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ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΘΕΜΑ : ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Στόχοι πιλοτικού μαθήματος 

Οι μαθητές 

a. Να ερμηνεύουν το εσωτερικό της γης με βάση δοξασίες, προκαταλήψεις και 

μυθιστορήματα του  παρελθόντος. 

b. Να μαθαίνουν πως γίνετε η διερεύνηση του εσωτερικού της Γής με 

επιστημονικούς μεθόδους. (Διάδοση των σεισμικών κυμάτων) 

c. Να μελετούν και να κατανοούν τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού της Γής. 

d. Να αναλύουν και να κατανοούν την θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών. 

e. Να αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο, χάρτες και βιβλία. 

f. Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν κατά ομάδες. 

 

2. Εκπαιδευτική μέθοδος 

Συνεργατική διερεύνηση με οδηγό φύλλα εργασίας και δημιουργία ομάδων 

μαθητών. 

 

3. Διάρκεια 

Το μάθημα έγινε  τον μήνα Ιανουάριο του 2013 και διήρκησε 4 διδακτικές ώρες ως 

εξής: 

a. Φύλλο εργασίας 1,2  για 1 ώρα 

b. Φύλλο εργασίας 3 για 1 ώρα 

c. Φύλλο εργασίας 4 για 1 ώρα 

d. Παρουσίαση φύλλων εργασιών και αξιολόγηση μαθήματος για 1 ώρα. 

Επίσης στο τέλος του προγράμματος δόθηκε φύλλο αξιολόγησης προγράμματος, που 

συμπληρώθηκε από τους μαθητές σε χρόνο πέντε λεπτών.  

 

4. Αποτελέσματα αξιολόγησης και συμπεράσματα 

Το φύλλο αξιολόγησης αποτελείται από 13 ερωτήσεις: 

a. Οι πρώτες 3 ερωτήσεις με συμμετοχή 25%, ικανοποιώντας τον 1ο στόχο. 

b. Οι επόμενες 2 ερωτήσεις με συμμετοχή 25%, ικανοποιώντας τον 2ο στόχο. 

c. Οι επόμενες 5 ερωτήσεις με συμμετοχή 25%, ικανοποιώντας τον 3ο στόχο. 
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d. Οι τελευταίες 3 ερωτήσεις με συμμετοχή 25%, ικανοποιώντας τον 4ο στόχο. 

 

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης αυτού του νέου πιλοτικού μαθήματος προέκυψαν 

τα εξής συμπεράσματα και προβληματισμοί: 

a. Υπήρχε ενεργή συμμετοχή σχεδόν από όλους τους μαθητές στην τάξη. 

b. Δεν υπήρχε το κλασικό διάβασμα στο σπίτι. 

c. Το σχολικό βιβλίο είχε βοηθητικό ρόλο στο μάθημα. 

d. Υπήρχε χρονοβόρα προετοιμασία του εκπαιδευτικού ως προς τα φύλλα 

εργασίας. 

e. Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη για περιορισμένη όμως ύλη 

μαθημάτων. 

f. Το μάθημα ήταν σχεδόν μαθητοκεντρικό και απλά ο εκπαιδευτικός συντόνιζε 

τις ενέργειες των μαθητών με τα φύλλα εργασίας και το διαδραστικό πίνακα.  

g. Αν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή με Η/Υ για κάθε 2 ή 3 μαθητές, το μάθημα θα 

ήταν απόλυτα μαθητοκεντρικό. 

h. Τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας  από τους μαθητές χρησιμοποιήθηκαν ως 

κύρια εξεταστέα ύλη του μαθήματος. 

i. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

μαθητών (πάνω από το 80%) κατανόησε την ύλη του μαθήματος. 

j. Το πρώτο φύλλο εργασίας δόθηκε μία εβδομάδα πριν το πρώτο μάθημα, γιατί 

είναι εργασίες και απλά έγινε παρουσίαση εργασιών και συζήτηση στη τάξη. 

k. Μετά την συμπλήρωση του κάθε φύλλου εργασίας από όλα τα παιδιά της 

τάξης, τα συλλέγει τα φύλλα εργασίας ένας συντονιστής μαθητής και 

παραδίδει την άλλη εβδομάδα στον καθηγητή σε ψηφιακή μορφή το φύλλο 

εργασίας συμπληρωμένο, λαμβάνοντας υπόψην όλα τα φύλλα εργασίας των 

μαθητών. 

l. Κάθε συντονιστής μαθητής παρουσιάζει το φύλλο εργασίας στην τάξη στην 

τελευταία διδακτική ώρα και μετά ξεκινάει η αξιολόγηση. 

