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1.1 Τίτλος  σχεδίου διδασκαλίας 

 

 
1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 
Γνωστικό αντικείμενο του σχεδίου διδασκαλίας  

 Γεωλογία-Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου 
 Γεωλογία-Γεωγραφία Β’ Γυμνασίου 

 

Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου 
 Ενδογενείς δυνάμεις που διαμορφώνουν την επιφάνεια της γης  

 Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

 Η επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων στη ζωή μας 
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Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ                                                                                            
Ο κεντρικός άξονας του θέματος εντάσσεται στις ενότητες  «Λιθόσφαιρα» του ΑΠΣ της 

Α΄ Γυμνασίου και «το Φυσικό περιβάλλον της Γης»  του ΑΠΣ της Β΄ Γυμνασίου 

 

 
1.3 Σκοπός & Στόχοι του σεναρίου- σχεδίου 

διδασκαλίας 
 
 

Γενικός Σκοπός 
Σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τις αλλαγές που 

προκαλούν τα ηφαίστεια και οι σεισμοί στην επιφάνεια της Γης  και να κατανοήσουν τις 

συνέπειες αυτών των γεωλογικών φαινομένων για τη ζωή των ανθρώπων 

 

 

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως 

προς τη μαθησιακή διδασκαλία 

 
Γνώσεις 
Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου να είναι σε θέση να: 
 
 
Α. Γνωρίζω και κατανοώ 
 περιγράφουν τη  μορφή και τα μέρη ενός ηφαιστείου 
 εξηγούν τον τρόπο δημιουργίας των ηφαιστείων  
 προσδιορίζουν τις συνέπειες της δράσης των ηφαιστείων για το φυσικό 

περιβάλλον και τον άνθρωπο 
 γνωρίζουν τους σεισμούς ως φυσικά φαινόμενα που μπορεί να προκαλούν 

μεγάλες καταστροφές   
 γνωρίζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά των σεισμών  
 γνωρίζουν το εσωτερικό της γης από την επιφάνειά μέχρι το κέντρο της 
 γνωρίζουν τις μεγαλύτερες λιθοσφαιρικές πλάκες της γης και τον τρόπο κίνησης 

τους  
 

Β. Διερευνώ και εντοπίζω 
 εντοπίζουν στο χάρτη ενεργά ηφαίστεια σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα 
 εντοπίζουν τις σεισμικές ζώνες της γης 
 συσχετίζουν τα φαινόμενα της ηφαιστειότητας και της σεισμικότητας με τη 

θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών 
 ερμηνεύουν τη μεγάλη σεισμικότητα της Ελλάδας καθώς και την εμφάνιση του 

ηφαιστειακού τόξου του Ν. Αιγαίου ως αποτέλεσμα της κίνησης των 
λιθοσφαιρικών πλακών 
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Γ. Επικοινωνώ και συνεργάζομαι 
 συνεργάζονται σε ομάδες , επικοινωνούν  γραπτά ή προφορικά, ανακοινώνουν 

απόψεις και συμπεράσματα, παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους 
   

 
 
Δ. Σύνδεση με τη ζωή 
 χρησιμοποιούν επιχειρήματα για να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους  
 εκτιμούν τις βλάβες αλλά και τα πλεονεκτήματα  που προκύπτουν από τη δράση 

των ηφαιστείων 
 προτείνουν μέτρα αντισεισμικής προστασίας 
 εκτιμούν τις καταστροφικές συνέπειες των σεισμών  

 
 
 
Ικανότητες 
 Να χρησιµοποιούν εκπαιδευτικά λογισµικά ως εργαλείο µάθησης  

 Να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους  σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής                                                                                                               

 Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν 

 

 

Στάσεις 
 Ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στην επιστήμη με την αναγνώριση της 

υπόστασής της ως μέρους του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι 

 ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τις φυσικές επιστήμες και ιδιαίτερα για την Γεωλογία 
,την Σεισμολογία και την Ηφαιστειολογία 

 ενίσχυση του πνεύματος της συνεργατικότητας, της ανταλλαγής απόψεων και της 
κριτικής αποδοχής ή απόρριψης των αντιλήψεων των άλλων. 

 
 

1.4 Εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

 
 
 Πρόγραμμα παρουσίασης Prezi  

 
 Video clips 

 
 Λογισμικό «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου» 

 
 Διαδραστικό σχολικό βιβλίο  

 
 Διαδίκτυο  
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1.5 Προτεινόμενη Εκπαιδευτική μέθοδος 
Εμπλουτισμένη διδασκαλία, προσομοίωση.  

Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες 3-4 ατόμων σε σχολική αίθουσα που διαθέτει 

διαδραστικό πίνακα ή στο εργαστήριο Πληροφορικής ή στο εργαστήριο Φυσικών 

Επιστημών με συνδυασμένη χρήση η/υ και βιντεοπροβολέα.                                                                                      

Ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί, συμβουλεύει, συντονίζει τη συζήτηση, συγκεντρώνει τα 

αποτελέσματα και ομαδοποιεί τα συμπεράσματα.  

 

Εναλλακτικές απόψεις των μαθητών σχετικά με τα ηφαίστεια και τους 

σεισμούς  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι μαθητές/τριες   

o Δυσκολεύονται στην κατανόηση γεωλογικών εννοιών  και διαδικασιών  
που συμβαίνουν στο εσωτερικό της γης  και σε μεγάλη χρονική κλίμακα 

o Θεωρούν ότι ενεργά είναι μόνο τα ηφαίστεια που βλέπουν τη  δράση τους   

o Δυσκολεύονται να εκφράσουν με επιστημονικούς όρους τι είναι σεισμός και τι 
ηφαίστειο  

o Συγχέουν τις έννοιες λάβα και μάγμα 

o Θεωρούν ότι οι αιτίες των ηφαιστείων και των σεισμών είναι η θερμότητα της Γης, 
αέρια που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της Γης, η έλξη της Σελήνης κ.ά. 

o Δυσκολεύονται να κατανοήσουν τι είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες και πώς 
επιπλέουν στο μάγμα 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια-Περιεχόμενα 
Η διδακτική παρέμβαση προβλέπεται να διαρκέσει 5 διδακτικές ώρες με την παρακάτω 
δομή: 

1η διδακτική ώρα : Ηφαίστεια  
2η διδακτική ώρα : Σεισμοί  
3η διδακτική ώρα : Λιθοσφαιρικές πλάκες 
4η διδακτική ώρα : Το ελληνικό τόξο 
5η διδακτική ώρα  : H επίδραση των σεισμών και των 
ηφαιστείων στη ζωή μας - Σύνοψη ενότητας 

                          
Το σχέδιο διδασκαλίας είναι εμπλουτισμένο με:  
 

 αποσπάσματα βίντεο 
 

 προσομοιώσεις (applets) 
 

 5 φύλλα εργασίας(με συνολικά 18 δραστηριότητες)   
 

 1 φύλλο αξιολόγησης 
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2.1 Γενική Περιγραφή 
 

       1η διδακτική ώρα:Ηφαίστεια 
 

I) ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΑΦΟΡΜΗΣΗ(4 min) 
                                                                                         

Α1) Το μάθημα ξεκινά με την προβολή ενός video clip με εντυπωσιακές εκρήξεις 
ηφαιστείων  
 
 

II)ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (35-40 min) 
          
Α2) Ο/Η διδάσκων/ουσα  προβάλλει εικόνες από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια του κόσμου 

αναφέροντας και λεπτομέρειες για την δράση τους . Στη συνέχεια οι μαθητές 
παρακολουθούν ένα video clip από τη φονική δράση του πυροκλαστικού νέφους στο 
ηφαίστειο Unzen στην Ιαπωνία, κατά την διάρκεια της έκρηξης του 1991. Ακολουθεί 
ένα video clip από μια υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη που «γέννησε» ένα νησί 
στην Ιαπωνία  τον Νοέμβρη του 2013.                                                              
Στη συνέχεια ο διδάσκων/ουσα εξηγεί τον ορισμό του ηφαιστείου ,ποια είναι η 
ανατομία του ,πως δημιουργείται (προβάλλοντας τις αντίστοιχες  προσομοιώσεις ) 
καθώς και τα μέτρα προστασίας για  ενδεχόμενη έκρηξη του. 

