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Áñéè. Ö. 20/426/84240/Ã1 (1)
ÔñïðïðïéÞóåéò- óõìðëçñþóåéò óôá 303 êáé 304/ 13.3.2003

ÖÅÊ ô.Â´ ãéá ôï Äéáèåìáôéêü Åíéáßï Ðëáßóéï Ðñïãñáì-
ìÜôùí Óðïõäþí (Ä.Å.Ð.Ð.Ó.) êáé ôá ÁíáëõôéêÜ Ðñï-
ãñÜììáôá Óðïõäþí (Á.Ð.Ó.) Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 7 ðáñáãñ. 1 ôïõ Íüìïõ

2525/97 Åíéáßï Ëýêåéï, ðñüóâáóç ôùí áðïöïßôùí óôçí
ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç, áîéïëüãçóç ôïõ åêðáéäåõôéêïý
Ýñãïõ êáé Üëëåò äéáôÜîåéò (ÖÅÊ 188 - Á´/23.9.97), êáèþò
êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 3 ðáñÜãñ. 9 åäÜö.(ää, åå),
ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñÜãñ.11 åäÜö. å, ôïõ Üñèñïõ 5 ðáñÜãñ.
11 åäÜö. â êáé ã óå óõíäõáóìü ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ Í. 2525/97.

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29á ôïõ Í. 1558/85 (ÖÅÊ
137 - Á), üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í.
2081/92 (ÖÅÊ 154 - Á) êáé ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 1
ðáñÜãñáöïò 2á ôïõ Í. 2469/97 (ÖÅÊ 38 - Á) êáé ôï ãåãï-
íüò üôé áðü ôçí áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåßôáé äáðÜíç
óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý.

3. Ôï 8016/10.7.2003 Ýããñáöï - ðñüôáóç ôïõ Ðáéäáãù-
ãéêïý Éíóôéôïýôïõ, áðïöáóßæïõìå:

Ôñïðïðïéïýìå êáé óõìðëçñþíïõìå ôï Äéáèåìáôéêü Åíé-
áßï Ðëáßóéï ÐñïãñáììÜôùí Óðïõäþí, ôï ïðïßï Ý÷åé äç-
ìïóéåõèåß óôá áñéèì. 303 êáé 304/13.3.2003 ÖÅÊ, ô.Â´, ùò
áêïëïýèùò:

Á) Äéïñèþóåéò óôï Ö.Å.Ê. ô. Â´ áñéèì. öýëëïõ 304/
13.3.2003

Óåë. 4371: Ç Ýííïéá «Üôïìï»
� Óôç ×çìåßá: ¢ôïìï ÷áñáêôçñßæåôáé ôï åëÜ÷éóôï óù-

ìáôßäéï ýëçò ÷çìéêïý óôïé÷åßïõ, ðïõ äéáôçñåß ôéò éäéüôç-
ôåò ôïõ óôïé÷åßïõ áõôïý.

Íá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï ïñèü:
� «Óôç ×çìåßá: ¢ôïìï åßíáé Ýíá äïìéêü óùìáôßäéï ôùí

÷çìéêþí ïõóéþí».
Óåë. 4085: Ï ôßôëïò ÄÇÌÏÔÉÊÏ (ÔÁÎÅÉÓ Ä´ Å´ ÓÔ ́ ) - ÃÕ-

ÌÍÁÓÉÏ
íá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï ïñèü:
ÄÇÌÏÔÉÊÏ (ÔÁÎÅÉÓ Ã´ Ä´ Å´ ÓÔ ́ ) - ÃÕÌÍÁÓÉÏ
Â) Äéïñèþóåéò óôï Ö.Å.Ê. ô. Â´ áñéèì. öýëëïõ 303/

13.3.2003
Óåë. 3824: ÐñïäéáãñáöÝò âéâëßùí êáé ëïéðïý äéäáêôé-

êïý õëéêïý
á) 1ç ðáñÜãñáöïò: Ç öñÜóç: «Êáé ôá ôñßá âéâëßá áðï-

ôåëïýí åíéáßï óýíïëï, ðïõ äéáðíÝåôáé áðü ôçí ßäéá áíôß-
ëçøç ãéá ôç ãëþóóá êáé ôç äéäáóêáëßá ôçò êáé èá ðñÝðåé
íá ãñáöïýí áðü ôïí ßäéï óõããñáöÝá Þ ôçí ßäéá óõããñá-
öéêÞ ïìÜäá, þóôå íá åîáóöáëéóôåß ç åíüôçôá óôçí ïñãÜ-
íùóç ôçò ãëùóóéêÞò äéäáóêáëßáò êáé ç óõíÝ÷åéá êáé óõ-
íï÷Þ ôçò äéäáêôÝáò ýëçò».

Íá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï ïñèü:
«Êáé ôá ôñßá âéâëßá áðïôåëïýí åíéáßï óýíïëï, ðïõ äéá-

ðíÝåôáé áðü ôçí ßäéá áíôßëçøç ãéá ôç ãëþóóá êáé ôç äéäá-
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óêáëßá ôçò êáé èá ðñÝðåé íá ãñáöïýí áðü ôçí ßäéá óõã-
ãñáöéêÞ ïìÜäá, ìå ôïí üñï üôé êÜèå óõããñáöÝáò ìðïñåß
íá óõììåôÜó÷åé óôç óõããñáöÞ ìüíïí äýï âéâëßùí, þóôå
íá åîáóöáëéóôïýí ç åíüôçôá óôçí ïñãÜíùóç ôçò ãëùó-
óéêÞò äéäáóêáëßáò êáé ç óõíÝ÷åéá êáé óõíï÷Þ ôçò äéäá-
êôÝáò ýëçò».

Óåë. 3913: Âéâëßï ÌáèçôÞ 
2ç ðáñÜãñáöïò: Ç öñÜóç: «Ç Ýêôáóç êÜèå åíüôçôáò

(3-4 óåëßäùí) ���»
íá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï ïñèü : «Ç Ýêôáóç êÜèå åíüôç-

ôáò (2-4 óåëßäùí) �»
Ã) ÓõìðëÞñùóç ôïõ Ö.Å.Ê. ô.Â´ áñéèì. öýëëïõ 304/

13.3.2003 ìå ôï ÄÅÐÐÓ ÃÅÙËÏÃÉÁÓ - ÃÅÙÃÑÁÖÉÁÓ (ÄÅÐ-
ÐÓ ÃÅÙËÏÃÉÁÓ - ÃÅÙÃÑÁÖÉÁÓ)

1. Óêïðïß äéäáóêáëßáò ôïõ ìáèÞìáôïò
Ç óýã÷ñïíç Ãåùãñáößá ãéá íá åñìçíåýóåé ôç ãåùãñá-

öéêÞ êáôáíïìÞ ôùí áíèñþðùí êáé ôùí äñáóôçñéïôÞôùí
ôïõò âáóßæåôáé óôç ãíþóç ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò.
Óôï ðëáßóéï áõôü ôá êýñéá åñùôÞìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí
ôç ãåùãñáöéêÞ åêðáßäåõóç åßíáé:

Ôé êáé ðïý; (ðïéá åßíáé ôá öáéíüìåíá, ïé äéåñãáóßåò Þ ôá
èÝìáôá ðïõ ìåëåôþíôáé êáé ðþò åßíáé êáôáíåìçìÝíá óôï
÷þñï).

Ðþò êáé ãéáôß; (ðþò åîçãåßôáé áõôÞ ç êáôáíïìÞ, ìå ðïé-
ïí ôñüðï áíáðôý÷èçêå êáé ãéáôß ó' áõôÞí åéäéêÜ ôç èÝóç).

Ìå ðïéá åðßäñáóç; (óôïõò áíèñþðïõò êáé óôï ðåñéâÜë-
ëïí).

ÊáôÜ ôçí áíáæÞôçóç áðáíôÞóåùí óôá åñùôÞìáôá áõôÜ,
ðñïêýðôåé ç áíÜãêç íá ìåëåôçèïýí:

Ïé èÝóåéò: Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ôüðïé Ý÷ïõí äéáöïñåôéêÝò
ãåùãñáöéêÝò êáé ó÷åôéêÝò èÝóåéò ðÜíù óôç Ãç, ïé ïðïßåò
óõíäÝïíôáé ìå ñïÞ áãáèþí, ðëçñïöïñéþí êáé éäåþí. Ç
ãíþóç ôïõò äéåõêïëýíåé ôçí åñìçíåßá ôçò ÷ùñéêÞò êáôá-
íïìÞò öáéíïìÝíùí êáé äéáäéêáóéþí êáé ôçí êáôáíüçóç
ôùí ôïðéêþí, åèíéêþí êáé ðáãêüóìéùí áëëçëåðéäñÜóåùí.

Ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ôüðùí: Ïé ôüðïé Ý÷ïõí äéáöïñå-
ôéêÜ öõóéêÜ êáé áíèñùðïãåíÞ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ç ãíþóç
ôùí ïðïßùí áðïôåëåß ôç âÜóç ãéá ôçí êáôáíüçóç ôùí ó÷Ý-
óåùí ìåôáîý áíèñþðùí êáé ôüðùí.

Ïé ó÷Ýóåéò ìåôáîý áíèñþðïõ êáé ðåñéâÜëëïíôïò: Ç êá-
ôáíüçóÞ ôïõò áðïôåëåß ôç âÜóç ãéá õðåýèõíç äéá÷åßñéóç
êáé ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

Ïé ÷ùñéêÝò áëëçëåðéäñÜóåéò: Ïé öõóéêÝò ðçãÝò ðëïý-
ôïõ åßíáé Üíéóá êáôáíåìçìÝíåò óôçí åðéöÜíåéá ôçò Ãçò,
ìå óõíÝðåéá ôçí áëëçëåîÜñôçóç ôùí áíèñþðùí. Ç êáôá-
íüçóç ôùí ÷ùñéêþí áëëçëåðéäñÜóåùí äéåõêïëýíåé ôçí
êáôáíüçóç ôçò áíÜãêçò ãéá óõíåñãáóßá óå ôïðéêü, åèíé-
êü êáé äéåèíÝò åðßðåäï üðùò åðßóçò êáé ôçí ðñïóðÜèåéá
áíáêÜëõøçò êáé åöáñìïãÞò ëýóåùí óå óõãêåêñéìÝíá
ðñïâëÞìáôá.

Ïé ðåñéöÝñåéåò: ÐåñéöÝñåéá åßíáé ìßá ðåñéï÷Þ ðïõ ïñß-
æåôáé óýìöùíá ìå åðéëåãìÝíá êñéôÞñéá. ÐïëéôéêÜ êáé ïéêï-
íïìéêÜ êñéôÞñéá ïñßæïõí ôéò ðüëåéò êáé ôá êñÜôç, öõóéêÜ
êñéôÞñéá êáèïñßæïõí ôéò êëéìáôéêÝò æþíåò êáé ôéò æþíåò
âëÜóôçóçò, åíþ êïéíùíéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ êñéôÞñéá êáèï-
ñßæïõí ôéò áíåðôõãìÝíåò êáé ëéãüôåñï áíåðôõãìÝíåò ÷þ-
ñåò. Ïé ðåñéöÝñåéåò Ý÷ïõí äõíáìéêÞ äéÜóôáóç óôï ÷þñï
êáé óôï ÷ñüíï êáé áðïôåëïýí ìïíÜäåò ìåëÝôçò êáé äéá÷åß-
ñéóçò äéáöïñåôéêþí ðåñéâáëëüíôùí.

Ìå âÜóç ôá ðáñáðÜíù, óêïðüò ôçò äéäáóêáëßáò ôïõ
ìáèÞìáôïò ôçò Ãåùëïãßáò - Ãåùãñáößáò åßíáé íá áðïêôÞ-
óïõí ïé ìáèçôÝò ôéò âáóéêÝò ãíþóåéò êáé íá åîïéêåéùèïýí
ìå ìåèüäïõò ðïõ óõìâÜëëïõí óôçí êáôáíüçóç ôçò äï-
ìÞò ôïõ ÷þñïõ êáé äéåõêïëýíïõí ôçí åñìçíåßá ôùí áëëç-

ëåðéäñÜóåùí êáé áëëçëåîáñôÞóåùí ðïõ áíáðôýóóïíôáé
ìåôáîý ôïõ áíèñþðïõ êáé ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò.
ÐáñÜëëçëá åðéäéþêåôáé ç áðïäï÷Þ/õéïèÝôçóç ðáíáí-
èñþðéíùí áîéþí êáé ç äéáìüñöùóç èåôéêþí óôÜóåùí ôü-
óï áðÝíáíôé óôï Üìåóï ðåñéâÜëëïí ôïõò üóï êáé áðÝíáíôé
ôùí Üëëùí ëáþí ôïõ ðëáíÞôç.

2. ¢îïíåò ðåñéå÷ïìÝíïõ, Ãåíéêïß óôü÷ïé, Èåìåëéþäåéò
Ýííïéåò äéáèåìáôéêÞò ðñïóÝããéóçò.

Ïé Ãåíéêïß óôü÷ïé ïìáäïðïéïýíôáé ìå âÜóç ôïõò Üîïíåò
Ãíþóç êáé Ìåèïäïëïãßá, Óõíåñãáóßá êáé Åðéêïéíùíßá êáé
ÅðéóôÞìç êáé Ôå÷íïëïãßá óôçí êáèçìåñéíÞ æùÞ ìå âÜóç
üóá áíáöÝñïíôáé óôï Ãåíéêü ìÝñïò ôïõ Ä.Å.Ð.Ð.Ó. ôùí
Öõóéêþí Åðéóôçìþí.

Ãíþóç êáé ìåèïäïëïãßá
Íá äéáêñßíïõí ãåùëïãéêïýò ðáñÜãïíôåò ïé ïðïßïé åðç-

ñåÜæïõí ôç äéáìüñöùóç ôçò åðéöÜíåéáò ôçò Ãçò.
Íá áíáãíùñßæïõí öáéíüìåíá ôá ïðïßá ó÷åôßæïíôáé ìå

ôïõò ãåùëïãéêïýò ðáñÜãïíôåò êáé åðçñåÜæïõí Üìåóá Þ
Ýììåóá ôéò ó÷Ýóåéò ôïõ áíèñþðïõ ìå ôï öõóéêü ðåñéâÜë-
ëïí (çöáßóôåéá, åêñÞîåéò, óåéóìïß, ó÷çìáôéóìüò åäá-
öþí).

Íá óõó÷åôßæïõí öáéíüìåíá ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò
êáé åðéäñÜóåéò óôéò áíèñþðéíåò äñáóôçñéüôçôåò (áíÜ-
ãëõöï, íåñü, êëßìá êáé Üíèñùðïò). 

Íá áíáãíùñßæïõí ôï ÷þñï, ôç óõíÝ÷åéÜ ôïõ êáé ôç ãåù-
ãñáöéêÞ êáôáíïìÞ ôùí áíèñþðéíùí äñáóôçñéïôÞôùí.

Íá ãíùñßæïõí, íá êáôáíïïýí êáé íá åêôéìïýí, üóï ãßíå-
ôáé êáëýôåñá, ôï öõóéêü êáé áíèñùðïãåíÝò ðåñéâÜëëïí
óôéò ðïéêßëåò áëëçëåîáñôÞóåéò êáé ôç äõíáìéêÞ ôïõ õöÞ
óå ôïðéêü, åèíéêü êáé ðáãêüóìéï åðßðåäï, ìÝóá áðü ôçí
áðïóáöÞíéóç âáóéêþí åìðåéñéþí êáé åííïéþí.

Íá äéáêñßíïõí ôçí ïñãÜíùóç êáé ôçí êáôáíïìÞ ôùí áí-
èñþðéíùí äñáóôçñéïôÞôùí óôï ÷þñï êáé íá óõíåéäçôï-
ðïéïýí ôç óçìáóßá ðïõ Ý÷åé ç ïñèïëïãéêÞ äéá÷åßñéóç ôïõ
÷þñïõ êáé ç ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

Íá áíáãíùñßæïõí ôç óçìáóßá ôùí ÷áñôþí ùò åñãáëåß-
ùí ìåëÝôçò ôïõ ÷þñïõ êáé ðñïãñáììáôéóìïý ìåëëïíôé-
êþí åíåñãåéþí ôùí áíèñþðùí.

