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Συνοπτική περίληψη 

 

Σε αυτό το παραδοτέο καταγράφουμε και προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων 

σχετικά με τις τρεις διαστάσεις του SNAC, δηλαδή τα ανοικτά σχολεία, την 

υπευθυνότητα των πολιτών και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη 

σεισμολογία χρησιμοποιώντας το δίκτυο σεισμομέτρων SNAC και τα δεδομένα που 

συλλέγονται από αυτό. Έχει σχεδιαστεί ως ένα συνολικό πλαίσιο σε στάδια που 

αποτελείται από τρία αντίστοιχα και συμπληρωματικά στοιχεία. Προσφέρουμε τις 

τρεις ξεχωριστές ενότητες και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό ως πρακτικούς 

οδηγούς αναφοράς τόσο για τους εταίρους όσο και για τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγχειρίδια αυτοδιδασκαλίας ή για πρακτικά 

σεμινάρια κατάρτισης που θα οργανωθούν από τους εταίρους στην κάθε χώρα.  

Η πρώτη ενότητα κατάρτισης επικεντρώνεται στη συνολική προσέγγιση και τη 

διαδικασία "προς τα ανοικτά σχολεία". Μετά τον καθορισμό του οδικού χάρτη SNAC, 

ακολουθούν τα κύρια βήματα και οι απαραίτητες προετοιμασίες, η πρακτική 

καθοδήγηση και τα διαθέσιμα εργαλεία. Η ενότητα ενοποιεί τις κύριες πτυχές του 

«Οδικού Χάρτη Ανοιχτής Σχολικής Εκπαίδευσης» που αναπτύχθηκε στο πρώτο 

παραδοτέο του έργου. Προσφέρει τη γενική γνώση και κατανόηση των αλλαγών και 

πρακτικών που καθορίζουν ένα ανοιχτό σχολείο, πώς αυτές μπορούν να εισαχθούν, 

να διευκολυνθούν, να διευθετηθούν και να επιτευχθούν από τη σχολική διοίκηση. 

Η δεύτερη ενότητα έχει τίτλο "υπευθυνότητα των πολιτών" ή "υπεύθυνη ιθαγένεια", 

ελεύθερη απόδοση του όρου “responsible citizenship”, και περιλαμβάνει την έννοια 

της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας (ΥΕΚ) και πώς στην πράξη μπορεί να 

ενσωματωθεί στα σχολεία. Τα σχολεία στο SNAC είναι ή θα αποτελέσουν μέρος ενός 

σεισμολογικού σχολικού δικτύου και θα επιδιώξουν να γίνουν ανοιχτοί κόμβοι 

καινοτομίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης για την πολιτική προστασία 

και τη σεισμική δραστηριότητα για την τοπική τους κοινότητα. Έτσι, η ενεργός 

ενσωμάτωση των εννοιών και των δραστηριοτήτων της ΥΕΚ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία θα μπορούσε να καθιερωθεί από τους εκπαιδευτικούς σε διάφορα στάδια 

του έργου. Ο προτεινόμενος πρακτικός οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 

εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων για να διευκολύνει την κατανόηση 

της έννοιας της ΥΕΚ και να προτείνει τρόπους αποτελεσματικής συμμετοχής των 

πτυχών της στις εργασίες, στις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες των μαθητών. 

Η τρίτη ενότητα κατάρτισης ασχολείται με τα θέματα της σεισμολογίας και τον τρόπο 

χρήσης της πλατφόρμας των σεισμομέτρων και των δεδομένων του SNAC. Αυτή η 

ενότητα περιέχει μια συνοπτική επισκόπηση των βασικών γνώσεων σχετικά με τη 

σεισμολογία, έναν λεπτομερή οδηγό βήμα προς βήμα του εργαλείου για την πρόσβαση 

και την ανάλυση δεδομένων από το εγκατεστημένο δίκτυο σεισμομέτρων (π.χ. 
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εγκατάσταση του λογισμικού SWARM, πρόσβαση στο δίκτυο των σεισμομέτρων, 

προβολή δεδομένων από σεισμόμετρο, επιλογή κυματομορφής προς ανάλυση, 

εκτίμηση του μεγέθους ενός σεισμού, καθορισμός του επίκεντρου ενός σεισμού), 

ακολουθούμενη από ένα γενικό σχέδιο και κατάλογο των προτεινόμενων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους για μαθητές 

ηλικίας 10-18 ετών. 

Σε όλες τις ενότητες και όπου είναι δυνατόν, υιοθετούμε και προτείνουμε μια 

σταδιακή προσέγγιση, έτσι ώστε οι προτεινόμενες δραστηριότητες να μπορούν να 

λειτουργούν διαδοχικά ή να αντικαθίστανται. Αυτό δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στα 

σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να τις υιοθετήσουν και να τις προσαρμόσουν 

κατάλληλα στις περιστάσεις τους, να επιλέξουν να επικεντρωθούν περισσότερο σε 

μια πτυχή σε σχέση με άλλες ανάλογα με τις προτεραιότητες, τα ενδιαφέροντά τους, 

τις εμπειρίες τους ή τους τυπικούς περιορισμούς του προγράμματος σπουδών. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα ενθαρρυνθούν 

και θα υποστηριχθούν για να αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και προγράμματα εκμάθησης για να προκαλέσουν και να εμπλέξουν 

τον ενθουσιασμό, τη στάση και τη σκέψη των μαθητών τους. 

 

  



 

 10 

1. Εισαγωγή 

O κυριότερος σκοπός του προγράμματος School Networks Alert Citizens protection 

(SNAC) είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση των σχολείων για να γίνουν ανοικτοί 

κόμβοι καινοτομίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης για τους σεισμούς, 

ξεκινώντας από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές και έπειτα φτάνοντας στην 

κοινότητα και παραπέρα.    

Με βάση αυτό τον στόχο, το πρώτο παραδοτέο του προγράμματος ήταν ο «Οδικός 

Χάρτης Ανοικτής Σχολικής Εκπαίδευσης», στον οποίο παρουσιάζονται τα απαραίτητα 

βήματα που πρέπει να εφαρμόσουν τα σχολεία για να ανοιχτούν προς την τοπική τους 

κοινότητα, όντας επικεντρωμένα στην εκπαιδευτική σεισμολογία ως ένα παράδειγμα 

πρωτοποριακής προσέγγισης της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στα σχολεία.  

Τον «Οδικό Χάρτη Ανοικτής Σχολικής Εκπαίδευσης» ακολουθεί ένα περιεκτικό 

πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και διευθυντές. Αυτός είναι και ο σκοπός 

αυτού του παραδοτέου: να προσφέρει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και 

διευθυντές πρακτική γνώση, γνώση περιεχομένου και καθοδήγηση για το πώς να 

σχεδιάσουν και μετέπειτα να εφαρμόσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με το 

πρόγραμμα SNAC στο σχολείο τους, ώστε να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ανοικτής 

σχολικής εκπαίδευσης που διακατέχεται από τις βασικές αρχές της Υπεύθυνης 

Έρευνας και Καινοτομίας.   

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από τρεις ενότητες που 

αφορούν στις τρεις διαστάσεις του SNAC: ανοικτό σχολείο, υπεύθυνη πολιτότητα και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη σεισμολογία με τη χρήση των σεισμογράφων 

και σεισμικών δεδομένων του δικτύου του προγράμματος. Οι τρεις διακριτές ενότητες 

και το συνοδευτικό υλικό σχεδιάστηκαν ως πρακτικοί οδηγοί τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους συνέταιρους του προγράμματος. Έτσι, οι ενότητες 

αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως εγχειρίδια για τη διδασκαλία ή για τις 

επιμορφώσεις που θα διεξαχθούν στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  Το 

προσφερόμενο υλικό και εργαλεία μπορούν να συσχετιστούν με ένα ευρύ φάσμα 

θεματικών στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανολογίας και 

μαθηματικών, ανάλογα με τους στόχους και το ενδιαφέρον των σχολείων και 

εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό τον λόγο δεν προτείνεται ένα αμετάβλητο πρόγραμμα, αλλά 

υποστηρίζεται ένα δυναμικό μοντέλο που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες, 

εμπειρίες, ενδιαφέροντα και κουλτούρα του κάθε σχολείου.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ενότητα «Οδεύοντας προς το Ανοικτό 

Σχολείο», η οποία περιλαμβάνει την περιληπτική παρουσίαση του οδικού χάρτη του 

SNAC, βασικά στάδια προετοιμασίας, έναν πρακτικό οδηγό και σχετικά εργαλεία. Το 

τρίτο κεφάλαιο αποτελεί η ενότητα «Υπεύθυνη Πολιτότητα». Σε αυτό το κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το πλαίσιο Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας και ο τρόπος 

εισαγωγής του στα σχολεία και προτείνονται σχετικές δραστηριότητες. Το τέταρτο 
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κεφάλαιο αναφέρεται στη σεισμολογία και στη λειτουργία του σεισμογραφικού 

δικτύου του SNAC. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει βασικές γνώσεις για τη σεισμολογία, 

λεπτομερή οδηγό για την πρόσβαση και ανάλυση δεδομένων των εγκατεστημένων 

σεισμογράφων, καθώς και μια λίστα προτεινόμενων δραστηριοτήτων που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Τέλος, τα κύρια σημεία συνοψίζονται 

στο πέμπτο κεφάλαιο.  
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2. ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
2.1. Οδικός Χάρτης Ανοικτής Σχολικής Εκπαίδευσης 
 

Ο πρώτος και κυριότερος σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός οδηγού 

Ανοικτού Σχολείου. Αυτός ο οδηγός αναπτύχθηκε και μεταφράστηκε σε τέσσερις 

γλώσσες (Ελληνικά, Ιταλικά, Τούρκικα και Βουλγάρικα), ώστε να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στον Οδικό Χάρτη 

Ανοικτής Σχολικής Εκπαίδευσης προτείνονται προσεγγίσεις της εφαρμογής του 

Ανοικτού Σχολείου και περιγράφονται τα απαραίτητα βήματα γιια να γίνουν τα 

σχολεία κόμβοι υπεύθυνης καινοτομίας.  Αυτοί οι κόμβοι θα έχουν τη δυνατότητα να 

φέρουν μαζί φορείς, οικογένειες, επαγγελματίες και την ευρύτερη κοινότητα με στόχο 

την παραγωγή ιδεών και λύσεων σε κοινωνικο-επιστημονικά θέματα και προκλήσεις 

στα σχολεία (UNICEF, 2015, Sotiriou et al. 2017). Επιπρόσθετα, ο οδηγός 

επικεντρώνεται σε συγκεκριμένο παράδειγμα της εκπαιδευτικής σεισμολογίας για 

υποστήριξη των εφαρμογών στα σχολεία ως μια καινοτόμα προσέγγιση της 

εισαγωγής της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (ΥΕΚ) σε σχολικό πλαίσιο. Το 

πρόγραμμα SNAC ανάπτυξε τον Οδικό Χάρτη ως σημείο αναφοράς που μπορούν να 

εφαρμόσουν τα σχολεία βήμα προς βήμα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

2.2. Βασικά στάδια προετοιμασίας στο σχολείο σας 

 

Η εισαγωγή της καινοτομίας στα σχολεία, ειδικότερα η  εισαγωγή της Ανοικτής Σχολικής 

Εκπαίδευσης  στο σχολικό περιβάλλον απαιτεί συστηματικό σχεδιασμό και υλοποίηση 

διαδικασιών.  

Το πρόγραμμα SNAC, κτίζοντας πάνω στην έννοια της Ανοικτής Σχολικής, στοχεύει να:  

• διαμορφώσει σχολεία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου σε κέντρα καινοτομίας, 

εκπαίδευσης και πληροφόρησης για τους σεισμούς και την πολιτική προστασίας, 

μέσα από τη συνεργασία με τοπικές αρχές, υπηρεσίες προστασίας των πολιτών, 

τοπικές επιχειρήσεις, κέντρα έρευνας και επιστήμης και άλλους φορείς  

• εμπλέξει τους μαθητές σε projects που σχετίζονται με την καθημερινότητα και να 

προτείνει καινοτόμες λύσεις για τοπικές συνθήκες, μέσα επίλυση προβλημάτων, 

μελέτη καταστάσεων και συμμετοχή σε σημαντικές και ενθαρρυντικές 

διερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν στους σεισμούς. 

Το πρόγραμμα SNAC προωθεί την Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση και καινοτομία στα 

σχολεία και την κοινωνία. Προωθεί επίσης την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων των 
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μαθητών οι οποίοι αναπτύσσουν δικά τους σχέδια εργασίας και δραστηριότητες οι οποίες 

εξυπηρετούν την κοινωνία και παρουσιάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις της μάθησης, οι 

οποίες υποστηρίζουν ταυτόχρονα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα από τη 

συνεργασία, τη δικτύωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.  

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, δημιουργήθηκε ένας οδικός χάρτης για 

υποστήριξη της ανάπτυξης της καινοτομίας στα σχολεία που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα. Ο οδικός χάρτης αποτελείται από έξι βήματα τα οποία μπορεί να 

ακολουθήσει ένα σχολείο για να γίνει ένα Ανοικτό Σχολείο καινοτομίας. 

Στο Σχήμα 9 παρουσιάζεται ένα μοντέλο για τη δημιουργία Πολιτισμού Ανοικτού 

Σχολείου που αποτελείται από τα πιο κάτω βήματα: 

Βήμα 1: Δημιουργία Επιτροπής Μετασχηματισμού και Ομάδων Εργασίας 

Βήμα 2: Οργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικής ανάπτυξης για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

Βήμα 3: Ανάπτυξη αποτελεσματικών διασυνδέσεων με φορείς και άλλα σχολεία 

Βήμα 4: Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί τις βασικές διαστάσεις της ΥΕΚ 

Βήμα 5: Αξιολόγηση για τη διασφάλιση της ποιότητας 

Βήμα 6: Αναστοχασμός και κοινωποίηση καλών πρακτικών χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά μέσα 

Αυτά τα βήματα αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στη 

δημιουργία Πολιτισμού Ανοικτού Σχολείου στο σχολείο τους. Πολλά από αυτά τα 

βήματα σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η δημιουργία Επιτροπής 

Μετασχηματισμού και υπο-ομάδων εργασίας συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες 

που εφαρμόζονται στο σχολείο. Για παράδειγμα, η Ομάδα Εργασίας για Σεμινάρια 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης (βήμα 1) θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των 

σχετικών σεμιναρίων (βήμα 2). 

Αφού το κάθε βήμα επηρεάζει το άλλο θετικά ή αρνητικά, είναι πολύ σημαντικό να 

αναπτυχθεί υψηλού επιπέδου συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού. Για 

αυτό το λόγο, η Επιτροπή Μετασχηματισμού πρέπει να επιδείξει αποτελεσματική ηγεσία, 

η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα και από την εμπλοκή συμβούλων από διάφορους 

φορείς.  

Πιο κάτω περιγράφονται τα βήματα από τα οποία αποτελείται το μοντέλο. 
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Εικόνα 1. Μοντέλο Ανοικτής Σχολικής Εκπαίδευσης του προγράμματος SNAC 

 

Βήμα 1: Δημιουργία Επιτροπής Μετασχηματισμού και Ομάδων Εργασίας 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αποτελεσματική μετατροπή ενός 

σχολείου σε Ανοικτό Σχολείο είναι η δημιουργία μιας Επιτροπής Μετασχηματισμού. 

Αυτή η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη να παίρνει σχετικές αποφάσεις. Ο διευθυντής ή 

κάποιος βοηθός διευθυντή του σχολείου μπορεί να γίνει ο πρόεδρος αυτής τα 

Επιτροπής. Προτείνεται επίσης η εμπλοκή τουλάχιστον τριών εκπαιδευτικών 

Φυσικών Επιστημών, αφού το πρόγραμμα συνδέεται περισσότερο με αυτά τα 

γνωστικά αντικείμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές 

τον μήνα για έλεγχο της προόδου που επιτεύχθηκε. Κατά τη διάρκεια αυτών των 

συνεδριάσεων μπορεί να γίνεται συζήτηση για εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα 

που παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο εφαρμογής. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει με τη δημιουργία μικρότερων Ομάδων Εργασίας με 
διαφορετικούς ρόλους:  
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• Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση:  

Αυτή η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την επεξήγηση εννοιών και διαδικασιών που 
σχετίζονται με την Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια 
των συναντήσεων στο σχολείο.  
 

• Ομάδα Εργασίας για τη Διδασκαλία και Μάθηση:  

Αυτή η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την προώθηση υπαρχόντων δραστηριοτήτων που 
βασίζονται στην ΥΕΚ που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της ΕΕ. 
Επιπρόσθετα, αυτή η ομάδα θα ενθαρρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές να 
δημιουργήσουν δραστηριότητες και προγράμματα που βασίζονται στη διερώτηση και 
εμπλέκουν διάφορους φορείς για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων (για 
παράδειγμα: σεισμοί και η επιπτώσεις τους σε διάφορα κτίρια).  