  
Α3) Τέλος συμπληρώνουν τα κενά στην 1η και τη 2η δραστηριότητα του 1ου φύλλου 
εργασίας  
 
Α4) Ο/Η διδάσκων/ουσα ζητά από τους μαθητές να  χρησιμοποιήσουν το  λογισμικό   
 «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου» , να ακολουθήσουν τις οδηγίες της 
 3ης δραστηριότητας του 1ου φύλλου εργασίας  και να απαντήσουν στα αντίστοιχα 
ερωτήματα  
                                                                                                                                                                   
Α5)Οι μαθητές παρακολουθούν ένα  video clip με σκοπό να γνωρίσουν το ηφαιστειακό 
φαινόμενο των geysers 
 
Α6)Τέλος συμπληρώνουν την 4η δραστηριότητα του 1ου φύλλου εργασίας                            

III)ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ(3 min) 

Α7)O εκπαιδευτικός συνοψίζει ως συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία του 
μαθήματος τα εξής :                                                                                         

1. το υλικό του ηφαιστείου βγαίνει από το εσωτερικό της γης                                        
2. πως η έκρηξη συνοδεύεται και από άλλα επικίνδυνα φαινόμενα                                  
3. οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας για ενδεχόμενη ηφαιστειακή 

έκρηξη                                                                                                                  
4. οι περιοχές με ηφαιστειότητα αποκομίζουν και οφέλη (εύφορα εδάφη, γεωθερμική 

ενέργεια, τουρισμός)                                                                                                                                     

► Τέλος αναθέτει ως γραπτή εργασία για το σπίτι(ανά ομάδες ) με θέμα:               
«Ποιοί μύθοι υπάρχουν ανά τον κόσμο για τα ηφαίστεια;» και προτρέπει τους 
μαθητές να μελετήσουν την αντίστοιχη θεωρία από το σχολικό βιβλίο 
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2η διδακτική ώρα : Σεισμοί 

I) ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΑΦΟΡΜΗΣΗ(1 min) 

Β1) Το μάθημα ξεκινά με την προβολή ενός video clip με σκηνές της καθημερινής ζωής 
κατά τη διάρκεια σεισμικής δόνησης  

II)ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (40-45 min) 
                                                               
Β2) Ο/Η διδάσκων/ουσα συζητά με τους μαθητές για το τι είναι «σεισμός» και στη 

συνέχεια τους αναφέρει ποια τα επακόλουθα  και ποια τα φυσικά χαρακτηριστικά 
του με τη βοήθεια της αντίστοιχης διαφάνειας  

Β3) Γίνεται προβολή ενός video clip από το τσουνάμι που προκλήθηκε στην Ιαπωνία το 
2011 καθώς και μιας προσομοίωσης  που εξηγεί τη δημιουργία του τσουνάμι 

Β4) Οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν την προσομοίωση “earthquake testing zone” 
έτσι ώστε να κατανοήσουν την κλίμακα Richter 

Β5) Οι μαθητές συμπληρώνουν  την 1η δραστηριότητα του 2ου φύλλου εργασίας 

Β6) Οι μαθητές παρακολουθούν ένα animation και ένα χιουμοριστικό video clip του 
Ο.Α.Σ.Π.  με στόχο να ενημερωθούν για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας  στο 
ενδεχόμενο κάποιου σεισμού κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο 

Β7) Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει έξι διαφάνειες του Ο.Α.Σ.Π. για τα μέτρα προστασίας 
στο σπίτι σε ενδεχόμενο σεισμό  

Β8) Οι μαθητές συμπληρώνουν  την 2η δραστηριότητα του 2ου φύλλου εργασίας 

Β9)Ο/Η διδάσκων/ουσα ζητά από τους μαθητές να  χρησιμοποιήσουν το  λογισμικό     
«Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου» , να ακολουθήσουν τις οδηγίες της 

 3ης δραστηριότητας  του 2ου φύλλου εργασίας  και να απαντήσουν στα αντίστοιχα 
ερωτήματα  

III) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (3 min) 

Β10)O εκπαιδευτικός συνοψίζει ως συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία 
του μαθήματος τα εξής :                                                                                           

1. Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να αλλάξει το ανάγλυφο της 
Γης και να προκαλέσει πολλές υλικές καταστροφές  και ανθρώπινα θύματα                                                         

2. Το μέγεθος του σεισμού είναι το μέτρο της εκλυόμενης ενέργειας ενώ η ένταση 
είναι το μέτρο των μακροσκοπικών αποτελεσμάτων του σεισμού                              

3. Πρέπει όλοι να είμαστε εξοικειωμένοι με το ενδεχόμενο ενός σεισμού, έχοντας 
λάβει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των συνεπειών του                                                                                                                 

 ► Τέλος αναθέτει ως γραπτή εργασία για το σπίτι(ανά ομάδες ) με θέμα:              
«Ποιοί μύθοι υπάρχουν ανά τον κόσμο για τους σεισμούς;» και προτρέπει τους 
μαθητές να μελετήσουν την αντίστοιχη θεωρία από το σχολικό βιβλίο 
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3η διδακτική ώρα : Λιθοσφαιρικές πλάκες 
 

 
I) ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΑΦΟΡΜΗΣΗ(2 min) 

 
Γ1) Το μάθημα ξεκινά με την προβολή ενός video clip που απεικονίζει τις αλλαγές του 

σχήματος και της θέσης των ηπείρων ανά τους αιώνες 
 

 
II)ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (40-45 min) 

 
Γ2)  O/η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές περιγράψουν το εσωτερικό της Γης.  