Íá ÷ñçóéìïðïéïýí åîåéäéêåõìÝíåò ìåèüäïõò ìåëÝôçò
ôùí ãåùãñáöéêþí äåäïìÝíùí (áîéïðïßçóç êáé ó÷åäéá-
óìüò ÷áñôþí, åñìçíåßá óôáôéóôéêþí äåäïìÝíùí êôë.). 

Íá ðñïóåããßæïõí äçìéïõñãéêÜ êáé íá åñìçíåýïõí
ðñáãìáôéêÜ äåäïìÝíá êáé êáôáóôÜóåéò ÷ñçóéìïðïéþíôáò
ôñüðïõò åñãáóßáò óõíáöåßò ìå ôç öýóç ôïõ ìáèÞìáôïò.

Íá óõãêåíôñþíïõí êáôÜëëçëåò ðëçñïöïñßåò ãéá óõ-
ãêåêñéìÝíá ðñïâëÞìáôá, íá ôéò åðåîåñãÜæïíôáé, íá êáôá-
ëÞãïõí óå óõìðåñÜóìáôá êáé íá äéáôõðþíïõí ðñïôÜóåéò.

Óõíåñãáóßá êáé åðéêïéíùíßá
Íá åîåñåõíïýí ôï ãåùãñáöéêü ôïõò ðåñéâÜëëïí ìå ôçí

áíáæÞôçóç êáé åðåîåñãáóßá ôùí êáôÜëëçëùí ðëçñïöï-
ñéþí.

Íá ðáñáôçñïýí, íá êáôáãñÜöïõí ôéò ðáñáôçñÞóåéò
ôïõò êáé íá ôéò ðáñïõóéÜæïõí ðñïöïñéêÜ Þ êáé ãñáðôÜ.

Íá óõíåñãÜæïíôáé ìå ôïõò óõììáèçôÝò ôïõò, ôïí åê-
ðáéäåõôéêü áëëÜ êáé ìå Üôïìá Ýîù áðü ôçí ó÷ïëéêÞ ìïíÜ-
äá ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç óõãêåêñéìÝíùí åñãáóéþí.

Íá ðáñïõóéÜæïõí ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ óõãêåíôñþ-
íïõí, ôéò ðáñáôçñÞóåéò, ôéò óêÝøåéò Þ ôá óõìðåñÜóìáôÜ
ôïõò ìå óùóôü ðñïöïñéêü Þ ãñáðôü ëüãï ÷ñçóéìïðïéþ-
íôáò ó÷Ýäéá, áðëïýò ðßíáêåò Þ éóôïãñÜììáôá ê.Ü.

Íá áíáðôýóóïõí óôÜóåéò êáé óõìðåñéöïñÝò ðïõ èá
ôïõò åðéôñÝøïõí íá åíôá÷èïýí ïìáëÜ êáé äçìéïõñãéêÜ
óôï öõóéêü êáé êïéíùíéêü - ðïëéôéóìéêü ðåñéâÜëëïí ôçò
÷þñáò ôïõò.
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Íá áíáãíùñßæïõí ôçí áíÜãêç ðáãêüóìéáò êáôáíüçóçò
êáé óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí ëáþí ãéá ôç ëýóç êïéíþí
ðñïâëçìÜôùí üëùí ôùí áíèñþðùí.

ÅðéóôÞìç êáé êáèçìåñéíÞ æùÞ
Íá áíáãíùñßæïõí ôç ó÷Ýóç ôçò ðïéüôçôáò ôïõ öõóéêïý

ðåñéâÜëëïíôïò ìå ôçí ðïéüôçôá æùÞò ôïõ áíèñþðïõ, íá
åõáéóèçôïðïéïýíôáé êáé íá äñáóôçñéïðïéïýíôáé ãéá ôçí
ðñïóôáóßá ôïõ.

Íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôçí êáôÜëëçëç ïñïëïãßá (ãåùãñá-
öéêü ëåîéëüãéï) þóôå íá åêöñÜæïõí ìå áêñßâåéá ôéò óêÝ-
øåéò ôïõò (ãñáðôÜ Þ/êáé ðñïöïñéêÜ). 

Íá åöáñìüæïõí ôç ãåùãñáöéêÞ ãíþóç óå áôïìéêü êáé
êïéíùíéêü åðßðåäï êáé íá áíáãíùñßæïõí ôç óõìâïëÞ ôçò
Ãåùëïãßáò êáé Ãåùãñáößáò óôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò
ôïõ öõóéêïý êáé ôïõ áíèñùðïãåíïýò ðåñéâÜëëïíôïò.

Íá åöáñìüæïõí óôçí ðñÜîç ìåèüäïõò óõãêÝíôñùóçò
êáé åðåîåñãáóßáò ðëçñïöïñéþí.

Íá äéáêñßíïõí ïñéóìÝíåò ðïëéôéóôéêÝò äéáöïñÝò ôùí
áíèñþðùí (öõëÝò, ãëþóóåò, èñçóêåßåò) êáé ôç óçìáóßá
ôïõò óôç äéáìüñöùóç ôïõ ðïëéôéóôéêïý ðëïýôïõ ôçò áí-
èñùðüôçôáò.

Íá äéáêñßíïõí ôéò ó÷åôéêÝò ïìïéüôçôåò ôùí ðñïâëçìÜ-
ôùí ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé Üíèñùðïé óå üëç ôçí åðéöÜ-
íåéá ôçò Ãçò êáé ôçí ðïéêéëßá ôùí ëýóåùí ôéò ïðïßåò äßíïõí
áíÜëïãá ìå ôéò ðïëéôéóìéêÝò ôïõò éäéáéôåñüôçôåò.

Íá áíáðôýóóïõí ôéò áðáñáßôçôåò äéáèÝóåéò êáé óôÜ-
óåéò ðïõ èá ôïõò åðéôñÝøïõí íá åíôá÷èïýí ïìáëÜ êáé äç-
ìéïõñãéêÜ óôï öõóéêü êáé êïéíùíéêü - ðïëéôéóôéêü ðåñé-
âÜëëïí ôçò ÷þñáò ôïõò.

Ôá A.Ð.Ó. ôçò Ãåùãñáößáò ìðïñïýí íá áíáðôõ÷èïýí êá-
ôÜ äýï ôñüðïõò: á) åßôå ùò ìåëÝôç ðåñéöåñåéþí áðü ôï ôï-
ðéêü (Üìåóï ðåñéâÜëëïí) ðñïò ôï åõñýôåñï (íïìüò, äéáìÝ-
ñéóìá, ÷þñá, Þðåéñïé) êáé â) åßôå ùò ìåëÝôç åðéìÝñïõò èå-
ìÜôùí ìå ãåùãñáöéêü ðåñéå÷üìåíï (áíÜãëõöï, êëßìá,
õäñïãñáößá, áíèñþðéíá Ýñãá êôë.) ìå ôçí ßäéá êáôåýèõíóç
(áðü ôï ôïðéêü ðñïò ôï ðáãêüóìéï). Óôï ðáñüí Ä.Å.Ð.Ð.Ó.
áêïëïõèåßôáé ç ðñþôç ìÝèïäïò ãéá äýï ëüãïõò. Ðñþôïí,
äéüôé ç ìåëÝôç ôùí ðåñéöåñåéþí äéåõêïëýíåé ôç óðåéñïåéäÞ
äéÜôáîç ôçò ýëçò êáé äåýôåñïí ãéáôß áðü Ýíá óçìåßï êáé ìå-
ôÜ ç ìåëÝôç ôùí åðéìÝñïõò ãåùãñáöéêþí èåìÜôùí ðñïû-
ðïèÝôåé ãíþóåéò Åðéóôçìþí ôïõ Áíèñþðïõ ôéò ïðïßåò äå
äéáèÝôïõí ïé ìáèçôÝò ôùí ìéêñþí ôÜîåùí.

Ç ðñïôåéíüìåíç äéäáêôÝá ýëç ïñãáíþíåôáé óôá Á.Ð.Ó.
óå èåìáôéêïýò Üîïíåò ðåñéå÷ïìÝíïõ, ïé ïðïßïé èá ðñÝðåé
íá íïïýíôáé áðëþò ùò «åñãáëåßá» êáôáíïìÞò êáé ü÷é ùò
ôïìåßò ïé ïðïßïé èá áíáðôõ÷èïýí áõôïôåëþò óôá åðéìÝ-
ñïõò Á.Ð.Ó. Ïé Üîïíåò êáé ãéá ôï Äçìïôéêü êáé ãéá ôï Ãõ-
ìíÜóéï ðïõ ðñïôåßíïíôáé åßíáé ïé åîÞò:

Ðñïóáíáôïëéóìüò - êáèïñéóìüò èÝóçò. ÁíáöÝñåôáé óå

ãíþóåéò áíáãêáßåò ãéá íá áðïêôÞóïõí óôáäéáêÜ ïé ìáèç-
ôÝò ôçí éêáíüôçôá íá ðñïóáíáôïëßæïíôáé óôï ÷þñï êáé
óôïõò ÷Üñôåò êáé íá ÷áñáêôçñßæïõí ôç ãåùãñáöéêÞ êáé
ó÷åôéêÞ èÝóç ôüðùí óôçí åðéöÜíåéá ôçò Ãçò.

ÌÝóá êáôáãñáöÞò êáé áðåéêüíéóçò ôùí ãåùãñáöéêþí
óôïé÷åßùí: ÁíáöÝñåôáé óå ãíþóåéò ïé ïðïßåò åßíáé áíáãêáß-
åò ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôùí ãåùãñáöéêþí äåäïìÝíùí êáé
ôçí áîéïðïßçóç ÷áñôþí, äéáãñáììÜôùí êáé ãåíéêÜ ãñáöç-
ìÜôùí óôç ãåùãñáöéêÞ ìåëÝôç ôüðùí êáé ðåñéöåñåéþí.

Öõóéêü ðåñéâÜëëïí. ÐåñéëáìâÜíåé ôç óõóôçìáôéêÞ ðñï-
óÝããéóç êáé ìåëÝôç ôùí êýñéùí óõóôçìÜôùí ôïõ öõóéêïý
ðåñéâÜëëïíôïò óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñéöÝñåéá ðïõ ìåëå-
ôïýí ïé ìáèçôÝò óå êÜèå ôÜîç êáé ðåñéëáìâÜíåé ïñéóìÝíåò
áíáãêáßåò ãíþóåéò Ãåùëïãßáò. 

ÁíèñùðïãåíÝò ðåñéâÜëëïí - ó÷Ýóåéò áíèñþðïõ êáé ðå-
ñéâÜëëïíôïò. ÐåñéëáìâÜíåé ôç ìåëÝôç ôùí êõñéüôåñùí
åêöÜíóåùí ôçò áìößäñïìçò åðßäñáóçò áíèñþðïõ êáé
÷þñïõ óôï ðëáßóéï ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ åîåôÜæïõí ïé ìá-
èçôÝò óôç óõãêåêñéìÝíç ôÜîç. Ï Üîïíáò áõôüò, áíÜëïãá
ìå ôçí ôÜîç, åßíáé äõíáôü íá åðåêôáèåß Ýùò ôç ìåëÝôç ôùí
áëëçëåîáñôÞóåùí ìåôáîý äéáöïñåôéêþí ðåñéöåñåéþí.

Ç Ãåùãñáößá, üðùò üëåò ïé áõôüíïìåò åðéóôÞìåò, Ý÷åé
ôç äéêÞ ôçò åðéóôçìïíéêÞ ïñïëïãßá ç åêìÜèçóç ôçò ïðïß-
áò áðïôåëåß âáóéêü óôü÷ï ôçò äéäáóêáëßáò ôçò. Ùóôüóï,
õðÜñ÷ïõí Ýííïéåò èåìåëéþäåéò ãéá ôïí ôïìÝá ôçò Ãåù-
ãñáößáò ïé ïðïßåò óõìâÜëëïõí êáé óôç äéáèåìáôéêÞ ðñï-
óÝããéóç ôçò ãíþóçò. 

Ó� áõôÝò áíÞêïõí ïé áêüëïõèåò: ÄéÜóôáóç: (ð.÷. êáôá-
íïìÞ öáéíïìÝíùí êáé äéáäéêáóéþí óôï ÷þñï êáé óôï ÷ñü-
íï). ÌåôáâïëÞ: (ð.÷. åîÝëéîç ôçò åðéöÜíåéáò ôçò Ãçò êÜôù
áðü ôçí åðßäñáóç ôùí öõóéêþí äõíÜìåùí êáé ôùí áíèñþ-
ðéíùí äñáóôçñéïôÞôùí). Óýóôçìá: (ð.÷. ðüëåéò êáé ðåñé-
âÜëëùí ÷þñïò, éåñáñ÷ßá ïéêéóìþí). Áëëçëåðßäñáóç êáé
áëëçëåîÜñôçóç: (ð.÷. öõóéêïý êáé ðïëéôéóôéêïý ôïðßïõ,
ôüðùí êáé ðåñéöåñåéþí ìå äéáöïñåôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ).

á´. ÄHMOTIKO
Óôï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï ëüãù ôçò ìéêñÞò çëéêßáò ôùí ìá-

èçôþí ç ãåùãñáöéêÞ åêðáßäåõóç åóôéÜæåé ôçí ðñïóï÷Þ
ôçò êõñßùò:

Óôçí áíÜðôõîç éêáíïôÞôùí (óõãêÝíôñùóç êáé êáôáãñá-
öÞ ðëçñïöïñéþí ìå ãåùãñáöéêü ðåñéå÷üìåíï, áðïêùäé-
êïðïßçóç ÷áñôþí, áðåéêüíéóç ãåùãñáöéêþí óôïé÷åßùí,
ðñïóáíáôïëéóìü óôï ÷þñï) ôéò ïðïßåò èá ÷ñåéáóôïýí ïé
ìáèçôÝò óå áíþôåñåò ôÜîåéò ðñïêåéìÝíïõ íá ðñï÷ùñÞ-
óïõí óå åñìçíåßá ðéï óýíèåôùí ãåùãñáöéêþí èåìÜôùí.

Óôç äçìéïõñãßá êáé áîéïðïßçóç «íïçôéêþí ÷áñôþí», äç-
ëáäÞ åéêüíùí ôïõ êüóìïõ, ïé ïðïßåò èá åðéôñÝøïõí óôïõò
ìáèçôÝò íá åíôÜóóïõí öáéíüìåíá êáé ãåãïíüôá óôï ÷þñï
êáé óôï ÷ñüíï.
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â´. ÃÕÌÍÁÓÉÏ
Óôï åëëçíéêü ó÷ïëåßï ç äéäáóêáëßá èåìÜôùí áðü ôç Ãå-

ùëïãßá êáé ôç Ãåùãñáößá óôáìáôÜ óôï ÃõìíÜóéï. Áõôü
óçìáßíåé üôé ìå ôï ôÝëïò ôçò õðï÷ñåùôéêÞò åêðáßäåõóçò
ïé ìáèçôÝò èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí åîáóöáëßóåé Ýíá éêáíïðïé-
çôéêü åðßðåäï ãíþóåùí êáé äåîéïôÞôùí, ôï ïðïßï èá ôïõò
åðéôñÝðåé íá êáôáíïïýí êáé íá åñìçíåýïõí (üóï ôïõò åðé-
ôñÝðåé ç çëéêßá ôïõò) ôçí êáôáíïìÞ öõóéêþí öáéíïìÝíùí
êáé äéáäéêáóéþí, íá áîéïëïãïýí äåäïìÝíá êáé íá ðñïôåß-
íïõí ëýóåéò óå óõãêåêñéìÝíá ðñïâëÞìáôá. ÅðïìÝíùò, ïé
ãíþóåéò êáé äåîéüôçôåò ðïõ áðïêôÞèçêáí óôï Äçìïôéêü
ó÷ïëåßï èá ðñÝðåé íá óõìðëçñùèïýí êáé íá åðåêôáèïýí
Ýôóé þóôå ïé ìáèçôÝò íá åßíáé óå èÝóç:

Íá åñìçíåýïõí öáéíüìåíá êáé äéáäéêáóßåò ðïõ îå-
öåýãïõí áðü ôçí Üìåóç ðáñáôÞñçóç êáé áðáéôïýí ðéï
áõîçìÝíç éêáíüôçôá áöçñçìÝíçò óêÝøçò êáé óõíäõá-
óìïý äåäïìÝíùí (ãéá ðáñÜäåéãìá ôá ãåùëïãéêÜ öáé-
íüìåíá).