• Ομάδα Εργασίας για Σεμινάρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης:  

Αυτή η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των απαραίτητων επιμορφώσεων 
για την αποτελεσματική εφαρμογή της Ανοικτής Σχολικής Εκπαίδευσης στο σχολείο. Η 
ομάδα μπορεί να οργανώσει εργαστήρια/σεμινάρια με την εμπλοκή άλλων σχολείων 
ή/και φορέων, εφαρμόζοντας έτσι ταυτόχρονα ένα από τα βασικά στοιχεία του 
προγράμματος.  

• Ομάδα Εργασίας για τη Δημιουργία Συνεργασιών:  

Αυτή η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία διασυνδέσεων με φορείς και άλλα 
σχολεία.  

• Ομάδα Εργασίας για τη Σχολική Αξιολόγηση:  

Αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των διαφόρων εφαρμογών με τη χρήση 
κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων. 
 

Βήμα 2: Οργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικής ανάπτυξης για το 

εκπαιδευτικό προσωπικό  

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Ανοικτού Σχολείου στο σχολικό περιβάλλον, είναι 

αναγκαία η διοργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικής ανάπτυξης για τους 

εκπαιδευτικούς. Τα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες 

εκπαίδευσης, πρακτικής και ανατροφοδότησης με μετέπειτα υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των εφαρμογών τους. 

Τα σεμινάρια μπορούν να έχουν την ακόλουθη μορφή: 

- Παρακολούθηση σεμιναρίων/μαθημάτων 

- Διαδικτυακά σεμινάρια 

- Συνέδρια στα οποία μπορούν να παρουσιάσουν εκπαιδευτικοί ή/και ερευνητές την 

έρευνά τους ή να συζητήσουν σχετικά θέματα 

- Επίσημο πρόγραμμα (π.χ. πρόγραμμα σπουδών) 

- Παρατήρηση των δραστηριοτήτων άλλων σχολείων 
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- Παρατήρηση των δραστηριοτήτων διαφόρων φορέων (π.χ. μη κυβερνητικών 

οργανισμών) 

- Ετερο-αξιολόγηση ή/και αυτό-αξιολόγηση και καθοδήγηση από συναδέλφους 

-Συμμετοχή σε κοινότητες εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την επαγγελματική 

ανάπτυξη 

- Ενημέρωση με βάση σχετική βιβλιογραφία 

Είναι υπευθυνότητα της σχετικής Ομάδας Εργασίας να οργανώσει αυτά τα σεμινάρια, 

μέσα και από τη συνεργασία με άλλες Ομάδες.. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος SNAC, μετά την ανάπτυξη των σχετικών 

παραδοτέων και εγχειριδίων, θα οργανωθούν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες σχετικές 

επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιμορφώσεων, θα γίνει 

εισαγωγή και πρακτική εφαρμογή δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν για τους σκοπούς 

του προγράμματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν γνώσεις για 

τον τρόπο λειτουργίας των σεισμογράφων και σχετικών λογισμικών για τη συλλογή και 

ανάλυση δεδομένων. 

 

Βήμα 3: Ανάπτυξη αποτελεσματικών διασυνδέσεων με φορείς και άλλα 

σχολεία 

Η επιτυχία και βιωσιμότητα αυτής της καινοτομίας στο σχολείο σχετίζεται άμεσα με 

την ανάπτυξη διασυνδέσεων με φορείς της κοινότητας που θα επιτρέψουν στη 

διοίκηση του σχολείου να βελτιώσει τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης που 

εφαρμόζεται στο σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν συνεργασίες με 

φορείς, ούτως ώστε να υπάρξει ενεργή εμπλοκή και υποστήριξη κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων του σχολείου όταν είναι αναγκαία. Αυτή η υποστήριξη όχι μόνο θα 

κινητοποιήσει τους μαθητές και θα αυξήσει το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη, 

αλλά θα βελτιώσει την επίδοση τους.  

Η Ομάδα Εργασίας για τη Δημιουργία Συνεργασιών είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία 

αποτελεσματικών διασυνδέσεων με φορείς. Η εμπλοκή φορέων στη μάθηση και 

διδασκαλία επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό να παίρνει σημαντικές 

αποφάσεις για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στο σχολείο. Η 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και φορέων μπορεί 

να υποστηρίξει επίσης τη μαθησιακή διαδικασία. 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, προτείνεται η εφαρμογή των Πέντε 

Σταδίων Εμπλοκής Φορέων (Five Stage Stakeholder Engagement Framework) (Krick et al, 

2005), το οποίο παρουσιάζεται στην Εικ.2:  
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Εικόνα 1. Θεωρητικό Πλαίσιο Εμπλοκής Φορέων (Kricks et al., 2005) 

Υπάρχουν πέντε στάδια και τρία βασικά στοιχεία (απόκριση, σημαντικότητα και 

πληρότητα).Τα πέντε στάδια περιγράφονται πιο κάτω:  

Το πρώτο στάδιο ονομάζεται Σκέψου Στρατηγικά (Think Strategically). Σε αυτό το 

στάδιο τίθενται προτεραιότητες για εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών 

και φορέων προς ένα κοινό στόχο. Έτσι, θα πρέπει να συζητηθεί με ποιους φορείς θα 

υπάρξει επικοινωνία και με ποιο τρόπο. 

Το δεύτερο στάδιο ονομάζεται Ανάλυση και Προγραμματισμός (“Analyzing and 

planning”). Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως την 

ανάλυση και τον προγραμματισμό για την επικοινωνία με φορείς, για το πώς μπορούν 

να εμπλακούν οι μαθητές στη διαδικασία και να συνεργαστούν με φορείς, καθώς και 

για την αποτελεσματική οργάνωση αυτής της διαδικασίας στο σχολείο. 
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Το τρίτο και πιο σημαντικό στάδιο είναι η Ενίσχυση της Δυνατότητας Εμπλοκής 

(Strengthen Engagement capacities). Είναι σημαντικό να εντοπιστούν διάφοροι 

τρόποι ενεργούς εμπλοκής φορέων στη διαδικασία. Για επίτευξη αυτού του σκοπού, 

χρειάζεται να προσδιοριστεί εκ των προτέρων η δραστηριότητα/ρόλος του κάθε 

φορέα και να συζητηθούν πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να πειστούν αυτοί 

οι φορείς για το όφελος που θα έχει η συμμετοχή τους στην κοινότητα. 

Το τέταρτο στάδιο ονομάζεται Προγραμματισμός της Διαδικασίας και Εμπλοκή 

(Designing the process & Engaging). Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να εντοπιστούν οι 

πιο αποτελεσματικοί τρόποι ενεργούς εμπλοκής και να οργανωθούν οι 

δραστηριότητες/διαδικασίες που θα εφαρμοστούν. Οι φορείς που ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν θα είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν στη διαδικασία. Σε αυτό το στάδιο θα 

επικοινωνήσετε με τους φορείς που εντοπίσατε για να τους ενημερώσετε για το 

πρόγραμμα και τον ρόλο που μπορούν να έχουν. Στηριχθείτε σε κοινά σημεία μεταξύ 

των δικών σας στόχων και των δικών τους προσδοκιών. Λάβετε υπόψη σας τη 

δυναμική πτυχή αυτής της συνεργασίας· καθώς το πρόγραμμα αρχίζει να 

διαμορφώνεται, ο τρόπος συνεργασίας σας με τους φορείς μπορεί να αλλάξει. Άρα, 

μπορεί να υπάρξει ανάγκη προσαρμογών και εξερεύνησης νέων τρόπων 

αποτελεσματικής επικοινωνίας και εμπλοκής. Μπορείτε να συνεργαστείτε με κάποιο 

φορέα για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος. Θα πρέπει να είστε δεκτικοί σε προτάσεις και διορθωτική 

ανατροφοδότηση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας που μπορείτε να 

εφαρμόσετε με τους φορείς: διαδικτυακή επικοινωνία, επισκέψεις, μέσω τηλεφώνου 

και emails κ.λπ. 

Το τελικό στάδιο είναι η Δράση, Αξιολόγηση και Αναφορά (Act, Review and Report). 

Σε αυτό το στάδιο αξιολογείται η εμπλοκή των φορέων και γίνεται συζήτηση για 

μετέπειτα σχέδια. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά/παρουσίαση κάποιων 

αποτελεσμάτων, όπως για παράδειγμα πώς ήταν η συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών, μαθητών και φορέων, τι προβλήματα προέκυψαν και ποιοι τρόποι 

εμπλοκής ήταν πιο αποτελεσματικοί. Οι εμπειρίες που απόκτησε το εκπαιδευτικό 

προσωπικό θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ενός νέου πιο αποτελεσματικού κύκλου 

συνεργασίας.  

Το μοντέλο που περιεγράφηκε πιο πάνω, μπορεί να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει 

το εκπαιδευτικό προσωπικό στη δημιουργία αποτελεσματικών διασυνδέσεων με 

φορείς, μέσα από την οργάνωση των απαραίτητων διαδικασιών από την ανάλογη 

Ομάδα Εργασίας. 

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SNAC θα γίνουν κόμβοι Ανοικτής 

Σχολικής Εκπαίδευσης καινοτομίας και ενημέρωσης για την προστασία πολιτών και 

τη σεισμική δραστηριότητα για την κοινότητά τους. Κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος Schools Study Earthquakes (SSE) αναπτύχθηκε ένα σχολικό σεισμικό 

δίκτυο το οποίο επεκτείνεται συνεχώς. Έτσι, τα σχολεία του SNAC θα αποτελέσουν 
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μέρος αυτού του δικτύου και μέσω της νέας πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί στο 

πλαίσιο του προγράμματος, η επικοινωνία μεταξύ σχολείων θα ενδυναμωθεί. 

 

Βήμα 4: Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί τις βασικές διαστάσεις 

της ΥΕΚ  

Μέσα από την ενσωμάτωση της ΥΕΚ στην εκπαίδευση οι μαθητές αναπτύσσουν τις 

δεξιότητές τους και επιστημονικό εγγραμματισμό, χαρακτηριστικά απαραίτητα για 

επαγγέλματα σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες. Επιπλέον, οι μαθητές κατανοούν τη 

σχέση μεταξύ επιστήμης, καινοτομίας και κοινωνίας, η οποία είναι απαραίτητη για τη 

λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την κοινωνία.  

Για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των διαστάσεων της ΥΕΚ στην εκπαίδευση, ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή δραστηριοτήτων διερώτησης και εκμάθησης με βάση σχέδια 

εργασίας είναι απαραίτητη. Μια βασική φάση και στις δύο προσεγγίσεις είναι η συζήτηση. 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εμπλέξουν κάποιες διαστάσεις της ΥΕΚ στα 

μαθήματά τους μπορούν να το κάνουν άμεσα κατά τη διάρκεια της φάσης της συζήτησης, 

όπου οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους και μπορούν να συμμετέχουν σε 

συζητήσεις με επιστήμονες, πολίτες, εκπαιδευτικούς κ.λπ. Μπορεί να συζητηθούν 

κοινωνικο-επιστημονικά θέματα, δεοντολογικά θέματα ή θέματα βιωσιμότητας. Φυσικά, 

οι μαθητές για να επικοινωνούν αποτελεσματικά θα πρέπει επίσης να αναστοχάζονται 

για τον τρόπο εργασίας τους σε σχέση με την αξία, σχετικότητα, επιπτώσεις και 

δεοντολογία της έρευνάς τους. 

 

Βήμα 5: Αξιολόγηση για τη διασφάλιση της ποιότητας 

Για αξιολόγηση του προγράμματος και διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, θα 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και γενικότερα το αντίκτυπο του προγράμματος στη 

βάση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών σε τρία επίπεδα: μαθητές, εκπαιδευτικοί και 

σχολεία. Θα χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία και μέθοδοι (π.χ. ερωτηματολόγια, 

συνεντεύξεις, αξιολόγηση μαθησιακών προϊόντων) για αποτελεσματική αξιολόγηση 

του προγράμματος. Όλα τα εργαλεία και οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 

περιγράφονται στο Output 4: Evaluation Methodology, Analysis of Results.  

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα προς την επίτευξη της Ανοικτής Σχολικής 

Εκπαίδευσης είναι η συνεχής αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας, για να καταστεί 

εμφανές κατά πόσον το σχολείο την εφαρμόζει αποτελεσματικά. Υπάρχουν πολλές 

μέθοδοι αξιολόγησης, αλλά προτείνουμε τη χρήση του Εργαλείου Αυτό-

αναστοχασμού του OSOS. Αυτό το εργαλείο θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε την 

τρέχουσα κατάσταση του σχολείου και θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

για να επιλέξετε την κατάλληλη στρατηγική για τις επερχόμενες σας δραστηριότητες. 
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Βήμα 6: Αναστοχασμός και κοινοποίηση καλών πρακτικών χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά μέσα  

Με την εφαρμογή των προηγούμενων σταδίων, αναμένεται ότι o Πολιτισμός Ανοικτού 

Σχολείου θα αρχίσει να διαμορφώνεται στο σχολείο. Το σχολείο φτάνει σε αυτό το 

στάδιο με τη βοήθεια και υποστήριξη από τις Ομάδες Εργασίας οι οποίες εργάστηκαν 

και συνεργάστηκαν αποτελεσματικά με φορείς. 

Αναμένεται να παρατηρηθεί ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας αλλαγή στις 

διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές 

διεξάγουν σχέδια εργασίας με φορείς για προβλήματα που παρατηρούνται στην 

κοινωνία. Συζητούν τα δεδομένα που συνέλεξαν και τα παρουσιάζουν σε άλλους.  

Το σχολείο κάνει αναφορά σε αυτές τις μελέτες και αναπτύσσει καλές πρακτικές τις 

οποίες κοινοποιεί στην κοινότητα χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα επικοινωνίας, 

παραδείγματα των οποίων παρουσιάζονται πιο κάτω. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

εντοπιστούν επαρκείς μηχανισμοί και τρόποι αξιολόγησης ψηφιακού περιεχομένου, 

ειδικά για την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Pavlova, 

2017).  

Αυτά τα διαφορετικά μέσα επικοινωνίας μπορεί να είναι:  

• Συναντήσεις, βιντεοκλήσεις: τα αποτελέσματα του προγράμματος μπορούν να 

κοινοποιηθούν σε σχετικά συνέδρια.  

• Εκδηλώσεις: Τα σχολεία μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες κοινωνικές 

εκδηλώσεις. Είναι σημαντικό να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε κοινό.  

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές κοινότητες: Εφαρμογές 

κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά εργαλεία έχουν σημαντικό ρόλο στην 

επικοινωνία, κοινοποίηση και ανάπτυξη περιεχομένου. Επιταχύνουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών. Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι η 

ιστοσελίδα του σχολείου, το Facebook, Instagram και Twitter.  

• Δημιουργία αναφορών: Μπορούν να αναπτυχθούν και να κοινοποιηθούν 

σχολικές αναφορές/βιβλιάρια με το Υπουργείο Παιδείας ως παράδειγμα 

καινοτόμου σχεδίου εργασίας. Μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε σχολεία 

που επιθυμούν να ακολουθήσουν παρόμοιες διαδικασίες.  

• Δημοσιεύσεις: Οι καλύτερες πρακτικές από την Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση 

που εφαρμόστηκε στο σχολείο μπορούν να δημοσιευτούν σε βιβλία, 

επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες και περιοδικά.  

• Μετάδοση: Τα σχέδια εργασίας των μαθητών μπορούν να κοινοποιηθούν με 

ηχητικά αρχεία και βίντεο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, podcasts, στην 

τηλεόραση και streaming βίντεο.  

• Μηνύματα: Ανταλλαγή πληροφοριών μέσω email μεταξύ ατόμων και ομάδων.  

• Έντυπο υλικό: Μπορούν να δημιουργηθούν αφίσες όπου παρουσιάζεται η 

πορεία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος.  
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2.3. Πρακτικός οδηγός και σχετικά εργαλεία 

 

Για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση της έννοιας της ανοικτής σχολικής εκπαίδευσης 

μεταξύ των σχολείων και των εκπαιδευτικών, το έργο SNAC σκοπεύει να 

χρησιμοποιήσει υπάρχοντα εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με 

αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Αυτά είναι εργαλεία που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη και υποστήριξη κοινοτήτων σχολείων και εκπαιδευτικών, στον σχεδιασμό 

και στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου, στον αυτο-αναστοχασμό και στην 

υποστήριξη της αξιολόγησης. Στα επόμενα υποκεφάλαια περιγράφεται η πλατφόρμα 

και τα σχετικά εργαλεία και έπειτα παρουσιάζεται ένας βήμα-προς-βήμα οδηγός για 

την εγγραφή στην κοινοτική πύλη του προγράμματος SNAC. 

 

Κοινοτική πύλη 

Το έργο SNAC έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει η διαδικτυακή 

πύλη Open Space Discovery Space (ODS) (http://portal.opendiscoveryspace.eu/), η οποία 

είναι το κύριο αποτέλεσμα της μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που 

χρηματοδοτείθηκε από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Πολιτικής CIP της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Athanasiades et al., 2014). Η πύλη ODS χρησιμοποιείται σήμερα από 5000 

Ευρωπαϊκά Σχολεία από 20 ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Οι υπηρεσίες ODS ενισχύθηκαν 

περαιτέρω και επεκτάθηκαν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Inspiring Science 

Education (ISE) και Open School for Open Societies (OSOS), οι αντίστοιχες 

αλληλοσυνδεόμενες τους πύλες βρίσκονται στο  

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/ise και στο  

https://portal.opendiscovery space.eu/en/osos. 

