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Εισαγωγή στην δραστηριότητα 

Τι είναι σεισµός; Τι είναι το επίκεντρο του σεισµού, και πώς το εντοπίζουµε; Τι 
είναι κύµα, πώς δηµιουργείται και ποιά είναι τα είδη των σεισµικών κυµάτων; 
Πώς δηµιουργούνται οι δονήσεις στην επιφάνεια της Γης; Στη δραστηριότητα 
αυτή θα συνδυάσουµε ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία όπως τα ψηφιακά 
διδακτικά σενάρια µε βιωµατικές δραστηριότητες για να κατανοήσουµε αυτό το 
τόσο σηµαντικό φυσικό φαινόµενο! Η δραστηριότητα µπορεί να συνδυαστεί µε 
τις βιωµατικές δραστηριότητες «Φτιάξε τη δική σου σεισµική τράπεζα» και 
«Φτιάξε το δικό σου συναγερµό σεισµού» για µια πλήρη εκπαιδευτική εµπειρία! 

Απευθύνεται σε:

εκπαιδευτικούς, µαθητές και κάθε 
ενδιαφερόµενο χρήστη που 
επιθυµεί να κατανοήσει τις ιδιότητες 
των σεισµικών κυµάτων  
χρησιµοποιώντας ψηφιακά εργαλεία 
και βιωµατικές δραστηριότητες που 
ενισχύουν τη διαδραστική και 
βιωµατική µάθηση. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τις 
βιωµατικές δραστηριότητες/βίντεο 
«Φτιάξε τη δική σου σεισµική 
τράπεζα» και «Φτιάξε το δικό σου 
συναγερµό σεισµού».

• Εξοικείωση µε τις ιδιότητες
των εγκάρσιων και διαµήκων 
κυµάτων

• Γνωριµία µε τις έννοιες
του επικέντρου και της έντασης
του σεισµού

• Κατανόηση εννοιών µε τη
βοήθεια ψηφιακών εργαλείων
και προτεινόµενων βιωµατικών 
δραστηριοτήτων

Απευθύνεται σε: Στόχοι δραστηριότητας:
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Η πραγµατική αιτία των σεισµών που γεννώνται στον φλοιό της Γης ορίστηκε 
το 1760 από τον Βρετανό Τζον Μίτσελ (John Michell), ο οποίος θεωρείται 
πατέρας της επιστήµης της µελέτης των σεισµών, της Σεισµολογίας και 
ισχυρίστηκε ότι οι σεισµοί και τα κύµατα ενέργειας που δηµιουργούν 
προκαλούνται από «µάζες πετρωµάτων που µετατοπίζονται, µίλια κάτω από 
την επιφάνεια».

Σύµφωνα µε την ανθρώπινη κλίµακα εκτίµησης γεγονότων, που ξεκινά µε βάση 
τις διαστάσεις των ανθρώπινων κατασκευών, τα αποτελέσµατα της 
απορρόφησης της ενέργειας ενός σεισµού στα στερεά είναι ενίοτε 
καταστροφικά.

Η ακριβής θέση στην οποία συµβαίνει ένας σεισµός ονοµάζεται εστία. Αν η 
εστία θεωρηθεί ως σηµείο, αυτό ονοµάζεται υπόκεντρο. Η προβολή του 
υποκέντρου στην επιφάνεια της Γης, ονοµάζεται επίκεντρο. Ανάλογα µε την 
απόσταση του υποκέντρου από την επιφάνεια της Γης (εστιακό βάθος, ΕΒ), οι 
σεισµοί χαρακτηρίζονται ως:

Εκτέλεση δραστηριότητας

Εικόνα 1. Κατηγορίες σεισµών



Εκτέλεση δραστηριότητας 

• Επιφανειακοί ή σεισµοί µικρού βάθους (0 – 30 km)

• Σεισµοί ενδιαµέσου βάθους (30 – 70 km)

• Σεισµοί µεγάλου βάθους (άνω των 70 km) 

Το εστιακό βάθος είναι σηµαντικό χαρακτηριστικό ενός σεισµού, ως προς τις 
καταστροφές που αυτός µπορεί να επιφέρει στις ανθρώπινες κατασκευές. Αυτό 
συµβαίνει για δύο κυρίως λόγους:

1. Όσο αυξάνεται το βάθος, αυξάνεται και η απόσταση µεταξύ εστίας και 
επιφανείας της Γης, επιφέροντας έτσι εξασθένηση στα σεισµικά κύµατα.