Íá ÷ñçóéìïðïéïýí ìå åõ÷Ýñåéá ó÷åôéêÜ åîåéäéêåõìÝ-
íåò ìåèüäïõò ìåëÝôçò äåäïìÝíùí, ôá ïðïßá óõíäÝï-
íôáé ìå ôç Ãåùëïãßá êáé ôç Ãåùãñáößá (ãéá ðáñÜäåéã-
ìá, áîéïðïßçóç ÷áñôþí ãéá ôç ëýóç õðïèåôéêþí ðñï-
âëçìÜôùí).

Íá áîéïëïãïýí êáé íá áîéïðïéïýí ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí
ðáñáôçñÞóåþí ôïõò, þóôå íá ðñïôåßíïõí ëýóåéò óå óõ-
ãêåêñéìÝíá ðñïâëÞìáôá.
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Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 12 Áõãïýóôïõ 2003
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÅÕÈÕÌÉÏÕ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ – ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 

 
Φ.Ε.Κ. 304 τεύχος Β΄ 13-03-2003 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

 
1. Ειδικοί σκοποί 

 Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι  ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του 
Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές µάθηµα µόνο στις δύο τελευταίες. Στο διάστηµα αυτό οι µαθητές πρέπει 
να αποκτήσουν ικανοποιητικούς νοητικούς χάρτες της επιφάνειας της Γης και να συνηθίσουν να χρησιµοποιούν µε 
σχετική ευχέρεια απλά εργαλεία καταγραφής και απεικόνισης γεωγραφικών δεδοµένων (π.χ. χάρτες). Με βάση τα 
παραπάνω, στην Ε΄ τάξη θα διδάσκεται Γεωγραφία της Ελλάδας µε έµφαση στο φυσικό περιβάλλον, αλλά µε αρκετές 
προεκτάσεις σε ανθρωπογεωγραφικά θέµατα ενώ στην ΣΤ΄ τάξη θα διδάσκεται Γεωγραφία των Ηπείρων µε έµφαση 
στη Γεωγραφία της Ευρώπης.  

Μέσα από τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο ∆ηµοτικό επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους σκοποί: 
− Η γνωριµία µε το φυσικό περιβάλλον και η παρατήρηση της γεωγραφικής κατανοµής  των ανθρώπων και των 

δραστηριοτήτων τους. 
− Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται µεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και 

των ανθρώπων. 
− Η αναγνώριση της σηµασίας που έχει η ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος. 
− Η ευαισθητοποίηση για τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η ανθρωπότητα και η ανάπτυξη των 

απαραίτητων στάσεων για κατανόηση, αποδοχή, επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεγγύη µε τους άλλους λαούς. 
− Η υιοθέτηση στάσεων και συµπεριφορών που θα επιτρέψουν στους µαθητές να ενταχθούν οµαλά και δηµιουργικά 

στο φυσικό και κοινωνικό – πολιτιστικό τους περιβάλλον. 
− Η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών µε: 
− Τη χρήση λεκτικών, ποσοτικών και συµβολικών µορφών δεδοµένων (κείµενα, εικόνες, γραφήµατα, πίνακες, 

διαγράµµατα και χάρτες). 
− Την εφαρµογή µεθόδων συναφών µε τη φύση του µαθήµατος, όπως η παρατήρηση του χώρου, η χαρτογράφηση, 

η ερµηνεία στατιστικών δεδοµένων και η αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών από διάφορες πηγές.  
− Την επικοινωνία και τις πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες µε στόχο την έρευνα γεωγραφικών θεµάτων και την 

επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων.  
 

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας 
 

 
Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

 
ΤΑΞΗ Ε΄ 

 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(∆ιατιθέµενος χρόνος) 
Ενδεικτικές 

∆ραστηριότητες1 
Α' Ενότητα: Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη µελέτη του κόσµου 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να αναγνωρίζουν ότι οι χάρτες είναι 
«εργαλεία» µελέτης του χώρου και 
να αποκωδικοποιούν τα σύµβολά 
τους. 
Να διακρίνουν είδη χαρτών και 
αντίστοιχες πληροφορίες που 
παρέχουν.   
Να διακρίνουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά ενός χάρτη και να 
αναγνωρίζουν τη σηµασία τους. 
Να εξοικειωθούν µε τη χρήση της 
κλίµακας.  
 

Ο Χάρτης 
 
Ο χάρτης – Λόγοι για τους 
οποίους  σχεδιάζουµε τους 
χάρτες 
Είδη χαρτών 
Η ταυτότητα του χάρτη (ο 
τίτλος, το υπόµνηµα, η 
κλίµακα) 
 

(3 ώρες) 

Οι µαθητές : 
Μελετούν διαφορετικά είδη χαρτών, 
καταγράφουν τις πληροφορίες που προσφέρουν 
και εντοπίζουν τις διαφορές  τους. 
Επιχειρηµατολογούν για την χρησιµότητά τους 
και αναφέρουν πιθανούς τρόπους χρήσης τους. 
Παρατηρούν ελλείψεις βασικών στοιχείων σε 
χάρτες, τις επισηµαίνουν και συζητούν για τα 
προβλήµατα που  δηµιουργούν.  
Υπολογίζουν αποστάσεις µε τη βοήθεια της 
κλίµακας. 
Προσανατολίζονται στο χάρτη της πόλης τους 
ακολουθώντας συγκεκριµένες οδηγίες. 
Συµπληρώνουν διάφορα στοιχεία σε ελλιπή 
χάρτη µιας περιοχής, χρησιµοποιώντας 
κατάλληλα σύµβολα.  

Να προσανατολίζονται στο χώρο µε 
τη βοήθεια του χάρτη και της 
πυξίδας και να αξιολογούν τη 
σηµασία του προσανατολισµού 

Πώς χρησιµοποιούµε τους 
χάρτες 
 

Περιγράφουν τη σχετική θέση ενός τόπου ως 
προς άλλα σηµεία του χώρου στο διαµέρισµα 
που ζουν.  

                                                           
1 Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες 
της 3ης στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ. 
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στην καθηµερινή ζωή. 
Να ορίζουν τη σχετική θέση τόπων. 
Να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν 
τα διάφορα είδη χαρτών στην 
καθηµερινή τους ζωή.  

Προσανατολισµός µε τη 
βοήθεια του χάρτη 
Προσδιορισµός θέσεων 
και µέτρηση αποστάσεων. 
 

(2 ώρες) 

Περιγράφουν τις κατευθύνσεις προς τις οποίες 
θα κινηθούν προκειµένου να επισκεφθούν 
κάποιον τόπο.  
Εφαρµόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε 
διαφορετικά είδη χαρτών της Ελλάδας.  
Επιλέγουν κατάλληλους χάρτες για να 
προτείνουν λύσεις σε υποθετικά προβλήµατα. 

Β΄ Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας 
Να αναγνωρίζουν και να 
περιγράφουν τη µορφή της 
Ελλάδας σε χάρτες και δορυφορικές 
φωτογραφίες. 
Να διακρίνουν τις διάφορες 
περιοχές της χώρας σε χάρτες και 
άλλο εποπτικό υλικό. 

Η µορφή και το σχήµα της 
Ελλάδας 
 

(1 ώρα) 

Περιγράφουν µε δικά τους λόγια τη µορφή της 
Ελλάδας και διακρίνουν τα διάφορα τµήµατά της. 
Εντοπίζουν στο χάρτη τις διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας και τις περιγράφουν χρησιµοποιώντας 
την κατάλληλη ορολογία. 

Να εντοπίζουν την Ελλάδα σε 
χάρτες διαφορετικής κλίµακας. 
Να χαρακτηρίζουν τη σχετική θέση 
της Ελλάδας ως προς άλλα 
γεωγραφικά στοιχεία του χώρου. 
Να αναγνωρίζουν στο χάρτη και να 
περιγράφουν τα σύνορα της 
Ελλάδας 
Να επισηµαίνουν και να αξιολογούν 
πλεονεκτήµατα που προσφέρει 
στην Ελλάδα η γεωγραφική της 
θέση. 

Η θέση της Ελλάδας στον 
κόσµο, στην Ευρώπη και 
στη Μεσόγειο 
 

(1 ώρα) 

Προσδιορίζουν και περιγράφουν τη θέση της 
Ελλάδας σε χάρτες και καταγράφουν τα πιθανά 
πλεονεκτήµατα που της προσφέρει.  
Προσδιορίζουν τη σχετική θέση της Ελλάδας ως 
προς άλλες χώρες ή ως προς άλλα στοιχεία της 
επιφάνειας της Γης και την περιγράφουν. 
Επιχειρηµατολογούν σχετικά µε τη σηµασία της 
θέσης της Ελλάδας για τις θαλάσσιες 
συγκοινωνίες, την ανάπτυξη του εµπορίου, τη 
διακίνηση των ιδεών (Ιστορία, Γλώσσα). 

Να περιγράφουν τον οριζόντιο 
διαµελισµό της Ελλάδας µε τη 
βοήθεια των χαρτών. 
Να ονοµάζουν τα µεγάλα ελληνικά 
πελάγη και τα κυριότερα 
ακτογραφικά στοιχεία της Ελλάδας 
και να ορίζουν τη θέση τους στον 
χώρο µε τη βοήθεια χαρτών. 
Να συσχετίζουν ακτογραφικούς 
όρους  µε συγκεκριµένες θέσεις στο 
χάρτη της Ελλάδας. 

Οι θάλασσες και οι ακτές 
της Ελλάδας. 
 
Ακτογραφία της Ελλάδας. 
 

(2 ώρες) 

Ονοµάζουν τις θάλασσες που βρέχουν την 
Ελλάδα και χαρακτηρίζουν τη θέση τους στο 
χώρο. 
Χαρακτηρίζουν και ονοµάζουν διάφορους 
τύπους ακτών χρησιµοποιώντας χάρτη της 
Ελλάδας και φωτογραφίες. 
Ταξινοµούν τα κύρια στοιχεία της ελληνικής 
ακτογραφίας (κόλπους, ακρωτήρια κτλ.) ανάλογα 
µε τη θέση τους στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο πέλαγος. 

Να εντοπίζουν στο χάρτη και να 
αναγνωρίζουν τα µεγαλύτερα 
ελληνικά νησιά και νησιωτικά 
συµπλέγµατα.  
Να περιγράφουν και να αξιολογούν 
τις ιδιαίτερες συνθήκες της 
καθηµερινής ζωής στη νησιωτική 
Ελλάδα). 
Να συσχετίζουν τη θέση των πιο 
σηµαντικών ελληνικών πόλεων µε 
την παρουσία της θάλασσας. 
Να εκτιµούν την επίδραση της 
θάλασσας στη ζωή των Ελλήνων. 

Η νησιωτική Ελλάδα 
 
Μεγάλα νησιωτικά 
συµπλέγµατα και νησιά 
της Ελλάδας. 
Η ζωή στα νησιά 
Οι παραθαλάσσιοι οικισµοί 
της Ελλάδας 
 

(3 ώρες) 

Ταξιδεύουν στο χάρτη της Ελλάδας και 
αναγνωρίζουν τη σχετική θέση των  
µεγαλύτερων νησιών.  
Ταξινοµούν νησιά στα συµπλέγµατα στα οποία 
ανήκουν. 
Καταγράφουν µεγάλες ελληνικές πόλεις - 
λιµάνια, τις ταξινοµούν ως προς τη θέση τους 
στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο πέλαγος και διερευνούν 
τους παράγοντες που συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη τους. 
Περιγράφουν και αξιολογούν τα πλεονεκτήµατα 
και µειονεκτήµατα της νησιώτικης ζωής.   
Αξιολογούν τις ιδιαίτερες δυσκολίες που 
παρουσιάζει η ζωή των κατοίκων της νησιωτικής 
Ελλάδας. 
Σχεδιάζουν ένα έντυπο το οποίο δείχνει τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να 
προβάλει ένα νησί ώστε να προσελκύει 
επισκέπτες και γράφουν ένα διαφηµιστικό 
µήνυµα µε τον ίδιο στόχο (Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή, Πληροφορική). 
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Να εντοπίζουν στο χάρτη τη θέση 
κύριων ορεινών όγκων και 
πεδιάδων της Ελλάδας συνολικά 
και κατά γεωγραφικό διαµέρισµα 
και να τις ονοµάζουν.  
Να εντοπίζουν σε χάρτη και να 
περιγράφουν την κατεύθυνση των 
µεγάλων ελληνικών οροσειρών. 
Να χρησιµοποιούν κατάλληλη 
ορολογία για να περιγράψουν το 
ανάγλυφο της Ελλάδας. 
Να εντοπίζουν και, όσο τους 
επιτρέπει η ηλικία τους να 
περιγράφουν ορισµένες 
χαρακτηριστικές επιδράσεις του 
ανάγλυφου στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 

Τα βουνά και οι πεδιάδες 
της Ελλάδας  
 
Κύριοι ορεινοί όγκοι και 
πεδιάδες της Ελλάδας 
Η ζωή στα βουνά και στις 
πεδιάδες 

(3 ώρες) 

Εντοπίζουν στο χάρτη της Ελλάδας τα 
µεγαλύτερα βουνά και τις  µεγαλύτερες πεδιάδες, 
τα ονοµάζουν και  τα αντιστοιχίζουν µε τα 
γεωγραφικά διαµερίσµατα. 
Χρησιµοποιούν φωτογραφίες, διαφάνειες και 
βίντεο που δείχνουν ορεινές και πεδινές 
περιοχές της Ελλάδας, τις περιγράφουν και 
συζητούν για τον πιο πιθανό τρόπο ζωής των 
ανθρώπων σ' αυτές. 
Χωρίζονται σε µικρές οµάδες και καταγράφουν 
λέξεις ικανές να περιγράψουν το ανάγλυφο που 
δείχνει η εικόνα ή το τµήµα του χάρτη που έχει 
κάθε οµάδα.  
Ζωγραφίζουν έναν υποθετικό οικισµό (ορεινό ή 
πεδινό) και επιχειρηµατολογούν για τις επιλογές 
τους (Αισθητική Αγωγή, Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή, Γλώσσα). 