Η πύλη προσφέρει διάφορα χαρακτηριστικά και λειτουργίες για ένα σχολείο και τους 

εκπαιδευτικούς του για να δημιουργούν και να διαχειρίζονται κοινότητες, να 

μοιράζονται πόρους, να δημιουργούν και να επεξεργάζονται σχέδια μαθήματος κλπ. 

Εν συντομία, κάποιος μπορεί να: α. Δημιουργήσει προσωπικό προφίλ, β. Δημιουργήσει 

κοινότητα, γ. Δημιουργήσει υποκοινότητες μέσα σε μια κοινότητα, δ. Γίνει μέλος μιας 

κοινότητας, στ. Μοιραστεί πόρους στην κοινότητα. Η πύλη προσφέρει επίσης ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου με το οποίο μπορεί κανείς να 

δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να δημοσιεύσει/μοιραστεί σχέδια μαθημάτων ή 

εκπαιδευτικών εργασιών. Για καθεμία από αυτές τις λειτουργίες υπάρχουν ήδη 

λεπτομερή εγχειρίδια που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies. 
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Εικόνα 2. Απεικόνιση των διαφορετικών θέσεων στη διαδικτυακή πύλη όπου βρίσκονται τα 
σχέδια εργασιών που δημιούργησε ένας χρήστης ή μοιράστηκε με άλλα μέλη. 

 

Πώς να εγγραφείτε στην κοινότητα  

Πιο κάτω παρουσιάζεται βήμα προς βήμα ο τρόπος εγγραφής στην κοινοτική πύλη 

του προγράμματος SNAC. 

Βήμα 1: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-communities (βλ. εικ.4 πιο κάτω). 

Βήμα 2: Στο πεδίο “Title”, γράψτε “Schools Study Earthquakes” ή απλά “Earthquakes” 

και έπειτα πατήστε την επιλογή “Search”. Στην κοινοτική The community to join will 

appear as shown in Fig.5. 

Bήμα 3: Πατήστε “Register” για να εγγραφείτε στην κοινότητα. Για να το κάνετε αυτό 

θα πρέπει να συμπληρώσετε τη διαδικτυακή φόρμα που παρουσιάζεται και στην 

εικόνα 6 και έπειτα να πατήσετε “Create new account”. 

Θα ενημερωθείτε μέσω email ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας και θα 

μπορέσετε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα.  

Λεπτομερείς οδηγοί για τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  

http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies 

 
 

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-communities
http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies
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Εικόνα 3. Απεικόνιση της ιστοσελίδας για εντοπισμό κοινοτήτων.  

 
Εικόνα 4. Απεικόνιση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης στην πλατφόρμα. 
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Εικόνα 5. Απεικόνιση της σελίδας εγγραφής.  

 

 

 

Εικόνα 6. Λεπτομερείς οδηγοί για τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά της πύλης, οι 

οποίοι είναι προσβάσιμοι στον σύνδεσμο 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies 

 

 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies
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Εργαλείο εκπαιδευτικού σχεδιασμού και δημιουργίας περιεχομένου  

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου SNAC είναι η πραγματοποίηση της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης, παρέχοντας στους μαθητές ευκαιρίες να 

διερευνήσουν και να αποκτήσουν γνώσεις ανεξάρτητα και συνεργατικά. Η ανάπτυξη 

αποτελεσματικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού απαιτείται προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί το δυναμικό των μαθητών. Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν 

συμμετέχουν ενεργά, όταν αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους, τους 

εκπαιδευτικούς και τους ανάλογους εκπαιδευτικούς πόρους, όταν έχουν ευκαιρίες να 

εφαρμόσουν αυτή τη γνώση. Επομένως, ο επιτυχημένος σχεδιασμός πρέπει να 

διασφαλίσει ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ενεργό, διαδραστικό 

και συνεργατικό ρόλο στις εργασίες τους. Η πύλη παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα 

σύνολο λειτουργιών και ένα ολοκληρωμένο και καλά δομημένο εργαλείο που τους 

επιτρέπει να γίνουν εύκολα σχεδιαστές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το εργαλείο 

περιλαμβάνει δύο διαφορετικά περιβάλλοντα συγγραφής και δημιουργίας 

περιεχομένου: ένα για τους εκπαιδευτικούς και ένα άλλο για τους μαθητές.  

Στο περιβάλλον των εκπαιδευτικών, κάθε εκπαιδευτικός μέλος της κοινότητας είναι 

σε θέση να προσωποποιήσει υπάρχοντες πόρους στο διαδίκτυο και να τις μοιραστεί 

με άλλα μέλη της κοινότητας. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί καθοδηγείται 

από μια ροή βημάτων όπως απεικονίζεται στην Εικ.8. 

 

Εικόνα 7. Σχηματικό διάγραμμα με την ακολουθία των βημάτων που ακολουθεί ένας 
εκπαιδευτικός για να δημιουργήσει ένα σχέδιο εργασίας. 

Η διαδικασία αποτελείται από επτά διακριτά βήματα τα οποία έχουν ως εξής: 1. 

Επίσκεψη / είσοδος στην πύλη, 2. Επιλογή σχολείου, 3. Επίσκεψη σε μια κοινότητα, 4. 

Επιλογή για δημιουργία νέας εργασίας, 5. Εισαγωγή βασικών πληροφοριών, 6. 

Επεξεργασία οδηγιών σε κάθε φάση, 7. Μοιραστείτε τον τελικό σύνδεσμο με τους 

μαθητές. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το πλαίσιο επεξεργασίας όπου ένας 

εκπαιδευτικός μπορεί να επεξεργαστεί τις οδηγίες για τους μαθητές για κάθε φάση 

της προτεινόμενης εργασίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας ενός νέου σχεδίου εργασίας, για 

την αποτελεσματικότητα και την ευκολία, υπάρχουν αρκετές θέσεις στην πύλη όπου 

μπορεί να το βρει ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με την κατάστασή του ως 

«αρχικό»("draft") ή «τελικό» ("final"). Τα σχέδια εργασιών παρουσιάζονται μόνο 

κάτω από το προφίλ του δημιουργού, τα τελευταία βρίσκονται ταυτόχρονα σε 

πολλαπλές σελίδες, δηλαδή κάτω από τη σελίδα του προφίλ του χρήστη, στη σελίδα 

των σχεδίων εργασιών της κοινότητας όπου δημιουργήθηκε, στη σελίδα του σχολείου 

του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο εκπαιδευτικός και στη συνολική σελίδα της πύλης 
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όπου παρουσιάζονται όλα τα τελικά σχέδια εργασιών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν 

εύκολα να μοιραστούν, να αναζητηθούν και να βρεθούν σε πολλαπλά επίπεδα. 

 

 

Εικόνα 8. Το πρόγραμμα SNAC θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του OSOS για να 

προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν σχέδια εργασίας που ακολουθούν 

μια απλή διαδικασία τεσσάρων σταδίων.  

 

 

Εικόνα 9. Απεικόνιση του περιβάλλοντος δημιουργίας περιεχομένου για τον εκπαιδευτικό 

όπου μπορεί να συντάξει τις οδηγίες για τους μαθητές και για κάθε βήμα/φάση της 

ανάπτυξης ενός σχεδίου εργασίας.  
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Με τη χρήση του κοινού συνδέσμου για το σχέδιο εργασίας που δημιούργησε ο 

εκπαιδευτικός, οι μαθητές με ανώνυμα ψευδώνυμα και κωδικό πρόσβασης που τους 

παρέχει μόνο ο εκπαιδευτικός θα είναι επίσης δημιουργοί εργασιών και 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα αντανακλούν τις πραγματικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των σχολικών τους τάξεων και των κοινοτήτων τους. Οι μαθητές καλούνται 

να εντοπίσουν και να διαισθανούν τα προβλήματα της κοινότητας (Feel), να 

επινοήσουν και θα αναπτύξουν δημιουργικές λύσεις που θα μπορούν να 

αναπαραχθούν εύκολα (Imagine), να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους (Create) και 

τέλος να μοιραστούν τις ιστορίες τους με άλλα σχολεία της κοινότητας (Share) 

ακολουθώντας τη διαδικασία του μοντέλου DFC που υιοθετήσαμε (βλ. διαγράμματα 

9, 10 και 11).  

 

Εικόνα 10. Σχηματικό διάγραμμα με την ακολουθία των βημάτων που ακολουθεί ένας 

μαθητής για να αναπτύξει ένα σχέδιο εργασίας. 

 

Τα προαναφερθέντα εργαλεία στοχεύουν στην οικοδόμηση, ανάπτυξη και στήριξη 

της κοινότητας, στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη δημιουργία, συγγραφή, 

παράδοση και ανταλλαγή εκπαιδευτικού περιεχομένου. Έτσι, αναμένεται ότι θα 

υποστηρίξουν τη διάδοση των δραστηριοτήτων και της προσέγγισης του 

προγράμματος SNAC σε όλο το σχολικό δίκτυο και παρακάτω.  

 

 

 

  



 

 28 

3. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

 

3.1. Το πλαίσιο Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας 

Η Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (ΥΕΚ) είναι μια από τις έννοιες που κυριαρχούν 

στο πρόγραμμα Horizon 2020, αφού θεωρείται ένας τρόπος αντιμετώπισης και 

διαχείρισης των κυριότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία, 

όπως αυτές διατυπώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΥΕΚ στοχεύει στη 

διασύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με τις Ευρωπαϊκές κοινωνικές ανάγκες, αξίες 

και προσδοκίες μέσω της ενεργής εμπλοκής κοινωνικών φορέων σε όλες τις 

διαδικασίες της έρευνας και καινοτομίας. Η ΥΕΚ περιλαμβάνει έξι διαστάσεις 

(δημόσια συμμετοχή, ισότητα των φύλων, διδασκαλία Φυσικών Επιστημών, 

δεοντολογία, ανοικτή πρόσβαση) και μπορεί να μεταφραστεί σε τρεις βασικές 

δεξιότητες: αναστοχασμός, επικοινωνία και συζήτηση. Περισσότερες πληροφορίες 

για την ΥΕΚ μπορείτε να βρείτε στο πρώτο παραδοτέο του προγράμματος.   

 

3.2. ΥΕΚ στα σχολεία 

 

Η προετοιμασία των πολιτών του αύριο μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και 

γνώσεων απαραίτητων για τη διαχείριση των προκλήσεων της σύγχρονης κοινωνίας 

είναι ζωτικής σημασίας για την εκπαίδευση. Έτσι, είναι σημαντική η εμπλοκή των 

μαθητών σε προγράμματα που περιλαμβάνουν πτυχές της ΥΕΚ και αφορούν σε 

πραγματικά προβλήματα της κοινότητάς τους, με την ταυτόχρονη συμμετοχή 

τοπικών φορέων. Το πρόγραμμα SNAC προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης τέτοιων 

προγραμμάτων.  

Τέτοιου είδους προγράμματα τοποθετούν τον μανθάνοντα στο επίκεντρο της 

μαθησιακής διαδικασίας και τον ενθαρρύνουν να λάβει δράση για πραγματικά 

προβλήματα της κοινότητάς του. Για διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, όπως 

είναι η διερώτηση και η ανάπτυξη σχεδίων εργασίας. Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις 

επικεντρώνονται στην παροχή εμπειριών με τον φυσικό κόσμο, καθώς και στην 

ανάπτυξη επιστημονικών δεξιοτήτων και θετικών στάσεων απέναντι στην επιστήμη, 

μέσα από την ενεργή εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές επιστημονικές πρακτικές, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και την περιέργειά τους. Ο αναστοχασμός και 

η επικοινωνία είναι επίσης αναπόσπαστα μέρη αυτών των προσεγγίσεων.  

Τα σχολεία του προγράμματος θα αποτελέσουν μέρη ενός σχολικού δικτύου, καθώς 

και ανοικτοί κόμβοι καινοτομίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης για τους 

σεισμούς. Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί από τους εκπαιδευτικούς η ενσωμάτωση 

εννοιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ΥΕΚ. Ο πιο κάτω πρακτικός 
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οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 

εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των 

σχολείων σαν οδηγός για διευκόλυνση της 

κατανόησης των διαστάσεων της ΥΕΚ και 

των προτεινόμενων τρόπων εισαγωγής 

αυτών των διαστάσεων στη διδασκαλία.  

 

3.3. Πρακτικός οδηγός 

Οι κυριότεροι στόχοι του πρακτικού οδηγού 

είναι από τη μία η εισαγωγή του πλαισίου 

της ΥΕΚ και από την άλλη η παρουσίαση 

βασικών κατευθυντήριων γραμμών για την 

εισαγωγή διαστάσεων της ΥΕΚ σε 

δραστηριότητες διερώτησης. Ο πρακτικός 

οδηγός αποτελείται από τρεις επιμέρους δραστηριότητες: 1. Παρουσίαση και 

συζήτηση του ορισμού και της σημασίας της ΥΕΚ, 2. Πρακτική δραστηριότητα 

(εκπαιδευτικοί ως μανθάνοντες) και 3. Συζήτηση και αναστοχασμός των τρόπων 

εισαγωγής των διαστάσεων της ΥΕΚ στα σχέδια εργασίας των μαθητών. Οι 

δραστηριότητες συνοδεύονται από μια παρουσίαση στο power point (βλ. 

Παράρτημα).  

 

Δραστηριότητα 1: Παρουσίαση και συζήτηση του ορισμού και της σημασίας 

της ΥΕΚ  

Παρουσιάστε στους εκπαιδευτικούς το πλαίσιο της ΥΕΚ μέσα από μια παρουσίαση 

που διαρκεί 15-20 λεπτά (σελίδες 1-12). Στο αρχείο του PowerPoint θα βρείτε 

σημειώσεις και ερωτήσεις που μπορείτε να θέσετε στους εκπαιδευτικούς για κάθε 

σελίδα. Παρουσιάζονται πρώτα ο ορισμός και οι διαστάσεις της ΥΕΚ μέσα από ένα 

απλό παράδειγμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να παρουσιάσετε ένα παράδειγμα σχετικό 

με τη δική σας κοινότητα/χώρα με το οποίο νιώθουν πιο εξοικειωμένοι οι 

εκπαιδευτικοί. Πέραν από την παρουσίαση των βασικών αρχών της ΥΕΚ, γίνονται 

αναφορές και σε τρόπους ενσωμάτωσής της στη διδασκαλία, οι οποίοι μπορούν να 

συζητηθούν και σε μεταγενέστερο στάδιο μετά από την πρακτική δραστηριότητα που 

ακολουθεί.   

Δραστηριότητα 2: Πρακτική δραστηριότητα  

Αυτή η πρακτική δραστηριότητα με τίτλο «Μπορούμε να προβλέψουμε την εκδήλωση 

ενός σεισμού;» αποτελεί ένα παράδειγμα δραστηριότητας που ενσωματώνει βασικές 

πτυχές της ΥΕΚ στη θεματική των σεισμών (σελίδες 13-18). Οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να εφαρμόσουν αυτή τη δραστηριότητα και με τους μαθητές τους. Οι 
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εκπαιδευτικοί θα λειτουργήσουν ως μανθάνοντες και οι εκπαιδευτές θα έχουν 

καθοδηγητικό ρόλο, διευκολύνοντας τη συζήτηση στις ομάδες και στην ολομέλεια. Οι 

φάσεις της πρακτικής δραστηριότητας περιγράφονται πιο κάτω:  

• Φάση 1 (15 λεπτά) Εισαγωγή: ο στόχος αυτής της φάσης είναι η παρουσίαση 

του θέματος και η ελεύθερη έκφραση των ιδεών των εκπαιδευτικών για το θέμα. 

Ξεκινήστε με την κύρια ερώτηση: «Μπορούμε να προβλέψουμε τους σεισμούς;» 

(σελίδα 14). Αφήστε τους εκπαιδευτικούς να αναφερθούν σε προσωπικές 

εμπειρίες με σεισμούς, καθώς και σε αρχικές τους ιδέες για την πρόβλεψή τους 

(π.χ. έχουν διαβάσει προβλέψεις για σεισμούς; Πού; Τις πίστεψαν και γιατί; Τι 

είδους πληροφορίες πρόσφεραν αυτές οι προβλέψεις; Υπάρχει τέτοιου είδους 

τεχνολογία;). Σε αυτή τη φάση της συζήτησης δεν πρέπει να διορθώσετε τους 

εκπαιδευτικούς ή να παρέχετε τη σωστή απάντηση. Θα πρέπει να τους δοθεί η 

ευκαιρία να συζητήσουν τις ιδέες τους. Ο εκπαιδευτής μπορεί να καταγράφει 

αυτές τις ιδέες για να υποστηρίξει τη διαδικασία συζήτησης. Μπορεί να γίνει 

αναφορά σε αυτές τις ιδέες στο τέλος της δραστηριότητας για διευκόλυνση του 

αναστοχασμού.  