 

5. Εργαλεία και τεχνικές 

Χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Google earth, το εκπαιδευτικό πακέτο Γεωλογία-

Γεωγραφία Α & Β Γυμνασίου και το Word Office. 

Επίσης αντλήθηκαν πολλές πληροφορίες από το διαδίκτυο και ειδικότερα από 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. 

Μέσα στην τάξη χρησιμοποιήθηκε φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και το 

σύστημα του διαδραστικού πίνακα με τον βιντεοπροβολέα. 
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Τέλος κάθε φορά δίνονταν από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος τα κατάλληλα 

φύλλα εργασίας από το νέο πρόγραμμα σπουδών Γεωλογίας-Γεωγραφίας Γυμνασίου. 

 

6. Συμμετέχοντες 

Στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του τμήματος Α1 της Α 

Γυμνασίου στο 14ο Γυμνάσιο Λάρισας. 

Ειδικότερα συγκέντρωσαν από τους μαθητές τα φύλλα εργασίας και επιμελήθηκαν 

την τελική μορφή τους, οι εξής μαθητές τα παρακάτω φύλλα εργασίας. 

Το 1ο φύλλο εργασίας η Γιαννούλη Άννα, το 2ο φύλλο εργασίας η Δημητρακοπούλου 

Κατερίνα, το 3ο φύλλο εργασίας η Αράπη Ελένη και το 4ο φύλλο εργασίας η 

Αθανασοπούλου Μαρία-Ευδοξία. 

Υπεύθυνος της υλοποίησης αυτού του προγράμματος ήταν ο εκπαιδευτικός με 

ειδικότητα Γεωλόγος,  Παπαϊωάννου Ελευθέριος. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

1) Περιγράψτε με συντομία το κλασικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «To ταξίδι στο κέντρο της 

Γης» του Ιουλίου Βέρν το 1864. (Μέχρι 10 σειρές) 

 

Το ταξίδι ξεκινά χάρη στην επιμονή του καθηγητή ορυκτολογίας Λίντενμπροκ (Otto Lidenbrock), όπως είναι το 

όνομα στην πρώτη γαλλική έκδοση
[1]

 να κατορθώσει αυτό που ποτέ κανείς δεν κατόρθωσε: να προχωρήσει και να 

φτάσει ως το κέντρο της γης. Μαζί του, ο ανιψιός του Άξελ, που άθελά του γίνεται πρωταγωνιστής της περιπέτειας 

και ένας μισθωμένος Ισλανδός οδηγός, ο Χανς. Η ανακάλυψη ξεκινά από τον κρατήρα ενός ανενεργού ηφαιστείου 

στην Ισλανδία. Στην πορεία τους συναντούν αλλόκοτα πλάσματα και περνούν από μυστηριώδεις υπόγειες στοές. 

Διασχίζουν θαλάσσιες λάβες με πολύχρωμες αποχρώσεις και κάνουν τον αναγνώστη να ζει τη στιγμή μαζί τους. 

Τελικά καταφέρνουν να βρουν μια έξοδο από τον υπόγειο κόσμο μέσα από ένα ηφαίστειο στην Ιταλία. 

2) Περιγράψτε εν συντομία θεωρίες σχετικά με «την κούφια Γη». (Μέχρι 10 σειρές) 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B7%CF%82#cite_note-0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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"Κάτω από το φλοιό της γης που έχει πάχος 800 χιλιόμετρα, υπάρχει ένα κενό. 

Ένα τεράστιο κούφωμα. Μέσα σε αυτό το κενό, υπάρχουν τρεις ομόκεντροι 

πλανήτες, με τον ίδιο άξονα. Έχουν περίπου το μέγεθος του ’ρη της 

Αφροδίτης και του Ερμή..."  