Να διακρίνουν, όσο τους επιτρέπει 
η ηλικία τους, τις διαφορές ανάµεσα 
στον καιρό και στο κλίµα. 
Να περιγράφουν τα γενικά 
χαρακτηριστικά του µεσογειακού 
κλίµατος. 
Να διακρίνουν τις διαφοροποιήσεις 
του κλίµατος στις διάφορες 
περιοχές της χώρας, να τις 
περιγράφουν συνοπτικά και να τις 
συγκρίνουν. 
Να συσχετίζουν, όσο τους επιτρέπει 
η ηλικία τους, τις κλιµατικές 
συνθήκες µε τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 

Το κλίµα της Ελλάδας 
 
Η έννοια του κλίµατος – 
∆ιαφορές καιρού και 
κλίµατος 
Συσχετισµός κλίµατος και 
ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων 
Το κλίµα της Ελλάδος 
 

(3 ώρες) 

Συζητούν τις διαφορές κλίµατος και καιρού. 
Περιγράφουν και σχολιάζουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά του κλίµατος της Ελλάδας.    
Χρησιµοποιούν κείµενα από εφηµερίδες και 
περιοδικά ή βιβλία και άλλο εποπτικό υλικό για 
να διακρίνουν σχέσεις µεταξύ κλίµατος και 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Αιτιολογούν τον κλιµατικό τύπο που επικρατεί σε 
κάθε γεωγραφικό διαµέρισµα της Ελλάδας.  
Καταγράφουν προβλήµατα που µπορεί να 
δηµιουργήσουν οι ακραίες καιρικές συνθήκες 
στην καθηµερινή ζωή. 
Συµπεραίνουν για τη σηµασία της πρόγνωσης 
του καιρού σε σχέση µε τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 
(Αισθητική Αγωγή, Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή, Γλώσσα, Ιστορία) 

Να αναγνωρίζουν στο χάρτη τα 
µεγαλύτερα ποτάµια και τις 
µεγαλύτερες φυσικές και τεχνητές 
λίµνες της Ελλάδας και να είναι 
ικανοί να ορίζουν τη θέση τους. 
Να διακρίνουν τα τµήµατα ενός 
ποταµού και ορισµένα κύρια 
χαρακτηριστικά των ελληνικών 
ποταµών). 
Να διακρίνουν τη σηµασία του 
γλυκού νερού για τη ζωή των 
κατοίκων της Ελλάδας, η οποία 
χαρακτηρίζεται από ιδιόµορφη 
γεωγραφική και εποχιακή κατανοµή 
των βροχοπτώσεων. 
Να κατανοούν, µε την ανάλυση 
συγκεκριµένων παραδειγµάτων 
από τον ελληνικό χώρο, τις 
συνέπειες της ρύπανσης των νερών 
και να ευαισθητοποιούνται ως προς 
τα σχετικά θέµατα. 
Να προτείνουν δράσεις και να 
υιοθετούν στάσεις που θα έχουν ως 
στόχο την αειφορία.  

Τα ποτάµια και οι λίµνες 
της Ελλάδας 
 
Τα ποτάµια της Ελλάδος 
Οι λίµνες της Ελλάδας 
Η ζωή στα ποτάµια και 
στις λίµνες 
 

(3 ώρες) 
 

Ονοµάζουν και περιγράφουν τα µέρη ενός 
ποταµού µε τη βοήθεια κατάλληλων σχηµάτων 
και εξετάζουν τα κύρια χαρακτηριστικά του.  
Μελετούν τη ροή ενός ελληνικού  ποταµού και 
σηµειώνουν ορεινούς όγκους από τους οποίους 
τροφοδοτείται, τους παραποτάµους του και το 
χώρο των εκβολών του. 
Εντοπίζουν τα µεγαλύτερα ελληνικά ποτάµια στο 
χάρτη και παρακολουθούν και περιγράφουν τη 
ροή τους από τις πηγές µέχρι τις εκβολές τους.  
Σχεδιάζουν σε λευκό χάρτη  της Ελλάδας τα 
µεγαλύτερα ποτάµια και τις πιο σηµαντικές 
λίµνες της χώρας.  
Αντιστοιχίζουν πόλεις µε λίµνες και ποταµούς 
στις όχθες των οποίων έχουν κτιστεί και 
αιτιολογούν την επιλογή της θέσης τους. 
Συγκεντρώνουν υλικό από εφηµερίδες, περιοδικά 
και συζητούν για τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται από την κακή χρήση των 
υδάτινων πόρων στον ελληνικό χώρο (Αισθητική 
Αγωγή, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γλώσσα, 
Μαθηµατικά). 

Να διακρίνουν τις έννοιες 
“βλάστηση”, “χλωρίδα”, “πανίδα”. 

Η χλωρίδα, η πανίδα και η 
βλάστηση της Ελλάδας. 

Σχολιάζουν το γεγονός ότι η χλωρίδα της 
Ελλάδας είναι η πλουσιότερη της Ευρώπης.  
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Να εντοπίζουν σχέσεις 
αλληλεξάρτησης µεταξύ των ζώων 
και των φυτών κάθε περιοχής. 
Να διακρίνουν τις ζώνες βλάστησης 
που υπάρχουν στην Ελλάδα και να 
τις συσχετίζουν µε τις φυσικές 
συνθήκες κάθε περιοχής. 
Να περιγράφουν χαρακτηριστικά 
οικοσυστήµατα του ελληνικού 
χώρου και να εντοπίζουν τη θέση 
τους στο χάρτη. 
Να αναγνωρίζουν ορισµένες 
συνέπειες  της ρύπανσης και γενικά 
της υποβάθµισης του φυσικού 
Περιβάλλοντος. 
Να αποκτούν θετική στάση 
απέναντι στην ανάγκη διατήρησης 
του φυσικού περιβάλλοντος. 
Να αποβάλλουν σταδιακά τη 
λανθασµένη αντίληψη περί 
"χρησίµων" και µη φυτικών και 
ζωικών ειδών και να κατανοούν την 
ενότητα του φυσικού κόσµου. 

 
Η χλωρίδα και πανίδα 
Η βλάστηση της Ελλάδος 
Χαρακτηριστικά 
οικοσυστήµατα της 
Ελλάδας.  
 

(3 ώρες) 

Περιγράφουν διάφορες µορφές βλάστησης που 
συναντώνται στην Ελλάδα και εντοπίζουν σε  
χάρτη τη γεωγραφική κατανοµή τους. 
Συσχετίζουν την κατανοµή της βλάστησης µε την 
κατανοµή των βροχοπτώσεων στο χώρο της 
Ελλάδας. 
Καταγράφουν και περιγράφουν ορισµένα είδη 
της πανίδας της Ελλάδας και κάνουν συλλογή 
σχετικών φωτογραφιών.  
Εντοπίζουν στον χάρτη προστατευόµενους 
δρυµούς και υγροβιότοπους της Ελλάδας. 
Τοποθετούν σε λευκό χάρτη της Ελλάδας 
προστατευόµενες περιοχές µε µεγάλη οικολογική 
σηµασία, χρησιµοποιώντας δικά τους σύµβολα.  
Σχεδιάζουν µια αφίσα για µια εκστρατεία 
προστασίας των δασών στην οποία θα φαίνονται 
τα οφέλη του δάσους και τα αποτελέσµατα από 
την καταστροφή τους. 
Γράφουν κατάλληλα συνθήµατα για µια 
εκστρατεία προστασίας των ακτών (Γλώσσα, 
Αισθητική Αγωγή). 

Να αναφέρουν εξωγενείς 
παράγοντες που προκαλούν 
µεταβολές στην επιφάνεια της Γης. 
Να περιγράφουν το ρόλο του νερού 
και του αέρα στη διάβρωση των 
πετρωµάτων. 
Να αναφέρουν συγκεκριµένα 
παραδείγµατα φυσικών 
καταστροφών στο χώρο της 
Ελλάδας και να τις συνδέουν µε τα 
φυσικά και  ανθρωπογενή αίτιά 
τους.  
Να γνωρίζουν χαρακτηριστικά είδη 
εδαφών του ελληνικού χώρου. 
Να αναγνωρίζουν το ρόλο των 
ηφαιστείων και των σεισµών στις 
µεταβολές του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
Να γνωρίζουν πώς θα πρέπει να 
αντιδρούν σε περίπτωση σεισµού ή 
πυρκαγιάς. 
 

Οι µεταβολές της 
επιφάνειας της γης στον 
ελληνικό χώρο.  
 
Αλλαγές στην επιφάνεια 
της Γης 
Ο ρόλος των ηφαιστείων 
και των σεισµών στις 
αλλαγές της φύσης 
Οι φυσικές καταστροφές 
στον χώρο της Ελλάδας.  
 

(3 ώρες) 

Τοποθετούν πάνω σε όχι απόλυτα λεία 
επιφάνεια λεπτό χώµα, άµµο και πέτρες και 
τοποθετούν το σύνολο µπροστά σε έναν 
ανεµιστήρα ή µε µικρή κλίση κάτω από µια 
βρύση που τρέχει αργά. Παρατηρούν τα 
αποτελέσµατα και τα συσχετίζουν µε αυτά που 
συµβαίνουν στη φύση.  
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για την παλαιότερη  
µορφή τόπων (π.χ. των Θερµοπυλών) και τη 
συγκρίνουν µε τη σηµερινή. Συµπεραίνουν για τις 
αιτίες (Ιστορία, Γλώσσα). 
Συγκεντρώνουν άρθρα από τον τα’υπο και άλλο 
πληροφοριακό υλικό που αναφέρεται σε φυσικές 
καταστροφές, σχολιάζουν τις αιτίες τους και τις 
ταξινοµούν σε κατηγορίες.  
Σχολιάζουν τις υλικές και ψυχολογικές συνέπειες 
των φυσικών καταστροφών στη ζωή των 
ανθρώπων και εξάγουν συµπεράσµατα για την 
ανάγκη συµπαράστασης σε αυτούς που τις έχουν 
υποστεί (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Γλώσσα, Τεχνολογία). 
Επεξεργάζονται και παρουσιάζουν  υλικό που 
συγκέντρωσαν σχετικά µε τις φυσικές 
καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας.  
Συµµετέχουν σε άσκηση για σωστή 
συµπεριφορά σε περίπτωση σεισµού και 
µαθαίνουν να αντιδρούν χωρίς πανικό. 

Γ' Ενότητα: Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας 
Να αναγνωρίζουν την ιστορική 
συνέχεια στο χώρο της Ελλάδας 
από τα πανάρχαια χρόνια µέχρι 
σήµερα. 
Να διακρίνουν τη γεωγραφική  
κατανοµή, τον πλούτο και την 
ποικιλία των πιο σηµαντικών 
ιστορικών µνηµείων που 
αποδεικνύουν αυτή τη συνέχεια και 
να εκτιµήσουν την ανάγκη 

Οι Έλληνες : Ένας λαός µε 
µεγάλη και συνεχή ιστορία 
 
 

(1 ώρα) 

Με τη βοήθεια χαρτών και συνοπτικών κειµένων 
καταγράφουν την ιστορική  συνέχεια των 
Ελλήνων στο χώρο της Ελλάδας και τον 
ευρύτερο χώρο της Μεσογείου. 
Με τη βοήθεια κατάλληλων χαρτών παρατηρούν 
τις µεταβολές της έκτασης της Ελλάδας από το 
1821 µέχρι σήµερα.  
Παρατηρούν σε χάρτες τη γεωγραφική κατανοµή 
των πιο σηµαντικών τόπων µε ιστορική σηµασία 
και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στο χώρο
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διατήρησής τους. 
 

και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στο χώρο 
όπου ζουν. Φέρνουν στοιχεία από πηγές και 
σχηµατίζουν στον τοίχο της τάξης τη δική τους 
ιστορική γραµµή που θα δείχνει τη συνεχή 
παρουσία των ελλήνων στο συγκεκριµένο χώρο 
από τα πανάρχαια χρόνια µέχρι σήµερα. 
∆ιατυπώνουν συµπεράσµατα σχετικά µε την 
ανάγκη διατήρησης αυτών των µνηµείων και 
προτείνουν τρόπους προστασίας τους (Ιστορία, 
Φυσικά, Κοινωνικά και Πολιτική Αγωγή, 
Μαθηµατικά, Γλώσσα). 

Να γνωρίζουν την έννοια της 
απογραφής του πληθυσµού και να 
αξιολογούν τη σηµασία της για µια 
χώρα. 
Να συσχετίζουν τη µεταβολή του 
πληθυσµού µιας περιοχής µε 
κάποιους από τους παράγοντες 
που την επηρεάζουν. 
Να αναγνωρίζουν την έννοια της 
πληθυσµιακής πυκνότητας και να 
την περιγράφουν µε απλά 
παραδείγµατα.  
Να συσχετίζουν τη γεωγραφική 
κατανοµή των ανθρώπων µε 
κάποιους από τους παράγοντες 
που την επηρεάζουν. 
 
Να αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι, 
επιλέγουν το χώρο κατοικίας τους 
ανάλογα µε τις ανάγκες τους. 
Να οµαδοποιούν τις µεγαλύτερες 
ελληνικές πόλεις ανάλογα µε τη 
θέση, τον  πληθυσµό και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (αν 
είναι λιµάνια, τουριστικά κέντρα, 
πρωτεύουσες νοµών κ.ά.). 
Να διακρίνουν µε συγκεκριµένα 
παραδείγµατα κάποια 
χαρακτηριστικά πλεονεκτήµατα και  
µειονεκτήµατα των πόλεων και να 
προτείνουν λύσεις για τα σχετικά 
προβλήµατα αξιοποιώντας την 
εµπειρία από το δικό τους χώρο.  

Ο πληθυσµός της Ελλάδας 
και η γεωγραφική 
κατανοµή του. 
 
Ο πληθυσµός της Ελλάδας 
Η γεωγραφική κατανοµή 
του πληθυσµού 
Μεγάλα αστικά κέντρα – 
συνθήκες ζωής 
Οι πόλεις της Ελλάδας 
 

(4 ώρες) 

Παρατηρούν τις φωτογραφίες µιας περιοχής µε 
πολλά εργοστάσια και µιας άλλης αγροτικής. 
Συµπεραίνουν για το ποια περιοχή προσφέρει 
περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στους 
ανθρώπους και συσχετίζουν αυτή την ιδιότητα µε 
τον αριθµό των ανθρώπων που είναι πιθανό να 
συγκεντρωθούν σε καθεµία απ` αυτές (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Αισθητικά Αγωγή). 
Παρατηρούν και αξιολογούν τα στοιχεία που 
παρέχει η ΕΣΥΕ για δύο διαφορετικές περιοχές ή 
για την ίδια περιοχή σε δύο διαφορετικές 
περιόδους και εξάγουν συµπεράσµατα για τη 
σηµασία της απογραφής. 
Επεξεργάζονται κατάλληλες φωτογραφίες και 
διαφάνειες που παρουσιάζουν διάφορες 
ελληνικές πόλεις και αντλούν πληροφορίες που 
σχετίζονται µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
(θέση, πληθυσµό, λειτουργία της κ.ά.) (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Αισθητικά Αγωγή, Ιστορία). 
Μέσα από συγκεκριµένο παράδειγµα – πόλη 
(Αθήνα – Θεσσαλονίκη ή άλλη) και 
χρησιµοποιώντας εποπτικό υλικό που την αφορά 
(σχέδιο πόλης, φωτογραφίες, χρήση γης, σχέση 
της µε τις γύρω πόλεις ή χωριά κ.ά.) συζητούν 
για το ρόλο της πόλης γενικά, τις αλλαγές που 
έχει υποστεί στο χρόνο και τα πιθανά 
προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από την 
αύξηση ή ελάττωση του πληθυσµού της 
(Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή, 
Ιστορία). 
Συζητούν λόγους που κάνουν τους ανθρώπους 
να µετακινούνται από και προς τις πόλεις και τις 
επιπτώσεις που αυτό έχει στην πόλη τους (π.χ. 
αύξηση των καταστηµάτων, ανάπτυξη 
συγκοινωνιών κλπ.) 

Να αναγνωρίζουν την ανάγκη  
διοικητικής διαίρεσης της χώρας σε 
µικρότερες διοικητικές µονάδες. 
Να διακρίνουν την κατανοµή των 
νοµών της χώρας κατά γεωγραφικό 
διαµέρισµα και περιφέρεια, να 
ονοµάζουν τις πρωτεύουσες και τις 
µεγαλύτερες πόλεις τους και να 
περιγράφουν ορισµένα πολύ 
χαρακτηριστικά στοιχεία από τη 
φύση και την ιστορία τους. 
Να απεικονίζουν  απλά στατιστικά 
στοιχεία.  