2. Η διασπορά των σεισµικών κυµάτων είναι µεγαλύτερη.

Στις παρακάτω δραστηριότητες, θα δούµε πώς µπορούµε να κατανοήσουµε τις 
βασικές έννοιες που εξηγούν το φαινόµενου του σεισµού! 

Εικόνα 2. Θέση του σεισµού



Ψηφιακά διδακτικά σενάρια

Τα παρακάτω ψηφιακά σενάρια συντάχθηκαν από τον ∆ρ. Γεώργιο 
Μαυροµανωλάκη, συνεργάτη µας από το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της 
Ελληνογερµανικής Αγωγής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων 

• “Schools Study Earthquakes”: https://sse-project.eu/

• “Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School”: 
https://www.golabz.eu/

• “Ark of Inquiry”: http://www.arkofinquiry.eu/homepage

Οι πύλες Golabz, Ark of Inquiry και Graasp (https://graasp.eu/) , όπως και η 
αντίστοιχη πύλη του Inspiring Science Education 
(http://inspiring-science-education.eu/) αποτελούν ψηφιακά αποθετήρια 
ψηφιακών σεναρίων, που αποτελούν πολύ χρήσιµα εργαλεία για την ενίσχυση 
της διαδραστικής διδασκαλίας, όπως είδαµε στη δραστηριότητα 1 της ενότητας 
αυτής (∆ιαδραστική ∆ιδασκαλία Αστρονοµίας).

Ψηφιακά σενάρια: 

Σεισµοί  -  ∆ραστηριότητα Χρονοµέτρησης: 
https://graasp.eu/ils/575fab50c3ddb608c844d2e1/?lang=el

Σεισµοί -  Χρόνος και Επίκεντρο
https://graasp.eu/ils/575fab3cc3ddb608c844d2e0/?lang=el

Η δοµή των ψηφιακών σεναρίων ακολουθώντας τη λογική της διερευνητικής 
µεθόδου, περιλαµβάνει καρτέλες που επιτρέπει στους µαθητές να έρθουν σε 
πρώτη επαφή µε τους σεισµούς κάνοντας υποθέσεις βασισµένες στην εµπειρία 
τους, να χρησιµοποιήσουν τον διαδραστικό χάρτη για την εύρεση του 
επίκεντρου, να συζητήσουν και να αναλύσουν µε την οµάδα τους διαφορετικές 
ιδέες και λύσεις. Η δοµή του σεναρίου µας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουµε το 
ενδιαφέρον των µαθητών στα βήµατα που θα ακολουθήσουν, λέγοντας τους ότι 
οι ερευνητές όταν συναντούν ένα θέµα που πρέπει να επιλύσουν ακολουθούν 

την ίδια δοµή σκέψης µε την οµάδα τους. Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να 
κάνουν λάθη, λέγοντας πως είναι µέρος της διαδικασίας διερεύνησης και 
δείχνουν την προσπάθεια των µαθητών να επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσµα. 
Στο τέλος του σεναρίου, παρατηρούµε πως οι µαθητές δεν καταλήγουν στο ίδιο 
ακριβώς αποτέλεσµα, γεγονός το οποίο µας δίνει την ευκαιρία να τονίσουµε τις 
διαφορές µέτρησης και ακρίβειας ανάλογα µε τον τρόπο που δουλεύει ο 
καθένας και να µιλήσουµε για την ελαχιστοποίηση του σφάλµατος.

Εκτέλεση δραστηριότητας 

https://sse-project.eu
https://www.golabz.eu
http://www.arkofinquiry.eu/homepage
https://graasp.eu
http://inspiring-science-education.eu
https://graasp.eu/ils/575fab50c3ddb608c844d2e1/?lang=el
https://graasp.eu/ils/575fab3cc3ddb608c844d2e0/?lang=el


Σύνδεσµοι σχετικών ψηφιακών προσοµοιώσεων

Τα παρακάτω ψηφιακά σενάρια συντάχθηκαν από τον ∆ρ. Γεώργιο 
Μαυροµανωλάκη, συνεργάτη µας από το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της 
Ελληνογερµανικής Αγωγής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων 