Μετά από μια σύντομη διαλογική συζήτηση προβάλλει το σχετικό video clip 
         
Γ3) Ο/η διδάσκων/ουσα ρωτά τους μαθητές αν γνωρίζουν τι είναι οι λιθοσφαιρικές 

πλάκες , αν κινούνται και πως ; Επειδή οι έννοιες είναι δυσνόητες αναμένεται να 
αναδειχθεί μια σύγχυση στις απόψεις των μαθητών. Για να λυθούν οι απορίες  
προβάλλονται δύο σχετικά video clips και δυο διαφάνειες που παρουσιάζουν 
συνοπτικά τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών 

Γ4) Οι μαθητές συμπληρώνουν  την 1η δραστηριότητα του 3ου φύλλου εργασίας 

Γ5) Οι μαθητές χρησιμοποιούν το   λογισμικό   «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου».    
Επιλέγουν  «Εσωτερικό της Γης» και στη συνέχεια «ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ, ΡΗΓΜΑΤΩΝ» .Ακολουθώντας  τις οδηγίες της 2ης δραστηριότητας του 3ου 
φύλλου εργασίας μελετούν τα είδη των κινήσεων των λιθοσφαιρικών πλακών και 
απαντούν στα σχετικά ερωτήματα. 

  
Γ6) Οι μαθητές χρησιμοποιούν  το    λογισμικό    «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου». 

Επιλέγουν  «Εσωτερικό της Γης» στη συνέχεια «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕΙΣΜΩΝ-
ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ» και τέλος  «ΚΟΣΜΟΣ».                                                          
Ακολουθώντας  τις οδηγίες της 3ης δραστηριότητας του 3ου φύλλου εργασίας 
μελετούν τη σχέση της σεισμικότητας με τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών και 
απαντούν στα σχετικά ερωτήματα. 

 
Γ7) Από τον καμβά της παρουσίασης προβάλλεται η διαφάνεια που απεικονίζει 2 

παγκόσμιους  χάρτες : λιθοσφαιρικών πλακών και κατανομής ηφαιστείων.               
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τους χάρτες και στη 
συνέχεια να εκτελέσουν την 4η δραστηριότητα του 3ου φύλλου εργασίας ώστε να 
κατανοήσουν τη σχέση της ηφαιστειότητας με τις λιθοσφαιρικές πλάκες  

 
Γ8)Προβάλλεται  ένα γράφημα που δείχνει πώς σχηματίζονται οι ηφαιστειακές αλυσίδες 

πάνω από τις θερμές κηλίδες . Στη συνέχεια οι μαθητές συμπληρώνουν την 5η 
δραστηριότητα του 3ου φύλλου εργασίας 
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III)ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ(3 min) 

Γ9) O εκπαιδευτικός συνοψίζει ως συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία του                
μαθήματος τα εξής :                                                                                       

1. Η λιθόσφαιρα είναι κατακερματισμένη σε μικρές και μεγάλες λιθοσφαιρικές 
πλάκες που κινούνται πάνω στη ασθενόσφαιρα                                                              

2. Υπάρχουν 3 είδη κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών: σύγκλιση, απόκλιση 
,πλευρική ολίσθηση                                                                                                             

3. Οι σεισμοί και τα ηφαίστεια εστιάζονται στις περιοχές που βρίσκονται στα όρια 
των λιθοσφαιρικών πλακών, η κίνηση των οποίων είναι η κοινή αιτία της 
εμφάνισής τους  

4. Οι θερμές κηλίδες δημιουργούν αλυσίδες ηφαιστειακών νησιών στο 
εσωτερικό των λιθοσφαιρικών πλακών 

 

► Τέλος αναθέτει ως γραπτή εργασία για το σπίτι(ανά ομάδες ) με θέμα:              
«Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας λιθοσφαιρικών πλακών» και προτρέπει τους 
μαθητές να μελετήσουν την αντίστοιχη θεωρία από το σχολικό βιβλίο             
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4η διδακτική ώρα: Το ελληνικό τόξο 
 

Ι) ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΑΦΟΡΜΗΣΗ(1 min) 
 

Δ1) Προβάλλεται μια γελοιογραφία που συσχετίζει με ευφυή τρόπο την σύγχρονη  
ελληνική πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης με τη γεωτεκτονική δομή της 
Ελλάδας  

 
II)ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (40-45 min) 

 
Δ2) Από τον καμβά παρουσίασης προβάλλεται ένας χάρτης που απεικονίζει τη θέση της 

Ελλάδας μέσα στο γενικότερο γεωτεκτονικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου 
καθώς και τις κινήσεις των μικροπλακών της περιοχής  

 
Δ3) Ο/Η διδάσκων/ουσα ρωτά τους μαθητές «Η Ελλάδα είναι σεισμογενής χώρα;» 

Αναμένεται καταφατική απάντηση από τους μαθητές και στη συνέχεια προβάλλεται 
το σχετικό βίντεο.  

 
Δ4) Ο/η εκπαιδευτικός θέτει τα ερωτήματα: «Γιατί η Ελλάδα είναι σεισμογενής 

χώρα; Πως δημιουργήθηκαν τα Ελληνικά ηφαίστεια;» Αφού οι μαθητές 
διατυπώσουν τις απόψεις τους προβάλλεται το αντίστοιχο βίντεο 

 
Δ5) Ο/Η διδάσκων/ουσα θέτει στους μαθητές τα  ερωτήματα: «Ποιά είναι τα αίτια των 

ηφαιστείων στο Νότιο Αιγαίο; Γιατί δεν δημιουργούνται τα ηφαίστεια στα σημεία 
σύγκρουσης των πλακών αλλά αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά;» Αφού οι 
μαθητές διατυπώσουν τις απόψεις τους προβάλλεται το σχετικό βίντεο. 

 
Δ6) Από τον καμβά παρουσίασης προβάλλεται η διαφάνεια « Η τεκτονική δομή του 

Ελληνικού χώρου» από την οποία αναδεικνύεται με συνοπτικό και 
περιεκτικό τρόπο η γεωλογική ταυτότητα της Ελλάδας 

 
Δ7) Οι μαθητές χρησιμοποιούν το   λογισμικό   «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου».    

Επιλέγουν  «Εσωτερικό της Γης» ,στη συνέχεια «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕΙΣΜΩΝ-
ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ» και μετά ΕΛΛΑΔΑ. Ενεργοποιούν την καρτέλα «Ανάγλυφο» για 
να εμφανισθούν τα ηφαίστεια και ακολουθώντας τις οδηγίες συμπληρώνουν την 1η 
δραστηριότητα του 4ου φύλλου εργασίας  

 
Δ8) Ο/η  εκπαιδευτικός  κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στο ηφαίστειο της Σαντορίνης 

θέτοντας ερωτήματα όπως «γιατί είναι παγκόσμια γνωστό;» «είναι ενεργό 
ηφαίστειο;» «μπορούμε να προβλέψουμε μια μελλοντική του έκρηξη;» 
Μετά από τη διαλογική συζήτηση προβάλλεται το σχετικό βίντεο 

 
Δ9) Οι μαθητές χρησιμοποιούν το   λογισμικό   «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου».    

