
 

Άσκηση προσομοίωσης σεισμού σε Δημοτικό σχολείο στο Τόκιο 

Μαθητές βρίσκουν καταφύγιο κάτω από τα θρανία κατά τη διάρκεια άσκησης προσομοίωσης 

σεισμού σε ένα δημοτικό σχολείο στο Τόκιο της Ιαπωνίας σε ετήσια άσκηση εκκένωσης σε ενδεχόμενο 

σεισμού.   
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ο
 Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 

1. Η έναρξη της άσκησης/προσομοίωσης της δόνησης καθώς και το τέλος της 

προσομοίωσης της δόνησης γίνεται με το συνθηματικό ήχο, το κουδούνι του σχολείου 

στις 09:40 π.μ.  

 

2. Όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μένουν στο χώρο 

που βρίσκονται εκείνη τη χρονική στιγμή και με ψυχραιμία ακολουθούν τη βασική οδηγία 

αυτοπροστασίας: σκύβουν, καλύπτονται κάτω από ένα γερό τραπέζι ή θρανίο 

κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του επίπλου και μένουν σε αυτή τη θέση μέχρι 

να τελειώσει ο σεισμός. Εάν δεν υπάρχει τραπέζι, γραφείο ή θρανίο στο χώρο που 

βρίσκονται, πρέπει να σκύψουν και να πλησιάσουν στο δάπεδο, προστατεύοντας το 

κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους. Στη θέση αυτή πρέπει να παραμείνουν όση 

ώρα διαρκεί η σεισμική δόνηση. Σε περίπτωση πραγματικού γεγονότος ενεργούν με 

αντίστοιχο τρόπο όταν αρχίσει ο σεισμός. 

 

3. Μόλις ακουστεί ο δεύτερος συνθηματικός ήχος της λήξης του σεισμού  -

δηλαδή το δεύτερο κουδούνι του σχολείου μετά από 2΄περίπου- αρχίζει η εκκένωση του 

κτιρίου με τάξη και ψυχραιμία, σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στο Σχέδιο του 

σχολείου. 

 

4. Οι μαθητές συγκεντρώνονται στον προαποφασισμένο χώρο, δηλαδή στο 

μέσον του σχολικού προαύλιου, όπου ακολουθεί καταμέτρησή τους. Ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να έχει μαζί του και τον κατάλογο με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των 

μαθητών του τμήματος, γιατί μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί τους. 

 

5. Μετά από κάθε άσκηση θα πρέπει να ακολουθεί αξιολόγησή της, έτσι ώστε να 

επισημαίνονται τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες στο επί χάρτου Σχολικό Σχέδιο και να 

προτείνονται βελτιώσεις. 

 

6. Σε περίπτωση πραγματικού σεισμού οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πρέπει να 

διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθήσουν όσα προβλέπονται στο Σχέδιο. 



7. Είναι πιθανόν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του σχολικού κτιρίου να 

εκδηλωθεί κάποιος άλλος σεισμός. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί από 

όλους εκ νέου η οδηγία αυτοπροστασίας: "μένω στο χώρο που βρίσκομαι, 

σκύβω, καλύπτομαι και παραμένω στη θέση μου μέχρι να τελειώσει ο 

σεισμός".  

 

 

 

 

 

 

 

 