• “Schools Study Earthquakes”: https://sse-project.eu/

• “Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School”: 
https://www.golabz.eu/

• “Ark of Inquiry”: http://www.arkofinquiry.eu/homepage

Οι πύλες Golabz, Ark of Inquiry και Graasp (https://graasp.eu/) , όπως και η 
αντίστοιχη πύλη του Inspiring Science Education 
(http://inspiring-science-education.eu/) αποτελούν ψηφιακά αποθετήρια 
ψηφιακών σεναρίων, που αποτελούν πολύ χρήσιµα εργαλεία για την ενίσχυση 
της διαδραστικής διδασκαλίας, όπως είδαµε στη δραστηριότητα 1 της ενότητας 
αυτής (∆ιαδραστική ∆ιδασκαλία Αστρονοµίας).

Ψηφιακά σενάρια: 

Σεισµοί  -  ∆ραστηριότητα Χρονοµέτρησης: 
https://graasp.eu/ils/575fab50c3ddb608c844d2e1/?lang=el

Σεισµοί -  Χρόνος και Επίκεντρο
https://graasp.eu/ils/575fab3cc3ddb608c844d2e0/?lang=el

Η δοµή των ψηφιακών σεναρίων ακολουθώντας τη λογική της διερευνητικής 
µεθόδου, περιλαµβάνει καρτέλες που επιτρέπει στους µαθητές να έρθουν σε 
πρώτη επαφή µε τους σεισµούς κάνοντας υποθέσεις βασισµένες στην εµπειρία 
τους, να χρησιµοποιήσουν τον διαδραστικό χάρτη για την εύρεση του 
επίκεντρου, να συζητήσουν και να αναλύσουν µε την οµάδα τους διαφορετικές 
ιδέες και λύσεις. Η δοµή του σεναρίου µας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουµε το 
ενδιαφέρον των µαθητών στα βήµατα που θα ακολουθήσουν, λέγοντας τους ότι 
οι ερευνητές όταν συναντούν ένα θέµα που πρέπει να επιλύσουν ακολουθούν 

την ίδια δοµή σκέψης µε την οµάδα τους. Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να 
κάνουν λάθη, λέγοντας πως είναι µέρος της διαδικασίας διερεύνησης και 
δείχνουν την προσπάθεια των µαθητών να επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσµα. 
Στο τέλος του σεναρίου, παρατηρούµε πως οι µαθητές δεν καταλήγουν στο ίδιο 
ακριβώς αποτέλεσµα, γεγονός το οποίο µας δίνει την ευκαιρία να τονίσουµε τις 
διαφορές µέτρησης και ακρίβειας ανάλογα µε τον τρόπο που δουλεύει ο 
καθένας και να µιλήσουµε για την ελαχιστοποίηση του σφάλµατος.

Εκτέλεση δραστηριότητας 

IRIS

Το IRIS είναι µια πανεπιστηµιακή ερευνητική σύµπραξη αφιερωµένη στην 
εξερεύνηση του εσωτερικού της Γης µέσω της συλλογής και διανοµής 
σεισµογραφικών δεδοµένων. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα του IRIS παρέχει 
πόρους στους εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό για να προωθήσουν την 
ευαισθητοποίηση και την κατανόηση της σεισµολογίας και της επιστήµης της 
γης, ενώ προωθούν τις καριέρες στη γεωφυσική προσφέροντας κινούµενα 
σχέδια, βίντεο, µαθήµατα, λογισµικό, αφίσες και ενηµερωτικά δελτία.

Κύµατα σε χορδή

∆ιαδραστική περιήγηση στον κόσµο των κυµάτων. Οι µαθητές παρατηρούν µια 
χορδή να δονείται µε δυνατότητα αργής κίνησης, ρύθµισης της συχνότητας και 
του πλάτους της ταλάντωσης.
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html

Συντονισµός

Μελέτη του συντονισµού µίας ή περισσοτέρων µαζών που έχουν τη 
δυνατότητα να δονούνται σε συγκεκριµένη συχνότητα µέσω ελατηρίου 
αυξοµειούµενης σκληρότητας.