ΕΝΤΜΟΥΝΤ ΧΑΛΕΫ 

αστρονόμος 

1692  

"Δηλώνω ότι η γη είναι κούφια. Το εσωτερικό της κατοικείται και αποτελείται 

από ένα αριθμό συμπαγών ομόκεντρων σφαιρών, η μία μέσα στην άλλη, και 

είναι ανοιχτή στις περιοχές των πόλων στη 12η ή 16η μοίρα. Αναζητώ εκατό 

γενναίους συντρόφους, εφοδιασμένους και εξοπλισμένους πολύ καλά, για να 

ξεκινήσουμε το φθινόπωρο από τη Σιβηρία με τάρανδους και έλκηθρα, με 

κατεύθυνση τους πάγους της βόρειας παγωμένης θάλασσας. Δεσμεύομαι 

προσωπικά ότι θα βρούμε μία θερμή και πλούσια χώρα γεμάτη από ωφέλιμα 

φυτά και ζώα. Αν δεν συναντήσουμε ανθρώπους όταν φθάσουμε σε 82 μοίρες 

βόρειο πλάτος, θα επιστρέψουμε την επόμενη άνοιξη."  

ΤΖΩΝ ΚΛΗΒΣ ΣΥΜΣ 

πρώην λοχαγός πεζικού 

Μάιος 1818 - Οχάιο, ΗΠΑ  

"Η αληθινή κατοικία του Απόλλωνα βρίσκεται ανάμεσα στους Υπερβόρειους, 

σε μία χώρα αιώνιας ζωής. Η Λητώ, η μητέρα του Απόλλωνα, γεννήθηκε σε 

ένα νησί στον αρκτικό ωκεανό, πολύ πιο πέρα από το βόρειο άνεμο. O θεός 

που κάθεται στο κέντρο, στον ομφαλό της γης, είναι ο Κύριος των μύθων και 

ο Δημιουργός των θρησκειών της ανθρωπότητας."  

ΠΛΑΤΩΝ  

"Ο κόσμος μας δημιουργήθηκε αρχικά μόνο για το εσωτερικό του. Η 

απόσταση μεταξύ των 2 εσωτερικών επιφανειών είναι 1000 χιλιόμετρα 

λιγότερη από τη διάμετρο της Γης. Στο κέντρο βρίσκεται μία τεράστια μπάλα 

θαμπής κόκκινης φωτιάς, περικυκλωμένη από ένα λευκό απαλό φωτεινό 

σύννεφο. Εκεί βρίσκεται ο θρόνος του βασιλιά του κόσμου."  

ΓΟΥΙΛΣ ΤΖΩΡΤΖ ΕΜΕΡΣΟΝ 

1908  

  

Ο Ελβετός μαθηματικός ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΟΗΛΕΡ (1707-1783), πίστευε ότι στο κέντρο της γης, υπήρχε ένας μικρός 

ήλιος, που έριχνε το ήπιο φως του σε ένα πολύ ανεπτυγμένο υπόγειο πολιτισμό. 

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΛΥΤΟΝ (1803-1873), στο βιβλίο του "Η Επερχόμενη φυλή" λέει πως ακολουθώντας τις στοές ενός 

μεταλλείου, βρέθηκε σε ένα υπόγειο κόσμο όπου συνάντησε φτερωτά όντα, καθώς και μία φυλή που αποκαλεί τον 

εαυτό της Βριλ-για.Οι Βριλ-για, διατηρούν ένα σοφό και ανώτερο πολιτισμό, και είναι κάτοχοι της "δύναμης Βριλ", 
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που την χειρίζονται μέσω ενός θαυματουργού ραβδιού. Η δύναμη Βριλ, είναι η υπέρτατη γήινη δύναμη και 

δημιουργήται από τη συλλογή της αιθερικής ενέργειας της γης, σε σύνδεση με την προσωπική ενέργεια του 

ανθρώπου. (Βλέπε υπερόπλα Τέσλα, οργογεννήτρια Ράϊχ, εναέριο εύπλαστο ρευστό του Συμς, Μέσμερ κλπ) 

Ο ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ, που ήταν μέλος της εταιρείας της Θούλης και της αδερφότητος των Βριλ, ξεκίνησε την 

επιχείρηση Υπερβόρεια που είχε ως σκοπό τις ανασκαφές σε διάφορα σημεία της Ευρώπης για την ανακάλυψη 

ιχνών μιας Αρείας υπόγειας ανώτερης φυλής. Στην Ελλάδα έγιναν έρευνες στο φαράγγι του Βίκου, στη Γαύδο, στο 

Δίστομο και αλλού. Ο Χίτλερ πίστευε πως η γη είναι κούφια και πως η καμπυλότητά της θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την εκπομπή υπέρυθρων ακτινών, που θα μπορούσαν να καταγράψουν κινήσεις σε τεράστιες 

αποστάσεις και για την διενέργεια πολεμικών επιχειρήσεων πίσω από τις γραμμές του εχθρού μέσω υπόγειων 

διαδρομών. 

