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ΔΑΣΚΑΛΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 



Οι στόχοι που πετύχαμε 

                            
                                   Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου 

 
Δεξιότητες του 21ου αιώνα (Δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα, 

Παραγωγική Μάθηση) 
Δεξιότητες ζωής (Δεξιότητες της Κοινωνικής Ζωής) 
Δεξιότητες του νου (Στρατηγική σκέψη, Πλάγια Σκέψη, Κατασκευές, 
Παιχνίδια, Εφαρμογές ) 
 

 

 

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ- ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Γνώρισαν την έννοια του φυσικού κινδύνου και εξέφρασαν την άποψή 

τους για το ποιοί είναι οι φυσικοί κίνδυνοι.                                        

Άκουσαν και είπαν σχετικά ρήματα, έγραψαν τους ορισμούς τους και ζωγράφισαν 

φυσικούς κινδύνους. Γνώρισαν ότι ο σεισμός είναι ένας από αυτούς. 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν να αποκτήσουν οι μαθήτριες 
και οι μαθητές γνώσεις προετοιμασίας πριν την εκδήλωση ενός σεισμού, 

κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωσή του. 

Παράλληλα, οι μαθήτριες και οι μαθητές ζωγράφισαν, τραγούδησαν, 

είδαν εκπαιδευτικά και χρήσιμα βίντεο, άκουσαν μύθους γύρω από τον 

σεισμό, ενημερώθηκαν οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους για 

τις απαιτούμενες ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση 

ε ν ό ς  σεισμού και κυρίως συμμετείχαν σε προσομοίωση καταστάσεων 

σεισμού στο σχολικό χώρο. 

 

  



  

  

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 

Τα παιδιά ήρθαν σε πρώτη επαφή με το φαινόμενο του σεισμού και 

συζήτησαν προσωπικές εμπειρίες τους. Γνώρισαν το εσωτερικό της γης 

και το ζωγράφισαν. Γνώρισαν τα αίτια του σεισμού και αναπαρέστησαν  

τη σεισμική διεργασία των πλακών μέσα από παιχνίδια. 

  



   

Κάναμε το πείραμα του αυγού (από το βιβλίο «Η γη 

χορεύει»/ΣΕΙΣΜΟΠΟΛΙΣ) ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τα μέρη της 

γης και τις λιθοσφαιρικές πλάκες. 

 

              

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ/ΜΥΘΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ 

Τα παιδιά έμαθαν για τους μύθους διαφόρων λαών ανά τον κόσμο και ανά 

χρονική εποχή, γνώρισαν λίγο καλύτερα τον ελληνικό μύθο του Εγκέλαδου και τον 

ζωγράφισαν. 



    

  

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 

Τα παιδιά ενημερώθηκαν για το πώς θα προετοιμαστούν για την πιθανότητα ενός 

σεισμού. Δημιούργησαν μέσω ζωγραφιάς –κατασκευής το δικό τους βαλιτσάκι 

έκτακτης ανάγκης.Κατασκεύασαν οδηγίες προς τους γονείς τους για τις πιθανές 

αλλαγές στο σπίτι ώστε να είναι πιο ασφαλές.Έμαθαν για του αριθμούς έκτακτης 

ανάγκης και τους ζωγράφισαν.Βρήκαν ποιο είναι το πιο ασφαλές σημείο σε 

περιπτωση σεισμού σε κάθε δωμάτιο μέσα στο σπίτι και το ζωγράφισαν. 



  

  

  



 

 

 

 



5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΤΙ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 

Παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση από το Φωτόδεντρο με θέμα «Οι κίνδυνοι σε 

περίπτωση σεισμού» και ακολούθησε σχολιασμός και συζήτηση. 

 

 

 



Ενημερωθήκαμε από το φυλλάδιο του ΟΑΣΠ (αναρτημένο στην τάξη αλλά 

μοιράστηκε και στα παιδιά σε φωτοτυπίες) για τις σωστές ενέργειες και βήματα 

που πρέπει να ακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. 

  

  

Κάναμε προσομοίωση των ενεργειών μας σε περίπτωση που βρίσκεται κοντά μας 

ένα γερό ξύλινο τραπέζι ή θρανίο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάτι κοντά 

μας. Το σύνθημά μας ήταν: «ΣΚΥΨΕ-ΚΑΛΥΨΟΥ-ΚΡΑΤΗΣΟΥ» 

  
  



Επιλέξαμε τις εικόνες με τις σωστές ενέργειες κατά τη διάρκεια ενός 

σεισμού και χρωματίσαμε. 

 

                             

 



6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΙ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ 

Ενημερωθήκαμε από το φυλλάδιο του ΟΑΣΠ (αναρτημένο στην τάξη 

αλλά μοιράστηκε και στα παιδιά, σε φωτοτυπίες) για τις σωστές 

ενέργειες και βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε μετά τον 

σεισμό. 

  

  

 

 



Παίξαμε ψηφιακό κρυπτόλεξο - βρίσκοντας τα ρήματα του σεισμού - μέσω του 

wordwallnet. 

 

Παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση από το Φωτόδεντρο «Τα μέτρα προστασίας 

στον δρόμο» και όχι μόνο. 

 

Με βάση την παραπάνω παρουσίαση παίξαμε το διαδικτυακό παιχνίδι με θέμα: 

«Μέτρα προστασίας από τον σεισμό στον δρόμο» 

 



Αναρτήθηκε την τάξη και μοιράστηκε και στα παιδιά μια αφισούλα με τα μέτρα 

προστασίας κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τον σεισμό και ακολούθησε 

συζήτηση. 

 

Μοιράστηκαν στα παιδιά δύο φύλλα εργασίας. Το ένα περιείχε σωστές και λάθος 

συμπεριφορές κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τον σεισμό και στο άλλο, αφού 

χρωμάτισαν και έκοψαν τις εικόνες, τις κόλλησαν στην αντίστοιχη συμπεριφορά. 

 

 



 

 

 



 

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-  Αξιολόγηση – πόσο έτοιμος/η είμαι αν γίνει σεισμός ; 

 Ακούσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε το τραγούδι των Ημισκούμπρια “Σεισμός, 

φιλαράκο μη σε πιάνει πανικός”. 

Ακολούθησε ένα παιχνίδι από το Φωτόδεντρο με θέμα “Σεισμός – Αυτοπροστασία” 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10938  

 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10938


Μοιράστηκε στα παιδιά το ακόλουθο απόσπασμα σχετικά με την σωστή 

συμπεριφορά και αντιμετώπιση του σεισμού ( από ένα φυλλάδιο, σχετικό με την 

αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων σε μορφή κόμικς) και αφού το μελετήσαμε 

και το διαβάσαμε με ρόλους , θυμηθήκαμε και σχολιάσαμε όλες τις σωστές και 

ψύχραιμες ενέργειες που πρέπει ν ακολουθήσουμε στην διάρκεια ενός σεισμού 

αλλά και μετά. 

 

Μοιράστηκε στα παιδιά προς συμπλήρωση το ακόλουθο φύλλο 

αυτοαξιολόγησης. 

 



AΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ήμασταν πανέτοιμοι και ψύχραιμοι!!!!! 

  

 



 

 



 

    