https://phet.colorado.edu/sims/resonance/resonance_en.html

Μάζες και ελατήρια

Στην σελίδα “Lab” δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης της ενέργειας (κινητικής, 
δυναµικής, ελαστικής, θερµικής και ολικής) κινούµενης µάζας που κρέµεται 
από ελατήριο αυξοµειούµενης σκληρότητας. ∆ίνεται η δυνατότητα 
αυξοµειούµενης απόσβεσης και επιτάχυνσης βαρύτητας.
https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs/latest/masses-and-sprin
gs_en.html

https://www.iris.edu/hq/inclass/search#language=1
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html


Προτεινόµενες βιωµατικές δραστηριότητες

Εκτέλεση δραστηριότητας 

IRIS

Το IRIS είναι µια πανεπιστηµιακή ερευνητική σύµπραξη αφιερωµένη στην 
εξερεύνηση του εσωτερικού της Γης µέσω της συλλογής και διανοµής 
σεισµογραφικών δεδοµένων. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα του IRIS παρέχει 
πόρους στους εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό για να προωθήσουν την 
ευαισθητοποίηση και την κατανόηση της σεισµολογίας και της επιστήµης της 
γης, ενώ προωθούν τις καριέρες στη γεωφυσική προσφέροντας κινούµενα 
σχέδια, βίντεο, µαθήµατα, λογισµικό, αφίσες και ενηµερωτικά δελτία.

Κύµατα σε χορδή

∆ιαδραστική περιήγηση στον κόσµο των κυµάτων. Οι µαθητές παρατηρούν µια 
χορδή να δονείται µε δυνατότητα αργής κίνησης, ρύθµισης της συχνότητας και 
του πλάτους της ταλάντωσης.
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html

Συντονισµός

Μελέτη του συντονισµού µίας ή περισσοτέρων µαζών που έχουν τη 
δυνατότητα να δονούνται σε συγκεκριµένη συχνότητα µέσω ελατηρίου 
αυξοµειούµενης σκληρότητας.

https://phet.colorado.edu/sims/resonance/resonance_en.html

Μάζες και ελατήρια

Στην σελίδα “Lab” δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης της ενέργειας (κινητικής, 
δυναµικής, ελαστικής, θερµικής και ολικής) κινούµενης µάζας που κρέµεται 
από ελατήριο αυξοµειούµενης σκληρότητας. ∆ίνεται η δυνατότητα 
αυξοµειούµενης απόσβεσης και επιτάχυνσης βαρύτητας.
https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs/latest/masses-and-sprin
gs_en.html

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει από τις παρακάτω δραστηριότητες για 
εκτέλεση στην τάξη. 

∆ραστηριότητα 1: Εγκάρσια και ∆ιαµήκη Κύµατα

Ξεκινάµε µε ερωτήσεις όπως τι είναι κύµα, πώς δηµιουργείται, ποια είναι τα 
είδη των κυµάτων, έτσι ώστε οι µαθητές να κατέχουν τις βασικές γνώσεις 
σχετικά µε τα είδη των σεισµικών κυµάτων. Ως ελαστικό κύµα ορίζουµε τη 
διάδοση µιας διαταραχής (παλµού) σε ένα ελαστικό µέσο. Με το κύµα 
µεταφέρεται ενέργεια αλλά δεν µεταφέρεται µάζα. Κατά τη διάδοση του 
κύµατος, τα σωµατίδια του ελαστικού µέσου µετατοπίζονται από τις θέσεις 
ισορροπίας τους και επανέρχονται σε αυτές. Αν οι µετατοπίσεις συµβαίνουν 
κατά µήκος της διεύθυνσης διάδοσης του κύµατος, τότε το κύµα ονοµάζεται 
διάµηκες. Αν συµβαίνουν κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης, το κύµα ονοµάζεται 
εγκάρσιο.

Το επόµενο βήµα είναι να δείξουµε στους µαθητές µε τη χρήση του ελατηρίου 
πώς είναι τα εγκάρσια και διαµήκη κύµατα, το οποίο µπορεί να γίνει στην 
αίθουσα, στο διάδροµο ή το προαύλιο του σχολείου.

https://phet.colorado.edu/sims/resonance/resonance_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs/latest/masses-and-springs_en.html


Υλικά: 

• Ελατήριο

• Χρονόµετρο

∆ίνουµε το ελατήριο σε 2 µαθητές λέγοντάς τους να το κρατήσουν τεντωµένο 
στο πάτωµα (πολύ σταθερά και προσεκτικά προς αποφυγήν τραυµατισµών) και 
δένουµε στη µέση µια κορδέλα έντονου χρώµατος.