Επιλέγουν  «Εσωτερικό της Γης» ,στη συνέχεια «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕΙΣΜΩΝ-
ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ» και μετά ΕΛΛΑΔΑ. Ενεργοποιούν την καρτέλα «Σεισμοί» για να 
εμφανισθούν οι σεισμοί και ακολουθώντας τις οδηγίες συμπληρώνουν την 2η 
δραστηριότητα του 4ου φύλλου εργασίας   

 
Δ10) Οι μαθητές χρησιμοποιούν το   λογισμικό   «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ 

Γυμνασίου».    Επιλέγουν  «Εσωτερικό της Γης» και στη συνέχεια «ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ». Ακολουθώντας τις οδηγίες συμπληρώνουν 
την 3η δραστηριότητα του 4ου φύλλου εργασίας   
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III)ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ(3 min) 
Δ11)O εκπαιδευτικός  συνοψίζει ως συμπεράσματα της διδασκαλίας τα εξής: 

 
1. Βασικό τεκτονικό γνώρισμα του Ελληνικού χώρου είναι το Ελληνικό τόξο. 
2. Ο ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της Ευρασιατικής             

πλάκας με την Αφρικανική, γι’ αυτό και είναι χώρος μεγάλης σεισμικότητας 
3. Το Ελληνικό τόξο (τόξο του Αιγαίου) αποτελεί το όριο επαφής της Ευρασιατικής 

λιθοσφαιρικής πλάκας, και της Αφρικανικής πλάκας  
4. Το ηφαιστειακό τόξο αποτελείται από διαδοχικά ηφαίστεια (ενεργά και ανενεργά). 

Η δημιουργία τους οφείλεται σε ανάτηξη υλικού της υποβυθιζόμενης Αφρικανικής 
πλάκας.  

► Τέλος αναθέτει ως γραπτή εργασία για το σπίτι(ανά ομάδες ) με θέμα:               
«Ιστορικά στοιχεία για τις εκρήξεις του ηφαιστείου της Σαντορίνης» και προτρέπει τους 
μαθητές να μελετήσουν την αντίστοιχη θεωρία από το σχολικό βιβλίο 
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5η διδακτική ώρα: H επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων 
στη ζωή μας – Σύνοψη ενότητας 

 
Ι) ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΑΦΟΡΜΗΣΗ(2 min) 

 
  Ε1) Ο/Η διδάσκων/ουσα επιλέγει από τον καμβά της παρουσίασης και προβάλλει το 

video  ”Hfaisteia-Dynameis-Petrwmata’’ με στόχο οι μαθητές να αντιληφθούν την 
ωφελιμότητα των ηφαιστείων 

 
II)ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (30 min) 

    
Ε2) Προβάλλονται εικόνες που σχετίζονται με τις συνέπειες της ηφαιστειακής 
δραστηριότητας σε διάφορα μέρη της γης . Στη συνέχεια οι μαθητές συμπληρώνουν 
την 1η δραστηριότητα του 5ου φύλλου εργασίας. 

 
Ε3) Προβάλλονται εικόνες που σχετίζονται με τις συνέπειες της  σεισμικής  
δραστηριότητας σε διάφορα μέρη της γης . Στη συνέχεια οι μαθητές συμπληρώνουν 
την 2η δραστηριότητα του 5ου φύλλου εργασίας .  

 
Ε4) Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να  διαβάσουν προσεκτικά το εισηγητικό 
κείμενο της 3ης δραστηριότητας του 5ου φύλλου εργασίας . Στη συνέχεια 
συμπληρώνουν τον πίνακα της  με τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της οικονομικής 
ανάπτυξης σε ένα ηφαιστειογενές νησί. 
 
Ε5) Στην 4η δραστηριότητα του 5ου φύλλου εργασίας οι μαθητές καλούνται να 
συζητήσουν και να σχολιάσουν στην ολομέλεια της τάξης την άποψη: «Παρόλο που 
κάποιες περιοχές έχουν αυξημένο σεισμικό ή ηφαιστειακό κίνδυνο, οι άνθρωποι 
συνεχίζουν να ζουν εκεί και να αναπτύσσουν χωριά και πόλεις. Δεν λαμβάνουν δηλαδή 
υπόψη τους τον κίνδυνο από έκρηξη ηφαιστείου ή σεισμό, αλλά άλλους παράγοντες.»  
Τέλος συμπληρώνουν τα κενά στο φύλλο εργασίας. 

 
III)ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ(3 min) 

Ε6) O εκπαιδευτικός  συνοψίζει ως συμπεράσματα της διδασκαλίας τα εξής: 
 

1. Οι συνέπειες από τους σεισμούς είναι  κατά κύριο λόγο αρνητικές  και συχνά 
καταστροφικές. Παρόλα αυτά μπορεί κάποιος να επισημάνει και κάποιες θετικές 
συνέπειες όπως :κατασκευή αντισεισμικών κτιρίων , οργάνωση του κράτους για 
την αντιμετώπιση θεομηνιών, αποβολή του φόβου απέναντι σε ένα συχνό φυσικό 
φαινόμενο, αλληλεγγύη μεταξύ γειτονικών λαών(π.χ. Ελλάδας -Τουρκίας) κ.α. 

          
2. Οι συνέπειες των ηφαιστείων  μπορεί να είναι τόσο αρνητικές (καταστροφές 

,θάνατοι κ.α. ) όσο και θετικές (τουριστική εκμετάλλευση, εύφορο έδαφος 
,γεωθερμία κ.α.) 

 
3. Οι άνθρωποι  συχνά επιλέγουν να διαμένουν σε περιοχές με έντονη σεισμική και 

ηφαιστειακή δραστηριότητα για λόγους οικονομικούς , συναισθηματικούς , 
επιστημονικούς ,κλιματικούς κ.α. ,αγνοώντας τους κινδύνους . 

   
 ► Τέλος αναθέτει ως γραπτή εργασία για το σπίτι με θέμα «Να αναφέρετε 
παραδείγματα στα οποία οι ηφαιστειότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται από τους 
κατοίκους ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης της »             
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ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της  διδασκαλίας της ενότητας  οι μαθητές πρέπει να είναι σε 
θέση: 

1) να αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη ενός ηφαιστείου και τα κύρια φαινόμενα που 
συνοδεύουν την έκρηξή του  

2) να περιγράφουν τις αρνητικές συνέπειες αλλά και τα οφέλη που αποκομίζουμε 
από την ηφαιστειακή δραστηριότητα  

3) να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας για ενδεχόμενη ηφαιστειακή έκρηξη                                                                                                                  
4) να ορίζουν το φαινόμενο του σεισμού και να γνωρίζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά 

του   
5) να αναφέρουν τα καταστροφικά αποτελέσματα των σεισμών 
6) να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας για ενδεχόμενο σεισμό                                                                                                                  
7) να διατυπώνουν τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών 
8) να περιγράφουν τις σχετικές κινήσεις των πλακών 
9) να αναγνωρίζουν την σχετική κίνηση των πλακών ως την αιτία εμφάνισης 

σεισμών και ηφαιστείων 
10)  να ερμηνεύουν τη μεγάλη σεισμικότητα της χώρας μας, καθώς και την ύπαρξη σε 

αυτήν ενεργών ηφαιστείων  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ(10 min) 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης του σχεδίου διδασκαλίας, οι μαθητές ανά ομάδες : 

A. Εκτελούν το διαδραστικό  quiz « Σεισμοί και ηφαίστεια στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη » 

B. Απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου αξιολόγησης 
 
 

2.2 Βιβλιογραφικές πηγές του Σχεδίου 

 Κ. Παυλόπουλος , Α. Γαλάνη: Γεωλογία -Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου 
α) Βιβλίο μαθητή β) Βιβλίο εκπαιδευτικού  

 Α. Ασλανίδης ,Γ. Ζαφειρακίδης, Δ. Καλαϊτζίδης: Γεωλογία -Γεωγραφία Β’ 
Γυμνασίου 

α) Βιβλίο μαθητή β) Βιβλίο εκπαιδευτικού  
 
 Εκδόσεις Ο.Α.Σ.Π. 

