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εξαρτάται πρωτίστως από την εκπαιδευτική κοινότητα και τη συνεργασία της με τους εμπλεκόμενους 
φορείς. 

- Κριτήρια ΤΠΕ: Ιδιαίτερα για τις σχολικές μονάδες όπου θα εγκατασταθούν τα 
σεισμογραφικά όργανα θα υπάρξουν και κριτήρια νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών. 

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, σχεδιάζεται να καλύψει την επόμενη σχολική 
χρονιά (2019-2020). Πιο συγκεκριμένα, με την αρχή της σχολικής χρονιάς πρέπει να επιλεγεί η 
θεματολογία και να οριστούν οι ομάδες των μαθητών και οι υπεύθυνοι καθηγητές που θα υποστηρίξουν 
τις δράσεις. Περί το τέλος του προγράμματος (περίπου την εποχή πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα του 
2020), σχεδιάζεται ότι οι δράσεις θα έχουν ολοκληρωθεί και οι ομάδες των μαθητών θα παρουσιάσουν σε 
σχετική ημερίδα τις εργασίες τους. 

 
  



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Συμπληρώστε το όνομά σας, την ειδικότητά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας 
(τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σε περίπτωση που χρειαστούν διευκρινίσεις. 

 

 

 

2. Συμπληρώστε τα στοιχεία του σχολείου που κυρίως υπηρετείτε (ονομασία, διεύθυνση, 
ΤΚ, τηλέφωνο και τις γεωγραφικές συντεταγμένες του, αν τις γνωρίζετε):  

 

 

 

3. Ένα πρόγραμμα “Σεισμολογία στο σχολείο” κρίνετε ότι μπορεί να επιτύχει τους στόχους 
του, όπως αυτοί αναλύονται στη σχετική εισήγηση και μετά την παρακολούθηση των 
ενημερωτικών παρουσιάσεων; Βαθμολογείστε ανάλογα, από 5 (πάρα πολύ) έως 1 
(καθόλου): 

 

1 2 3 4 5 

 

4. Θα σας ενδιέφερε να αναλάβετε την καθοδήγηση μιας ομάδας μαθητών, για την 
υλοποίηση ενός project με επίκεντρο τη σεισμολογία και την υποστήριξη - καθοδήγηση 
των επιστημόνων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου σε όλα τα επίπεδα; Εκδηλώστε το 
ενδιαφέρον σας με βαθμολογία (από 5 – πάρα πολύ έως 1 – καθόλου).  

 

1 2 3 4 5 

 



5. Περιγράψτε την κτηριακή κατάσταση (πχ παλαιό κτήριο – ηλικία, καλή συντήρηση, 
άνετες σχολικές αίθουσες, φαρδιές σκάλες, ελεύθεροι χώροι κλπ) και τη γειτονιά του 
σχολικού συγκροτήματος (πχ μονόροφα – πολυόροφα κτήρια, παλαιά κτίσματα, στενοί 
δρόμοι, ύπαρξη ή μη ελεύθερων χώρων, επικίνδυνα σημεία, κυκλοφοριακές συνθήκες, 
δρόμοι διαφυγής, κρίσιμες υποδομές κλπ) και αναφέρετε τον αριθμό των μαθητών. 

 

 

 

6. Περιγράψτε την υποδομή ΤΠΕ που υπάρχει στο σχολείο σας (εργαστήριο πληροφορικής, 
ενεργή ιστοσελίδα, κλπ). 

 

 

 



7. Στην περίπτωση που στο τρίτο ερώτημα επιλέξατε χαμηλή βαθμολογία αναφέρατε τους 
λόγους ή τις προτάσεις σας επιγραμματικά, μέσω των οποίων νομίζετε ότι μπορεί να 
βελτιωθεί η άμυνα του πληθυσμού έναντι του φαινομένου του σεισμού σε ατομικό 
επίπεδο: 

 

 

 

 

 


