
Στο χώρο του κτηρίου Σίνα στεγάζεται η ιστορική βιβλιοθήκη του ΕΑΑ, καθώς
και το Μουσείο Γεω-αστροφυσικής, όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να
περιηγηθεί στη συλλογή ιστορικών οργάνων μετρήσεων και παρατηρήσεων
(μετεωρολογίας, αστρονομίας, σεισμολογίας, μέτρησης χρόνου, αντίγραφο
μηχανισμού Αντικηθύρων).

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) ιδρύθηκε το 1842 και αποτελεί το
αρχαιότερο δημόσιο ερευνητικό κέντρο του νεώτερου Ελληνικού Κράτους. Το
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (ΓΙ), ένα από τα 3 Ινστιτούτα που απαρτίζουν το ΕΑΑ,
ιδρύθηκε ως Σεισμολογική Υπηρεσία, με τον πρώτο σεισμογράφο να εγκαθίσταται
το 1893. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις του ΓΙ βρίσκονται στο λόφο Νυμφών, στο
Θησείο, απέναντι από την Ακρόπολη της Αθήνας και δίπλα στο λόφο της Πνύκας.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στην εκπαιδευτική 
βαθμίδα ή στα ενδιαφέροντα της ομάδας επισκεπτών

• Παρουσίαση με θέμα “Σεισμοί και εκπαιδευτική κοινότητα”, όπου αναλύονται οι
βασικές έννοιες της Σεισμολογίας, περιγράφονται τα μέτρα προστασίας,
προτείνονται δραστηριότητες ενσωματωμένες στο σχολικό πρόγραμμα, ενώ τα
παραπάνω βρίσκουν εφαρμογή μέσω πειραματικών διατάξεων. Μέγιστος
αριθμός επισκεπτών 30 άτομα (στην αίθουσα του τηλεσκοπίου Δωρίδη) ή στις
εγκαταστάσεις του σχολείου. Οι παρουσιάσεις είναι προσαρμοσμένες σε
διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες (από παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία
μέχρι ομάδες φοιτητών), ενώ απευθύνονται και σε εκπαιδευτικούς,
προτείνοντας ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα στο σχολείο με στόχο την
κατανόηση του φαινομένου του σεισμού και των μέτρων προστασίας και τελικά
τη λειτουργία των ατόμων μέσα στα πλαίσια της ομάδας.

• Υποστήριξη εκπαιδευτικών εκδρομών: Επιστημονικό προσωπικό του ΓΙ
συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκδρομές με γεωλογικό, τεκτονικό ή σεισμολογικό
ενδιαφέρον. Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου ή λυκείου ή
σε τμήματα φοιτητών συναφών ειδικοτήτων. Ως παράδειγμα αναφέρονται
εκδρομές σε περιοχές που έχουν πληγεί από ισχυρούς σεισμούς για φοιτητές
τμημάτων πολιτικών μηχανικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ακρόπολη της Αθήνας υπό το πρίσμα της
Σεισμολογίας, σε συνδυασμό με το ειδικό σεισμογραφικό δίκτυο που έχει
αναπτύξει το ΓΙ και γεωλογικές, τεκτονικές, σεισμολογικές και ιστορικές
πληροφορίες.

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις εκλαΐκευσης της επιστήμης (Athens’ Science
Festival, Βραδιά του Ερευνητή), με επίδειξη σεισμογραφικών οργάνων,
πειραματικές διατάξεις, επεξηγηματικές αφίσες.
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Κρατήσεις για σχολεία ή ομάδες επισκεπτών

Πληροφορίες: Δρ. Ι. Καλογεράς, 2103490172, i.kalog@noa.gr
Κράτηση αίθουσας: 2103490160
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