 
 Οι λοιπές φωτογραφίες και βίντεο είναι από ελεύθερες πηγές του διαδικτύου. 
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2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 
      Για την παρουσίαση του μαθήματος 

 
       1.Διαδραστικός πίνακας ή εναλλακτικά Η/Υ συνδεδεμένος με βιντεοπροβολέα 
      
       2.Λογισμικό παρουσιάσεων Prezi εγκατεστημένο ή σε portable μορφή 
 
       3.Εγκατεστημένη εφαρμογή αναπαραγωγής αρχείων τύπου  .mp4, .flv , .swf 
 
       4.Πρόσβαση στο  Διαδίκτυο 

 
 
 

3. Αξιολόγηση 
 

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών γίνεται κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης των 
μαθημάτων με τη συμμετοχή τους στην ομάδα , τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 
και γενικότερα από  τη συνεισφορά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Επίσης δίνεται 1 φύλλο αξιολόγησης τo οποίo οι μαθητές/τριες θα πραγματοποιήσουν 
συνεργατικά διατηρώντας την ίδια σύνθεση ομάδων.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ & ΣΕΙΣΜΟΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ          Σελίδα 14 
 

4. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(Ηφαίστεια) 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΜΑΘΗΤΗ: …………………….............................................                     
ΤΜΗΜΑ: ..……..                                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………… 
                                                                      

1η δραστηριότητα   
Παρακολουθείστε  τα βίντεο  και τις φωτογραφίες  για τα ηφαίστεια και απαντήστε στα 
παρακάτω ερωτήματα: 
1)Ποιο γεωμετρικό σχήμα έχουν τα περισσότερα ηφαίστεια; 
……………………………………………………….......................................................................  
2)Ποια είναι η διαφορά των εννοιών μάγμα και λάβα; 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3)Συμπλήρωσέ τα κενά στο διπλανό σχήμα.  
 
 
 
4)Ποια είναι τα γνωστότερα φαινόμενα που συνοδεύουν μια ηφαιστειακή  έκρηξη; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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2η δραστηριότητα   
 

Διαβάστε προσεχτικά τα μέτρα προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας για ενδεχόμενη ηφαιστειακή έκρηξη και απαντήστε στα παρακάτω 
ερωτήματα: 
1) Αν υπάρχει κοντά σας ένα ηφαίστειο ποια προετοιμασία πρέπει να κάνετε για την 
πιθανότητα να εκραγεί το ηφαίστειο; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Τι ενέργειες πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε σε κλειστό χώρο κατά την διάρκεια της 
έκρηξης ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
3) Τι ενέργειες πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε σε ανοιχτό χώρο κατά την διάρκεια της 
έκρηξης; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4) Τι ενέργειες πρέπει να κάνετε μετά την έκρηξη; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3η δραστηριότητα 
• Χρησιμοποιήστε  το    λογισμικό    «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου».  
• Επιλέξτε  «Εσωτερικό της Γης» και στη συνέχεια «Τα σημαντικότερα ηφαίστεια  

στον κόσμο»    
• Περιηγηθείτε στα διάφορα ηφαίστεια . 
• Κάνοντας κλικ σε κάθε ηφαίστειο βρίσκετε πληροφορίες για αυτό.  
• Με βάση αυτές απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

 
1)Καταγράψτε τα ηφαίστεια που ανήκουν στην Ευρώπη και τον χρόνο της τελευταίας 
έκρηξης τους. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 2)Τι παρατηρείτε ως προς την θέση τους; 
.……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3)Ποιο ηφαίστειο θεωρείται πιθανά υπεύθυνο για την καταστροφή του Μινωικού 
Πολιτισμού; 
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4)Γνωρίζετε από την Ιστορία κάποια πόλη της Ιταλίας που να έχει καταστραφεί 
(σκεπαστεί με λάβα) από έκρηξη ηφαιστείου; 
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4η δραστηριότητα 
Εκτός από τα ηφαίστεια ένα άλλο γεωλογικό φαινόμενο ηφαιστειότητας είναι 
ατμοπίδακες / θερμοπίδακες, γνωστοί και ως γκέιζερς (geysers). 
Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο από το Strokkur geyser που βρίσκεται κοντά στο 
Ρέικιαβικ  και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.  
► Σε ποια νησιωτική ευρωπαϊκή χώρα βρίσκεται αυτό το γκέιζερ ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
► Αυτή η χώρα έχει  ηφαίστεια;        
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
► Ποια είναι η θέση της χώρας  αυτής σε σχέση με τις λιθοσφαιρικές πλάκες;                                                        
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
► Παρατηρήστε την εικόνα. Δώστε μια πιθανή ερμηνεία για το φαινόμενο των γκέιζερς . 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(Σεισμοί) 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:……………………................................................ 
ΤΜΗΜΑ: ..……                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………… 
 
 

1η δραστηριότητα 
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1)Τι είναι ο σεισμός; 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2)Ποια είναι τα πιθανά επακόλουθα ενός σεισμού; 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3)Ποια είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός σεισμού;  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4)Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ των εννοιών «μέγεθος» και «ένταση» ενός σεισμού; 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
2η δραστηριότητα 

Παρακολουθείστε  τα βίντεο για τους σεισμούς και για τα μέτρα προστασίας καθώς και 
τις παρακάτω αφίσες και στη συνέχεια απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα:   
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1)Τι  προληπτικά μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνουμε στο σπίτι μας για τους 
σεισμούς ; 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
2)Τι ενέργειες κάνουμε κατά την διάρκεια του σεισμού ; 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3)Τι ενέργειες κάνουμε αν είμαστε σε εξωτερικό χώρο κατά την διάρκεια ενός σεισμού ; 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4)Μετά το σεισμό, ποια απαραίτητα αντικείμενα παίρνουμε , πριν φύγουμε από το 
σπίτι; 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
5)Τι κάνουμε αν γίνει σεισμός κατά τη διάρκεια του μαθήματος; 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3η δραστηριότητα 
• Χρησιμοποιήστε  το    λογισμικό    «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου».  
• Επιλέξτε  «Εσωτερικό της Γης» και στη συνέχεια «Οι μεγαλύτεροι και 

καταστροφικότεροι σεισμοί στον κόσμο»  
• Περιηγηθείτε στα σημεία που έγιναν μεγάλοι σεισμοί . 
• Κάνοντας κλικ σε κάθε σημείο βρίσκετε πληροφορίες για αυτό.  
• Με βάση αυτές απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 
1. Πού και πότε συνέβη ο πιο καταστρεπτικός σεισμός που έχει καταγραφεί ποτέ και 

ποιο το μέγεθός του;  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
2.Να συγκρίνετε τις επιπτώσεις του σεισμού που συνέβη στη χερσόνησο Καμτσιάτκα 
της Σιβηρίας στις 4/11/1952 και του σεισμού που συνέβη στο Ιζμίτ της Τουρκίας, στις 
17/8/1999. Βρείτε τα στοιχεία των σεισμών και συμπληρώστε τον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