Η διοικητική διαίρεση της 
Ελλάδας 
 
∆ιοικητική οργάνωση σε 
επίπεδο περιφέρειας, 
νοµού και ΟΤΑ  
Τα γεωγραφικά 
διαµερίσµατα, οι 
περιφέρειες.  
Οι νοµοί της Ελλάδας 
 

(3 ώρες) 

Παρατηρούν τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας και 
καταγράφουν τα γεωγραφικά διαµερίσµατα και 
τις περιφέρειες 
Σε λευκό χάρτη χρωµατίζουν τα διαµερίσµατα 
και τοποθετούν τις πρωτεύουσες των νοµών 
τους.  
Παρατηρούν το γεωµορφολογικό χάρτη της 
Ελλάδας και εντοπίζουν διαφορές ανάγλυφου, 
κλίµατος κτλ. µεταξύ των διαφόρων περιοχών 
της που επηρεάζουν τη ζωή και τις 
δραστηριότητες των ανθρώπων. Καταλήγουν σε 
συµπεράσµατα ως προς την  ανάγκη διαίρεσης 
της χώρας σε µικρότερες διοικητικές µονάδες, 
ώστε να προγραµµατίζονται καλύτερα τα 
διάφορα έργα και να προσφέρονται καλύτερες 
υπηρεσίες στους κατοίκους (Γλώσσα, Κοινωνική 
και Πολιτική Αγωγή). 
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Να αναγνωρίζουν και να ονοµάζουν 
τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα της 
Ελλάδας και τους τόπους 
παραγωγής τους σε συνάρτηση µε 
τη µορφολογία του εδάφους, τους 
κλιµατικούς παράγοντες και την 
ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονων 
µεθόδων και τεχνικών. 
 

Η παραγωγή αγαθών στην 
Ελλάδα. 
  
Η αγροτική παραγωγή  
Η κτηνοτροφική παραγωγή 
και η αλιεία 
Η δασική παραγωγή – 
Ορυκτός πλούτος 
 

(3 ώρες) 

Επεξεργάζονται πίνακες ή διαγράµµατα  σχετικά 
µε την αγροτική παραγωγή της Ελλάδας και 
παρατηρούν και σχολιάζουν χαρακτηριστικές 
φωτογραφίες καλλιεργειών στο χώρο της 
Ελλάδας.   
Αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες για την 
ελληνική αγροτική παραγωγή και τη σηµασία της 
για την οικονοµία της χώρας. 
Κάνουν κατάλογο επαγγελµάτων που σχετίζονται 
µε την αγροτική παραγωγή της χώρας και 
περιγράφουν µε δικά τους λόγια τις 
δραστηριότητές τους (Γλώσσα, Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή). 

Να διακρίνουν χαρακτηριστικά είδη 
βιοµηχανικής παραγωγής στην 
Ελλάδα. 
Να διακρίνουν σχέσεις µεταξύ του 
πρωτογενούς και του 
δευτερογενούς τοµέα. 
Να διακρίνουν τη γεωγραφική 
κατανοµή της βιοµηχανίας στην 
Ελλάδα και να συσχετίζουν, όπου 
είναι εφικτό το είδος των 
βιοµηχανικών µονάδων µε τις 
ιδιότητες της  περιοχής 
εγκατάστασής τους. 
Να διακρίνουν ορισµένες  θετικές 
και αρνητικές επιδράσεις που έχει η 
ανάπτυξη της βιοµηχανίας στη ζωή 
των ανθρώπων και στο φυσικό 
περιβάλλον. 
Να εκτιµούν και να περιγράφουν τη 
σηµασία της βιοµηχανικής 
παραγωγής στην καθηµερινή ζωή. 
 

Η βιοµηχανική παραγωγή 
και οι επιπτώσεις στον 
άνθρωπο / περιβάλλον 
 

(1 ώρα) 

Επεξεργάζονται φωτογραφίες που  
παρουσιάζουν την αλυσίδα µιας τυπικής 
βιοµηχανικής παραγωγής από την πρώτη ύλη 
µέχρι το τελικό προϊόν και τη συσχετίζουν µε το 
φυσικό περιβάλλον (πρώτες ύλες, ρύπανση). 
Εξετάζουν, όσο τους επιτρέπει η ηλικία τους, τη 
σχέση της βιοµηχανίας µε τον ανθρώπινο 
παράγοντα (προσωπικό, µεταφορές 
καταναλωτές) και ερµηνεύουν τη συγκέντρωση 
των εργοστασίων  κοντά σε µεγάλες πόλεις 
(Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Τεχνολογία, Φυσικά).   
Αναφέρουν περιπτώσεις εργοστασίων η θέση 
των οποίων καθορίζεται κυρίως από τοπικούς 
γεωγραφικούς παράγοντες (υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια της ∆ΕΗ, βιοµηχανίες επεξεργασίας 
ορυκτών) και παρατηρούν και αιτιολογούν τη 
θέση τους. 
Εξετάζουν τη σηµασία που έχουν για την 
αγροτική παραγωγή της χώρας ορισµένα 
εργοστάσια (π.χ. τυποποίησης χυµών φρούτων 
ή νωπού γάλακτος). 
Εξετάζουν τις πιθανές θετικές και αρνητικές 
επιδράσεις ενός εργοστασίου στο χώρο που 
βρίσκεται (Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή, Τεχνολογία, Φυσικά) . 

Να διακρίνουν τις πιο σηµαντικές 
διαφορές του τοµέα των υπηρεσιών 
από τους άλλους τοµείς της 
παραγωγής.  
Να αναφέρουν τυπικούς τοµείς 
παροχής υπηρεσιών και να 
εκτιµούν τη σηµασία τους για τα 
άτοµα και το κοινωνικό σύνολο. 
Να κατανοούν µέσα από 
συγκεκριµένα παραδείγµατα την 
ανάγκη ανταλλαγής αγαθών µέσα 
στην ίδια χώρα αλλά και µεταξύ των  
χωρών. 
Να αναφέρουν υπηρεσίες που 
παρέχονται από το κράτος και 
άλλες που παρέχονται από ιδιώτες.  

Οι Υπηρεσίες 
 

(1 ώρα) 

Καταγράφουν επαγγέλµατα του τριτογενούς 
τοµέα και προσδιορίζουν το είδος των 
υπηρεσιών που προσφέρει το καθένα.  
Καταγράφουν χαρακτηριστικά είδη υπηρεσιών 
(περίθαλψη, εκπαίδευση, ασφάλειες, 
ταχυδροµείο, επικοινωνία κτλ.) και διακρίνουν 
ποιες απ` αυτές παρέχονται από το κράτος, 
ποιες από ιδιώτες και ποιες και από τους δύο 
(Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Τεχνολογία, Πληροφορική) . 
Συζητούν µια συγκεκριµένη  διαδικασία (π.χ. 
"Πώς φθάνουν στο σπίτι µας διάφορα αγαθά") 
και περιγράφουν  υπηρεσίες που συµµετέχουν 
σ` αυτή.   
Αναζητούν και επεξεργάζονται πληροφορίες για 
τη συµµετοχή των διάφορων τοµέων της 
παραγωγής στη συνολική απασχόληση και την  
απεικονίζουν σε γράφηµα.   

Να διακρίνουν τη γεωγραφική 
κατανοµή των µεταφορικών και 
συγκοινωνιακών δικτύων στη χώρα 
µας και να αναφέρουν µερικούς 
από τους παράγοντες που την 

Οι συγκοινωνίες στην 
Ελλάδα.  
 

(1 ώρα) 

Παρακολουθούν στο χάρτη της Ελλάδας τους 
µεγάλους άξονες του οδικού και του 
σιδηροδροµικού δικτύου και συµπεραίνουν για τη 
σηµασία τους για την οικονοµική ανάπτυξη και 
την επικοινωνία της χώρας µε τον υπόλοιπο 
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επηρεάζουν. 
Να αναγνωρίζουν την αξία των 
συγκοινωνιών για την οικονοµική, 
την τουριστική και γενικότερα την 
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.  

κόσµο (Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή). 
Συζητούν για τα µεγάλα συγκοινωνιακά έργα 
στην Ελλάδα (π.χ. Εγνατία, Παραϊόνια Αρτηρία, 
ΠΑΘΕ*, Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, Ακτίου 
Πρέβεζας κ.ά.) και καταλήγουν σε 
συµπεράσµατα για  τη σηµασία τους για τη χώρα 
αλλά και τους κατοίκους της. 

Να αναγνωρίζουν τις χώρες – µέλη 
της Ε. Ε. και να αναφέρουν τους 
κύριους στόχους της  
Να εκτιµούν τη σηµασία που έχει η 
Ε.Ε. για τη ζωή των κατοίκων των 
χωρών που την αποτελούν 
Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και 
αντίστοιχες συµπεριφορές σχετικά 
µε την ανοχή των πολιτισµικών  
ιδιαιτεροτήτων των άλλων λαών. 
 

 Η Ελλάδα και η Ενωµένη 
Ευρώπη 
 
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Η σηµασία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
(2 ώρες) 

Παρατηρούν φωτογραφίες από χώρες της Ε.Ε οι 
οποίες παρουσιάζουν χαρακτηριστικές 
οικονοµικές και πολιτιστικές  δραστηριότητες, τις 
σχολιάζουν και τις συσχετίζουν µε ανάλογες 
δραστηριότητες στην Ελλάδα (Γλώσσα, 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Τεχνολογία, 
Πληροφορική). 
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα ενισχυτικά 
κοινοτικά ταµεία και εξετάζουν το ρόλο τους στην 
υλοποίηση µεγάλων έργων στην Ελλάδα. 
Συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις για τη 
σηµασία που έχει ο σεβασµός των πολιτισµικών 
ιδιαιτεροτήτων (γλώσσας, θρησκείας, εθίµων) 
κάθε οµάδας µέσα σε κάθε χώρα χωριστά αλλά 
και σε ολόκληρη την Ε.Ε. (Γλώσσα, Κοινωνική 
και Πολιτική Αγωγή, Ιστορία). 

∆΄ Ενότητα: Ελληνισµός εκτός συνόρων 
Να περιγράφουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά του φυσικού 
περιβάλλοντος της Κύπρου και να 
τα συγκρίνουν µε εκείνα της 
Ελλάδας.  
Να περιγράφουν τη σύνθεση και τη 
γεωγραφική κατανοµή του 
πληθυσµού της Κύπρου. 
Να ερµηνεύουν την ιστορική 
συνέχεια του ελληνισµού στην 
Κύπρο.  

Η Κύπρος 
 
Φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον 
 

(2 ώρες) 

Παρατηρούν τη γεωµορφολογία και την 
ακτογραφία της Κύπρου και διακρίνουν τα κύρια 
στοιχεία τους.  
Συγκρίνουν το κλίµα Κύπρου µε το κλίµα της 
Ελλάδας και αιτιολογούν τις οµοιότητές τους.  
Εξετάζουν τη σύνθεση του πληθυσµού της 
µεγαλονήσου και την ερµηνεύουν. (Γλώσσα, 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ιστορία) 
Με τη βοήθεια χαρτών και συνοπτικών κειµένων 
ερευνούν τους λόγους για τους οποίους η 
Κύπρος θεωρείται µητροπολιτικό έδαφος του 
ελληνισµού.  

Να ερµηνεύουν, όσο τους 
επιτρέπουν η ηλικία και οι γνώσεις 
τους τη διασπορά του ελληνισµού 
στον κόσµο. 
Να αναγνωρίζουν τους δεσµούς του 
απόδηµου Ελληνισµού µε τη 
µητέρα Ελλάδα και εκτιµούν την 
προσφορά του σ' αυτήν. 
 

Ο ελληνισµός της 
διασποράς 
 
Το ελληνικό στοιχείο σε 
αρχαίες ελληνικές εστίες 
 

(2 ώρες) 

Παρατηρούν σε κατάλληλο χάρτη τη διασπορά 
και την κατανοµή του Ελληνισµού σε ολόκληρο 
τον κόσµο. 
Συζητούν για τα αίτια της διασποράς αλλά και τη 
σηµασία που έχει σήµερα για την Ελλάδα.  
Συγκεντρώνουν πληροφορίες (φωτογραφίες, 
έντυπο  υλικό κτλ.) που  παρουσιάζουν τις 
δραστηριότητες και τα επιτεύγµατα του 
απόδηµου ελληνισµού καθώς και για ελληνικά 
σχολεία σε άλλες χώρες. 
Παρακινούνται να αλληλογραφήσουν µε Έλληνες 
µαθητές που ζουν σε άλλες χώρες και να 
πληροφορηθούν από τους ίδιους τις 
ιδιαιτερότητες της ζωής τους και τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν. 

 
Σύνολο ωρών  47 

 
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας2 
 

                                                           
* (Οδικός άξονας) Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι.  
2 Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο Α.Π.Σ. ως «ενδεικτικές 
διαθεµατικές δραστηριότητες» για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου 
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Θέµα: Ιστορική συνέχεια στον ελλαδικό χώρο: Εκπόνηση οµαδικών εργασιών και διεξαγωγή έρευνας µέσα από 
γραπτά µνηµεία ή µνηµεία της τέχνης προκειµένου να αποδείξουν και να ερµηνεύσουν τη συνεχή παρουσία των 
Ελλήνων στο συγκεκριµένο χώρο. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή. Προεκτάσεις: 
Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή,  Μουσική, Ιστορία. 

 
Θέµα: Οι σεισµοί στην Ελλάδα: Ανάληψη οµαδικών εργασιών για τη διερεύνηση της σεισµικότητας του ελληνικού 

χώρου, µελέτη σχετικών χαρτών, έρευνα µε εκπόνηση ερωτηµατολογίων σε ειδικούς επιστήµονες, καταγραφή των 
µεγαλύτερων σεισµών που σηµειώθηκαν στην Ελλάδα, διεξαγωγή ασκήσεων ετοιµότητας σε περίπτωση σεισµού. 
. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή, Σύστηµα, Αλληλεπίδραση Προεκτάσεις: Γλώσσα, 
Αισθητική Αγωγή, Φυσικές Επιστήµες. 

 
Θέµα: Απολιθώµατα και σπήλαια στην Ελλάδα: Οργάνωση οµαδικών εργασιών για τη διερεύνηση των 

απολιθωµάτων στον ελλαδικό χώρο, µελέτη σχετικών χαρτών, σύνδεσή τους µε την ηφαιστειότητα του χώρου, 
κατασκευή σχετικών χαρτών, συγκέντρωση φωτογραφιών, καταγραφή της χλωρίδας και πανίδας παλαιότερων 
εποχών µε τη βοήθεια των σχετικών ευρηµάτων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες:   ∆ιάσταση, Μεταβολή, 
Σύστηµα, Αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Φυσικές Επιστήµες. 

 
Θέµα: Τουριστικός οδηγός της Ελλάδας ή συγκεκριµένου γεωγραφικού διαµερίσµατος: Εκπόνηση κοινής 

εργασίας µε σκοπό τη συγκέντρωση ιστορικών, πολιτισµικών, γεωµορφολογικών στοιχείων του τόπου που οι 
µαθητές επιλέγουν. Στόχος η σύνθεση των εργασιών και η εκπόνηση κοινής εργασίας για όλη την τάξη. 
Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή,  Αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή, Μουσική, Κοινωνική και πολιτική Αγωγή, Ιστορία, Φυσικές Επιστήµες, Μαθηµατικά. 

 
Θέµα: Ζώα ή φυτά της πατρίδας µας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν: Οργάνωση οµαδικών εργασιών για τη 

διερεύνηση της πανίδας και της χλωρίδας στον ελλαδικό χώρο, µελέτη και κατασκευή σχετικών χαρτών, σύνδεση 
της χλωρίδας και της πανίδας µε συγκεκριµένους τόπους και δραστηριότητες των ανθρώπων, συγκέντρωση 
φωτογραφιών, καταγραφή πληθυσµών της χλωρίδας και πανίδας παλαιότερων εποχών µε τη βοήθεια σχετικών 
πληροφοριών.  Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή, Σύστηµα, Αλληλεπίδραση 
Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Μαθηµατικά. 
 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄ 
 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(∆ιατιθέµενος χρόνος) 
Ενδεικτικές 

∆ραστηριότητες 
Α' Ενότητα: Η Γη στο ∆ιάστηµα 

Να αποσαφηνίσουν µερικές βασικές 
έννοιες σχετικά µε το σχήµα της Γης 
και τα χαρακτηριστικά της επιφάνειάς 
της.   
Να διακρίνουν το ιδεατό δίκτυο των 
παραλλήλων και µεσηµβρινών και, 
µε τη βοήθεια συγκεκριµένων 
παραδειγµάτων να εκτιµούν τη 
σηµασία του για τον εντοπισµό της 
θέσης ενός τόπου στην επιφάνεια 
της Γης (διάσταση). 
Να συσχετίζουν την περιστροφή και 
την περιφορά της Γης µε ορισµένα 
συνδεόµενα µε αυτές φαινόµενα. 
Να κατανοούν, όσο επιτρέπει η 
ηλικία τους, την αιτία της εναλλαγής 
των εποχών. 
 