 

Το πολικό άνοιγμα στο βόρειο πόλο  

 

3)  Περιγράψτε εν συντομία για την λαϊκή δοξασία σχετικά με τους καλικάντζαρους. (Μέχρι 10 σειρές) 

 

Ελληνική δοξασία (αρχαίας καταγωγής) «δαιμόνιων» που σύμφωνα με σύγχρονη δοξασία εμφανίζονται κατά το 

Δωδεκαήμερο (25 Δεκεμβρίου - 6 Ιανουαρίου). Σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία τις μέρες αυτές τα «νερά είναι 

αβάφτιστα» και οι καλικάντζαροι βγαίνουν από τη γη για να πειράξουν τους ανθρώπους και να τους ανακατέψουν 

τα σπίτια. 

Ο λαός τους φαντάζεται με διάφορες μορφές κατά περιοχή με κοινό γνώρισμα την ασχήμια τους. Κατά 

Αραχωβίτικη περιγραφή αυτοί είναι: «κακομούτσουνοι» και «σιχαμένοι», «καθένας τους έχει κι απόνα κουσούρι, 

άλλοι στραβοί, άλλοι κουτσοί, άλλοι μονόματοι, μονοπόδαροι, στραβοπόδαροι, στραβόστομοι, στραβοπρόσωποι, 

στραβομούρηδες, στραβοχέρηδες, ξεπλατισμένοι, ξετσακισμένοι και κοντολογής όλα τα κουσούρια και τα σακατιλίκια 

του κόσμου τα βρίσκεις όλα πάνω τους». 

Συνήθως φαντάζονται νάνοι, αλλά και ψηλοί, σκουρόχρωμοι, με μαλλιά μικρά και ατημέλητα, μάτια κόκκινα, 

δόντια πιθήκου, δασύτριχοι, χέρια και νύχια πιθήκου, πόδια γαϊδάρου ή το ένα γαϊδάρου και το άλλο ανθρώπινο, 

("μισοί γαϊδούρια και μισοί άνθρωποι όπως λένε στη Σύρο) αλλά και σαν «μικροί σατανάδες» - (σατανοπαίδια 

http://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1
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όπως λένε στη Νάξο), άλλοτε γυμνοί και άλλοτε ρακένδυτοι με σκούφο (οξυκόρυμβο) από γουρουνότριχες και με 

παπούτσια άλλοτε σιδερένια και άλλοτε με τσαρούχια ή τσαγγία. 

Η τροφή τους κυρίως ακάθαρτη: σκουλήκια, βαθράκοι (=βάτραχοι), φίδια, ποντίκια κ.ά. χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι αποστρέφονται τα εδέσματα του Δωδεκαήμερου. 

Είναι πολύ ευκίνητοι ανεβαίνουν στα δένδρα πηδούν από στέγη σε στέγη σπάζοντας κεραμίδια κάνοντας μεγάλη 

φασαρία. Και ότι βρουν απλωμένα τα ποδοπατούν. Άμα βρουν ευκαιρία κατεβαίνουν από τις καμινάδες στα σπίτια 

και μαγαρίζουν τα πάντα. 