 

• Φάση 2 (περίπου 20 λεπτά) Διατύπωση επιχειρημάτων: Παρουσιάστε το 

παράδειγμα του σεισμού στην περιοχή Haicheng (Κίνα) στους εκπαιδευτικούς 

(σελίδα 15). Η επιτυχής πρόβλεψη αυτού του σεισμού Μ7.3 είναι ευρέως 

διαδεδομένη. Με βάση την αρχική μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας στην 

περιοχή, οι αρχές ανακοίνωσαν την πρόβλεψή τους, η οποία οδήγησε σε  διάφορα 

μέτρα προφύλαξης (π.χ. εκκένωση σπιτιών). Αυτά τα μέτρα οδήγησαν στην 

ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων απωλειών που μπορούσαν να είναι χιλιάδες. 

Ωστόσο, η μέθοδος που οδήγησε σε αυτή την πρόβλεψη δεν είναι ξεκάθαρη και οι 

μικρότεροι σεισμοί που εκδηλώθηκαν την προηγούμενη μέρα ίσως ήταν ο κύριος 

λόγος των εκκενώσεων. Ο επόμενος σεισμός που εκδηλώθηκε στην Κίνα ήταν 

απρόβλεπτος και οδήγησε στον θάνατο πολλών ανθρώπων. Σήμερα, οι 

προβλέψεις (κυρίως όχι από την επιστημονική κοινότητα) εμφανίζονται συνήθως 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν συμβαίνει κάτι που θεωρείται ως 

προάγγελος ενός μεγάλου σεισμού στο εγγύς μέλλον  (π.χ. παράξενη συμπεριφορά 

ζώων, σεισμοί μικρότερου μεγέθους). 

 

Χωρίστε τους εκπαιδευτικούς σε ομάδες για συζήτηση των εξής θεμάτων: (α) ποια 

θα πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία μιας πρόβλεψης ενός σεισμού (ημέρα, ώρα 

επίκεντρο, μέγεθος). Μια πρόβλεψη θεωρείται ως αποδεκτή όταν είναι 

περισσότερο επιτυχής από την τυχαία επιλογή, (β) διατύπωση επιχειρημάτων για 

την κοινωνική αξία μιας πιθανής (υποθετικής) μεθόδου πρόβλεψης σεισμών, με 

έμφαση στις πτυχές της ΥΕΚ δεοντολογία και επιπτώσεις (σελίδα 16). Ένα έγκυρο 

επιχείρημα είναι ότι αν οι επιστήμονες αναπτύξουν μια τέτοια μέθοδο, η 

πραγματική αξία της είναι υπό αμφισβήτηση, αφού μπορεί να οδηγήσει σε 
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ανεπιθύμητες επιπτώσεις (π.χ. πανικό). Αντί να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη 

τεχνολογίας για πρόβλεψη των σεισμών (που πιθανότατα θα στοιχίζει αρκετά), η 

εστίαση θα πρέπει να είναι στην ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αναβάθμισης 

δομών με αντισεισμικές τεχνικές. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν όλα τα πιο πάνω θέματα ή 

εναλλακτικά, κάθε ομάδα μπορεί να συζητήσει ένα θέμα, ειδικότερα αν ο χρόνος 

είναι περιορισμένος.  

 

• Φάση 3 (15 λεπτά) Τελικά συμπεράσματα: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, 

οι ομάδες παρουσιάζουν και συζητούν μεταξύ τους τα επιχειρήματά τους (σελίδα 

17). Κάθε παρουσίαση δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία λεπτά και θα πρέπει να 

ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των ομάδων (μετά από κάθε παρουσίαση ή με το 

τέλος όλων των παρουσιάσεων) για τη διατύπωση των τελικών συμπερασμάτων. 

Η επίτευξη συναίνεσης δεν είναι ο στόχος αυτής της δραστηριότητας· στόχος είναι 

ο αναστοχασμός και η συζήτηση των βασικών αρχών της ΥΕΚ στη βάση έγκυρων 

και καλά δομημένων επιχειρημάτων. Η παρουσίαση των αρχικών ιδεών των 

εκπαιδευτικών (φάση 1) θα υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία.   

 

Δραστηριότητα 3: Συζήτηση και αναστοχασμός των τρόπων εισαγωγής των 

διαστάσεων της ΥΕΚ στα σχέδια εργασίας των μαθητών 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι εκπαιδευτικοί θα αναστοχαστούν για 

τις διάφορες φάσεις της πρακτικής δραστηριότητας, καθώς και για τον ρόλο τους ως 

μανθάνοντες. Κάντε αναφορά στο ότι ο αναστοχασμός, η συζήτηση και η επικοινωνία 

ήταν αναπόσπαστες διαδικασίες και ότι η έμφαση της δραστηριότητας ήταν σε 

συγκεκριμένες πτυχές της ΥΕΚ που σχετίζονται περισσότερο με το θέμα. Συζητήστε 

πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν αυτή τη δραστηριότητα και πώς θα 

μπορούσαν να αναπτύξουν παρόμοιες δραστηριότητες για τους μαθητές τους.  
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4. ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ SNAC 

 
4.1. Επισκόπηση 

 

Καθημερινά η επιφάνεια της Γης αναταράσσεται από δεκάδες σεισμούς, που λίγες 

φορές προκαλούν θύματα και ζημιές, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν 

μικρό μέγεθος ή εμφανίζονται σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Αυτή η συνεχής 

σεισμική δραστηριότητα υπογραμμίζει τη σημασία της ενδογενούς δυναμικής για την 

αλλαγή της εμφάνισης της επιφάνειας της Γης. 

 

 
Εικόνα 11. Αυτός ο χάρτης απεικονίζει περισσότερο από έναν αιώνα παγκόσμιας 

σεισμικότητας παρέχοντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των ισχυρών σεισμών από το 
1900. Η εικόνα μας δείχνει ότι οι περισσότερες σεισμικές πηγές βρίσκονται στα όρια μεταξύ 
των τεκτονικών πλακών, όπου συγκεντρώνονται οι μεγαλύτερες τάσεις λόγω των σχετικών 

κινήσεων μεταξύ των πλακών (πηγή: USGS). 

 

Οι περισσότεροι από τους σεισμούς δημιουργούνται από ξαφνικές θραύσεις στο 

φλοιό της Γης που απελευθερώνουν ενέργεια με τη μορφή ελαστικών κυμάτων το 

πέρασμα των οποίων δημιουργεί την ανάδευση του εδάφους. Οι θραύσεις που 

αναφέρθηκαν παραπάνω αντιστοιχούν στις επιφάνειες των ρηγμάτων, οι 

εκτεταμένες ρωγμές διασχίζουν διασταλτικά τη γήινη φλούδα και υποβάλλονται σε 

πίεση από τη δράση των ενδογενών δυνάμεων της ίδιας της Γης. Μπορούμε να 

διακρίνουμε μεταξύ τριών κύριων τύπων ρηγμάτων: κανονικά, ανάστροφα και 

ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης. 
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Τύποι ρηγμάτων 

 

 

 
Εικόνα 12. Τα σεισμικά κύματα διαδίδονται από την εστία (focus) της θραύσης στο ρήγμα 

προς την επιφάνεια (πηγή: University of Waikato). 

 

 

 

Εικόνα 13. Τα κανονικά ρήγματα οδηγούν σε αμοιβαία απομάκρυνση των δύο μπλοκ που  
συνιστούν το ρήγμα ως συνέπεια των τάσεων εφελκυσμού (extension) (πηγή: US National 

Park Service). 
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Εικόνα 14. Τα ανάστροφα ρήγματα οδηγούν σε αμοιβαία προσέγγιση των μπλοκ, ως 
συνέπεια των τάσεων συμπίεσης (compression) (πηγή: US National Park Service). 

 

 

 

Εικόνα 15. Στα ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης έχουμε μια σχετική οριζόντια μετατόπιση 
των μπλοκ έτσι ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ των δεξιών και των αριστερών 

μερών τους (πηγή: US National Park Service). 
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Ολίσθηση ενός ρήγματος συμβαίνει όταν η ενέργεια που συσσωρεύεται κατά μήκος 

της επιφάνειας του είναι τέτοια ώστε η ποσότητα της πίεσης του παράγεται να 

υπερβαίνει την τριβή κατά μήκος της επιφάνειας του. Το σημείο στην επιφάνεια του 

ρήγματος από το οποίο πυροδοτείται η ολίσθηση ονομάζεται υποκέντρο ή εστία, ενώ 

η προβολή του στην επιφάνεια της Γης ονομάζεται επίκεντρο (βλέπε εικόνες 

παραπάνω). 

Όπως ήδη ειπώθηκε, η ενέργεια που αποθηκεύεται κατά μήκος του ρήγματος 

απελευθερώνεται ως ελαστικά κύματα που διαδίδονται τόσο μέσα στη Γη όσο και 

κατά μήκος της επιφάνειάς της και τα πιο ευαίσθητα σεισμόμετρα είναι σε θέση να 

ανιχνεύσουν τη διέλευσή τους ακόμη και αν βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά 

από τα σεισμικά επίκεντρα. Αυτές οι καταγραφές θα μπορούσαν να μας δώσουν 

πολύτιμες πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά με την εσωτερική δομή της Γης, τα 

μηχανικά χαρακτηριστικά του εδάφους σε ένα δεδομένο τόπο, την τροποποίηση των 

ίδιων των κυμάτων με την απόσταση, τη διαδρομή κλπ. 

 

Σεισμικά κύματα 

Τα σεισμικά κύματα είναι διάφοροι τύποι ελαστικών κυμάτων που διαφέρουν ο ένας 

από τον άλλο τόσο από την άποψη της διάδοσης όσο και από τον τρόπο ταλάντωσης 

του μέσου από το οποίο διαδίδονται. Μπορούμε πρώτα να τα χωρίσουμε σε κύματα 

όγκου και επιφανειακά κύματα. Τα κύματα όγκου ξεκινούν από την πηγή ενός 

σεισμού και διαδίδονται μέσα στο εσωτερικό της Γης κατά μήκος σφαιρικών 

μετώπων που προοδευτικά επεκτείνονται. Με τη σειρά τους τα κύματα όγκου 

χωρίζονται στα επονομαζόμενα κύματα P (πρωτογενή και διαμήκη) και S 

(δευτερεύοντα και εγκάρσια) κύματα. 

 

 
Εικόνα 16. Τα κύματα P είναι τα ταχύτερα και αφήνουν την ύλη να ταλαντεύεται 

παράλληλα προς την κατεύθυνση της διάδοσης τους. Μόλις αυτά τα κύματα φθάσουν σε ένα 
μέρος προκαλούν κυρίως οριζόντια κίνηση του εδάφους (πηγή: British Geological Survey). 
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Εικόνα 17. Τα κύματα S είναι λίγο πιο αργά από τα P (τυπικά η ταχύτητα τους είναι 

μικρότερη από την ταχύτητα των κυμάτων P κατά παράγοντα 0,58) και αφήνουν την ύλη να 
ταλαντεύεται κάθετα προς την κατεύθυνση της διάδοσης τους. Μόλις τα κύματα φτάσουν 

σε ένα μέρος, προκαλούν κυρίως κατακόρυφη κίνηση του εδάφους (πηγή: British Geological 
Survey). 

 

Τα κύματα επιφανείας παράγονται από τα κύματα όγκου μόλις αυτά φτάσουν στην 

επιφάνεια της Γης. Τα επιφανειακά κύματα διαδίδονται από το επίκεντρο κατά μήκος 

της επιφάνειας της Γης με παρόμοιο τρόπο όπως τα κύματα που δημιουργούνται με 

τη ρίψη μιας πέτρας σε μια λίμνη. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

επιφανειακών κυμάτων είναι ότι είναι διασκορπιστικά. Αυτό σημαίνει ότι η 

συχνότητα τους μειώνεται με την απόσταση από το επίκεντρο. Τα επιφανειακά 

κύματα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στα κύματα Rayleigh και Love. 

 
Εικόνα 18. Τα κύματα Rayleigh διαδίδονται στην επιφάνειας της Γης προκαλώντας μια 
ιδιόμορφη ελλειπτική κίνηση του εδάφους παρόμοια με εκείνη που προκαλείται από τα 

κύματα της θάλασσας (πηγή: British Geological Survey). 



 

 37 

 
Εικόνα 19. Επίσης, τα κύματα Love διαδίδονται από το επίκεντρο κατά μήκος της γήινης 

επιφάνειας προκαλώντας μια οριζόντια κίνηση του εδάφους (πηγή: British Geological 
Survey). 

 

Ένας ευαίσθητος σεισμικός αισθητήρας θα μπορούσε να καταγράψει την κίνηση του 

εδάφους που παράγεται από ισχυρούς ή αδύναμους τοπικούς σεισμούς, καθώς και 

την κίνηση που προκαλείται από απομακρυσμένους αλλά ισχυρούς σεισμούς. Η 

εγγραφή του αισθητήρα λόγω της κίνησης του εδάφους ονομάζεται κυματομορφή. 

Τα χαρακτηριστικά μιας κυματομορφής εξαρτώνται από την απόσταση και το βάθος 

της πηγής ενός σεισμού. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση μελέτης, οι κυματομορφές 

μπορούν να διαφέρουν αρκετά ώστε να μας επιτρέψουν να συναγάγουμε την 

απόσταση και το βάθος μιας σεισμικής πηγής, καθώς και το μέγεθος του σεισμικού 

συμβάντος. 
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Εικόνα 20. Σχηματικό παράδειγμα κυματομορφής όπου επισημαίνονται οι κινήσεις που 
οφείλονται στα διαφορετικά είδη κυμάτων. Το γεγονός ότι οι αφίξεις των διαφόρων τύπων 

κυμάτων διαχωρίζονται σαφώς, μας δείχνει ότι το σεισμικό γεγονός συνέβη σε μεγάλη 
απόσταση από τον αισθητήρα. Επιπλέον, το πλάτος των επιφανειακών κυμάτων είναι πολύ 

μεγαλύτερο από αυτό των κυμάτων όγκου. Αυτό μας δείχνει το χαμηλό βάθος της εστίας 
του σεισμού (πηγή: INGV). 

 

Σεισμόμετρα και αισθητήρες 

Ένα σεισμόμετρο είναι μια συσκευή με σκοπό να αποκαλύψει και να καταγράψει την 

κίνηση του εδάφους σε περίπτωση περάσματος σεισμικών κυμάτων. Αποτελείται από 

μια μάζα αναρτημένη από ένα ελατήριο που ταλαντεύεται όταν το έδαφος κινείται. 

Για παράδειγμα, δείτε μια διδακτική κίνηση στο σύνδεσμο: 

http://www.wwnorton.com/college/geo/animations/how_seismograph_works.htm. 

Οι αισθητήρες ενός σεισμικού σταθμού θα μπορούσαν να παρουσιάσουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά ανάλογα με τα καθήκοντα που τα χρησιμοποιούμε. Για ένα μικρό 

χρονικό διάστημα, τα ελατήρια ανάρτησης του αισθητήρα είναι πολύ δύσκαμπτα και 

αυτό συνεπάγεται ότι η μάζα θα ταλαντεύεται σε περίπτωση κίνησης εδάφους 

υψηλής συχνότητας. Αυτά τα είδη αισθητήρων είναι πολύ αποτελεσματικά για να 

αποκαλύψουν την κίνηση που προκαλείται από τη διέλευση των κυμάτων που 

παράγονται από τοπικούς δυνατούς ή αδύναμους σεισμούς, καθώς και από τα κύματα 

όγκου που οφείλονται σε απομακρυσμένους αλλά πολύ ισχυρούς σεισμούς. 

 

Ένας αισθητήρας ευρείας ζώνης ή ευρυζωνικός (broadband) έχει μαλακότερα 

ελατήρια και είναι εφοδιασμένος με αποσβεστήρα ταλαντώσεων, δηλαδή με μια 

επιπλέον συσκευή ικανή να παρεμβάλλεται στη μάζα που την κάνει να ταλαντεύεται 

με μη ελαστικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι οι ταλαντώσεις της μάζας προσαρμόζονται 

στην κίνηση του εδάφους ανεξάρτητα από τη συχνότητα ταλάντωσής του. Ένας 

τέτοιος αισθητήρας είναι σε θέση να καταγράφει τόσο τις χαμηλές όσο και τις υψηλές 

συχνότητες, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα επιφανειακά κύματα χαμηλής συχνότητας 

που προέρχονται από σεισμούς που παράγονται σε μεγάλη απόσταση. 

 

Επί του παρόντος, οι συσκευές που αποσκοπούν στην καταγραφή της κίνησης του 

εδάφους είναι κυρίως ηλεκτρομαγνητικές. Αυτό σημαίνει ότι το σήμα εξόδου είναι ένα 

ηλεκτρικό ρεύμα που στη συνέχεια μετατρέπεται σε ψηφιακή μορφή από μια 

κατάλληλη συσκευή. Ως εκ τούτου, τα σεισμικά δεδομένα σε ψηφιακή μορφή μπορούν 

εύκολα να διαχειρίζονται και να μοιράζονται από απόσταση μέσω του διαδικτύου, 

προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο σε ερευνητές αλλά και σε μαθητές, 

φοιτητές και εκπαιδευτικούς για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Στο πλαίσιο του έργου SNAC έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν 

σεισμόμετρα τύπου TC1 και Raspberry Shake. Όντας ευρυζωνικός αισθητήρας 
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εξοπλισμένος με απόσβεση, το TC1 είναι σε θέση να αποκαλύψει την κίνηση εδάφους 

λόγω της διέλευσης των επιφανειακών κυμάτων χαμηλής συχνότητας που 

προκαλούνται από ισχυρούς σεισμούς που συνέβησαν πολύ μακριά από το 

σεισμόμετρο. Το σεισμόμετρο Raspberry Shake, ένας αισθητήρας μικρής περιόδου, 

καταγράφει καλύτερα την κίνηση του εδάφους εξαιτίας των κυμάτων υψηλής 

συχνότητας που παράγονται από σεισμό που σημειώθηκε πιο κοντά, καθώς και τα 

κύματα όγκου που παράγονται από μακρινούς ισχυρούς σεισμούς. Έτσι για 

παράδειγμα οι μαθητές θα μπορούσαν να επαληθεύσουν τις διαφορές στην 

ευαισθησία τους  μελετώντας τα δεδομένα που αποκτήθηκαν από διαφορετικά είδη 

αισθητήρων.  