Η Γη ως ουράνιο σώµα 
 
Το σχήµα της Γης και οι 
κινήσεις της 
Οι πόλοι, ο Ισηµερινός και 
τα ηµισφαίρια  
Παράλληλοι και 
µεσηµβρινοί  
Ο άξονας και η 
περιστροφή της Γης – 
Ηµέρα και Νύχτα 
Η περιφορά της Γης γύρω 
από τον Ήλιο. Το έτος. Οι 
εποχές.  
 

(5 ώρες) 

∆ιακρίνουν ηµισφαίρια, Ισηµερινό και δίκτυο 
συντεταγµένων στην υδρόγειο σφαίρα του 
σχολείου. 
Ασκούνται στον εντοπισµό συγκεκριµένων 
σηµείων στην επιφάνεια της Υδρογείου µε τη 
βοήθεια των συντεταγµένων.   
Ασκούνται στον εντοπισµό θέσεων σε χαρτί στο 
οποίο έχει σηµειωθεί δίκτυο µε τη βοήθεια 
αριθµών και γραµµάτων και εφαρµόζουν τις ίδιες 
ασκήσεις σε επίπεδο χάρτη µε δίκτυο 
συντεταγµένων.  
∆ιαβάζουν κείµενα για το ταξίδι του Μαγγελάνου 
και αναζητούν στον χάρτη χαρακτηριστικά σηµεία 
που αναφέρει (Γλώσσα, Ιστορία). 
Αναπαριστούν την περιστροφή της Γης µε 
τρόπους που οι ίδιοι επιλέγουν (π.χ. 
δραµατοποίηση, προσοµοιώσεις µε απλά υλικά 
κτλ.) (Φυσικά, Γλώσσα, Εικαστικά, Ιστορία). 
Παρατηρούν καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις της 
περιφοράς της Γης γύρω από τον ήλιο ή 
προσοµοιώσεις αυτής της κίνησης σ' ένα µοντέλο 
και σχολιάζουν αυτό που βλέπουν. 

Να αναγνωρίζουν τα ουράνια 
σώµατα που αποτελούν το Ηλιακό 
σύστηµα και να διακρίνουν τη θέση 
της Γης σ' αυτό. 

Το ηλιακό µας σύστηµα 
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν εικόνες του ηλιακού συστήµατος, 
διακρίνουν τα σώµατα που το αποτελούν και 
επεξεργάζονται πίνακες µε στοιχεία που το 
αφορούν.   

Β΄ Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον 
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Να αναγνωρίζουν τη χαρακτηριστική 
εικόνα της επιφάνειας της Γης.  
Να επεξεργάζονται στοιχεία µε 
γεωγραφικό περιεχόµενο και να τα 
ερµηνεύουν. 

 

Η κατανοµή της ξηράς και 
της θάλασσας 
 

(1 ώρα) 
 

Παρατηρούν την κατανοµή ξηράς και θάλασσας 
στην Υδρόγειο και σε δορυφορικές φωτογραφίες.  
Εντοπίζουν τη θέση των ηπείρων και των 
ωκεανών και σηµειώνουν τα ονόµατά τους σε 
λευκό χάρτη.   
Σχεδιάζουν γραφήµατα που εκφράζουν τις  
αναλογίες ξηράς και θάλασσας.   
Αναζητούν στην τέχνη συµβολικές 
αναπαραστάσεις των ηπείρων (π.χ. οι κύκλοι της 
Ολυµπιακής σηµαίας). (Εικαστικά, Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή, Ιστορία, Γλώσσα) 

Να περιγράφουν τη δοµή και τη 
σύσταση της ατµόσφαιρας και να 
αξιολογούν  τη σηµασία της για την 
ύπαρξη και τη διατήρηση της ζωής 
πάνω στη Γη. 
Να κατανοούν, όσο τους επιτρέπει η 
ηλικία τους, την έννοια του κλίµατος 
και γνωρίζουν τους βασικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν το 
κλίµα κάθε περιοχής. 
Να διακρίνουν τις κλιµατικές ζώνες 
της Γης και να τις συνδέουν µε τις 
ζώνες βλάστησης στην επιφάνεια 
της Γης. 
Να αντλούν πληροφορίες από 
κλιµατολογικούς χάρτες, 
κλιµατογράµµατα κ.ά. και 
επεξεργάζονται σχετικά δεδοµένα. 

Η ατµόσφαιρα και οι 
κλιµατικές ζώνες της Γης 
 
Η ατµόσφαιρα  
Οι κλιµατικές ζώνες 
Ζώνες βλάστησης  
 

(3 ώρες) 
 

Με τη βοήθεια κειµένων, εικόνων και  
φωτογραφιών  διακρίνουν τις κύριες στιβάδες της 
ατµόσφαιρας.  
Παρατηρούν σε σχήµα την πρόσπτωση των 
ηλιακών ακτίνων στην επιφάνεια της Γης και 
διακρίνουν τον κύριο παράγοντα που καθορίζει το 
κλίµα ενός τόπου. 
∆ιακρίνουν πάνω στην υδρόγειο σφαίρα τις 
κλιµατικές ζώνες και συζητούν τα χαρακτηριστικά 
τους.   
Παρατηρούν σε θεµατικό χάρτη την κατανοµή της 
βλάστησης στη Γη και τη συσχετίζουν µε τις 
κλιµατικές ζώνες. 
Εξετάζουν φωτογραφίες και κλιµατογράµµατα 
από χαρακτηριστικές περιοχές της γης και τις 
ταξινοµούν ανάλογα µε τον κλιµατικό τύπο στον 
οποίον ανήκουν.  
Ονοµάζουν τις κυριότερες φυτικές διαπλάσεις 
(βροχερά δάση, τάιγκα, σαβάνες, στέπες κτλ.) και 
εντοπίζουν την κατανοµή τους στον χάρτη του 
κόσµου. 
Καταγράφουν χαρακτηριστικά είδη ζώων σε 
µερικές περιοχές της Γης και ερµηνεύουν την 
παρουσία ή απουσία τους στο συγκεκριµένο 
περιβάλλον (π.χ. απαντώντας στην ερώτηση 
"γιατί δεν υπάρχουν ερπετά  στους πόλους;"). 

Να ονοµάζουν, να εντοπίζουν στο 
χάρτη και να συγκρίνουν τους  
ωκεανούς, τις θάλασσες και τα 
µεγαλύτερα νησιά και  νησιωτικά 
συµπλέγµατα του πλανήτη. 
 

Οι ωκεανοί και οι 
θάλασσες 
 

(1 ώρα) 

Με τη βοήθεια του χάρτη περιγράφουν τη θέση 
των ωκεανών της Γης και τους συγκρίνουν ως 
προς την έκταση χρησιµοποιώντας κατάλληλους 
πίνακες 
Κάνουν το ίδιο για τις θάλασσες και τις 
συγκρίνουν µε τη Μεσόγειο. 
Κάνουν φανταστικά ταξίδια κατά µήκος ενός 
παραλλήλου ή ενός µεσηµβρινού και 
καταγράφουν τη θέση των µεγάλων νησιών και 
νησιωτικών συµπλεγµάτων που θα συναντήσουν. 
Κάνουν το γύρο µιας ηπείρου σταµατώντας στα 
πιο σηµαντικά λιµάνια της. 
Θεωρούν ότι είναι πλοίαρχοι ενός εµπορικού 
πλοίου και µεταφέρουν φορτία από τη µια ήπειρο 
στην άλλη καταγράφοντας τις θάλασσες, τις 
διώρυγες και τους πορθµούς που διασχίζουν. 

Να διακρίνουν τις έννοιες 
"οριζόντιος" και "κάθετος 
διαµελισµός". 
Να αποκτήσουν µια συνολική εικόνα 
του ηπειρωτικού και του 
υποθαλάσσιου ανάγλυφου της Γης 
και να εντοπίζουν τα κύρια στοιχεία 

Το ανάγλυφο της Γης 
 
Οι µεγάλες οροσειρές 
Οι µεγάλες πεδιάδες 
 

Καταγράφουν τις πιο έντονες εδαφικές εξάρσεις 
και  πεδιάδες κάθε ηπείρου. Αναφέρουν τα 
αποτελέσµατα και περιγράφουν µε δικά τους 
λόγια το ανάγλυφο της ηπείρου που εξέτασαν. 
Κάνουν φανταστικά ταξίδια µε αεροπλάνο κατά 
µήκος ενός παραλλήλου ή ενός µεσηµβρινού και 
καταγράφουν τη θέση των µεγάλων οροσειρών 
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του σε κατάλληλους χάρτες.  
Να εντοπίζουν σε χάρτη και να 
ονοµάζουν τα µεγάλα ορεινά 
συγκροτήµατα και τις µεγάλες 
πεδιάδες της επιφάνειας της Γης. 

(2 ώρες) και πεδιάδων που θα συναντήσουν µε τη βοήθεια 
των µεσηµβρινών ή παραλλήλων αντίστοιχα. 

Να εντοπίζουν στον παγκόσµιο 
χάρτη και ονοµάζουν τους µεγάλους 
ποταµούς και λίµνες της Γης.  
Να περιγράφουν µε συγκεκριµένα 
παραδείγµατα τη σηµασία του 
γλυκού νερού στην καθηµερινή ζωή. 
Να διακρίνουν, όσο τους επιτρέπει η 
ηλικία τους, τα πλεονεκτήµατα και τα 
πιθανά µειονεκτήµατα ενός τόπου µε 
πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο. 
 

Τα µεγαλύτερα ποτάµια 
και λίµνες της Γης  
 
Η σηµασία του 
υδρογραφικού δικτύου 
στη ζωή του ανθρώπου 
 

(2 ώρες) 

Χωρίζονται σε οµάδες και καταγράφουν ανά 
ήπειρο τα µεγαλύτερα ποτάµια και λίµνες. 
Συγκρίνουν την έκταση των µεγαλύτερων λιµνών 
του κόσµου µε την έκταση της Ελλάδας. 
Παρακολουθούν σε χάρτη κατάλληλης κλίµακας 
και περιγράφουν τη ροή του Μισισιπή ή του 
Νείλου. 
Αναφέρουν χρήσεις του γλυκού νερού στην 
καθηµερινή ζωή. 
Καταγράφουν πλεονεκτήµατα και προβλήµατα 
που µπορεί να προκαλέσει η παρουσία ενός 
µεγάλου ποταµού σε κάποιο χώρο, π.χ. 
προβλήµατα στις συγκοινωνίες (Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή, Ιστορία, Φυσικά, Γλώσσα). 

Να συσχετίζουν ορισµένες 
εξωτερικές εκδηλώσεις των 
γεωλογικών φαινοµένων µε τα αίτια 
στα οποία οφείλονται.   
Να επισηµαίνουν τις συνέπειες που 
έχουν τα φαινόµενα αυτά για τον 
άνθρωπο.  
Να διακρίνουν τις εξωγενείς δυνάµεις 
από τις ενδογενείς οι οποίες 
επιδρούν στη διαµόρφωση του 
ανάγλυφου της γης και εξηγούν τις 
µεταβολές που προκαλούνται από τη 
δύναµη του ανέµου και του νερού  
Να αποκτούν τη διάθεση και τη 
θέληση να συµπαρίστανται και να 
βοηθούν εκείνους που πλήττονται 
από φυσικές καταστροφές.  
Να κατανοούν ότι και οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες είναι παράγοντας 
µεταβολών της επιφάνειας της Γης. 

Αλλαγές στην επιφάνεια 
της γης  
 
Οι φυσικές καταστροφές 
και οι συνέπειές τους στη 
ζωή του ανθρώπου 
 
Οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες ως 
παράγοντας µεταβολών 
στην επιφάνεια της Γης 
 

(2 ώρες) 

Παρατηρούν ένα µοντέλο ηφαιστείου και 
συνδέουν τη  δράση του µε διεργασίες στο 
εσωτερικό της Γης. 
∆ιαβάζουν στην τάξη κείµενα για την έκρηξη του 
ηφαιστείου της Θήρας, του Κρακατάο και 
σύγχρονων παρόµοιων φαινοµένων και 
συµπεραίνουν για τη επίδρασή τους στη ζωή των 
ανθρώπων. 
Παρατηρούν χάρτη του κόσµου που παρουσιάζει 
τη σεισµικότητα κάθε περιοχής, διαβάζουν 
κείµενα για καταστροφές που προήλθαν από 
σεισµούς και κάνουν ασκήσεις "σωστής 
συµπεριφοράς" σε ώρα σεισµού. 
Κατασκευάζουν µοντέλα τοπίων  µε χώµα ή άµµο 
και φυσώντας µε φυσερό παρατηρούν και 
καταγράφουν τις αλλαγές που συµβαίνουν 
(διάβρωση, µεταφορά, εναπόθεση).   
Παρατηρούν τα ίδια φαινόµενα στη φύση µε τη 
βοήθεια καλλιτεχνικών αναπαραστάσεων του 
ίδιου τοπίου σε διάφορες εποχές (π.χ. οι 
Θερµοπύλες άλλοτε και τώρα).  
Καταγράφουν µεταβολές που προκαλούν οι 
άνθρωποι στην επιφάνεια της Γης (π.χ. δάση 
πριν και µετά την ίδρυση µιας πόλης ή τοπίο πριν 
και µετά την κατασκευή φράγµατος). 

Γ΄ Ενότητα: Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου 
Να διαπιστώσουν τη συνεχή αύξηση 
του πληθυσµού της Γης µε την 
επεξεργασία κατάλληλων 
πληροφοριών.  
Να εντοπίζουν στο χάρτη τις 
πυκνοκατοικηµένες και τις 
αραιοκατοικηµένες περιοχές της Γης 
και, όσο τους επιτρέπει η ηλικία και 
οι γνώσεις τους, να ερµηνεύουν τις 
διαφορές  τους. 
 

Η  κατανοµή του 
πληθυσµού  στη Γη  
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν πίνακες και διαγράµµατα που 
αναφέρονται στην εξέλιξη του αριθµού των 
ανθρώπων και συµπεραίνουν για τη συνεχή 
αύξησή του. 
Κατατάσσουν τις ηπείρους ανάλογα µε τον 
πληθυσµό τους, υπολογίζουν την αναλογία 
καθεµιάς στο σύνολο  και σχεδιάζουν 
ραβδόγραµµα και "πίτα" που παρουσιάζει τα 
αποτελέσµατα. 
Παρατηρούν χάρτη της Γης που παρουσιάζει την 
κατανοµή του πληθυσµού και σηµειώνουν τις 4-5 
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ανθρώπων.  
Συσχετίζουν αυτόν τον χάρτη µε τον χάρτη 
κατανοµής κλιµατικών τύπων στην Γη. 
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Κάνουν τον ίδιο συσχετισµό µε το 
γεωµορφολογικό χάρτη του κόσµου και 
συµπεραίνουν για τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την πυκνότητα πληθυσµού. 

Να αναγνωρίζουν ορισµένες 
πολιτιστικές διαφορές των 
ανθρώπων. 
Να διακρίνουν τη γεωγραφική 
κατανοµή  θρησκειών και γλωσσών. 
Να αποκτήσουν θετική στάση και να 
υιοθετήσουν αντίστοιχη 
συµπεριφορά απέναντι στις 
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των 
άλλων λαών.  
Να εκτιµούν τη σηµασία που έχει η 
διεθνής κατανόηση και συνεργασία 
των λαών και να ενστερνίζονται τα 
ανθρώπινα και δηµοκρατικά ιδεώδη.  