Σε μερικά μέρη τους καλικάντζαρους τους συνοδεύει η μάνα τους η «Καλικατζαρού» που τους «ορμηνεύει» τι να 

πειράξουν. Σε κάποια νησιά οι καλικάντζαροι έρχονται με τις γυναίκες τους ή μόνο οι γυναίκες τους οι 

«καλικαντζαρίνες»! Και προκειμένου οι νοικοκυραίοι να αποφύγουν ένα τέτοιο συρφετό ρίχνουν στα κεραμίδια 

κομμάτια από χοιρινό ή λουκάνικα ή ξηροτήγανα! Στη Νάξο τις γυναίκες των καλικάντζαρων τις αποκαλούν 

«Καλοκυράδες» για να τις καλοπιάσουν (εξευμενίσουν), ενώ στην Κωνσταντινούπολη «Βερβελούδες». Ο αρχηγός 

των καλικάντζαρων στην παλιά Αθήνα λεγόταν «κωλοβελόνης» ενώ στη Θεσσαλία «αρχι-τζόγιας» (και «τζόγιες» 

οι καλικάντζαροι) στη δε Κωνσταντινούπολη «Μαντρακούκος». Στη δε Νάξο οι καλικάντζαροι φαντάζουν και 

χορευταράδες, αρπάζουν όποιον βρουν τη νύκτα και τον στροβιλίζουν στο χορό μέχρι να πέσει λιπόθυμος, ο 

γνωστός χορός των καλικάντζαρων 

Οι καλικάντζαροι έρχονται (βγαίνουν) την παραμονή των Χριστουγέννων, (στη Σκιάθο: με πλοιάριο, στην Οινόη: 

με χρυσή βάρκα, στην Ικαρία: επί των φλοιών των καρυδιών) από «το κάτω κόσμο» τον Άδη. Συνήθη μέρη που 

μένουν μετά τον ερχομό τους είναι οι μύλοι, τα γεφύρια, τα ποτάμια και τα τρίστρατα (μεγάλα μονοπάτια) όπου 

παραμονεύουν μόνο κατά τη νύκτα και φεύγουν με το τρίτο λάλημα του πετεινού. 

Εκτός του Δωδεκαήμερου τον υπόλοιπο χρόνο μένουν στα έγκατα της γης και πριονίζουν το δένδρο που κρατά τη 

γη (παραλλαγή του μυθικού Άτλαντα). Βγαίνουν δε στην επιφάνεια κοντά στο τέλος της εργασίας τους, από το 

φόβο μήπως τελικά η ετοιμόρροπη γη τους πλακώσει (στη Μακεδονία: για να γιορτάσουν πρόσκαιρα τη νίκη 

τους), όταν δε κατεβαίνουν βρίσκουν το δένδρο ακέραιο και ξαναρχίζουν το πριόνισμα. Το δένδρο των 

Χριστουγέννων συμβολίζει αυτή ακριβώς την ακεραιότητα και τη Θεϊκή δύναμη και προστασία με την παρουσία 

του Χριστού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CF%89%CE%BD
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Διαβάστε προσεχτικά το παρακάτω κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις. 

 

1) Πως λέγονται οι επιστημονικές μέθοδοι για την διερεύνηση του εσωτερικού της Γης. 

Γεωφυσικές μεθόδοι. 

 

2) Ποια είναι τα είδη των σεισμικών κυμάτων. 

Οι σεισμοί προκαλούν εγκάρσια ( S) , επιμήκη (P) και επιφανειακά ( Rayleigh, Love και Stonley) κύματα. 

 

3) Πως προσδιορίζονται οι ασυνέχειες στο εσωτερικό της Γης. 

Στα βάθη στα οποία παρατηρούνται απότομες μεταβολές των ταχυτήτων των κυμάτων, ορίζονται οι 

ασυνέχειες των ταχυτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δομή της Γης αποτελείται από τρία διακριτά μέρη (κελύφη) Φλοιός Μανδύας Πυρήνας 

Η μελέτη της δομής του εσωτερικού της Γης γίνεται με γεωφυσικές μεθόδους. Μελετάται η κατακόρυφη 

μεταβολή της πυκνότητας και των ελαστικών σταθερών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μέτρηση των ταχυτήτων 

διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. 

Οι σεισμοί προκαλούν εγκάρσια ( S) , επιμήκη (P) και επιφανειακά ( Rayleigh, Love και Stonley) κύματα. Τα 

σεισμικά κύματα διατρέχουν όλη τη Γη και η τροχιά τους αλλάζει ανάλογα με τη σύσταση των στρωμάτων που 

συναντούν. Με βάση τις καμπύλες χρόνων διαδρομής προσδιορίζονται οι αλλαγές στις ταχύτητες διάδοσης. 