Το σεισμικό δίκτυο του SNAC θα αποτελείται από περισσότερους από 25 

ευρυζωνικούς αισθητήρες τύπου TC1 και 35 τύπου Shake Shake. Αυτό το πυκνό 

πλέγμα θα επιτρέψει στους μαθητές να επαληθεύσουν τη διαφορετική συμπεριφορά 

των αισθητήρων σε περίπτωση σεισμού. Με αυτή την προοπτική, έχουμε προτείνει σε 

κάθε συνεργάτη του έργου να εγκαταστήσει στην περιοχή ή χώρα αρμοδιότητας του 

διαφορετικά σεισμόμετρα για να επιτρέψει την επαλήθευση των διαφορετικών 

κυματομορφών που αποκτήθηκαν, ακόμη και αν δεν υπάρχουν διαφορές στην 

απόσταση από το επίκεντρο ενός σεισμού. 

 

 
Εικόνα 21. Εδαφική κίνηση λόγω της διέλευσης των σεισμικών κυμάτων που προκλήθηκε 

από σεισμό που συνέβη στις 20 Δεκεμβρίου 2018 στη χερσόνησο Kamchatka της Ρωσίας 
(γεωγραφικό πλάτος 55,1 °, μήκος 164,69 °) που καταγράφηκε αντίστοιχα από ένα 

ευρυζωνικό αισθητήρα (πάνω) και ένα αισθητήρα σύντομης περίοδου (κάτω) 
τοποθετημένος στην ίδια θέση στη νότια Ιταλία (Lioni, πλάτος 40,90 °, μήκος 15,18 °). Στην 

πρώτη περίπτωση οι πρώτες αφίξεις των κυμάτων P και S, καθώς και η διέλευση των 
επιφανειακών κυμάτων πολύ χαμηλής συχνότητας είναι σαφώς ορατές. Στη δεύτερη 

περίπτωση, μόνο τα κύματα P είναι διακριτά. 
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Επιπλέον, με παρόμοιους αισθητήρες εγκατεστημένους για παράδειγμα σε 

διαφορετικά μέρη της ίδιας πόλης, οι κυματομορφές των ίδιων σεισμών θα διαφέρουν 

ανάλογα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά των τόπων όπου είναι εγκατεστημένοι, 

παρουσιάζοντας υψηλότερες συχνότητες και χαμηλότερα πλάτη σε περίπτωση 

δύσκαμπτης γης, ενώ οι εγγραφές μεγάλου μήκους, οι χαμηλότερες συχνότητες και τα 

μεγαλύτερα πλάτη σε περίπτωση μαλακών εδαφών. Αυτό θα μπορούσε να είναι 

χρήσιμο ως προκαταρκτική πληροφόρηση σε μια μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού 

και για την αποφυγή καταστροφών κτιρίων σε περίπτωση σεισμού. 

 

 

Εικόνα 22. Η εικόνα δείχνει τις ποικίλες κυματομορφές που συγκεντρώθηκαν για τον ίδιο 
σεισμό από παρόμοιους αισθητήρες εγκατεστημένους σε διάφορα σημεία της πόλης της 

Ρώμης κοντά μεταξύ τους αλλά με διαφορετικά γεωλογικά χαρακτηριστικά. Όπου τα 
πετρώματα είναι δύσκαμπτα, οι ταλαντώσεις είναι σύντομες και με υψηλή συχνότητα. 

Αντίθετα, οι μαλακές διακυμάνσεις της γης είναι μακράς διάρκειας, άφθονες και σε χαμηλή 
συχνότητα (πηγή: ll Rischio Sismico from I Quaderni de Le Scienze, n. 59). 

 

 

Επιπλέον, ένας ευρυζωνικός αισθητήρας θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε τα 

χαρακτηριστικά διασποράς του επιφανειακού κύματος. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό 

σημαίνει ότι η συχνότητα κίνησης του εδάφους λόγω αυτού του είδους κυμάτων λόγω 

του ίδιου συμβάντος θα μειωθεί με την απόσταση από το επίκεντρο, που κυμαίνεται 
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από 1-5 Hz για τον αισθητήρα που βρίσκεται πλησιέστερα στην σεισμική πηγή έως 

0,05 Ηζ ή ακόμα λιγότερο για αισθητήρες που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά 

από αυτό. 

 

 

Εικόνα 23. Οι κυματομορφές ενός σεισμού μεγέθους 7.5 της κλίμακας Richter που 
σημειώθηκε στις 14 Μαΐου 2019 στην Παπούα Νέα Γουϊνέα και καταγράφηκαν από τρεις 
ευρυζωνικούς αισθητήρες που βρίσκονταν αντίστοιχα 830 χλμ. (πάνω), 2950 χλμ. (μέσο) 

και 14030 χλμ. (κάτω) από το επίκεντρο. Σημειώστε ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται ο 
αισθητήρας από το επίκεντρο, τόσο μικρότερη είναι η συχνότητα των επιφανειακών 

κυμάτων. 

 

 

Εστιακό βάθος 

Μια γρήγορη εξέταση της κυματομορφής ενός ισχυρού σεισμού που παράγεται σε 

μεγάλη απόσταση από τον σεισμικό σταθμό θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει σε έναν 

παρατηρητή χαμηλής ειδίκευσης να καταλάβει κάτι για την πηγή του και ιδιαίτερα 

για το εστιακό βάθος του. Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, οι διάφοροι τύποι 

σεισμικών κυμάτων ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες, οπότε όσο περισσότερο 

είναι ο σεισμικός σταθμός μακριά από το επίκεντρο, τόσο καλύτερα οι διαφορετικές 

κινήσεις που προκαλούν μπορούν να αναγνωριστούν στην κυματομορφή. Όταν 

προκαλείται σεισμός, τα κύματα όγκου (κύματα P και S) ξεκινώντας από την εστία 

του φθάνουν στην επιφάνεια και δημιουργούν τα αποκαλούμενα "επιφανειακά 

κύματα". Ως εκ τούτου, όσο πιο κοντά είναι η εστία στην επιφάνεια της Γης, τόσο πιο 

εμφανή θα είναι τα κύματα επιφάνειας στην κυματομορφή. 

Στα παρακάτω σχήματα βλέπουμε ένα παράδειγμα κυματομορφής ενός ισχυρού 

σεισμού που καταγράφηκε από ένα σεισμόμετρο εγκατεστημένο χιλιάδες χιλιόμετρα 

μακριά από το επίκεντρο. Οι αφίξεις των κυμάτων P και S, καθώς και η κίνηση λόγω 



 

 42 

επιφανειακών κυμάτων, είναι σαφώς διακριτές σε αυτό το διάγραμμα. Επιπλέον, το 

πλάτος των επιφανειακών κυμάτων, πολύ υψηλότερο από αυτά των κυμάτων όγκου, 

υποδηλώνει το χαμηλό βάθος της εστίας του σεισμού. 

 

 

 
Εικόνα 24. Η κυματομορφή του γιγαντιαίου σεισμού μεγέθους 9,1 που έπληξε την Ιαπωνία 

στις 11 Μαρτίου 2011 όπως καταγράφηκε στη Νάπολη της Ιταλίας, περίπου 10.000 χλμ. 
μακριά. Σύμφωνα με την εκτίμηση του USGS, το εστιακό βάθος αυτού του γεγονότος ήταν 

αρκετά χαμηλό, περίπου  30 χλμ, όπως δείχνουν το γεγονός ότι το πλάτος των 
επιφανειακών κυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των κυμάτων όγκου. 

 

 

 
Εικόνα 25.  Η κυματομορφή του σεισμού μεγέθους 6,3 που σημειώθηκε στην Padilla της 

Βολιβίας στις 21 Φεβρουαρίου 2017 και καταγράφηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, 
περίπου 1100 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο. Στην περίπτωση αυτή τα πλάτη των 

κυμάτων όγκου είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά των επιφανειακών κυμάτων. Αυτό 
υποδεικνύει ότι το εστιακό βάθος του γεγονότος είναι πολύ μεγάλο (περίπου 600 χλμ 

σύμφωνα με την εκτίμηση του USGS)  

 

Ένα άλλο φαινόμενο που μπορεί να διερευνηθεί είναι ότι ένα σεισμόμετρο μπορεί να 

αποκαλύψει τη διέλευση σεισμικών κυμάτων ακόμη και όταν προέρχονται από μια 

πηγή χιλιάδων χιλιομέτρων μακριά από τον αισθητήρα. Για να επιτραπεί αυτή η 

προβολή είναι απαραίτητο να εμφανίζεται η κυματομορφή ως γράφημα ταχύτητας / 

χρόνου. Οι ταχύτητες της ανάδευσης του εδάφους σε περίπτωση διέλευσης κυμάτων 

που προέρχονται τόσο από κοντινούς όσο και από μακρινούς πολύ ισχυρούς σεισμούς 

έχουν περίπου την ίδια τάξη μεγέθους. Επομένως, αν συγκρίνουμε τις κυματομορφές 

που εμφανίζονται ως γραφήματα ταχύτητας / χρόνου, τα πλάτη τους είναι περίπου 

τα ίδια. Αν τα δύο γραφήματα τα μετασχηματίσουμε σε επιτάχυνση / χρόνο, θα 

διαπιστώσουμε ότι το εύρος των κυμάτων που οφείλονται στους μεγάλους σεισμούς 

είναι προφανώς μικρότερο από εκείνο του πλησιέστερου σεισμού. Η επιτάχυνση είναι 
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μια φυσική ποσότητα αισθητή από ανθρώπους και κτίρια, ενώ η ταχύτητα δεν είναι. 

Επομένως, οι χάρτες του σεισμικού κινδύνου στα κτίρια σχετίζονται με την 

αναμενόμενη επιτάχυνση του εδάφους σε περίπτωση ισχυρών σεισμών (βλ. για 

παράδειγμα το ακόλουθο σχήμα). 

 

 
Εικόνα 26. Χάρτης του σεισμικού κινδύνου στην Ιταλία - οι τιμές στο δεξιό πίνακα δείχνουν 

τη μέγιστη αναμενόμενη επιτάχυνση του εδάφους σε περίπτωση ισχυρών σεισμών  
(πηγή: Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia). 
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4.2. Οδηγός χρήσης 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε ένα συνοπτικό και ολοκληρωμένο οδηγό για τον 

τρόπο εγκατάστασης και χρήσης των απαραίτητων εργαλείων λογισμικού για την 

πρόσβαση στο δίκτυο των σεισμομέτρων, την προβολή των συλλεγέντων σεισμικών 

δεδομένων και τη βασική ανάλυση των σεισμικών γεγονότων. Για αυτές τις εργασίες 

απαιτείται ένας υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα Windows (Windows 7 ή άλλη 

μεταγενέστερη έκδοση) και με πρόσβαση στο Internet. Αν και οι εταίροι, τα σχολεία, 

οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν απαιτείται να 

έχουν προηγούμενες γνώσεις σχετικά με σεισμολογία, συνιστάται προς τους 

εκπαιδευτικούς πριν εφαρμόσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο σχολείο να 

εξοικειωθούν και να εφαρμόσουν τα προτεινόμενα εργαλεία και διαδικασίες. Από την 

άποψη αυτή, ο οδηγός στοχεύει να είναι ένα εγχειρίδιο αναφοράς και ένας εύχρηστος 

οδηγός χρήσης. 

Παρακάτω περιγράφονται οι απαραίτητες οδηγίες βήμα προς βήμα για διάφορα 

θέματα και βασικές εργασίες, όπως: 

• Εγκατάσταση του λογισμικού SWARM 

• Πρόσβαση στο δίκτυο των σεισμομέτρων 

• Προβολή δεδομένων από ένα σεισμόμετρο 

• Επιλογή κυματομορφής για ανάλυση 

• Εκτίμηση του μεγέθους ενός σεισμού 

• Καθορισμός του επίκεντρου ενός σεισμού 

Επιπλέον, για να διευκολυνθεί η ευχρηστία των οδηγιών, αυτές εμπλουτίζονται με 

σειρά λεπτομερών στιγμιότυπων σε μορφή έτοιμου προς εκτύπωση εγγράφου, ώστε 

να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομοι γρήγοροι οδηγοί χρήσης. Για το λόγο 

αυτό, για τα σχήματα σε αυτήν την ενότητα επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε το 

χαρακτηρισμό τους ως εικονίδιο (Screenshot) με αντίστοιχη αρίθμηση αντί να 

συνεχίζουμε την απαρίθμησή τους από προηγούμενες ενότητες. 
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Εγκατάσταση του λογισμικού SWARM 

Για την πρόσβαση στο δίκτυο σεισμομέτρων SNAC, την παρακολούθηση των 

δεδομένων τους και την ανάλυση τους χρησιμοποιούμε ένα επαγγελματικό εργαλείο 

που αναπτύχθηκε από την U.S. Geological Survey. Ονομάζεται SWARM και μπορείτε 

να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://volcanoes.usgs.gov/software/swarm/download.shtml 

 

 

Εικονίδιο 1: Σελίδα λήψης του εργαλείου/λογισμικού SWARM 
(https://volcanoes.usgs.gov/software/swarm/download.shtml) 

 

Από τη σελίδα λήψης πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο swarm-2.8.9-bin.zip ή όποια 

τελευταία έκδοση το και να το αποσυμπιέσετε σε ένα φάκελο. Σε αυτόν το φάκελο 

πέραν του βασικού λογισμικού αποθηκεύονται μαζί διάφορα αρχεία ρυθμίσεων. Για 

τους σκοπούς μας, πρέπει να αντικαταστήσουμε τα Swarm.config και 

SwarmMetadata.config με τις εκδόσεις που έχουν διαμορφωθεί για το SNAC και οι 

οποίες θα δοθούν σε όλους τους συνεργάτες, σχολεία και χρήστες. 

Μόλις γίνει αυτό, το εργαλείο SWARM μπορεί να ξεκινήσει κάνοντας διπλό κλικ στο 

αρχείο swarm_console.bat ή swarm.sh 
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Πρόσβαση στο δίκτυο των σεισμομέτρων  

Στο πλαίσιο του SNAC και του Παραδοτέου 3 με τίτλο Ανοιχτή Πλατφόρμα 

Επιστημονικών Δεδομένων (Open Platform for Scientific Data), το Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), συντονιστής του έργου, έχει αναπτύξει όλη την 

απαραίτητη υποδομή για την αυτόματη ανάκτηση, επεξεργασία και αποθήκευση 

δεδομένων από τα εγκατεστημένα σεισμόμετρα. Ένας ειδικός ιστότοπος είναι 

δημόσια διαθέσιμος στο https://snac.gein.noa.gr/project-network/ ο οποίος περιέχει 

το χάρτη του δικτύου, μια συλλογή καθημερινών σεισμογραμμάτων από κάθε 

σταθμό, τον κατάλογο των σχολικών σεισμομέτρων και την κατάστασή τους . Παρέχει 

επίσης τη διασύνδεση με τη βάση δεδομένων των σεισμογραμμάτων και των 

αποθηκευμένων δεδομένων Για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, σε πραγματικό 

χρόνο το δίκτυο SNAC είναι προσβάσιμο μέσω ενός αποκλειστικού διακομιστή ο 

οποίος διαχειρίζεται και συντηρείται από το ΕΑΑ. Κάθε συνεργάτης και σχολείο του 

δικτύου έχει ήδη ή θα λάβει τα αντίστοιχα στοιχεία σύνδεσης που παρέχουν 

πρόσβαση σε ολόκληρη τη λίστα των σεισμομέτρων SNAC και τα δεδομένα τους σε 

πραγματικό χρόνο. 