Τόπος και χρόνος 
σεισμού 

Μέγεθος 
σεισμού 

Γεωγραφικό 
μήκος 

Γεωγραφικό 
πλάτος 

Απώλειες 
ανθρώπινων 
ζωών 

Σιβηρία, 
Καμτσιάτκα, 
4/11/1952 

 

  

 

Τουρκία, Ιζμίτ, 
17/8/1999     

 
Μπορείτε να εξηγήσετε τη διαφορά στις επιπτώσεις των δύο σεισμών από τα μεγέθη 
τους;  
…………………………………………………………………………………………...…………………………… 
……………………………………………………………………………………….......……………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………… 
……………………………………………………………………………………….......………………………… 
 
Ποια άλλα δεδομένα χρειάζεστε για να εξηγήσετε τη διαφορά στην καταστρεπτικότητα  
των δύο σεισμών;   
…………………………………………………...…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...…………………………… 
……………………………………………………………………………………….......………………………… 
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Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να δώσει η μελέτη νυχτερινών δορυφορικών φωτογραφιών 
των περιοχών στις οποίες συνέβησαν οι σεισμοί αυτοί. Στην εικόνα που ακολουθεί 
βλέπετε σημειωμένες τις θέσεις των 2 σεισμών. Μπορείτε τώρα να δώσετε μια εξήγηση 
της διαφοράς των δύο σεισμών σε απώλειες ανθρώπινων ζωών;  

 
…………………………………………………...…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...…………………………… 
……………………………………………………………………………………….......……………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………… 
……………………………………………………………………………………….......………………………… 

 
4η δραστηριότητα 

Ανοίξτε την ιστοσελίδα 
http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/recent.html 

και δείτε ένα χάρτη των σεισμών στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο από την  
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, του  τμήματος  Γεωλογίας, του  τομέα 
Γεωφυσικής Γεωθερμίας. Μελετήστε το υπόμνημα του χάρτη στο δεξιό μέρος της 
σελίδας 

 

http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/recent.html
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Επιλέξτε κάτω αριστερά 24h για να δείτε στον χάρτη τους σεισμούς των τελευταίων 24 
ωρών 
1. Σε ποια περιοχή έγινε ο πιο πρόσφατος σεισμός στον Ελληνικό χώρο, πότε έγινε και 

τι μέγεθος είχε; 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Σε ποια περιοχή έχει καταγραφεί στον χάρτη ο μεγαλύτερος σεισμός ,πότε έγινε και 
τι μέγεθος είχε; 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Σε ποιές περιοχές εντοπίζεται μεγάλος πλήθος σεισμών και σε ποιες μικρό;  
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(Λιθοσφαιρικές πλάκες) 

 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΜΑΘΗΤΗ:……………………...................................................   
 
ΤΜΗΜΑ:….       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………. 

 

1η δραστηριότητα 

Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζονται τα μεγάλα «κομμάτια» στα οποία είναι 
χωρισμένη η λιθόσφαιρα της Γης.  

 

1)Πως  ονομάζονται τα μεγάλα «κομμάτια» της Λιθόσφαιρας; 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)Σε ποιο «κομμάτι» της λιθόσφαιρας ανήκει η Ελλάδα ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)Πως  και γιατί κινούνται οι λιθοσφαιρικές πλάκες; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4)Ποιών ακτών η συμπληρωματικότητα οδήγησε τους γεωλόγους να υποθέσουν ότι η 
Λιθόσφαιρα δεν είναι ενιαία, αλλά αποτελείται από πολλά μεγάλα κομμάτια; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2η δραστηριότητα 

 
Χρησιμοποιήστε  το    λογισμικό    «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου». Επιλέξτε 
 «Εσωτερικό της Γης» και στη συνέχεια «ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, 
ΡΗΓΜΑΤΩΝ»  

 
Εμφανίζεται ο παγκόσμιος χάρτης με τις λιθοσφαιρικές πλάκες. Με τα κατάλληλα 
σύμβολα  φαίνονται  οι  λιθοσφαιρικές  πλάκες  που  συγκλίνουν  και  αυτές  
που αποκλίνουν. 
 

• Επιλέξτε το σύμβολο  και διαβάστε για την θέση απόκλισης των 
λιθοσφαιρικών πλακών. Με τα κουμπιά  γνωρίστε τον τρόπο 
απόκλισης των πλακών αυτών.  
 

• Ομοίως με το σύμβολο  γνωρίστε τον τρόπο σύγκλισης αυτών.  

 

• Τέλος με το σύμβολο  γνωρίστε την πλευρική κίνηση των πλακών. 
 
 
 
 Τι αναπαριστάνουν οι παρακάτω εικόνες ; Καταγράψτε μια περιοχή του κόσμου 

όπου συμβαίνει  το κάθε φαινόμενο; Τι δευτερογενή γεωλογικά φαινόμενα 
προκαλούνται σε κάθε περίπτωση; 

 
α) 

 
………………………………...…………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………...………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………...………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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β)  

 
 

………………………………...…………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………...………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………...……… 
 
γ) 

  
 

………………………………...…………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………...………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………...………

……………………………………………………………………………………………………… 
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δ)  

 
………………………………...…………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………...………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………...…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ε)  
 

 
………………………………...…………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………...………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………...…………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………...…………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………...………………………………………………………………… 
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3η δραστηριότητα 
 

Χρησιμοποιήστε το    λογισμικό   «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου». Επιλέξτε                                
«Εσωτερικό της Γης» και στη συνέχεια «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕΙΣΜΩΝ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ»  
 

• Επιλέξτε ΚΟΣΜΟΣ.  
 

• Ενεργοποιήστε την καρτέλα «Σεισμοί» για να εμφανισθούν οι σεισμοί 
 

• Με το εργαλείο   ενεργοποιήστε την εμφάνιση των λιθοσφαιρικών 
πλακών  

 

 

Παρατηρήστε προσεκτικά στο χάρτη την απεικόνιση της σεισμικότητας της Γης. Στο 
χάρτη απεικονίζονται οι ισχυρότεροι σεισμοί ( με μέγεθος μεγαλύτερο από 6 Ρίχτερ) που 
συνέβησαν στον κόσμο από το 1975 έως το 2003.  

 

 Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

1. Εντοπίστε τρεις (3) περιοχές του πλανήτη μας που χαρακτηρίζονται από υψηλή 
σεισμικότητα («γεννιούνται»  πολλοί σεισμοί):  

…………………………………………………...……………………………………………………………………… 

…………………………………………………...……………………………………………………………………… 

2. Η Ελλάδα βρίσκεται σε περιοχή με μεγάλη σεισμικότητα;  

…………………………………………………...……………………………………………………………………… 

…………………………………………………...……………………………………………………………………… 
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3.  Παρατηρήστε την κατανομή των σεισμών στην επιφάνεια της Γης . Είναι τυχαία ή 
ακολουθεί κάποια καθορισμένα σχήματα; 

………………………………...………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Παρατηρήστε την κατανομή των ορίων των λιθοσφαιρικών πλακών (τα «σύνορα» 
τους).  Οι περισσότεροι σεισμοί στον πλανήτη μας, συμβαίνουν κοντά ή μακριά από τα 
όρια των λιθοσφαιρικών πλακών; 

………………………………...………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5. Σε ποιες περιοχές των λιθοσφαιρικών πλακών εμφανίζονται οι λιγότεροι σεισμοί;  

………………………………...………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
4η δραστηριότητα 

Στον χάρτη που ακολουθεί, είναι σημειωμένα (με κόκκινο χρώμα) τα πιο σημαντικά 
ηφαίστεια της Γης μαζί με τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών.  
 