Στα βάθη στα οποία παρατηρούνται απότομες μεταβολές των ταχυτήτων των κυμάτων, ορίζονται οι ασυνέχειες 

των ταχυτήτων. Υπάρχουν ασυνέχειες πρώτης και δεύτερης τάξης, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους. 



9 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

 

Παρακολούθησε και μελέτησε το παρακάτω βίντεο με τα στρώματα του εσωτερικού της Γης. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1058,3821/extras/gag-b4_2-
esoteriko-earth/index.html 

1) Ποια είναι τα στρώματα του εσωτερικού της Γης από έξω προς τα μέσα. 

Ο φλοιός, ο μανδύας και ο πυρήνας. 

 

2) Που βρίσκεται ο φλοιός της Γης. 

Είναι ένα λεπτό και σκληρό στρώμα που «επιπλέει» πάνω στον μανδύα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

η «επιδερμίδα της Γης» 

 

3) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ηπειρωτικού φλοιού. 

Είναι το μέρος του φλοιού στις ηπείρους και το μεγαλύτερο πάχος του δεν ξεπερνά τα 70 χλμ. Κάποια 

από τα πετρώματά του έχουν ηλικία μεγαλύτερη από 3.800.000.000 χρόνια. 

 

4) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ωκεάνιου φλοιού. 

Είναι το μέρος του φλοιού κάτω από τους ωκεανούς που καλύπτει το 71% περίπου της επιφάνειας της 

λιθόσφαιρας, είναι πιο λεπτός και πιο νέος από τον ηπειρωτικό. Το μέγιστο πάχος του δεν υπερβαίνει τα 

10 χλμ. (σε μερικά σημεία πιστεύουμε ότι λείπει εντελώς) και η ηλικία του είναι μικρότερη από 200 

εκατομμύρια χρόνια. 

 

5) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μανδύα. 

Είναι ένα παχύ και ημίρρευστο στρώμα που βρίσκεται μεταξύ του γήινου εξωτερικού πυρήνα (Outer 

Core) και του φλοιού (Crust).. Ο μανδύας της γης βρίσκεται, χονδρικά, από το βάθος των 30 χλμ μέχρι τα 

2.900 χλμ κάτω από την επιφάνεια της γης και καταλαμβάνει το 70% του όγκου της. Ο γήινος μανδύας 

διακρίνεται στον κυρίως μανδύα και στον ανώτερο μανδύα (Upper Mantle). 

6) Ποια είναι η λιθόσφαιρα. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1058,3821/extras/gag-b4_2-esoteriko-earth/index.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1058,3821/extras/gag-b4_2-esoteriko-earth/index.html
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%28%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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Το ανώτερο τμήμα του μανδύα και ο φλοιός αποτελούν τη λιθόσφαιρα. 

 

7) Ποια είναι τα επιμέρους τμήματα του πυρήνα. 

Ο πυρήνας χωρίζεται σε δύο μέρη, τον εξωτερικό και τον εσωτερικό πυρήνα. 

 

8) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός τμήματος του πυρήνα. 

Ο εσωτερικός πυρήνας πιστεύεται πως είναι στερεός και πως αποτελείται κυρίως από σίδηρο και 

νικέλιο. Ο εξωτερικός πυρήνας που περιβάλλει τον εσωτερικό και εκτιμάται πως αποτελείται από ρευστό 

σίδηρο αναμεμειγμένο με ρευστό νικέλιο και ίχνη ελαφρύτερων στοιχείων. 

 

9) Μπείτε στην παρακάτω διεύθυνση από το λογισμικό της Γεωλογίας-Γεωγραφίας Γυμνασίου 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-A102/HTML/i_struct.htm 

Και βρείτε τη θερμοκρασία στον πυθμένα κάθε στρώματος.  

Στρώμα Θερμοκρασία σε ο C  Βάθος σε Km  

Φλοιός 583 55 

Μανδύας 3577 2972 

Εξωτερικός πυρήνας 4791 5484 

Εσωτερικός πυρήνας 4844 6362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-A102/HTML/i_struct.htm
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

 

Παρακολουθήστε και μελετήστε το παρακάτω βίντεο για τις λιθοσφαιρικές πλάκες και στην συνέχεια απαντήστε 

στις παρακάτω ερωτήσεις. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1058,3821/extras/gag-b4_2-

tectonic-plates/index.html 

1) Τι είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες; 

Η λιθόσφαιρα της Γης χωρίζεται σε μικρό αριθμό τεκτονικών πλακών που βρίσκονται σε επαφή και 

κινούνται «επιπλέοντας» πάνω στον μανδύα της. Αυτές, σύμφωνα με τη θεωρία των λιθοσφαιρικών 

πλακών, βρίσκονται σε αέναη κίνηση στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου, ένδειξη του ζωντανού 

χαρακτήρα του πλανήτη. 