Για να ελέγξετε ότι το SWARM προσεγγίζει σωστά το δίκτυο SNAC, πρέπει να 

επιλέξετε το στοιχείο HL από τη λίστα στα αριστερά και στη συνέχεια πατήστε το 

εργαλείο “Edit data source” ("Επεξεργασία προέλευσης δεδομένων"). Οι 

εμφανιζόμενες ρυθμίσεις πρέπει να είναι αυτές που εμφανίζονται παρακάτω. Με 

διπλό κλικ στο HL και το All μπορούμε να δούμε τη λίστα των σεισμομέτρων με 

σύντομα ονόματα (η λίστα που εμφανίζεται στα παρακάτω εικονίδια είναι ενδεικτική, 

καθώς το δίκτυο βρίσκεται στο στάδιο της επέκτασης με την εγκατάσταση 

περισσότερων σεισμομέτρων στα σχολεία στις χώρες των εταίρων). Μπορούμε 

επίσης να δούμε τη θέση τους σε χάρτη (Map) που μπορεί να προβληθεί από το μενού 

στην επάνω μπάρα και κάτω από το Window. 
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Εικονίδιο 2: Ρυθμίσεις στο SWARM για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε πραγματικό 
χρόνο στο δίκτυο σεισμομέτρων του SNAC 
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Εικονίδιο 3: Η λίστα των σεισμομέτρων με σύντομα ονόματα (η λίστα που 
εμφανίζεται εδώ είναι ενδεικτική, καθώς το δίκτυο βρίσκεται στο στάδιο της 

επέκτασης με την εγκατάσταση περισσότερων σεισμομέτρων στα σχολεία στις 
χώρες των εταίρων) 
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Εικονίδιο 4: Απεικόνιση της θέσης των σεισμομέτρων σε χάρτη (η λίστα που 
εμφανίζεται εδώ είναι ενδεικτική, καθώς το δίκτυο βρίσκεται στο στάδιο της 

επέκτασης με την εγκατάσταση περισσότερων σεισμομέτρων στα σχολεία στις 
χώρες των εταίρων) 

 

Προβολή δεδομένων από ένα σεισμόμετρο 

Μόλις έχετε πρόσβαση στο δίκτυο SNAC, υπάρχουν πολλοί τρόποι προβολής των 

εγκατεστημένων σεισμομέτρων στα διάφορα σημεία. Ο ευκολότερος και 

γρηγορότερος τρόπος είναι με το διπλό κλικ στο όνομα ενός σταθμού, όπως 

εμφανίζεται στον πίνακα στην αριστερή πλευρά (δείτε την εικόνα παρακάτω). Αυτό 

θα φέρει και θα εμφανίσει στην οθόνη τα καταγεγραμμένα δεδομένα των τελευταίων 

24 ωρών (όπως φαίνεται στο εικονίδιο 6). Μια σαφέστερη προβολή μπορεί να 

εμφανιστεί χρησιμοποιώντας της ρυθμιστική μπάρα (slider) που βρίσκεται στη 

γραμμή εργαλείων στην κορυφή και στα δεξιά. Η τοποθέτηση της ρύθμισης στην 

ελάχιστη τιμή θα μεταβάλει ανάλογα το εύρος των κυματομορφών και έτσι θα είναι 

καλύτερα ορατές (βλ. Εικονίδιο 7). Ομοίως, επαναλαμβάνοντας τις ίδιες ενέργειες 

μπορούμε να δούμε τις εγγραφές από πολλούς σταθμούς. 
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Ένας εναλλακτικός τρόπος προβολής ενός σταθμού είναι χρησιμοποιώντας το χάρτη 

(Map)που βρίσκεται στο επάνω μενού κάτω από το στοιχείο Window. Ωστόσο, αυτό 

μπορεί να μην είναι ο γρηγορότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος, καθώς μπορεί 

να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτωση και ανάκτηση σχετικών 

δεδομένων, ανάλογα με την ποιότητα και την ταχύτητα της σύνδεσης στο δίκτυο. 

 

 

Εικονίδιο 5: Επιλογή ενός σεισμομέτρου από το δίκτυο SNAC (η λίστα που 
εμφανίζεται εδώ είναι ενδεικτική, καθώς το δίκτυο βρίσκεται στο στάδιο της 

επέκτασης με την εγκατάσταση περισσότερων σεισμομέτρων στα σχολεία στις 
χώρες των εταίρων) 
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Εικονίδιο 6: Με διπλό κλικ στο όνομα ενός σεισμομετρικού σταθμού, όπως 
εμφανίζεται στον πίνακα στην αριστερή πλευρά, το SWARM θα φέρει και θα 

εμφανίσει στην οθόνη τα καταγεγραμμένα δεδομένα των τελευταίων 24 ωρών 
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Εικονίδιο 7: Θέτοντας τη ρυθμιστική μπάρα που βρίσκεται πάνω-δεξιά στη 
μικρότερη τιμή μειώνουμε ανάλογα το εύρος των κυματομορφών ώστε να 

εμφανίζονται καθαρότερα 
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Επιλογή κυματομορφής για ανάλυση 

To select a particular waveform or subset of the displayed data we first open the 

“Helicorder view settings” item from the toolbar at the top. Then therein in Zoom we 

set a value of 300 or 600 seconds which will be the duration of selection. Then by 

pointing the cursor of the mouse in the data range we are interested in we can select 

it with a left-button mouse click. The selected range will be highlighted in yellow and 

also appear in a larger window (see screenshot 9). The next step it to press “Copy inset 

to clipboard” item from the toolbar at the top so that the selected waveform is copied 

to the Wave Clipboard window so we can proceed to analysis (screenshot 10). 

Για να επιλέξουμε μια συγκεκριμένη κυματομορφή ή ένα υποσύνολο των 

εμφανιζόμενων δεδομένων, ανοίγουμε πρώτα το στοιχείο “Helicorder view settings” 

("Ρυθμίσεις προβολής") από τη γραμμή εργαλείων στην κορυφή. Στη συνέχεια, στο 

Zoom, ορίζουμε μια τιμή 300 ή 600 δευτερολέπτων που θα είναι η διάρκεια της 

επιλογής. Στη συνέχεια, τοποθετώντας τον κέρσορα του ποντικιού στην περιοχή 

δεδομένων που μας ενδιαφέρει, μπορούμε να την επιλέξουμε με κλικ με το αριστερό 

πλήκτρο του ποντικιού. Η επιλεγμένη περιοχή θα επισημανθεί με κίτρινο χρώμα και 

θα εμφανιστεί σε μεγαλύτερο παράθυρο (δείτε το εικονίδιο 9). Το επόμενο βήμα είναι 

να πατήσουμε το στοιχείο “Copy inset to clipboard” ("Αντιγραφή στοιχείου στο 

πρόχειρο") από τη γραμμή εργαλείων στην κορυφή, έτσι ώστε η επιλεγμένη 

κυματομορφή να αντιγραφεί στο παράθυρο Wave Clipboard, ώστε να μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε στην ανάλυση της όπως φαίνεται στο εικονίδιο 10. 
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Εικονίδιο 8: Εμφάνισης του στοιχείου “Helicorder view settings” από τη γραμμή 
εργαλείων στην κορυφή. Στη συνέχεια, στο Zoom, ορίζουμε μια τιμή 300 ή 600 
δευτερολέπτων που θα είναι η διάρκεια της επιλογής μιας περιοχής δεδομένων 
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Εικονίδιο 9: Τοποθετώντας τον κέρσορα του ποντικιού στην περιοχή δεδομένων που 
μας ενδιαφέρει, μπορούμε να την επιλέξουμε με αριστερό κλικ του ποντικιού.  
Η επιλεγμένη περιοχή θα επισημανθεί με κίτρινο χρώμα και θα εμφανιστεί σε 

μεγαλύτερο παράθυρο 

 



 

 56 

 

Εικονίδιο 10: Πατώντας το στοιχείο “Copy inset to clipboard” ("Αντιγραφή στοιχείου 
στο πρόχειρο") από τη γραμμή εργαλείων στην κορυφή, η επιλεγμένη κυματομορφή 

θα αντιγραφεί στο παράθυρο Wave Clipboard, ώστε να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε στην ανάλυση της 
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Εκτίμηση του μεγέθους ενός σεισμού 

Μόλις αντιγραφεί η κυματομορφή ενός συμβάντος στο Wave Clipboard, μπορούμε να 

προχωρήσουμε σε εργασίες ανάλυσης όπως η εκτίμηση του μεγέθους του σεισμού. 

Για να το κάνουμε αυτό αρχικά μεγενθύνουμε το παράθυρο του Wave Clipboard έτσι 

ώστε η γραμμή εργαλείων του είναι πιο ορατή. Στη συνέχεια, από τη γραμμή 

εργαλείων πατάμε το στοιχείο "Pick Mode". Στη συνέχεια, θέτοντας το δείκτη του 

ποντικιού στην αρχή του συμβάντος σεισμού, υποδεικνύουμε το σημείο εκκίνησης C1 

με δεξί κλικ στο κουμπί του ποντικιού. Ομοίως, υποδεικνύουμε το τελικό σημείο C2 

του συμβάντος. Μόλις γίνει αυτό, στο κάτω μέρος του παραθύρου μπορούμε να δούμε 

γραμμές κειμένου με πληροφορίες από τον αυτόματο αλγόριθμο επεξεργασίας 

δεδομένων. Σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα (όπως φαίνεται στο εικονίδιο 12) 

αναφέρεται Coda: 141.11s (Mc: 3.15) που αντιστοιχεί στη διάρκεια του γεγονότος σε 

δευτερόλεπτα και το εκτιμώμενο μέγεθος του σε κλίμακα Richter. 

Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερα γεγονότα από τον ίδιο 

σεισμομετρικό σταθμό ή το ίδιο γεγονός που καταγράψαμε από διαφορετικούς 

σταθμούς και να υπολογίσουμε ή να συγκρίνουμε τα μεγέθη τους. 

 

Εικονίδιο 11: Επιλέγοντας το στοιχείο “Pick Mode” στη συνέχεια, θέτοντας το δείκτη 

του ποντικιού στην αρχή του συμβάντος σεισμού, υποδεικνύουμε το σημείο 

εκκίνησης C1 με δεξί κλικ στο κουμπί του ποντικιού. Ομοίως, υποδεικνύουμε το 

τελικό σημείο C2 του συμβάντος 
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Εικονίδιο 12: Στο κάτω μέρος του παραθύρου μπορούμε να δούμε γραμμές κειμένου 

με πληροφορίες από τον αυτόματο αλγόριθμο επεξεργασίας δεδομένων. Σε αυτό το 

εμφανίζεται Coda: 141.11s (Mc: 3.15) που αντιστοιχεί στη διάρκεια του γεγονότος 

σε δευτερόλεπτα και το εκτιμώμενο μέγεθος του σε κλίμακα Richter 
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Καθορισμός του επίκεντρου ενός σεισμού 

Για να προσδιορίσουμε το επίκεντρο ενός σεισμού πρέπει να επεξεργαστούμε τα 

δεδομένα των καταγεγραμμένων κυματομορφών από τουλάχιστον τρεις 

διαφορετικούς σταθμούς. Μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία βήμα προς 

βήμα που περιγράψαμε στις προηγούμενες ενότητες για να δούμε πρώτα τους 

διαφορετικούς σταθμούς και στη συνέχεια να αναζητήσουμε σεισμικά συμβάντα και 

να επιλέξουμε τις κυματομορφές τους και, στη συνέχεια, να τις αντιγράψουμε στο 

Wave Clipboard για ανάλυση. 

Για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία, θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα ένα 

γνωστό σεισμό που καταγράφηκε και από τρεις σταθμούς του δικτύου. Τα δεδομένα 

αυτής της ανάλυσης αποθηκεύονται σε τρία αντίστοιχα αρχεία με επέκταση .sac που 

μπορούμε να διαβάσουμε και να δούμε μεταβαίνοντας από το μενού πρώτα στο File 

(Αρχείο) και κατόπιν στο Open File (Άνοιγμα Αρχείου). Στη συνέχεια, αφού επιλέξουμε 

τις τρεις κυματομορφές, τις αντιγράφουμε στο Wave Clipboard όπως έχουμε μάθει. 

Στη συνέχεια, από τη γραμμή εργαλείων πατάμε το στοιχείο "Pick Mode". Όπως και 

πριν, μπορούμε πρώτα να προχωρήσουμε στην εκτίμηση του μεγέθους, αν και αυτό 

δεν αποτελεί προϋπόθεση για τον προσδιορισμό του επίκεντρου. Αν θέλουμε να 

επικεντρωθούμε μόνο στην επίκεντρο, τότε αντί των σημείων C1 και C2 στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να υποδείξουμε για κάθε κυματομορφή τα σημεία εκκίνησης 

των κυμάτων P και S. Η ακολουθία των κλικ του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού για 

να γίνει αυτό εμφανίζεται στα εικονίδια 13 και 14 παρακάτω. Μόλις το κάνουμε αυτό 

πρέπει να πατήσουμε το "Pick Menu" που εμφανίζεται δίπλα στο κουμπί "Pick Mode". 

Στη συνέχεια πατάμε “Open Event Dialog” ("Άνοιγμα διαλόγου συμβάντων") και “Run” 

("Εκτέλεση"). Αυτό θα εκτιμήσει την απόσταση του επίκεντρου από κάθε σταθμό. 

Μπορούμε να δούμε τους προκύπτοντες κύκλους στο χάρτη. Το κέντρο κάθε κύκλου 

είναι η θέση του εκάστοτε σεισμομετρικού σταθμού, και η ακτίνα του η αντίστοιχη 

εκτιμώμενη απόσταση. Το επίκεντρο βρίσκεται στην τομή των τριών κύκλων. Στην 

ιδανική περίπτωση είναι ένα σημείο, πρακτικά είναι μια περιοχή μικρής ή μεγάλης 

έκτασης ανάλογα με το πόση ακρίβεια μπορούμε να καθορίσουμε τον χρόνο άφιξης 

των κυμάτων P και S από τις κυματομορφές που καταγράφηκαν από κάθε 

σεισμομετρικό σταθμό.  
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Εικονίδιο 13: Επιλέγοντας το στοιχείο “Pick Mode” και στη συνέχεια θέτοντας το 

δείκτη του ποντικιού στην αρχή του σεισμού υποδεικνύουμε με σειρά δεξιών κλικ τη 

στιγμή της άφιξης των σεισμικών κυμάτων P 
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Εικονίδιο 14: Θέτοντας το δείκτη του ποντικιού στην αρχή των σεισμικών κυμάτων 

S υποδεικνύουμε με σειρά δεξιών κλικ τη στιγμή της άφιξης τους 
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Εικονίδιο 15: Το παράθυρο του Wave Clipboard με τις τρεις κυματομορφές πάνω 

στις οποίες έχουν υποδειχθεί οι αφίξεις των σεισμικών κυμάτων P και S  
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Εικονίδιο  16: Για να εκτιμήσουμε τη θέση του επίκεντρου πρέπει να πατήσουμε το 

"Pick Menu" που εμφανίζεται δίπλα στο κουμπί "Pick Mode". Στη συνέχεια πατάμε 

“Open Event Dialog” ("Άνοιγμα διαλόγου συμβάντων") και “Run” ("Εκτέλεση"). Αυτό 

θα εκτιμήσει την απόσταση του επίκεντρου από κάθε σεισμομετρικό σταθμό 
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Εικονίδιο 17: Εμφάνιση στο χάρτη των κύκλων με κέντρο τον κάθε σεισμομετρικό 

σταθμό και ακτίνα τις προκύπτουσες αποστάσεις. Το επίκεντρο βρίσκεται στην 

τομή των τριών κύκλων. Στην ιδανική περίπτωση είναι ένα σημείο, πρακτικά είναι 

μια περιοχή μικρής ή μεγάλης έκτασης ανάλογα με το πόση ακρίβεια μπορούμε να 

καθορίσουμε τον χρόνο άφιξης των κυμάτων P και S από τις κυματομορφές που 

καταγράφηκαν από κάθε σεισμομετρικό σταθμό 
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4.3. Γενικό πλάνο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

 

Στο πλαίσιο του έργου SNAC, προτείνουμε ένα γενικό πλάνο δραστηριοτήτων που 

μπορούν να εφαρμόσουν τα σχολεία στις χώρες εταίρους. Διαχωρίζουμε την 

εφαρμογή του σε τρεις κύριες συμπληρωματικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν 

στις τρεις διαστάσεις των εκπαιδευτικών ενοτήτων που συζητήθηκαν, δηλαδή η 

εκμάθηση και η μελέτη των σεισμών, η υπευθυνότητα του πολίτη και το ανοικτό 

σχολείο. Όπως περιγράφεται παρακάτω, υιοθετούμε και προτείνουμε μια σταδιακή 

προσέγγιση, έτσι ώστε αυτές οι δραστηριότητες να μπορούν να πραγματοποιηθούν 

σε ακολουθία η μία μετά την άλλη σύμφωνα με αυτή την προτεινόμενη σειρά ή με 

διαφορετική. Αυτό δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να 

υιοθετήσουν και να προσαρμόσουν τις δραστηριότητες στις περιστάσεις τους ή να 

επιλέξουν να επικεντρωθούν περισσότερο σε μια πτυχή σε σχέση με άλλες ανάλογα 

με τις προτεραιότητες, τα ενδιαφέροντά τους, τις εμπειρίες τους ή τους τυπικούς 

περιορισμούς του προγράμματος σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα ενθαρρυνθούν και θα υποστηριχθούν για να 

αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 

προγράμματα εκμάθησης για να προκαλέσουν και να εμπλέξουν τον ενθουσιασμό, τη 

στάση και τη σκέψη των μαθητών τους με βιώσιμο τρόπο (Mavromanolakis and 

Sotiriou, 2018).  