Εγκάρσια Κύµατα

Ο ένας µαθητής κρατά το ελατήριο ακίνητο και ο άλλος κινεί το χέρι του 
απότοµα δεξιά και το επιστρέφει στην αρχική του θέση. Με τον τρόπο αυτό 
δηµιουργείται ένα κύµα που ταξιδεύει µέχρι την άκρη του ελατηρίου και 
επιστρέφει. Σε αυτό το σηµείο, µπορούµε να πούµε στους µαθητές να 
χρονοµετρήσουν το χρόνο που κάνει το κύµα να φτάσει, το χρόνο που κάνει να 
σταµατήσει η κίνηση κλπ. Μπορούµε να τους κάνουµε ερωτήσεις όπως ποιο 
είναι το πλάτος του κύµατος, ποια η διεύθυνση του, γιατί το κύµα επιστρέφει 
όταν φτάσει το ακίνητο άκρο και γιατί σταµατάει τελικά η κίνηση.

Εικόνα 3. Είδη κυµάτων

Εκτέλεση δραστηριότητας 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Pswaves.jpg&imgrefurl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pswaves.jpg&docid=hgm4bpPHP6iTCM&tbnid=qEu3LjHU6R3GrM:&vet=10ahUKEwiB7d-prtDiAhUL1hoKHZKrBkoQMwhNKA0wDQ..i&w=300&h=428&bih=708&biw=1600&q=s%20and%20p%20seismic%20waves&ved=0ahUKEwiB7d-prtDiAhUL1hoKHZKrBkoQMwhNKA0wDQ&iact=mrc&uact=8


∆ιαµήκη Κύµατα 

Ο ένας µαθητής κρατά το ελατήριο ακίνητο και ο άλλος συσπειρώνει ένα µέρος 
του ελατηρίου και το αφήνει απότοµα ελεύθερα, έτσι δηµιουργείται ένα κύµα 
που ταξιδεύει µέχρι την άκρη του ελατηρίου και επιστρέφει. Τι διαφορετικό έχει 
αυτό το κύµα από το προηγούµενο, πώς κινείται, παρατηρήστε την κίνηση της 
κορδέλας σε σχέση µε τη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. Πόση ώρα θέλει το 
κύµα για να φτάσει από τον ένα µαθητή στον άλλο και πόσο χρόνο µέχρι να 
σταµατήσει η κίνηση; 

Τι διαφορές υπάρχουν µεταξύ των κυµάτων και πώς βρίσκω την ταχύτητα 
διάδοσης στο καθένα; Ποιο κύµα έχει µεγαλύτερη ταχύτητα διάδοσης, ποιο έχει 
µεγαλύτερο χρόνο απόσβεσης; Υπολόγισε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος 
από τη σχέση c=s/t όπου s=µήκος του ελατηρίου και t είναι ο αντίστοιχος 
χρόνος διάδοσης που έχετε καταγράψει.

Σχετικά βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=KZaI4MEWdc4.

https://www.youtube.com/watch?v=Z1k2oNUFV1I,

∆ραστηριότητα 2: Σεισµικά Κύµατα

Πώς κατά τη διάρκεια του σεισµού, δηµιουργούνται και τα δυο είδη κυµάτων;

Υλικά:

• 4 Ελατήρια

• Ξύλο

• Σχοινί

Φτιάχνουµε µια κατασκευή µε ένα ξύλο στο οποίο δένουµε 4 ελατήρια και το 
δίνουµε σε ένα µαθητή να το κρατάει. Μοιράζουµε τα ελατήρια σε τέσσερις 
άλλους µαθητές λέγοντας τους να τα κρατούν σχετικά τεντωµένα. Λέµε στο 
µαθητή που κρατάει το ξύλο (επίκεντρο) να το κουνήσει µπρος πίσω, 
παρατηρούµε τότε πως τα κύµατα που βρίσκονται δεξιά και αριστερά είναι 

εγκάρσια και τα ελατήρια που βρίσκονται στο κέντρο είναι διαµήκη. Αν η κίνηση 
του ξύλου είναι δεξιά αριστερά, τότε συµβαίνει το αντίστροφο.