Γλώσσες και θρησκείες 
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν και σχολιάζουν χάρτες που 
παρουσιάζουν την  κατανοµή των βασικών 
γλωσσών και θρησκειών στον κόσµο. 
Βλέπουν βίντεο και εικόνες από µεγάλα 
θρησκευτικά κέντρα του κόσµου. Συζητούν για 
την ανάγκη ανεξιθρησκίας σε κάθε χώρα του 
κόσµου. 
∆ιακρίνουν τις "διεθνείς" γλώσσες και δίνουν 
ερµηνείες στη διάδοσή τους. 
Κατασκευάζουν έναν πίνακα στον οποίο είναι 
γραµµένη η ίδια πρόταση σε πολλές διαφορετικές 
γλώσσες.  

Να περιγράφουν τη ζωή  
ανθρωπινών οµάδων σε διαφορετικά 
φυσικά περιβάλλοντα και να 
συσχετίζουν τις συνθήκες τους µε τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες που 
επικρατούν στον αντίστοιχο.  
Να ερµηνεύουν µε την ανάλυση 
συγκεκριµένων παραδειγµάτων τους 
τρόπους µε τους οποίους οι 
άνθρωποι προσαρµόζονται στις 
συνθήκες κάθε περιοχής και 
ταυτόχρονα αλλάζουν το χώρο γύρω 
τους. 
Να συγκρίνουν Τρόπους ζωής των 
ανθρώπων σε διαφορετικά φυσικά 
περιβάλλοντα και να καταγράψουν 
τις ευκαιρίες, και τις δυσκολίες που 
δηµιουργεί κάθε χώρος.  

Η ζωή του ανθρώπου σε 
διαφορετικά φυσικά 
περιβάλλοντα. 
 
Η ζωή στην έρηµο  
Η ζωή στις πολικές 
περιοχές  
Η ζωή του στα τροπικά 
δάση. 
Η ζωή στις εύκρατες 
περιοχές 
 

(4 ώρες) 

Παρατηρούν εικόνες και  φωτογραφίες από 
διαφορετικά περιβάλλοντα,  περιγράφουν τις 
συνθήκες που επικρατούν και εξηγούν τη σχέση 
µεταξύ του φυσικού Περιβάλλοντος και του 
τρόπου ζωής των ανθρώπων. 
Αναζητούν και συγκεντρώνουν κείµενα, 
φωτογραφίες και άλλο υλικό σχετικά µε τις 
αλληλεξαρτήσεις ανθρώπου και χώρου και τις 
θετικές ή αρνητικές συνέπειες των  
δραστηριοτήτων του ανθρώπου.  
Αναλαµβάνουν εργασίες σχετικά µε τις ορατές 
εκδηλώσεις των σχέσεων µεταξύ ανθρώπου και 
χώρου (π.χ. µελετούν τα υλικά κατασκευής των 
κατοικιών σε διάφορα µέρη της Γης ή τον τρόπο 
ένδυσης ανάλογα µε το κλίµα και τις τοπικές 
συνθήκες).   

∆΄ Ενότητα: Οι ήπειροι 
Να αναγνωρίζουν και να 
περιγράφουν το φυσικό και  
ανθρωπογενές περιβάλλον της 
ηπείρου µε τη βοήθεια κατάλληλου 
εποπτικού υλικού. 
Να καταγράφουν και να αξιοποιούν 
πληροφορίες για τους λαούς της 
ηπείρου και τα πολιτιστικά τους 
χαρακτηριστικά (γλώσσες, 
θρησκείες). 
Να αποκτούν θετική στάση απέναντι 
στους άλλους λαούς, να εκτιµούν τη 
σηµασία που έχει η συνεργασία των 
λαών και να εκτιµούν τα 
ανθρωπιστικά και δηµοκρατικά 
ιδεώδη. 
 

Η Ευρώπη 
 
Η θέση της Ευρώπης 
Θαλάσσιος διαµελισµός 
Φυσικό περιβάλλον 
Το κλίµα και οι 
ανθρώπινες 
δραστηριότητες 
Χλωρίδα και πανίδα – 
βλάστηση 
Οι κάτοικοι και τα κράτη  
Πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά των λαών 
της Ευρώπης 
Αξιοθέατα – µνηµεία και 
ιστορική συνέχεια των 
λαών της Ευρώπης 
Πρωτογενής και 
δευτερογενής τοµέας 
παραγωγής αγαθών 
Οι σχέσεις των κρατών 

Αξιοποιούν  προηγούµενες γνώσεις τους για να 
συγκρίνουν  χάρτες, να αναλύσουν στοιχεία και 
να ανακαλύψουν σχέσεις. 
Χρησιµοποιούν και αξιοποιούν  πίνακες και 
διαγράµµατα και συγκρίνουν τα δεδοµένα τους µε 
τα αντίστοιχα που αφορούν την Ελλάδα. 
Χωρίζονται σε οµάδες και σχεδιάζουν θεµατικούς 
χάρτες της ηπείρου.  
Αναλαµβάνουν να παρουσιάσουν την "ταυτότητα" 
της  ηπείρου µε στοιχεία που επιλέγουν οι ίδιοι ως 
πιο σηµαντικά. 
Κάνουν υποθετικά ταξίδια σε χώρες ή πόλεις και 
περιγράφουν  κλίµα,  ρούχα, κτίρια, πολιτιστικό 
περιβάλλον,  και αξιοθέατα (εκµετάλλευση 
βιβλιογραφικών πηγών). 
Κάνουν υποθετικά ταξίδια σε πολυεθνικά πλωτά 
ποτάµια και περιγράφουν τη διαδροµή.  
Φτιάχνουν παζλ µε τα κράτη της ηπείρου 
(Εικαστικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Ιστορία, Γλώσσα, Τεχνολογία, Πληροφορική). 
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της Ευρώπης και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

(10 ώρες) 
Στόχοι όµοιοι µε τους στόχους της 
υποενότητας ∆.1. 

Η Ασία 
Φυσικό περιβάλλον 
Οι κάτοικοι  
Τα κράτη 

(3 ώρες) 

Ανάλογες µε τις δραστηριότητες της υποενότητας 
∆.1. 

Στόχοι όµοιοι µε τους στόχους της  
υποενότητας ∆.1. 

Η Αφρική 
Φυσικό περιβάλλον 
Οι κάτοικοι και τα κράτη 

(2 ώρες) 

Ανάλογες µε τις δραστηριότητες της  υποενότητας 
∆.1. 

Στόχοι όµοιοι µε τους στόχους της 
υποενότητας ∆.1. 

Η Βόρεια Αµερική 
Φυσικό περιβάλλον 
Οι κάτοικοι  
Τα κράτη 

(3 ώρες) 

Ανάλογες µε τις δραστηριότητες της  υποενότητας 
∆.1. 

Στόχοι όµοιοι µε τους στόχους της 
υποενότητας ∆.1. 

Η Νότια Αµερική 
Φυσικό περιβάλλον 
Οι κάτοικοι και τα κράτη 

(2 ώρες) 

Ανάλογες µε τις δραστηριότητες της  υποενότητας 
∆.1. 

Στόχοι όµοιοι µε τους στόχους της 
υποενότητας ∆.1. 

Η Ωκεανία 
Φυσικό περιβάλλον 
Οι κάτοικοι και τα κράτη 

(2 ώρες) 

Ανάλογες µε τις δραστηριότητες της  υποενότητας 
∆.1. 

 
Σύνολο ωρών  45 

 
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 
 
Θέµα: Η κουζίνα της Ευρώπης / του κόσµου: Εκπόνηση οµαδικών εργασιών και διεξαγωγή έρευνας µέσα από 

πηγές (βιβλία, διαδίκτυο, αλληλογραφία), συγκέντρωση συνταγών, µελέτη των διατροφικών συνηθειών των 
διαφόρων λαών, σύνδεσή τους µε τις κλιµατολογικές ή άλλες συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες περιοχές. 
Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή, Αλληλεξάρτηση. Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή, Μουσική, Φυσικές Επιστήµες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 

 
Θέµα: Τραγούδια ή µύθοι απ’ όλο τον κόσµο: Εκπόνηση οµαδικών εργασιών και διεξαγωγή έρευνας µέσα από 

πηγές (βιβλία, διαδίκτυο, αλληλογραφία), συγκέντρωση τραγουδιών, µύθων, κτλ., µελέτη των παραδόσεων των 
διαφόρων λαών, σύνδεσή τους µε την ιστορία και την κουλτούρα των λαών στο πλαίσιο της γεωγραφικής 
µελέτης. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή, Αλληλεξάρτηση.  Προεκτάσεις: Γλώσσα, 
Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 

 
Θέµα: Τα δάση ή οι θάλασσες του κόσµου: Οργάνωση οµαδικών εργασιών για τη διερεύνηση της κατανοµής των 

δασών και των θαλασσών στον κόσµο, µελέτη και κατασκευή σχετικών χαρτών, σύνδεσή τους µε συγκεκριµένες 
δραστηριότητες των ανθρώπων, συγκέντρωση φωτογραφιών.  Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, 
Μεταβολή, Σύστηµα, Αλληλεπίδραση Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Φυσικές Επιστήµες, Κοινωνική 
και Πολιτική Αγωγή, Μουσική. 

 
3. ∆ιδακτική µεθοδολογία 
 
Η διδασκαλία της Γεωγραφίας στο ∆ηµοτικό σχολείο πρέπει να βασίζεται σε:  

− Καλή προετοιµασία του µαθήµατος εκ µέρους του διδάσκοντος (πορεία, επικοινωνιακό υλικό, κατανοµή ρόλων).  
− Αποφυγή του δασκαλοκεντρικού προτύπου και εφαρµογή της ευρείας συνεργασίας κατά οµάδες. 
− Συνεχή προσπάθεια σύνδεσης των δεδοµένων µε το άµεσο και οικείο περιβάλλον των παιδιών µέσα από 
συγκεκριµένα παραδείγµατα. 
− Αξιοποίηση της ενεργητικής µάθησης µέσω της διερεύνησης και της ανακάλυψης. 
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− Συνεχή, σχεδόν εξαντλητική αξιοποίηση των χαρτών και στον χωρίς υπερβολές σχεδιασµό τους από τους 
µαθητές. 
− Συσχετισµό των επιµέρους τοµέων του µαθήµατος της Γεωγραφίας (Φυσική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία), 
ώστε να επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση των θεµάτων διδασκαλίας. 
− Πραγµατοποίηση ερευνών πεδίου για την εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος  και την επίλυση πραγµατικών 
προβληµάτων. 
− Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αναζήτηση πληροφοριών που σχετίζονται µε γεωγραφικά θέµατα. 
− Σχεδιασµό δραστηριοτήτων που να διευκολύνουν τη σύνδεση του µαθήµατος της Γεωγραφίας µε άλλα µαθήµατα 
(Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά, Μαθηµατικά, Γλώσσα κτλ). 
− Οργάνωση οµαδικών συζητήσεων στην τάξη, συνεντεύξεων κτλ. για θέµατα που σχετίζονται µε το περιεχόµενο 
του µαθήµατος, ώστε οι µαθητές να ασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας (κανόνες διαλόγου, 
προσεκτική ακρόαση, επιχειρηµατολογία, έκφραση και σεβασµός αντίθετης άποψης, καταµερισµός εργασίας, 
ανάληψη κάποιας υπευθυνότητας κτλ). 
− Παιχνίδια ρόλων και δραµατοποίηση για την προσέγγιση διάφορων θεµάτων.  
− Επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται µε το µάθηµα της Γεωγραφίας (π.χ. Αστεροσκοπείο,  Μετεωρολογική 
Υπηρεσία, κτλ). 
− Σχεδιασµό δραστηριοτήτων ώστε οι µαθητές να γνωρίσουν επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του 
µαθήµατος.  

Παρατήρηση: Στο µάθηµα της Γεωγραφίας οι µαθητές µπορούν να ασχοληθούν και µε την εκπόνηση συνθετικών 
σχεδίων εργασίας (project). Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών οι µαθητές  αξιοποιούν πηγές πληροφόρησης, συνθέτουν 
και αναλύουν πληροφορίες, αξιολογούν την εργασία τους και την παρουσιάζουν υπό µορφή έκθεσης, περιοδικού, 
βιβλίου κ.ά. 

 
4. Αξιολόγηση  
 
Η αξιολόγηση συνίσταται στη συνεχή παρακολούθηση της όλης συµµετοχής και του βαθµού δραστηριοποίησης 

των µαθητών κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος, καθώς και στον έλεγχο επίτευξης των διδακτικών στόχων. 
(Εκτενέστερη αναφορά για πιθανούς τρόπους αξιολόγησης προβλέπεται στην εισαγωγή του ∆ΕΠΠΣ). 

Με τη συνεχή παρακολούθηση του βαθµού προόδου των µαθητών,  ο δάσκαλος έχει την ευχέρεια να προσδιορίζει 
τις αδυναµίες και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές του (ανατροφοδότηση), ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες 
διορθωτικές παρεµβάσεις στη µαθησιακή διαδικασία.  

Η αξιολόγηση µπορεί να πραγµατωθεί µέσα από συγκεκριµένες µεθόδους και τεχνικές, όπως: 
− Μέσα από το Βιβλίο του µαθητή, µε δραστηριότητες οι οποίες θα αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί η επίτευξη της 
υλοποίησης των επιµέρους στόχων κάθε διδακτικής ενότητας.  
− Με φύλλα αξιολόγησης για κάθε θεµατική ενότητα (έλεγχος των γνώσεων αλλά και των δεξιοτήτων που απέκτησαν 
οι µαθητές). 
− Με την παρακολούθηση του βαθµού δραστηριοποίησης και συµµετοχής των µαθητών και αξιολόγηση της 
ικανότητας αναζήτησης στοιχείων, χρήσης πηγών κτλ. κατά την εκπόνηση συνθετικών και δηµιουργικών εργασιών. 
− Με ποικίλες δραστηριότητες (θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές, υλικά, έρευνες) που µπορεί να γίνουν στην τάξη ή και 
έξω από αυτή. 
− Με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. 

 
5. ∆ιδακτικό υλικό 
 
Το διαθέσιµο διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο ∆ηµοτικό σχολείο απευθύνεται αφενός στο 

µαθητή, αφετέρου στο δάσκαλο. Το διδακτικό υλικό για το µαθητή θα πρέπει να περιλαµβάνει το Βιβλίο του Μαθητή και 
το Τετράδιο Εργασιών (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο) ενώ το διδακτικό υλικό για τον δάσκαλο θα πρέπει να 
περιλαµβάνει το Βιβλίο του ∆ασκάλου (και τετράδιο διαθεµατικών δραστηριοτήτων – αν αυτό κρίνεται απαραίτητο). 

Το µάθηµα θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται από κατάλληλο εποπτικό υλικό όπως χάρτες τοίχου, υδρόγειο 
σφαίρα, διαφάνειες, βιντεοταινίες, ταξιδιωτικά βιβλία, βιβλία και περιοδικά µε πληροφοριακό γεωγραφικό περιεχόµενο 
και κατάλληλα λογισµικά.  