Επιπλέον, οι εταίροι έχουν εξετάσει το πρόγραμμα σπουδών σε κάθε χώρα, και ιδίως 

για τις ηλικίες των μαθητών από 10 έως 18 ετών, για τον εντοπισμό θεματικών 

ενοτήτων και θεμάτων που μπορούν να συνδεθούν με το SNAC. Η προκύπτουσα 

χαρτογράφηση του εθνικού προγράμματος σπουδών παρουσιάζεται σε μορφή 

πίνακα στο Παράρτημα. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση του έργου, αυτή θα βασίζεται στις εργασίες των 

μαθητών και στη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Οι 

δείκτες που θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

είναι: 

- ικανότητα των μαθητών να σχεδιάζουν και να εκπονούν διερευνητικές 

εργασίες στη δεδομένη θεματική 

- ικανότητα ή βελτίωση των μαθητών στο χειρισμό, καταγραφή και ανάλυση 

δεδομένων με τους προσφερόμενους αισθητήρες και τα εργαλεία λογισμικού 

- ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών για επίλυση προβλημάτων και 

διεπιστημονική σκέψη 

- σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν διεπιστημονικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες 



 

 66 

- σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με άλλους 

εκπαιδευτικούς στο σχολείο τους ή σε άλλα σχολεία 

Κατά τη διάρκεια των καταρτίσεων, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τη 

μεθοδολογία αξιολόγησης που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια του έργου. Όλα τα 

παρεχόμενα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αξιολόγηση του αντικτύπου 

και της επιτυχίας του έργου SNAC. Τα δεδομένα σχετικά με την αξιολόγηση των 

μαθητών ή/και εκπαιδευτικών όπου χρειάζεται θα γίνεται με τη χρήση 

ερωτηματολογίων πριν και μετά τις υλοποιήσεις των δραστηριοτήτων. Οι εργασίες  

των μαθητών που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα OSOS θα αποτελέσουν επίσης  

πηγή δεδομένων για τους δείκτες αξιολόγησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με την αξιολόγηση του έργου θα δοθούν στο Παραδοτέο 4 "Μεθοδολογία 

Αξιολόγησης, Ανάλυση Αποτελεσμάτων" (“Evaluation Methodology, Analysis of 

Results”). 

 

Δραστηριότητα 1: Μαθαίνοντας για τους σεισμούς  

Σε αυτή την κατηγορία προτείνουμε την ακόλουθη λίστα με δραστηριότητες ή σχέδια 

μαθήματος έτοιμα προς υλοποίηση στην τάξη σχετικά με τη μάθηση και τη μελέτη των 

σεισμών. Είναι κατηγοριοποιημένα σε επίπεδο εκπαίδευσης και ενδεικτικό ηλικιακό 

εύρος των μαθητών. Ορισμένες από αυτές είναι ήδη διαθέσιμες σε πρόσθετες μορφές 

(φύλλο μαθήματος προς εκτύπωση ή σε διαδραστική μορφή) και γλώσσες. Στην 

πλειονότητα τους σχεδιάστηκαν για να χωρέσουν σε μία ή δύο ώρες διδασκαλίας, 

ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν ευκολότερα στα σχολεία. Όλα είναι διαθέσιμα για 

λήψη από την πλατφόρμα SNAC και την αντίστοιχη σελίδα της κοινότητας. Κατά τη 

διάρκεια του έργου αναμένεται ότι οι εταίροι μπορούν να τα ενημερώσουν ή να 

τροποποιήσουν ανάλογα, όπου χρειάζεται, ή να αναπτύξουν και να προσθέσουν νέες 

δραστηριότητες. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν μία ή περισσότερες από αυτές 

τις δραστηριότητες με τους μαθητές τους για να αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με το 

φαινόμενο των σεισμών και τον αντίκτυπό τους και να εκτελέσουν επιστημονικές 

έρευνες ή μελέτες χρησιμοποιώντας εργαλεία και πρακτικές όπως οι πραγματικοί 

επιστήμονες και οι ερευνητές. Εναλλακτικά, μπορούν να επιλέξουν να αναπτύξουν τις 

δικές τους δραστηριότητες στην τάξη και ανάλογα μαθήματα που περιλαμβάνουν 

ενότητες εργασιών όπως περιγράφονται στα προηγούμενα, συγκεκριμένα: 

• Πρόσβαση στο δίκτυο των σεισμομέτρων 

• Προβολή δεδομένων από ένα σεισμόμετρο 

• Επιλογή κυματομορφής για ανάλυση 

• Εκτίμηση του μεγέθους ενός σεισμού 

• Καθορισμός του επίκεντρου ενός σεισμού 
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Πίνακας 1: Λίστα με προτεινόμενες δραστηριότητες ή σχέδια μαθήματος έτοιμα προς 

υλοποίηση στην τάξη σχετικά με τη μάθηση και τη μελέτη των σεισμών. Είναι 

κατηγοριοποιημένα σε επίπεδο εκπαίδευσης και ενδεικτικό ηλικιακό εύρος των 

μαθητών. Ορισμένες από αυτές είναι ήδη διαθέσιμες σε πρόσθετες μορφές (φύλλο 

μαθήματος προς εκτύπωση ή σε διαδραστική μορφή) και γλώσσες. 

Τίτλος Επίπεδο 
Ενδεικτική 

ηλικία μαθητών 
Σημειώσεις 

Ποια είναι η σχέση 
μεταξύ των 

τεκτονικών πλακών 
και των σεισμών; 

Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

10-12 χρονών 
Διαθέσιμο προς 
εκτύπωση στην 
Αγγλική γλώσσα 

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/what-relation-between-tectonic-plates-and-earthquakes-855406 

Πανγαία παζλ 
Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 
10-12 χρονών 

Διαθέσιμο προς 
εκτύπωση στην 
Αγγλική γλώσσα 

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/pangea-puzzle-855400 

Συμπεριφορά σε 
περίπτωση σεισμού 

Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

10-12 χρονών 
Διαθέσιμο προς 
εκτύπωση στην 
Αγγλική γλώσσα 

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/proper-behaviour-earthquake-situation-855404 

Μελετώντας 
σεισμούς 

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

13-14 χρονών 
Διαθέσιμο προς 
εκτύπωση στην 
Αγγλική γλώσσα 

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/measuring-earthquakes-turkey-855398 

Πώς προσδιορίζεται 
το επίκεντρο ενός 

σεισμού 

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

13-18 χρονών 
Διαθέσιμο προς 
εκτύπωση στην 
Αγγλική γλώσσα 

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/how-locate-epicenter-earthquake-855397 

Πώς εκτιμάται το 
μέγεθος ενός 

σεισμού 

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

13-18 χρονών 

Διαθέσιμο προς 
εκτύπωση στην 

Αγγλική και Ιταλική 
γλώσσα 

Links: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/how-estimate-magnitude-earthquakeenglish-855395  
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/855396 

Μελέτη των 
σεισμών 

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση  

15-18 χρονών 
Διαθέσιμο προς 
εκτύπωση στην 
Αγγλική γλώσσα 

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/study-earthquakes-855405 
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Σεισμοί και 
τεκτονικές πλάκες 

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

13-14 χρονών 
Διαθέσιμο προς 
εκτύπωση στην 
Αγγλική γλώσσα 

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/earthquakes-and-tectonic-plates-855394 

Σεισμοί – Χρόνος και 
επίκεντρο 

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

13-18 χρονών 

Διαθέσιμο προς 
εκτύπωση και σε 

διαδραστική μορφή 
στην Αγγλική και 
Ελληνική γλώσσα 

Links: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/855407  
http://graasp.eu/ils/575fab3cc3ddb608c844d2e0/?lang=el  
http://graasp.eu/ils/5743f24dc3ddb608c844c420/?lang=en 

Σεισμοί – 
Δραστηριότητα 
χρονομέτρησης 

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

13-18 χρονών 

Διαθέσιμο προς 
εκτύπωση και σε 

διαδραστική μορφή 
στην Αγγλική και 
Ελληνική γλώσσα 

Links: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/855408  
http://graasp.eu/ils/575fab50c3ddb608c844d2e1/?lang=el  

http://graasp.eu/ils/57481265c3ddb608c844c577/?lang=en 

Διερευνώντας τη 
σεισμική 

δραστηριότητα 

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

13-18 χρονών 

Διαθέσιμο σε 
διαδραστική μορφή 

στην Αγγλική 
γλώσσα 

Link: https://www.golabz.eu/ils/what-is-the-relation-between-tectonic-plates-and-earthquakes 

 
Βρίσκοντας το 
επίκεντρο ενός 

σεισμού 
 

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

13-18 χρονών 

Διαθέσιμο σε 
διαδραστική μορφή 

στην Αγγλική 
γλώσσα  

Link: https://www.golabz.eu/ils/locating-the-epicenter-of-an-earthquake 

Σεισμικά κύματα 
Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 
13-18 χρονών 

Διαθέσιμο σε 
διαδραστική μορφή 

στην Αγγλική 
γλώσσα 

Link: https://www.golabz.eu/ils/seismic-waves-1 

 

Παρόλο που η μελέτη των σεισμών προτείνεται εδώ να είναι η πρώτη στη σειρά 

δραστηριοτήτων, μπορεί να είναι και σε διαφορετική ή αντίστροφη σειρά και να 

εφαρμοστεί μετά την ακόλουθη δραστηριότητα για τα μέτρα προφύλαξης ή/και την 

υπεύθυνη στάση των πολιτών. 
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Δραστηριότητα 2: Μέτρα προφύλαξης και προστασίας, ενημέρωση και 

υπεύθυνη στάση των πολιτών 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χωριστεί σε τρεις χωριστές φάσεις από αυτές που 

μπορούν να εφαρμοστούν από τους μαθητές τόσο στα σχολεία όσο και στα σπίτια 

τους. Περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Εφαρμογή και πρακτική προληπτικών μέτρων στο σχολείο και στο σπίτι σε 

περίπτωση σεισμού. Εφαρμογή και πρακτική διαδικασιών εκκένωσης. 

• Ανοικτή συζήτηση, για παράδειγμα σχετικά με ψευδοεπιστημονικές ή μη 

επιστημονικές απόψεις, αξιώσεις και διαδεδομένες φήμες για τους σεισμούς. Αυτό 

περιγράφεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 3 του παρόντος εγγράφου. 

• Συστηματική εξέταση του σχολείου και των σπιτιών για καταγραφή και 

ταυτοποίηση βασικών στοιχείων κινδύνου, όπως κρεμαστά αντικείμενα, βαριά 

έπιπλα που δεν είναι στερεωμένα σε τοίχους, ιστούς και κεραίες σε μπαλκόνια, 

επιγραφές, στύλους ή κολόνες κλπ. 

Στο πλαίσιο της παρούσας και της επόμενης δραστηριότητας, οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές μπορούν επίσης να αναπτύξουν ένα μεγαλύτερο συνεργατικό σχέδιο ή 

πρωτοβουλία στο οποίο εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή διαβίωσης τους ή της 

σχολικής τοποθεσίας για τον εντοπισμό στοιχείων κινδύνου σε κτίρια και δρόμους, 

την τεκμηρίωση σε φωτογραφίες ή βίντεο. Στη συνέχεια δημοσιοποιούν και  

μοιράζονται τα ευρήματά τους με άλλα σχολεία, τις τοπικές αρχές ή το ευρύ κοινό. 

 

Δραστηριότητα 3: Από το σχολείο προς την τοπική κοινότητα και πέρα από 

αυτήν 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες εργασίας, προκειμένου να 

πραγματοποιήσουν μια εκτεταμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης και προβολής για 

να δημοσιοποιήσουν και να μοιραστούν τις γνώσεις, τις μελέτες, τα ευρήματά τους 

και τα αποτελέσματά τους με άλλα σχολεία, τις τοπικές αρχές και το ευρύ κοινό στην 

περιοχή τους και τη χώρα τους αλλά και πέραν αυτών. 

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος εγγράφου, μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν διάφορες μεθόδους και κανάλια διάδοσης. Μεταξύ άλλων, 

περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 

• Για παράδειγμα, μπορούν να ξεκινήσουν με τη δημοσίευση των εργασιών τους στην 

ευρύτερη διαδικτυακή κοινότητα του SNAC “Τα σχολεία μελετούν τους σεισμούς” 

(«Schools study earthquakes”), ώστε όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας Open Schools 

for Open Societies να μπορούν να τις επισκέπτονται και να τις βλέπουν. 

• Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν και να 

φιλοξενήσουν ημέρες πληροφόρησης για τους γονείς και το ευρύ κοινό. 
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• Ανοιχτά περίπτερα πληροφόρησης σε εκδηλώσεις σε τοπικό ή περιφερειακό 

επίπεδο. 

• Συμμετοχή σε συνέδρια εκπαίδευσης, επιστημονικές εκθέσεις, σχολικά φεστιβάλ, 

εκθέσεις ή διαγωνισμούς. 

• Σχεδίαση πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού όπως αφίσες και φυλλάδια σε 

έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή έντυπα και διανομή τους μέσω των κοινωνικών 

μέσων, των διαδικτυακών κοινοτήτων, των σχολικών ιστοσελίδων ή περιοδικών κλπ.  

 

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από παρόμοιες δραστηριότητες παρουσιάζονται στις 

εικόνες 28, 29 και 30 που ακολουθούν. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν από 

εταίρους και σχολεία κατά τα προηγούμενα έτη σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 

επίπεδο στο πλαίσιο διαφόρων έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως π.χ. 

“Schools study earthquakes” ("Τα σχολεία μελετούν τους σεισμούς"), “Ark of Inquiry 

– Raising youth awareness to responsible research and innovation” ("Κιβωτός της 

διερεύνησης - Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των νέων στην υπεύθυνη έρευνα και 

καινοτομία"), “Inspiring science education” ("Ενθάρρυνση της εκπαίδευσης των 

επιστημών"), “Open schools for open societies” ("Ανοικτά σχολεία για ανοικτές 

κοινωνίες") (Mavromanolakis and Cerri, 2017).  

 

 

 

Εικόνα 27. Ενδεικτική συλλογή μαθητικών εργασιών, μικρών ταινιών και παρουσιάσεων 
που υποβλήθηκαν στον εθνικό εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Φτιάξε το δικό σου 

σεισμογράφο» για σχολεία στην Ελλάδα. 
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Εικόνα 28. Στιγμιότυπα από την ημέρα ενημέρωσης σε σχολείο στην Τουρκία και φυλλάδια 

που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από μαθητές για να διανεμηθούν στους γονείς και το 

ευρύ κοινό. 

 

 

Εικόνα 29. Εκθεσιακό και ενημερωτικό περίπτερο και αλληλεπίδραση με τους 

συμμετέχοντες στην ανοιχτή ημέρα σχολικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο 
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5. ΣΥΝΟΨΗ  
 

 
Σε αυτό το παραδοτέο καταγράφουμε και προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων 

σχετικά με τις τρεις διαστάσεις του SNAC, δηλαδή τα ανοικτά σχολεία, την 

υπευθυνότητα των πολιτών και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη 

σεισμολογία χρησιμοποιώντας το δίκτυο σεισμομέτρων SNAC και τα δεδομένα που 

συλλέγονται από αυτό. Έχει σχεδιαστεί ως ένα συνολικό πλαίσιο σε στάδια που 

αποτελείται από τρία αντίστοιχα και συμπληρωματικά στοιχεία. Προσφέρουμε τις 

τρεις ξεχωριστές ενότητες και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό ως πρακτικούς 

οδηγούς αναφοράς τόσο για τους εταίρους όσο και για τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγχειρίδια αυτοδιδασκαλίας ή για πρακτικά 

σεμινάρια κατάρτισης που θα οργανωθούν από τους εταίρους στην κάθε χώρα. 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το Παραδοτέο 2 ("Πρόγραμμα Κατάρτισης 

για Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Σχολείων") συμπληρώνει τα Παραδοτέα 1 

("Οδικός χάρτης ανοιχτής σχολικής εκπαίδευσης") και 3 ("Ανοικτή πλατφόρμα 

επιστημονικών δεδομένων"). 

Η πρώτη ενότητα κατάρτισης επικεντρώνεται στη συνολική προσέγγιση και τη 

διαδικασία "προς τα ανοικτά σχολεία". Μετά τον καθορισμό του οδικού χάρτη SNAC, 

ακολουθούν τα κύρια βήματα και οι απαραίτητες προετοιμασίες, η πρακτική 

καθοδήγηση και τα διαθέσιμα εργαλεία. Η ενότητα ενοποιεί τις κύριες πτυχές του 

«Οδικού Χάρτη Ανοιχτής Σχολικής Εκπαίδευσης» που αναπτύχθηκε στο πρώτο 

παραδοτέο του έργου. Προσφέρει τη γενική γνώση και κατανόηση των αλλαγών και 

πρακτικών που καθορίζουν ένα ανοιχτό σχολείο, πώς αυτές μπορούν να εισαχθούν, 

να διευκολυνθούν, να διευθετηθούν και να επιτευχθούν από τη σχολική διοίκηση. 