 
 
1)Τι παρατηρείτε ως προς τη σχετική τους θέση; 
…………………………..…………………………………………………….…………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                             
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2)Σε τι διαφέρουν τα ηφαίστεια της Ισλανδίας (π.χ. Χέκλα) και τα ηφαίστεια της 
Μεσογείου(π.χ. Αίτνα, Σαντορίνη) ως προς τα αίτια γένεσης τους ;  
………………………………...…………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………...………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………...…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3)Προσπαθήστε να εντοπίσετε το   λεγόμενο   «δαχτυλίδι   της   φωτιάς»  (ring   of   fire)     
στον    Ειρηνικό    Ωκεανό;   Ποια  είναι    η    σχέση    του    με    τις    λιθοσφαιρικές    πλάκες;                                                                   
………………………………...…………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………...………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 
5η δραστηριότητα 

 
Στον  χάρτη που ακολουθεί είναι σημειωμένες οι θερμές κηλίδες (hotspots) της Γης μαζί 
με τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. Που βρίσκονται  κυρίως  τα hotspots ;Στο μέσο ή 
στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών; Ποιο σύμπλεγμα νησιών του Ειρηνικού αποτελείται 
από hotspots; 

  
………………………………...…………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………...………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………..………………… 
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Παρατηρείστε προσεκτικά το παρακάτω σχήμα που απεικονίζει τον μηχανισμό 
δημιουργίας των θερμών κηλίδων. Εξηγείστε συνοπτικά  πως σχηματίζονται τα hotspots. 
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4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(Το ελληνικό τόξο) 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:……………………................................................                        
ΤΜΗΜΑ: ……..…               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………….. 
 

1η δραστηριότητα 
 

Χρησιμοποιήστε  το    λογισμικό    «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου». Επιλέξτε 
 «Εσωτερικό της Γης» και στη συνέχεια «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕΙΣΜΩΝ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ»  

• Επιλέξτε ΕΛΛΑΔΑ  
• Ενεργοποιήστε την καρτέλα «Ανάγλυφο» για να εμφανισθούν τα 

ηφαίστεια 

• Με το εργαλείο   ενεργοποιήστε την εμφάνιση των 
λιθοσφαιρικών πλακών  

Συμβουλευτείτε το υπόμνημα για να δείτε ποιο σημάδι του χάρτη παριστάνει κάποιο 
ηφαίστειο. Μελετήστε τα ηφαίστεια στον Ελληνικό χώρο συμβουλευόμενοι την σχετική 
καρτέλα                                                                                                       . 

 
1)Καταγράψτε τα ηφαίστεια του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου του  Νότιου Αιγαίου.  
         1.  …………………………………………….     
 
         2.  …………………………………………….     
 
         3.  …………………………………………….     
 
         4.  …………………………………………….     
 
         5.  …………………………………………….     
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         6.  …………………………………………….     
 
 
2) Στην παραπάνω εικόνα ενώστε με μια γραμμή τα ηφαίστεια του Νότιου Αιγαίου. 
Παρατηρήστε τη γραμμή που θα σχηματιστεί και συγκρίνετέ τη με αυτή της 
λιθοσφαιρικής πλάκας. Καταγράψτε τα σχόλιά σας. 
…………………………………………………...………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2η δραστηριότητα 
 
Χρησιμοποιήστε  το    λογισμικό    «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου». Επιλέξτε 
 «Εσωτερικό της Γης» και στη συνέχεια «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕΙΣΜΩΝ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ»  

• Επιλέξτε ΕΛΛΑΔΑ.  
• Ενεργοποιήστε την καρτέλα «Σεισμοί» για να εμφανισθούν οι σεισμοί 

• Με το εργαλείο   ενεργοποιήστε την εμφάνιση των 
λιθοσφαιρικών πλακών  

 

 
 
Εμφανίζονται οι θέσεις των σεισμών που είχαν μέγεθος μεγαλύτερο από 6 και 
συνέβησαν στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα.  
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1)Παρατηρήστε τη θέση των σεισμών και συγκρίνετέ τη με το όριο των λιθοσφαιρικών 
πλακών. Καταγράψτε τα σχόλιά σας: 
…………………………………………………...………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….......…………………………… 
 
 
2)Μετακινώντας το ποντίκι σας πάνω στα σημεία που αναπαριστούν τους σεισμούς να 
βρείτε ποιος ήταν ο ισχυρότερος σεισμός στην Ελλάδα τα τελευταία πενήντα χρόνια. 
…………………………………………………...………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3)Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που να μην έχουν πληγεί ή να μην αισθάνθηκαν 
έντονα μεγάλους σεισμούς; 
…………………………………………………...………………………………………………………………………
…………………………………………………...……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...……………………………… 
 
 
4)Ανάμεσα σε δύο σεισμούς με το ίδιο μέγεθος που συμβαίνουν ο πρώτος κοντά στην 
επιφάνεια και ο δεύτερος σε βάθος 100 χλμ. ποιος νομίζετε ότι είναι ο 
καταστρεπτικότερος στην περιοχή του επικέντρου (επάνω από την εστία); Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας 
…………………………………………………...………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5)Μετακινώντας το ποντίκι σας πάνω στα σημεία που αναπαριστούν τους σεισμούς 
σημειώστε πόσοι από τους σημαντικούς σεισμούς που συνέβησαν στη χώρα μας 
ανάμεσα στα 1950-2004 ήταν επιφανειακοί (βάθος 0-60 χλμ), πόσοι μέσου βάθους (60-
300 χλμ.) και πόσοι βαθείς (300 – 700 χλμ). Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα. 
 
Κατηγορία σεισμού 
(ανάλογα με το βάθος του) 

Αριθμός σεισμών Ποσοστό του συνολικού 
αριθμού 

Επιφανειακός   
Μέσου βάθους   
Βαθύς   
Συνολικός αριθμός σεισμών   

 
Βάσει του πίνακα που συμπληρώσατε σε ποια κατηγορία ανήκουν οι περισσότεροι 
σημαντικοί σεισμοί που συμβαίνουν στη χώρα μας;  
…………………………………………………...……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………...……………………………… 
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3η δραστηριότητα 

 
Χρησιμοποιήστε  το    λογισμικό    «Γεωλογία - Γεωγραφία    Α’-Β’ Γυμνασίου». Επιλέξτε 
 «Εσωτερικό της Γης» και στη συνέχεια «ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ»  
 
► Κάντε κλικ στα δυο βελάκια σε σύγκλιση («δείχνουν» προς την ίδια κατεύθυνση)             
στην περιοχή             νότια της Κρήτης. 

► Κάντε κλικ στο κουμπί   .Δείτε τις αναπαραστάσεις και πατήστε το βελάκι για 

να δείτε την εξέλιξη του φαινομένου. Στα κουμπιά με τα μελετήστε τα 
σχόλια.  
 
► Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1)Περιγράψτε τον μηχανισμό της σύγκρουσης λιθοσφαιρικών πλακών που 
εξελίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στον υποθαλάσσιο χώρο νότια 
της Κρήτης; Τι δευτερογενή  φαινόμενα προκαλεί αυτός ο μηχανισμός στον Ελληνικό 
χώρο;  
…………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2)Παρατηρήστε τον ανάγλυφο χάρτη της εικόνας. Πως ονομάζεται αυτή η γεωλογική 
δομή; Σε ποιες περιοχές του Ελληνικού χώρου βρίσκεται και τι σχήμα έχει; Πως 
δημιουργήθηκε αυτή η γεωλογική δομή; 
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3)Δείτε το παρακάτω σχέδιο. Μπορεί αυτό το μοντέλο να εξηγήσει την ύπαρξη των 
ηφαιστείων της Σαντορίνης ή της Νίσυρου στην Ελλάδα; 
…………………………………………………...………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….......…………………………
…………………………………………………...………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….......………………………… 

Αν ναι, συμπληρώστε πάνω στο σχέδιο και ονομάστε τις δυο συγκρουόμενες πλάκες 
στην περιοχή της Μεσογείου και τη γεωλογική δομή που δημιουργείται 

 
4) Σε ποια μικρή πλάκα (τμήμα της Ευρασιατικής) βρίσκεται το Αιγαίο πέλαγος και πως 
κινείται αυτή; Πως ονομάζεται το μεγάλο ρήγμα που τέμνει την Βορειοδυτική Τουρκία 
και την Βορειοανατολική Ελλάδα προκαλώντας μεγάλους σεισμούς και στις δυο χώρες; 
Συμπληρώστε τα κενά στον παρακάτω χάρτη 

 
Οι λιθοσφαιρικές πλάκες του σχήματος :  
α) Συγκλίνουν μεταξύ τους β) αποκλίνουν ή γ) κινούνται παράλληλα η μια με την 
άλλη;(κυκλώστε την σωστή απάντηση) 
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5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(Η επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων 

στη ζωή μας ) 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:……………………................................................. 
 
 ΤΜΗΜΑ: ……                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………… 

 
 

1η δραστηριότητα 
 
1) Παρατηρείστε προσεκτικά στην παρουσίαση τις εικόνες που περιγράφουν τις 
συνέπειες των ηφαιστείων. Με βάση τα παραπάνω συμπληρώστε τον πίνακα που 
ακολουθεί. 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
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2η δραστηριότητα 
1) Παρατηρείστε προσεκτικά στην παρουσίαση τις εικόνες που περιγράφουν τις 
συνέπειες των σεισμών που είναι στην μεγάλη πλειοψηφία τους αρνητικές. Παρόλα 
αυτά υπάρχουν και κάποιες θετικές συνέπειες .Με βάση τα παραπάνω συμπληρώστε 
τον πίνακα που ακολουθεί. 

 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
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3η δραστηριότητα 
Διάβασε το παρακάτω κείμενο προσεκτικά και μετά συμπλήρωσε τον πίνακα με τις 
θετικές και αρνητικές συνέπειες της οικονομικής ανάπτυξης σε ένα ηφαιστειογενές νησί. 
«Σε βάθος χρόνου οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι σχετικές διαδικασίες ωφέλησαν 
άμεσα και έμμεσα την ανθρωπότητα. Τα ηφαιστειακά υλικά τελικά αποσαθρώνονται και 
δημιουργούν  μερικά από τα πιο εύφορα εδάφη στη Γη. Οι  άνθρωποι 
χρησιμοποιούν ορισμένα ηφαιστειακά προϊόντα, εκμεταλλεύονται την 
εσωτερική θερμότητα (γεωθερμική ενέργεια), ενώ τα περισσότερα μεταλλεύματα 
(χαλκός, χρυσός, ασήμι, μόλυβδος, ψευδάργυρος κ.λπ.) συνδέονται με το μάγμα   
που βρισκόταν βαθιά μέσα στις ρίζες ανενεργών πλέον ηφαιστείων.» 
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4η δραστηριότητα 
 
Συζητήστε και σχολιάστε στην ολομέλεια της τάξης την άποψη: 
«Παρόλο που κάποιες περιοχές έχουν αυξημένο σεισμικό ή ηφαιστειακό κίνδυνο, οι 
άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν εκεί και να αναπτύσσουν χωριά και πόλεις. Δεν 
λαμβάνουν δηλαδή υπόψη τους τον κίνδυνο από έκρηξη ηφαιστείου ή σεισμό, αλλά 
άλλους παράγοντες.»  
 
Δεχθείτε, απορρίψτε ή προσθέστε και δικούς σας παράγοντες στους παρακάτω: 
 
 Νερό……………………………………                     ……………………. 

 
 Κλίμα…………………………………                       ……………….…… 

 
 Ευκαιρίες για δουλειά ………………                ………………..….. 

 
 Ευκαιρίες για διασκέδαση …………                ……………….…… 

 
 Ιστορική συνέχεια (γονείς, παρέες, περιουσιακά στοιχεία …..)     ……………… 

 
 Επιστημονικοί λόγοι………………………                                       ………………………. 

  
 
 
 
 
Γενικότερα συμπεράσματα 
…………………………………………………...…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………...…………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….......…………………………. 

 
…………………………………………………...…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………...…………………………… 

 
…………………………………………………...…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………...…………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….......…………………………… 
 
…………………………………………………...…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………...…………………………… 
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5. ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 
                                    ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:……………………................................................. 
 
 ΤΜΗΜΑ: ……                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………… 
 
 
   

   Α. Οι μαθητές  επιλέγουν από τον καμβά της παρουσίασης και εκτελούν (ανά ομάδες)  
το διαδραστικό  quiz « Σεισμοί και ηφαίστεια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη » 
   
   
  Β. Οι μαθητές απαντούν ομαδοσυνεργατικά στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

1) Ποιά είναι τα βασικά μέρη ενός ηφαιστείου, πώς δημιουργείται ένα ηφαίστειο και 
ποια είναι τα κύρια φαινόμενα που συνοδεύουν την έκρηξή του ; 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

2) Να αναφέρετε τις αρνητικές συνέπειες αλλά και τα οφέλη που αποκομίζουμε από 
την ηφαιστειακή δραστηριότητα  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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3) Ποια είναι τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας για ενδεχόμενη ηφαιστειακή 
έκρηξη;     

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

                                                                                         

4) Τι είναι ο σεισμός και ποια είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά του ;  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

5) Να αναφέρετε τα καταστροφικά αποτελέσματα των σεισμών 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

6) Ποια είναι τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας για ενδεχόμενο σεισμό ;    

  ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
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7) Διατυπώστε συνοπτικά τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών 

  .............................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 

8) Περιγράψτε τις σχετικές κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών 
 

  .............................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

9) Ποια είναι η αιτία εμφάνισης σεισμών και ηφαιστείων σύμφωνα με τη θεωρία των 
λιθοσφαιρικών πλακών 

  .............................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 

10) Για ποιο λόγο η χώρα μας συγκαταλέγεται στις χώρες με μεγάλη σεισμική 
δραστηριότητα; Γιατί υπάρχουν ηφαίστεια στη χώρα μας; 

 
  .............................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
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