Εκτέλεση δραστηριότητας 

https://www.youtube.com/watch?v=KZaI4MEWdc4
https://www.youtube.com/watch?v=Z1k2oNUFV1I


∆ιαµήκη Κύµατα 

Ο ένας µαθητής κρατά το ελατήριο ακίνητο και ο άλλος συσπειρώνει ένα µέρος 
του ελατηρίου και το αφήνει απότοµα ελεύθερα, έτσι δηµιουργείται ένα κύµα 
που ταξιδεύει µέχρι την άκρη του ελατηρίου και επιστρέφει. Τι διαφορετικό έχει 
αυτό το κύµα από το προηγούµενο, πώς κινείται, παρατηρήστε την κίνηση της 
κορδέλας σε σχέση µε τη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. Πόση ώρα θέλει το 
κύµα για να φτάσει από τον ένα µαθητή στον άλλο και πόσο χρόνο µέχρι να 
σταµατήσει η κίνηση; 

Τι διαφορές υπάρχουν µεταξύ των κυµάτων και πώς βρίσκω την ταχύτητα 
διάδοσης στο καθένα; Ποιο κύµα έχει µεγαλύτερη ταχύτητα διάδοσης, ποιο έχει 
µεγαλύτερο χρόνο απόσβεσης; Υπολόγισε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος 
από τη σχέση c=s/t όπου s=µήκος του ελατηρίου και t είναι ο αντίστοιχος 
χρόνος διάδοσης που έχετε καταγράψει.

Σχετικά βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=KZaI4MEWdc4.

https://www.youtube.com/watch?v=Z1k2oNUFV1I,

∆ραστηριότητα 2: Σεισµικά Κύµατα

Πώς κατά τη διάρκεια του σεισµού, δηµιουργούνται και τα δυο είδη κυµάτων;

Υλικά:

• 4 Ελατήρια

• Ξύλο

• Σχοινί

Φτιάχνουµε µια κατασκευή µε ένα ξύλο στο οποίο δένουµε 4 ελατήρια και το 
δίνουµε σε ένα µαθητή να το κρατάει. Μοιράζουµε τα ελατήρια σε τέσσερις 
άλλους µαθητές λέγοντας τους να τα κρατούν σχετικά τεντωµένα. Λέµε στο 
µαθητή που κρατάει το ξύλο (επίκεντρο) να το κουνήσει µπρος πίσω, 
παρατηρούµε τότε πως τα κύµατα που βρίσκονται δεξιά και αριστερά είναι 

εγκάρσια και τα ελατήρια που βρίσκονται στο κέντρο είναι διαµήκη. Αν η κίνηση 
του ξύλου είναι δεξιά αριστερά, τότε συµβαίνει το αντίστροφο.

∆ραστηριότητα 3: Βιωµατική προσοµοίωση πρωτευόντων και 
δευτερευόντων σεισµικών κυµάτων

Οι οµάδες των µαθητών, γίνονται άτοµα στερεών και άτοµα υγρών σωµάτων. 
Σε ποια υλικά διαδίδονται τα πρωτεύοντα – διαµήκη και σε ποια τα 
δευτερεύοντα – εγκάρσια;

Εικόνα 4. Είδη κυµάτων

Εικόνα 5. Σεισµικά κύµατα

Εκτέλεση δραστηριότητας 



Σχετικά βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=gjRGIpP-Qfw

∆ραστηριότητα 4: Εντοπισµός του Επίκεντρου

Υλικά:

• Κιµωλία

• Σχοινί

Βγάζουµε τους µαθητές στο προαύλιο διαλέγοντας τρεις µαθητές για να 
παραστήσουν τρεις πόλεις - σεισµογράφους. Έπειτα, δηµιουργούµε ένα 
πρόβληµα όπου δίνουµε στους µαθητές αποστάσεις και κλίµακα, λέγοντάς τους 
να σχηµατίσουν κύκλους µε µια κιµωλία για να αναπαραστήσουν τη µέθοδο 
που ακολούθησαν στο ψηφιακό σενάριο.

Εναλλακτικά µπορούµε να σχεδιάσουµε τους κύκλους σε πίνακα ή να 
µοιράσουµε χαρτιά και µαρκαδόρους στις οµάδες.