 

2) Ποιες είναι; 

Οι σπουδαιότερες λιθοσφαιρικές πλάκες είναι η Ευρασιατική, η ΒόρειοΑμερικανική, η 

ΝότιοΑμερικανική, η Αφρικανική, η ΙνδοΑυστραλιαννή, του Ειρηνικού, της Νάζκα και της Ανταρκτικής. 

 

3) Πως κινούνται; Ανέφερε παραδείγματα. 

Τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών διακρίνεται με βάση την κίνησή τους ανά περιοχές σε: 

α. συγκλίνοντα, όταν οι γειτονικές λιθοσφαιρικές πλάκες πλησιάζουν η μία την άλλη (οπότε και 

καταστρέφεται φλοιός) γιατί η μία πλάκα βυθίζεται κάτω από την άλλη. 

ΒόρειοΑμερικανική και ΝότιοΑμερικανική  πλάκα συγκλίνει με την  πλάκα του Ειρηνικού και Νάζκα. 

Ευρασιατική πλάκα συγκλίνει με την πλάκα του Ειρηνικού. 

ΙνδοΑυστραλιανή πλάκα συγκλίνει με την πλάκα του Ειρηνικού και την Ευρασιατική πλάκα. 

β. αποκλίνοντα, όταν οι γειτονικές λιθοσφαιρικές πλάκες απομακρύνονται η μία από την άλλη (οπότε 

και παράγεται φλοιός) γιατί από το κενό ανάμεσα στις δύο πλάκες βγαίνει υλικό και ψύχεται δίνοντας 

έτσι νέο φλοιό. 

ΒόρειοΑμερικανική και ΝότιοΑμερικανική  πλάκα αποκλίνει από την Αφρικανική και Ευρασιατική πλάκα. 

γ. πλευρικώς ολισθαίνοντα, όταν υπάρχει πλευρική κίνηση μεταξύ των λιθοσφαιρικών πλακών χωρίς 

παραγωγή ή καταστροφή φλοιού. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1058,3821/extras/gag-b4_2-tectonic-plates/index.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1058,3821/extras/gag-b4_2-tectonic-plates/index.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%B1%CF%82_%28%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
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Πλευρική ολίσθηση συμβαίνει μεταξύ των πλακών του Ειρηνικού και της Β. Αμερικής, κατά μήκος του 

ρήγματος του Αγ. Ανδρέα (Los Angeles ....) 

 

4) Ποια είναι τα αποτελέσματα της κίνησής τους; 

Σύγκλιση, καταστροφή φλοιού και δημιουργία αναγλύφου (ορογένεση) συμβαίνει μεταξύ Ευρασιατικής 

και Αφρικανικής πλάκας,Ιαπωνικής και πλάκας του Ειρηνικού 

Απόκλιση, δημιουργία φλοιού και άνοιγμα ωκεανού συμβαίνει στον Ατλαντικό ωκεανό κατά μήκος ενός 

νοητού εγκάρσιου άξονα (μεσωκεάνια ράχη)μέρος της οποίας αποτελεί και η Ισλανδία οπου εκεί έχει 

αναδυθεί από την θάλασσα 

Πλευρική ολίσθηση συμβαίνει μεταξύ των πλακών του Ειρηνικού και της Β. Αμερικής, κατά μήκος του 

ρήγματος του Αγ. Ανδρέα (Los Angeles ....) 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

       ΟΝΟΜΑ  ……………………………………………….. ΤΜΗΜΑ  ………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………… 

1) Στο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν «Ταξίδι στο κέντρο της Γης», ο καθηγητής μπαίνει στο εσωτερικό της 

Γης από …………………………………………. στη χώρα της …………………………………….. 

Και ανεβαίνει στην επιφάνεια από ………………………………. στη χώρα της ………………………………. 

