημερώθηκαν 

για το φαινόμενο του σεισμού, το οποίο προσδίδει την πρώτη θέση στην 

Ελλάδα από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη και την έκτη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, για έννοιες σχετικές με το φαινόμενο του σεισμού 

(εστία, επίκεντρο, εστιακό βάθος, μέγεθος, κλίμακα Richter…), και 

έγιναν κάποια βήματα για την απόκτηση αντισεισμικής συνείδησης και 

συμπεριφοράς προτείνοντας μέτρα αυτοπροστασίας που μπορούν να 

ληφθούν προσεισμικά, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από τον σεισμό 

σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο.  

Τα μέλη του Ομίλου επιδόθηκαν στην κατασκευή μοντέλου προκειμένου 

να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο του σεισμού, να συγκρίνουν το 

μοντέλο τους με το φυσικό φαινόμενο το οποίο αναπαριστά, να 

αναστοχαστούν την πορεία που ακολούθησαν για να το δημιουργήσουν  

και να συνειδητοποιήσουν την προσφορά του μοντέλου τους στην 

κατανόηση του υπό μελέτη φαινομένου. 

 

 

 

 

 

 



Περιγραφή 

Στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν πώς γεννιέται ένας σεισμός και με 

τη βοήθεια των πολυμέσων https://www.youtube.com/watch?v=kU_nvXYhfjQ τα 

μέλη του Ομίλου μετά από συζήτηση αποφάσισαν να μοντελοποιήσουν 

τον σεισμό που δημιουργείται από τη σύγκλιση των λιθοσφαιρικών 

πλακών, όταν δηλαδή μια πλάκα γλιστρά κάτω από μια άλλη και λιώνει 

καθώς εισχωρεί στον μανδύα του εσωτερικού της γης. Ακόμη ήθελαν να 

αναδείξουν κάποιες από τις καταστροφές που προκαλεί ο σεισμός σε μια 

κατοικημένη περιοχή, τις ευπαθείς ομάδες και να τονίσουν  κάποια 

προληπτικά μέτρα. 

Για την κατασκευή του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν ανακυκλώσιμα 

υλικά (καπάκια, σύρματα, κομμάτια φελιζόλ, κομμάτια ξύλων, παλιά 

ελατήρια…), αφρός οικοδομής, πηλός, πλαστελίνη και καλαμάκια.  

 

Τι κάναμε 

Φτιάξαμε μια μεγάλη ξύλινη επιφάνεια, η οποία είναι η βάση του 

μοντέλου μας  και δύο πλαίσια για λιθοσφαιρικές πλάκες (εικ. 1).  

 

εικ. 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kU_nvXYhfjQ


Βάλαμε άξονες με ρόδες από πλαστικά καπάκια για να κινούνται 

ευκολότερα τα δύο πλαίσια (εικ. 2) και τα τοποθετήσαμε πάνω στη βάση 

(εικ. 3). 

 

εικ. 2 

 

εικ. 3 

Την επιφάνεια της γης την αναπαριστάναμε με άλλα δύο πλαίσια, τα 

οποία συνδέονται με ελατήρια με τις λιθοσφαιρικές πλάκες, ώστε να 

πάλλονται τη στιγμή του σεισμού (εικ. 4,5,6) 



 

εικ. 4 

 

εικ. 5 



 

Εικ. 6 

Στη συνέχεια φτιάξαμε οικοδομές που πληρούν τις προδιαγραφές κι 

αντέχουν σε σεισμικές δονήσεις κι άλλες που δεν τις πληρούν (εικ. 7). 

 

εικ. 7 

Φτιάξαμε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι, 

αυτοκίνητα, γέφυρα, πάρκο, ανεμογεννήτριες, κεραία κινητής 

τηλεφωνίας (εικ. 8), άνθρωποι που φαίνονται ενημερωμένοι για τους 



κινδύνους που διατρέχουν σε περίπτωση σεισμού κι άλλοι που είναι 

ανενημέρωτοι (εικ. 9). 

 

εικ. 8 

 

εικ. 9 

 

 

 



Γίνεται η σεισμική δόνηση!!! 

Οι λιθοσφαιρικές  πλάκες ήταν σταθεροποιημένες σε απόσταση  η  μια  

από  την  άλλη  και  ταυτόχρονα  συνδέονταν  μεταξύ  τους  με  

λαστιχάκια.  Όταν  τις  απελευθερώσαμε  κινήθηκε  η  μια  προς  το  

μέρος  της  άλλης.  Με  τη  σύγκλιση  και  την  εισχώρηση  της  μιας  

κάτω  από  την  άλλη  προκλήθηκε  σεισμική  δόνηση. 

Ο σεισμός προκάλεσε καταστροφές σε κτίρια που δεν είχαν 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες αντισεισμικής προστασίας, σε 

αυτοκινητόδρομο, στα δίκτυα ηλεκτρισμού και τηλεφωνίας (εικ. 10,11, 

12). 

 

Εικ. 10 



 

εικ. 11 

 

εικ. 12 

Ο  σεισμός προκάλεσε όμως προβλήματα και στις ευπαθείς ομάδες, που 

είναι όσοι ζουν σε ακατάλληλα κτίρια και όσοι δεν είναι 

προετοιμασμένοι για σεισμό ή δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να αντιδράσουν 

κατά τη διάρκεια ενός σεισμού και τι να κάνουν μετά από αυτόν (εικ. 13, 

14). 



 

εικ. 13 

 

 

εικ. 14  

 

 

 



Οι μαθητές  του  Ομίλου  εντόπισαν  τις  καταστροφές που  προκάλεσε  η  

σεισμική  δόνηση  και  διαπίστωσαν τη  σπουδαιότητα  της  ενημέρωσης  

και  της  λήψης  μέτρων  πρόληψης  στον  περιορισμό  των  

καταστροφικών  συνεπειών  από  μια  ισχυρή  σεισμική  δόνηση. 

Στο τέλος, όλα τα μέλη του Ομίλου φώναξαν το σύνθημα 

«Ενημερωμένος είμαι εγώ, δε φοβάμαι τον σεισμό!!!» (εικ.15) 

 

 