Εικόνα 6. Εντοπισµός του επίκεντρου του σεισµού

Εκτέλεση δραστηριότητας 

https://www.youtube.com/watch?v=gjRGIpP-Qfw


Σχετικά βίντεο:
https://vimeo.com/55547864

∆ραστηριότητα 5: Σεισµική τράπεζα

Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την εκτέλεση της 
δραστηριότητας, δείτε την αντίστοιχη βιωµατική δραστηριότητα 
«Φτιάξε τη δική σου σεισµική τράπεζα» και το βίντεο Education Nation! 

Υλικά / Εργαλεία: 

• πιστόλι θερµοκόλλησης

• κοφτάκι ή κοπίδι

• Επιφάνεια: ξύλινη ή αφρολέξ

• Βάση: ελατήρια ή µπαλάκια foam ή το δένουµε σε ένα πλαίσιο µε σχοινί

• Κτήρια: τουβλάκια τύπου jenga ή καλαµάκια και πλαστελίνες για 3D σχήµατα

Οι µαθητές φτιάχνουν 3D γεωµετρικά σχήµατα για την προσοµοίωση κτηρίων. 
Μέσα από τη διαδικασία αυτή αναπτύσσουν χωρικές δεξιότητες κάνοντας 
χρήση των µαθηµατικών τους γνώσεων στον τοµέα της Γεωµετρίας. 
Μαθαίνουν επίσης τρόπους που µπορούν να εφαρµόσουν για να κάνουν ένα 
σχήµα πιο σταθερό (επιπλέον στηρίγµατα κλπ) και βάζουν την φαντασία τους 
να δουλέψει. 

Όταν η κατασκευή είναι έτοιµη, µπορούµε να τοποθετήσουµε πάνω στη βάση 
ένα κινητό στο οποίο θα έχουµε εγκαταστήσει την εφαρµογή µέτρησης σεισµού 
σε κλίµακα Mercalli µε όνοµα «vibration meter» και να παρατηρήσουµε, µε τη 
βοήθεια του, τις διαφορές που υπάρχουν στην καταγραφή όταν αλλάζουµε 
παραµέτρους όπως η ένταση, συχνότητα και η κίνηση του σεισµού.

Εκτέλεση δραστηριότητας 

https://vimeo.com/55547864
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.vibration&hl=el


∆ραστηριότητα 6: Συναγερµός Σεισµού

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την αντίστοιχη δραστηριότητα 
«Φτιάξε το δικό σου συναγερµό σεισµού» και το βίντεο Education Nation! 

Υλικά: 

• 2AA µπαταρίες

• Πιστόλι κόλλας

• led λαµπάκι

• βοµβητής

• ηλεκτρικό σύρµα χοντρό

• χάλκινο σύρµα

Εικόνα 7. Προσοµoίωση σεισµικής τράπεζας

Ο συναγερµός σεισµού επιλέχθηκε σαν δραστηριότητα για αυτούς που θέλουν 
να συνδυάσουν κατασκευή µε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα µε µπαταρία.

Εκτέλεση δραστηριότητας 



∆ραστηριότητα 6: Συναγερµός Σεισµού

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την αντίστοιχη δραστηριότητα 
«Φτιάξε το δικό σου συναγερµό σεισµού» και το βίντεο Education Nation! 

Υλικά: 

• 2AA µπαταρίες

• Πιστόλι κόλλας

• led λαµπάκι

• βοµβητής

• ηλεκτρικό σύρµα χοντρό

• χάλκινο σύρµα

Σχετικά βίντεο:

How to make an earthquake alarm:
https://www.youtube.com/watch?v=0z_HVbzvJhI&app=desktop

Ο συναγερµός σεισµού επιλέχθηκε σαν δραστηριότητα για αυτούς που θέλουν 
να συνδυάσουν κατασκευή µε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα µε µπαταρία.

Εικόνα 8. Κατασκευή µαθητών- συναγερµός σεισµού

Εκτέλεση δραστηριότητας 

https://www.youtube.com/watch?v=0z_HVbzvJhI&app=desktop


Εκπαιδευτικός οδηγός STEMpowering Youth (STEM Edition 2017). Ευχαριστούµε 
το συνεργάτη µας ∆ρ. Γ. Μαυροµανωλάκη, Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης, 
Ελληνογερµανική Αγωγή, για τη συµβολή του στη συγγραφή της παρούσας 
δραστηριότητας. 

Ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια: 
Σεισµοί  -  ∆ραστηριότητα Χρονοµέτρησης: 
https://graasp.eu/ils/575fab50c3ddb608c844d2e1/?lang=el

Σεισµοί -  Χρόνος και Επίκεντρο
https://graasp.eu/ils/575fab3cc3ddb608c844d2e0/?lang=el

Ψηφιακές προσοµοιώσεις: 
https://phet.colorado.edu/en/simulations

https://nysci.org/shake-rattle-roll-earthquake-simulation/

Σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=bPdIGyaeaQI

Πηγές

Εικόνα 1. Earthquake severity increases with the Richter scale, Πηγή: Wikimedia 
Commons, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Richter_magnitude_scale#/media/File:Earthquake_s
everity.jpg, δηµιουργός: Webber, Έργο δηµόσιου τοµέα (public domain) κατά 
δήλωση του δηµιουργού.

Εικόνα 2. Epicenter & hypocenter of an earthquake, Πηγή: Wikimedia Commons, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Επίκεντρο_και_υπόκεντρο_
σεισµού.jpg?uselang=el. Αποτελεί προσαρµογή του αρχικού αρχείου 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epicenter.gif, δηµιουργός Dollynarak, 
µεταγενέστερη προσαρµογή Lorangeo. ∆ηµιουργός: ManosHacker (Manos 
Kefalas), διατίθεται µε άδεια Creative Commons BY -SA 3.0.

Εικόνα 3. A seismic wave is an elastic wave generated by an impulse such as an 
earthquake or an explosion. Seismic waves may travel either along or near the 

Πηγές εικόνων

earth's surface (Rayleigh and Love waves) or through the earth's interior (P and S 
waves), Πηγή: Wikimedia Commons, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pswaves.jpg, Courtesy of U.S. Geological 
Survey (https://earthquake.usgs.gov/)

Εικόνα 4. P waves and S waves, Πηγή: Wikimedia Commons, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wavess.gif, ∆ηµιουργός: Actualist, 
διατίθεται µε άδεια Creative Commons BY -SA 3.0. 

Εικόνα 5. The mechanism of Earthquake Early Warning, Πηγή: Wikimedia Commons, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earthquake_Early_Warning_(Japan)-en.sv
g.png, ∆ηµιουργός: NoPineapplesOnPizza, διατίθεται µε άδεια Creative Commons 
BY-SA 4.0.

Εικόνα 6. Epicenter, Πηγή: Wikimedia Commons, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epicenter2.jpg, ∆ηµιουργός: Dollynarak, 
Έργο δηµόσιου τοµέα (public domain) κατά δήλωση του δηµιουργού.

Εικόνα 7. Image credit: Γιάννης Παπαδάκης, STEMpowering Youth

Εικόνα 8. Image credit: Τίτος Σµυρνάκης, STEMpowering Youth

https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/stempowering_youth_3os_kyklos_-_osos.pdf
https://graasp.eu/ils/575fab50c3ddb608c844d2e1/?lang=el
https://graasp.eu/ils/575fab3cc3ddb608c844d2e0/?lang=el
https://phet.colorado.edu/en/simulations
https://nysci.org/shake-rattle-roll-earthquake-simulation/]
https://www.youtube.com/watch?v=bPdIGyaeaQI
https://en.wikipedia.org/wiki/Richter_magnitude_scale#/media/File:Earthquake_severity.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Richter_magnitude_scale#/media/File:Earthquake_severity.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D.jpg?uselang=el
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D.jpg?uselang=el
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epicenter.gif
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Dollynarak&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lorangeo
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el
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Εικόνα 7. Image credit: Γιάννης Παπαδάκης, STEMpowering Youth

Εικόνα 8. Image credit: Τίτος Σµυρνάκης, STEMpowering Youth

Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων που χρησιµοποιείται στον οδηγό αυτό 
σηµειώνεται ρητά, και διανέµεται µε τους όρους που καθορίζονται από την 
άδεια χρήσης αυτού. Η χρήση στον οδηγό αυτό γίνεται για εκπαιδευτικούς µη 
εµπορικούς σκοπούς. 

Σηµείωση 

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth 
που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι 
διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.
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