Η δεύτερη ενότητα έχει τίτλο "υπευθυνότητα των πολιτών" ή "υπεύθυνη ιθαγένεια", 

ελεύθερη απόδοση του όρου “responsible citizenship”, και περιλαμβάνει την έννοια 

της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας (ΥΕΚ) και πώς στην πράξη μπορεί να 

ενσωματωθεί στα σχολεία. Τα σχολεία στο SNAC είναι ή θα αποτελέσουν μέρος ενός 

σεισμολογικού σχολικού δικτύου και θα επιδιώξουν να γίνουν ανοιχτοί κόμβοι 

καινοτομίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης για την πολιτική προστασία 

και τη σεισμική δραστηριότητα για την τοπική τους κοινότητα. Έτσι, η ενεργός 

ενσωμάτωση των εννοιών και των δραστηριοτήτων της ΥΕΚ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία θα μπορούσε να καθιερωθεί από τους εκπαιδευτικούς σε διάφορα στάδια 

του έργου. Ο προτεινόμενος πρακτικός οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 

εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων για να διευκολύνει την κατανόηση 

της έννοιας της ΥΕΚ και να προτείνει τρόπους αποτελεσματικής συμμετοχής των 

πτυχών της στις εργασίες, στις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες των μαθητών. 
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Η τρίτη ενότητα κατάρτισης ασχολείται με τα θέματα της σεισμολογίας και τον τρόπο 

χρήσης της πλατφόρμας των σεισμομέτρων και των δεδομένων του SNAC. Αυτή η 

ενότητα περιέχει μια συνοπτική επισκόπηση των βασικών γνώσεων σχετικά με τη 

σεισμολογία, έναν λεπτομερή οδηγό βήμα προς βήμα του εργαλείου για την πρόσβαση 

και την ανάλυση δεδομένων από το εγκατεστημένο δίκτυο σεισμομέτρων (π.χ. 

εγκατάσταση του λογισμικού SWARM, πρόσβαση στο δίκτυο των σεισμομέτρων, 

προβολή δεδομένων από σεισμόμετρο, επιλογή κυματομορφής προς ανάλυση, 

εκτίμηση του μεγέθους ενός σεισμού, καθορισμός του επίκεντρου ενός σεισμού), 

ακολουθούμενη από ένα γενικό σχέδιο και κατάλογο των προτεινόμενων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους για μαθητές 

ηλικίας 10-18 ετών. 

Σε όλες τις ενότητες και όπου είναι δυνατόν, υιοθετούμε και προτείνουμε μια 

σταδιακή προσέγγιση, έτσι ώστε οι προτεινόμενες δραστηριότητες να μπορούν να 

λειτουργούν διαδοχικά ή να αντικαθίστανται. Αυτό δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στα 

σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να τις υιοθετήσουν και να τις προσαρμόσουν 

κατάλληλα στις περιστάσεις τους, να επιλέξουν να επικεντρωθούν περισσότερο σε 

μια πτυχή σε σχέση με άλλες ανάλογα με τις προτεραιότητες, τα ενδιαφέροντά τους, 

τις εμπειρίες τους ή τους τυπικούς περιορισμούς του προγράμματος σπουδών. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα ενθαρρυνθούν 

και θα υποστηριχθούν για να αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και προγράμματα εκμάθησης για να προκαλέσουν και να εμπλέξουν 

τον ενθουσιασμό, τη στάση και τη σκέψη των μαθητών τους. 

Όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του έργου στα σχολεία στις χώρες εταίρους θα επεξεργασθούν 

συστηματικά, θα αξιολογηθούν και θα αναφερθούν κατάλληλα στα σχετικά 

Παραδοτέα 4 («Μεθοδολογία αξιολόγησης, ανάλυση αποτελεσμάτων») και 5 

(«Συστάσεις για μελλοντική χρήση»), που θα διατεθούν στο τέλος του έργου. Πέραν 

της συνοπτικής παρουσίασης των εργασιών των εκπαιδευτικών και των σχολείων 

στις συμμετέχουσες χώρες και τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών, θα 

περιλαμβάνουν επίσης πολύτιμες πληροφορίες που θα διευκολύνουν την επικοινωνία 

των εταίρων με τις τοπικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 

πιθανή ευρύτερη εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων του έργου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Υπευθυνότητα των Πολιτών (Υπεύθυνη Πολιτότητα) – υλικό παρουσίασης  
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Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα (Ελλάδα) 
Γνωστικό 
πεδίο:   

Γεωγραφία/Γεωλογία (Δημοτικό, Γυμνάσιο), Φυσική (Λύκειο) 

Υποπεδίο:  Γεωλογία (Δομή της Γης, Διαμόρφωση/μορφολογία της επιφάνειας της), Φυσική (Κίνηση και 
ταχύτητα, Κύματα) 

Επίπεδο: Δημοτικό,  
Γυμνάσιο,  

Λύκειο 

Ηλικία: 6 – 12 (Δημοτικό),  
12 – 15 (Γυμνάσιο),  

15 – 18 (Λύκειο) 

Τάξεις: Στ’,  
Α’ και Β’,  

Α’ 

Διδακτική προσέγγιση Στόχοι Δραστηριότητες  Αξιολόγηση  

Διερευνήσεις με τη 
χρήση διαφόρων 
εργαλείων (π.χ. χάρτες, 
φωτογραφίες, 
προσομοιώσεις, βίντεο) 
οι οποίες 
παρουσιάζονται στους 
μαθητές ή 
χρησιμοποιούνται 
άμεσα από αυτούς. Οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει 
να λάβουν υπόψη τους 
σχετικούς στόχους του 
αναλυτικού 
προγράμματος της το 
οποίο δίνει έμφαση στην 
ανάπτυξη σχετικών 
δεξιοτήτων.  Οι 
παραδόσεις μαθημάτων 
στη σχολική τάξη 
μπορούν να 
εμπλουτιστούν με 
εξωσχολικές 
δραστηριότητες, όπως 
εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, επίσκεψη σε 
μουσεία φυσικής 
ιστορίας ή γεωλογίας 
 
Παράδειγμα (σεισμοί): 
Θέση: Νότιο-ανατολική 
Μεσόγειος 
Εργαλεία: Μικρής 
κλίμακας χάρτες, 
φωτογραφίες, βίντεο ή 
άλλες εφαρμογές 
πολυμέσων 
Γνωστικό αντικείμενο: 
Γεωλογία και 
Γεωγραφία 
Θεωρία: Κίνηση 
τεκτονικών πλακών 
Όροι: τεκτονικές 
πλάκες, σεισμοί, 
σεισμικότητα περιοχής 
 

Στόχοι γνωστικού 
περιεχομένου (ΣΤ΄ 
Δημοτικού, Α΄,Β΄ 
Γυμνασίου): 
- Οι μαθητές να μπορούν 
να εξηγούν ότι ο φλοιός 
της Γης αποτελείται από 
τεκτονικές πλάκες 
-και να συμπεραίνουν 
από χάρτες ότι η 
σεισμική δραστηριότητα 
σχετίζεται με τα σύνορα 
των τεκτονικών πλακών 
- να εξηγούν τι είναι ο 
σεισμός και ποιο το 
αίτιο του 
- να αναγνωρίζουν και 
να ονομάζουν φυσικές 
καταστροφές και 
κινδύνους 
 
Δεξιότητες: 
-Χρήση χαρτών (σε 
ψηφιακή ή χάρτινη 
μορφή)  
-δυνατότητα να 
διαχωρίζουν το φυσικό 
κίνδυνο από τη φυσική 
καταστροφή 
-να αναγνωρίζουν και να 
ονομάζουν φυσικές 
καταστροφές και 
κινδύνους που απειλούν 
τον πλανήτη 
-αναφέρουν και να 
περιγράφουν τρόπους 
αντιμετώπισης  
καταστάσεων εκτάκτου 
κινδύνου σε προσωπικό, 
τοπικό και εθνικό 
επίπεδο  
 

Παραδείγματα 
εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων: 

-οι μαθητές εκπονούν 
ερευνητική εργασία με 
σχετική θεματική 
-επίσκεψη σε μουσείο 
φυσικής ιστορίας ή 
γεωλογίας 
-δημιουργία μακετών με 
τη διαμόρφωση του 
ανάγλυφου της χώρας ή 
περιοχών της 
-ημέρα ενημέρωσης για 
τους σεισμούς και τα 
μέτρα προστασίας 
-παρουσίαση σχετικών 
βίντεο, ενημερωτικών 
ταινιών  
 
 

Διαμορφωτική αξιολόγηση 
των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των μαθητών 
και της διδασκαλίας που 
να περιλαμβάνει 
διαγνωστική αξιολόγηση, 
παρακολούθηση και  
τελική αξιολόγηση 
 
Παραδείγματα τρόπων 
αξιολόγησης: 
-ερωτήσεις και 
παρατηρήσεις 
-δημιουργία/σύγκριση 
γνωστικών/εννοιολογικών 
θεματικών χαρτών  
-διαγνωστικά τεστ  
-ενδιάμεσες και τελικές 
εξετάσεις 

Οι ικανότητες των 
μαθητών που 
αναπτύσσονται 
περιλαμβάνουν τη 
γεωγραφική παιδεία, τη 

Α΄ Λυκείου: 
Στο επίπεδο της 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης η Γεωλογία 
και η Γεωγραφία δεν 

Παραδείγματα 
εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων: 

- οι σπουδαστές κάνουν 
διαθεματικές 
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γεωπολιτική σκέψη, την 
ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τα φυσικά 
φαινόμενα και τον 
αντίκτυπό τους. Οι 
εκπαιδευτικοί επιλέγουν 
διδακτική προσέγγιση 
και πρακτικές για την 
οργάνωση, τις 
δραστηριότητες, τα 
εργαλεία και το ρόλο 
των μαθητών στην τάξη, 
λαμβάνοντας υπόψη την 
ευελιξία του 
προγράμματος σπουδών 
όσον αφορά το χρόνο 
και τους πόρους 

Παραδείγματα 
διδακτικών πρακτικών: 
-ανακαλυπτική 
/διερευνητική μάθηση  
-έρευνα πεδίου 
-επίλυση προβλήματος  
-συνεργατική μάθηση 

 

περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα σπουδών.  
Ωστόσο, η μελέτη του 
φαινομένου των 
σεισμών δίνει πολλές 
ευκαιρίες για 
διεπιστημονική 
διδασκαλία και μάθηση 
στα μαθήματα Φυσικής 
και Μαθηματικών / 
Γεωμετρία / Στατιστική. 
Ιδιαίτερα οι σεισμοί, η 
δημιουργία και η 
διάδοσή τους, μπορούν 
να σχετίζονται με τις 
έννοιες της κίνησης και 
της ταχύτητας, των 
κυμάτων και της 
διάδοσης τους, της 
μεθόδου του 
τριγωνισμού κλπ. 
 
Στο πλαίσιο αυτό: 
 
Στόχοι γνωστικού 
περιεχομένου: 
-Τι είναι ένας σεισμός 
και πώς μετράμε τις 
παραμέτρους του 
-Τι είναι τα σεισμικά 
κύματα 
-Τα φυσικά φαινόμενα, 
οι φυσικές καταστροφές 
και οι επιπτώσεις. Πώς  
προστατευόμαστε, πώς  
αντιδρούμε 
 
Δεξιότητες: 
-Διαχείριση και 
κατανόηση 
επιστημονικών 
δεδομένων 
-λειτουργία ενός 
επιστημονικού οργάνου 
-συλλογή και ανάλυση 
δεδομένων 
-αύξηση της 
ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τις φυσικές 
καταστροφές, τις 
απειλές και τους 
κινδύνους και τις 
επιπτώσεις 
-σε περίπτωση 
εκπόνησης 
διαθεματικών εργασιών 
από ομάδες μαθητών, 
απόκτηση δεξιοτήτων 
συνεργασίας, 
επικοινωνίας, 
παρουσίασης 
 

διερευνητικές εργασίες 
που σχετίζονται με τους 
σεισμούς. 
- συλλέγουν και 
αναλύουν σεισμικά 
δεδομένα από 
επιστημονικές βάσεις 
δεδομένων ή 
σεισμόμετρα του 
δικτύου 
-πραγματοποιούν βίντεο 
ή παρουσίαση σχετικά 
με πρόσφατους 
σεισμούς στη χώρα ή σε 
όλο τον κόσμο και τον 
αντίκτυπό τους στην 
κοινωνία και το 
περιβάλλον (π.χ. 
καταστροφή του 
πυρηνικού 
αντιδραστήρα της 
Φουκουσίμα, 
επιπτώσεις των 
τσουνάμι κ.λπ.) 
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Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα ( Κύπρος) 
Γνωστικό 
αντικείμενο:   

Γεωγραφία 

Υπο-
ενότητα: 

Γεωλογία 

Επίπεδο: Δημοτικό,  Γυμνάσιο, 
Λύκειο 

Ηλικία: 11-14 
Τάξεις: ΣΤ΄ Δημοτικού –  

Α΄, Β΄ Γυμνασίου 
Διδακτική 

προσέγγιση 
Στόχοι Δραστηριότητες Αξιολόγηση 

Διερευνήσεις με τη 
χρήση διαφόρων 
εργαλείων (π.χ. χάρτες, 
φωτογραφίες, πίνακες, 
προσομοιώσεις) οι 
οποίες παρουσιάζονται 
στους μαθητές ή 
χρησιμοποιούνται 
άμεσα από αυτούς. Οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει 
να λάβουν υπόψη τους 
σχετικούς στόχους του 
αναλυτικού 
προγράμματος της 
Γεωγραφίας, το οποίο 
δίνει έμφαση στην 
ανάπτυξη σχετικών 
δεξιοτήτων.  
Παράδειγμα (σεισμοί): 
Θέση: Ανατολική Ασία 
Εργαλεία: Μικρής 
κλίμακας χάρτες, 
φωτογραφίες, βίντεο  
Γνωστικό αντικείμενο: 
Γεωλογία 
Θεωρία: Κίνηση 
τεκτονικών πλακών 
Όροι: τεκτονικές 
πλάκες, σεισμοί 
Δεξιότητες: Ζώνες 
επιρροής, σχέσεις 
 
Παραδείγματα 
διδακτικών πρακτικών: 
-ανακαλυπτική μάθηση  
-επίλυση προβλήματος  
-συνεργατική μάθηση 
-έρευνα πεδίου 

Στ τάξη δημοτικού  
Στόχοι γνωστικού 
περιεχομένου: 
Οι μαθητές να: 
-εξηγούν ότι ο φλοιός της Γης 
αποτελείται από τεκτονικές 
πλάκες 
-συμπεραίνουν από χάρτες 
ότι η σεισμική δραστηριότητα 
σχετίζεται με τα σύνορα των 
τεκτονικών πλακών 
 
Δεξιότητες: 
Γίνεται αναφορά σε αρκετές 
δεξιότητες. Ο εκπαιδευτικός 
επιλέγει τις δεξιότητες, 
στάσεις και συμπεριφορές 
που θέλει να αναπτύξουν οι 
μαθητές του.  
Παράδειγμα: 
-Χρήση ψηφιακών χαρτών  
 
Πρώτη τάξη Γυμνασίου 
Στόχοι γνωστικού 
περιεχομένου: 
Οι μαθητές να: 
-διαχωρίζουν το φυσικό 
κίνδυνο από τη φυσική 
καταστροφή 
-αναγνωρίζουν και να 
ονομάζουν φυσικές 
καταστροφές και κινδύνους 
που απειλούν τον πλανήτη 
-αναφέρουν και να 
περιγράφουν τρόπους 
αντιμετώπισης  καταστάσεων 
εκτάκτου κινδύνου σε 
προσωπικό, τοπικό και εθνικό 
επίπεδο  
-παρέχουν κριτική για τη 
δύναμη των μέσων 
ενημέρωσης στον τρόπο 
επιλογής και παρουσίασης 
φυσικών καταστροφών  
 
Δεύτερη τάξη Γυμνασίου 
Δεν έχουν διατυπωθεί 
σχετικοί στόχοι για αυτή την 
τάξη γιατί η Γεωγραφία της 
Κύπρου δεν είναι πλέον μέρος 
της διδακτέας ύλης.  

Στ δημοτικού 
Λόγω της 
αναδιαμόρφωσης του 
αναλυτικού 
προγράμματος, δεν 
έχουν αναπτυχθεί 
ακόμη τα νέα βιβλία 
αυτής της τάξης. Έτσι, οι 
στόχοι του αναλυτικού 
δεν συσχετίζονται προς 
το παρόν με το 
περιεχόμενο των 
βιβλίων.   
 
Πρώτη τάξη 
Γυμνασίου 
Κεφάλαιο που 
αναφέρεται στους 
φυσικούς κινδύνους και 
καταστροφές (π.χ. 
σεισμοί, τσουνάμι, 
συσχέτιση μεταξύ τους), 
στην επεξήγηση 
βασικών παραμέτρων 
των σεισμών και στην 
παροχή πληροφοριών 
για την ΕΜΑΚ  
 
Δεύτερη τάξη 
Γυμνασίου 
Μικρά κεφάλαια που 
αναφέρονται στη: 
-δομή της Γης 
-περιγραφή των 
κινήσεων των πλακών 
-στη δημιουργία της 
Κύπρου 
-περιγραφή διαφόρων 
ειδών πετρωμάτων 
  
 

Διαμορφωτική 
αξιολόγηση των 
μαθητών (δεξιότητες, 
γνώσεις) και της 
διδασκαλίας 
 
Τελική αξιολόγηση 
στη βάση κριτηρίων 
 
Παραδείγματα 
τρόπων αξιολόγησης: 
-παρατηρήσεις 
-δημιουργία / 
σύγκριση 
/ κατανόηση 
 θεματικών χαρτών  
-πορτοφόλια 
-αυτό-αξιολόγηση 
-διαγωνίσματα 
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