2) Η «Κούφια Γή» είναι μια θεωρία που στηρίζεται σε επιστημονικές μεθόδους και αποδείξεις. 

Σωστό(Σ) ή Λάθος(Λ)  ……………………… 

3) Οι καλικάντζαροι, στο εσωτερικό της Γης,  ροκανίζουν το «δένδρο» που στηρίζει τη Γή. 

Γιατί τότε δεν καταστρέφεται η Γη σύμφωνα με αυτή την δοξασία. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Ποια είναι τα τρία είδη των σεισμικών κυμάτων. Διάλεξε τις 3 από τις 6 σωστές λέξεις. 

α) επιμήκη, β) διαγώνια, γ) κάθετα, δ) εγκάρσια, ε) τριγωνικά, στ) επιφανειακά. 

5)  Οι ασυνέχειες στο εσωτερικό της Γης ανακαλύφθηκαν γιατί εκεί η ………………………………………… 

των σεισμικών κυμάτων ………………………………………… 

6) Συμπλήρωσε το παρακάτω με βάση το παρακάτω σχήμα της δομής του εσωτερικού της Γης. 

  

           α                                                               

               β 

                        γ 

 

                            δ 

 

     α…………………………, β…………………………….., γ……………………………, δ……………………………. 

7) Ποιά στρώματα του εσωτερικού της Γης είναι στερεό. 

……………………………………………………………………………… 

8) Ποιο στρώμα του εσωτερικού της Γης είναι το μεγαλύτερο σε όγκο. 

……………………………………………………………………………… 

9) Σύγκρινε τις φράσεις της πρώτης στήλης με τις φράσεις της δεύτερης. 

1. Ηπειρωτικός φλοιός        α. παχύ στρώμα 

2. Ωκεάνιος φλοιός              β. νεότερος 

                                                            γ. λεπτό στρώμα 

                                                            δ. παλαιότερος 

 α β γ δ 

1     

2     

10) Η λιθόσφαιρα είναι το στρώμα της Γης όπου τα πετρώματα της είναι σε στερεά μορφή και περιλαμβάνει 

τον ………………………………. και μέρος του Άνω  ………………………….. 

11) Ποια είναι τα ονόματα των κυριότερων 8 λιθοσφαιρικών πλακών της Γης. 

α ………………………….., β …………………………………., γ ………………………………….., δ ………………………………… 

ε ……………………………, στ …………………………………, ζ ……………………………………, η ………………………………. 

12) Οι λιθοσφαιρικές πλάκες κινούνται είτε ………………………………… μεταξύ τους, είτε …………………………………… 

μεταξύ τους, είτε κινούνται ……………………………… μεταξύ τους. 

13) Η Βορειοαμερικανική πλάκα απομακρύνεται από την Ευρασιατική. 

Σωστό(Σ) ή Λάθος(Λ)  ……………………… 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

       ΑΝΩΝΥΜΟ                        ΤΜΗΜΑ  ………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………… 

1. Είστε ικανοποιημένοι από τις γνώσεις που αποκτήσατε από αυτό το πρόγραμμα. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

2. Υπήρξε δυσκολία στην κατανόηση κάποιων σημείων του μαθήματος. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

3. Είστε ικανοποιημένοι από την χρήση εποπτικών μέσων. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

4. Τα φύλλα εργασίας που σας δόθηκαν τα κρίνετε ικανοποιητικά. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

5. Ο χρόνος του προγράμματος ήταν ικανοποιητικός. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

6. Χρησιμοποιήσατε πληροφορίες από μέσα εκτός σχολείου, όπως παράδειγμα διαδίκτυο ή  κάτι άλλο. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

7. Είστε ικανοποιημένοι από την συνεργασία σας με τους συμμαθητές σας. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

8. Είστε ικανοποιημένοι από την συνεργασία σας με τον καθηγητή σας. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

9. Το κλίμα μέσα στην τάξη ήταν ευχάριστο και υπήρχε διάθεση για παρακολούθηση του μαθήματος. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

10. Θα θέλατε η διδασκαλία των μαθημάτων να γίνετε με παρόμοιο τρόπο στο σχολείο. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

 

Προσθέστε δικές σας παρατηρήσεις και απόψεις για το πρόγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία μας. 

                                                           

                                                                  Παπαϊωάννου Ελευθέριος 

 