 
6. Προδιαγραφές βιβλίων και λοιπού υλικού 
 
∆ιδακτικό υλικό για το µαθητή 
Βιβλίο µαθητή:  
Τα διδακτικά βιβλία θα πρέπει να αποτυπώνουν και να προσδιορίζουν µε ακρίβεια τους σκοπούς που 

επιδιώκονται µε τη διδασκαλία του συγκεκριµένου µαθήµατος και να προτείνουν τη µεθοδολογία µελέτης στην τάξη.  Με 
γνώµονα τα παραπάνω, κάθε διδακτικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας οφείλει: 

− Να είναι συµβατό µε το Πρόγραµµα Σπουδών, να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και την 
αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας των µαθητών στους οποίους απευθύνεται και να παρουσιάζει εφαρµογές της 
Γεωγραφίας στην καθηµερινή ζωή.   
− Να είναι διαρθρωµένο σε ενότητες, των οποίων η διαδοχή να επιτρέπει τη συνέχεια και τη συνοχή στην 
παρουσίαση και επεξεργασία των διδασκόµενων εννοιών. Κάθε ενότητα είναι δυνατόν να περιλαµβάνει παραθέµατα, 
δηλαδή ένθετα, µη εξεταζόµενα κείµενα, τα οποία ενηµερώνουν το µαθητή για τις εφαρµογές της Γεωγραφίας ή για 

 
486 



ορισµένα αξιοσηµείωτα φαινόµενα, που αναδεικνύουν αποτελεσµατικά τη σχέση µεταξύ των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος. Η αναλογία τους δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% περίπου της 
συνολικής έκτασης της ενότητας. 
− Να επιτρέπει την υιοθέτηση από τον εκπαιδευτικό διαφορετικών µοντέλων µάθησης ανάλογα µε το θέµα και τα 
δεδοµένα της τάξης, να είναι ανοικτό σε διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησης του υλικού που παρέχει και να 
αναδεικνύει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στη Γεωγραφία και στα αντικείµενα επιστηµών. Επίσης θα πρέπει να 
πείθει το µαθητή για την αναγκαιότητα και τη χρησιµότητα των γνώσεων που παρέχει. 
− Να είναι γραµµένο σε γλώσσα σαφή και κατανοητή ώστε να εµπλουτίζει το λεξιλόγιο και να καλλιεργεί  το 
γλωσσικό αισθητήριο του µαθητή. 
− Να έχει κατάλληλη αισθητική εµφάνιση, δηλαδή:  

- Το µέγεθος των τυπογραφικών  χαρακτήρων του και το ύψος του διάστιχου να είναι συµβατά µε την ηλικία των 
µαθητών στους οποίους απευθύνεται και το µέγεθός του να είναι αρκετά µεγάλο (58x86 σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του Ο.Ε.∆.Β), ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του µαθήµατος και ιδιαίτερα στην ανάγκη 
σχεδιασµού χαρτών σχετικά µεγάλης κλίµακας.  
- Να είναι εµπλουτισµένο µε κατάλληλο εποπτικό υλικό (φωτογραφίες, σχέδια, διαγράµµατα) το οποίο θα πρέπει 
να υποστηρίζει αποτελεσµατικά το κείµενο. Ειδικά οι χάρτες του θα πρέπει να είναι σχεδιασµένοι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές τις οποίες έχει ορίσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως προς το περιεχόµενο, το συµβολισµό και την 
ποικιλία των πληροφοριών. Θα πρέπει εντούτοις να ληφθεί υπόψη ότι επειδή θα είναι υποχρεωτικά µικρής 
κλίµακας, θα πρέπει να περιέχουν µόνο τα στοιχεία που είναι άµεσα αξιοποιήσιµα.  
 
∆ιδακτικό υλικό για το δάσκαλο 
Βιβλίο δασκάλου:  
Το βιβλίο του δασκάλου θα πρέπει να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να εφαρµόσει τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

που προτείνει το Α.Π.Σ. να του δώσει ιδέες για την οργάνωση της διδασκαλίας του, να του επισηµάνει σηµεία της ύλης 
τα οποία οι µαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν ή τείνουν να παρανοούν και τέλος να του προτείνει 
συµπληρωµατικές πηγές για να ανανεώσει και να επεκτείνει τις γνώσεις του. Ένα τέτοιο βιβλίο οφείλει να περιέχει: 

− Αναλυτικές ενδεικτικές διδακτικές ενέργειες για τη διδασκαλία όλων των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου. 
− Προτεινόµενο διδακτικό υλικό για κάθε ενότητα και τρόπο αξιοποίησής του. 
− Υποδειγµατικές απαντήσεις των ερωτήσεων, ασκήσεων, προβληµάτων του σχολικού βιβλίου. 
− Πρόσθετες ερωτήσεις, ασκήσεις και προεκτάσεις. 
− Φύλλα αξιολόγησης.  
− Ενδεικτικό ετήσιο προγραµµατισµό της ύλης. 
− Προτεινόµενη βιβλιογραφία και άλλες πηγές πληροφόρησης (π.χ. δικτυακούς τόπους κτλ.). 

 
∆ιδακτικό υλικό για το µαθητή ή το δάσκαλο (εξαρτάται από τη φιλοσοφία  συγγραφής του διδακτικού πακέτου) 
Τετράδιο Εργασιών:  
Το τετράδιο εργασιών µπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να απευθύνεται είτε στο µαθητή είτε στο δάσκαλο.  
Α) Στην περίπτωση που απευθύνεται στο µαθητή θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

− Λευκούς χάρτες της περιοχής που καλούνται να µελετήσουν οι µαθητές. 
− Πρωτότυπες ερωτήσεις, ασκήσεις και προεκτάσεις. 
− Προτάσεις για µικρές έρευνες που µπορούν να κάνουν οι µαθητές στην τάξη ή έξω από αυτή. 
− Προτεινόµενη βιβλιογραφία που οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιούν στις έρευνές τους. 
− Β) Στην περίπτωση που απευθύνεται στο δάσκαλο θα πρέπει να περιέχει: 
− Ενδεικτικά σχέδια εργασίας που µπορεί να υλοποιήσει ο εκπαιδευτικός µέσα στην τάξη ή έξω από αυτή. 
− Αναπτυγµένες διαθεµατικές προσεγγίσεις θεµάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων των µαθητών. 
− Ενδεικτική βιβλιογραφία για την επεξεργασία των θεµάτων. 

 
Εποπτικό υλικό 
Το εποπτικό υλικό για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο δηµοτικό θα πρέπει να περιλαµβάνει: 
Χάρτες τοίχου:  
Κατά την επιλογή τους θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές που έχει ορίσει µε απόφασή του το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  
Υδρόγειο σφαίρα:  
Η Υδρόγειος που θα χρησιµοποιηθεί στο σχολείο θα πρέπει να έχει διάµετρο τουλάχιστον 40 εκατοστά και από 

την άποψη των στοιχείων που απεικονίζει θα πρέπει να ικανοποιεί τις γενικές προδιαγραφές που έχει ορίσει για τους 
χάρτες το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Εννοείται  ότι η πυκνότητα των στοιχείων της θα πρέπει να ανταποκρίνεται στη 
µικρή κλίµακα την οποία έχει συνήθως. 

Άτλαντες:  
Θα πρέπει να είναι σχεδιασµένοι έτσι, ώστε, εκτός από την επιστηµονική ακρίβεια στην απεικόνιση των στοιχείων 

τους, να καλύπτουν τους διδακτικούς στόχους της εξεταζόµενης ενότητας.  
∆ιαφάνειες ανακλαστικού προβολέα:  
Κατά την επιλογή τους θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές που έχει ορίσει µε απόφασή του το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  
Λογισµικό:  
Η χρήση λογισµικού µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτική στη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο δηµοτικό σχολείο, 

εξαιτίας ακριβώς της δυνατότητας που παρέχει το µέσο αυτό, στην πολύµορφη, πολυποίκιλη παρουσίαση των 
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διδασκόµενων πληροφοριών. Κατά την επιλογή των λογισµικών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές 
που έχει ορίσει µε απόφασή του το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Βιντεοταινίες:  
Απαραίτητα χαρακτηριστικά του περιεχοµένου των βιντεοταινιών που χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία της 

Γεωγραφίας θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 
− Η συµβατότητα µε το υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
− Η συµβατότητα µε την ορολογία που χρησιµοποιείται στα σχολικά εγχειρίδια 
− Η συµβατή µε την ηλικία και τη βαθµίδα πυκνότητα ηχητικών και οπτικών πληροφοριών 
Ο δάσκαλος θα πρέπει να επιλέγει κάθε φορά το περιεχόµενο της βιντεοταινίας που είναι σχετικό µε την ενότητα 

που διδάσκεται και να µην προβάλλει όλο το υλικό που αυτή περιέχει. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η παρουσίαση µιας 
βιντεοταινίας θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική συζήτηση, την οποία θα πρέπει να έχει προετοιµάσει κατάλληλα ο 
εκπαιδευτικός.  

Λογοτεχνικές αναφορές - Βιβλία και περιοδικά µε πληροφοριακό γεωγραφικό περιεχόµενο:  
Μπορεί να προτείνεται ολόκληρο το βιβλίο, εφόσον πρόκειται για ένα περιηγητικό κείµενο ή αποσπάσµατα από 

λογοτεχνικά βιβλία. Η επαφή µε λογοτεχνικές αναφορές παρουσιάζει το πρόσθετο πλεονέκτηµα ότι αποτελεί ένα 
θαυµάσιο εργαλείο ανάπτυξης του γλωσσικού αισθήµατος των µαθητών. Η ύλη τους πρέπει να είναι οργανωµένη έτσι, 
ώστε να καλύπτει συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος. Στην περίπτωση των περιοδικών, καλό θα ήταν 
να δοθεί µεγάλη προσοχή στην εγκυρότητα των γνώσεων που παρέχουν και στο λόγο που χρησιµοποιούν. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

1. Ειδικοί σκοποί 
 
Κατά τη σύνταξη των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών του µαθήµατος έγινε προσπάθεια κατανοµής της ύλης 

σε τρεις µεγάλες διδακτικές ενότητες (Χάρτες - Φυσικό περιβάλλον – Ανθρώπινες ∆ραστηριότητες), ώστε να διατηρηθεί 
η φιλοσοφία παρουσίασης, την οποία έχουν συνηθίσει οι µαθητές από τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στις δύο 
τελευταίες τάξεις της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Εν τούτοις, στη Β΄ τάξη του Γυµνασίου παρουσιάστηκε η ανάγκη 
διαφοροποίησης λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η µελέτη της Ευρώπης. Συγκεκριµένα: 

Στην Α΄ τάξη (Γεωγραφία Ηπείρων) η ύλη αναπτύσσεται σε τρεις µεγάλες διδακτικές ενότητες οι οποίες είναι: 
- Οι χάρτες (6 διδακτικές ώρες): Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων εντοπισµού τόπων στην 
επιφάνεια της Γης µε τη βοήθεια των συντεταγµένων (γεωγραφική θέση) και αξιοποίηση των χαρτών στη µελέτη 
συγκεκριµένων γεωγραφικών προβληµάτων.  

- Το φυσικό περιβάλλον (30 διδακτικές ώρες). Η ενότητα αυτή έχει ως αντικείµενο τη µελέτη του φυσικού 
περιβάλλοντος της Γης και περιλαµβάνει τις αναγκαίες για τη γεωγραφική µελέτη γνώσεις Γεωλογίας. 

- Οι δραστηριότητες των ανθρώπων (12 διδακτικές ώρες). Η ενότητα αυτή  συνδέει το φυσικό περιβάλλον µε τις 
δραστηριότητες των ανθρώπων. Καταλληλότερα θέµατα για την ηλικία των µαθητών των δύο πρώτων τάξεων του 
Γυµνασίου θεωρήθηκαν η συνοπτική εξέταση ορισµένων πληθυσµιακών  φαινοµένων (αριθµητική εξέλιξη 
πληθυσµού, πληθυσµιακή πυκνότητα, γεωγραφική κατανοµή, σύνθεση κατά ηλικίες), η εξέταση των διαθέσιµων 
πόρων (συνδυασµός φυσικών και ανθρώπινων πόρων) και το αστικό περιβάλλον (δηµιουργία πόλεων, δοµή, 
λειτουργίες, προβλήµατα).   
Στη Β΄ τάξη (µελέτη της Ευρώπης και της Ελλάδας) η ύλη αναπτύσσεται σε τέσσερις µεγάλες διδακτικές ενότητες 

και όχι σε τρεις. Αυτό οφείλεται στο ότι η Ευρώπη είναι ένας χώρος στον οποίο η αλληλεπίδραση φυσικού 
περιβάλλοντος και ανθρώπου είναι πολύ έντονη και χαρακτηριστική. Επιπλέον, η ήπειρος αυτή αποτελεί πλέον το 
ευρύτερο περιβάλλον των Ελλήνων µαθητών, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τα ιδιαίτερα 
ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά της. Μ` αυτή τη λογική στις τρεις βασικές ενότητες έχει προστεθεί µία ακόµα µε 
τίτλο «οι κάτοικοι της Ευρώπης». Εποµένως οι προβλεπόµενες διδακτικές ενότητες είναι οι εξής: 
- Οι χάρτες (5 διδακτικές ώρες): Περιλαµβάνει την εφαρµογή γνώσεων και δεξιοτήτων στη µελέτη της Ευρώπης, τη 
διερεύνηση της σχετικής θέσης τόπων, τη διαίρεση των χαρτών και την εφαρµογή τους στη µελέτη και λύση 
υποθετικών προβληµάτων (για παράδειγµα στον προγραµµατισµό έργων). 

- Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης (17 διδακτικές ώρες): Αναπτύσσεται µε την ίδια λογική που περιγράφηκε στην 
προηγούµενη τάξη και περιλαµβάνει τη µελέτη χαρακτηριστικών, κατά περίπτωση, χωρών. 

- Οι κάτοικοι της Ευρώπης (12 διδακτικές ώρες): Εξετάζει τον πληθυσµό της Ευρώπης, την εξέλιξή του στο χρόνο, τη 
γεωγραφική κατανοµή του, την πολιτική διαίρεση της ηπείρου, τις µεγάλες πόλεις και τη γεωγραφική κατανοµή τους, 
όπως επίσης και τη γεωγραφική κατανοµή γλωσσών και θρησκειών. Όπου κρίνεται αναγκαίο, το µάθηµα καταλήγει 
στην εξέταση του συγκεκριµένου χαρακτηριστικού στον ελληνικό χώρο (για παράδειγµα, πληθυσµός, πόλεις και 
διοικητική διαίρεση της Ελλάδας). Η ενότητα κλείνει µε τη µελέτη των βαλκανικών χωρών, οι οποίες αποτελούν τον 
άµεσο περιβάλλοντα χώρο της Ελλάδας.   

- Οι οικονοµικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων (14 διδακτικές ώρες): Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει περιορισµένες 
σε ποικιλία και έκταση πληροφορίες για την ανάπτυξη των διαφόρων τοµέων της παραγωγής στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Το κέντρο βάρους της ενότητας δε βρίσκεται στην απαρίθµηση προϊόντων και ποσοτήτων, αλλά στους παράγοντες, 
οι οποίοι καθορίζουν την ανάπτυξη των διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Στο ∆ηµοτικό σχολείο οι µαθητές 
γνώρισαν τη µορφή της επιφάνειας της Γης και τη διαίρεσή της σε χώρες, µελετώντας τον κόσµο σε ολοένα 
ευρύτερες περιφέρειες από το τοπικό προς το παγκόσµιο. Έµαθαν επίσης να καταγράφουν δεδοµένα και να τα 
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απεικονίζουν µε κατάλληλα σύµβολα. Στο Γυµνάσιο αυτές οι γνώσεις και δεξιότητες θα πρέπει να συµπληρωθούν και 
να επεκταθούν. 
Με βάση τα παραπάνω µε τη διδασκαλία της Γεωλογίας – Γεωγραφίας στο Γυµνάσιο επιδιώκονται για το µαθητή, οι 

επιµέρους ειδικοί σκοποί: 
− Να ερµηνεύουν φαινόµενα και διαδικασίες που ξεφεύγουν από την άµεση παρατήρηση και συχνά απαιτούν 
αυξηµένη ικανότητα αφηρηµένης σκέψης και συνδυασµού δεδοµένων (π.χ. για τη µελέτη των γεωλογικών φαινοµένων). 

− Να χρησιµοποιούν µε σχετική ευχέρεια ορισµένες απλές, αλλά εξειδικευµένες µεθόδους µελέτης δεδοµένων που 
συνδέονται µε τη Γεωλογία και τη Γεωγραφία (π.χ. αξιοποίηση χαρτών, γραφηµάτων και άλλων πληροφοριών, 
συνεργασία για την υλοποίηση σχεδίων εργασίας κτλ.). 

− Να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεών τους, ώστε να προτείνουν λύσεις σε 
συγκεκριµένα προβλήµατα. 

− Να αναπτύσσουν τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν οµαλά και 
δηµιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους. 

 
2. Στόχοι, θεµατικές ενότητες, ενδεικτικές δραστηριότητες, διαθεµατικά σχέδια εργασίας 

 
ΤΑΞΗ Α΄ 

 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες 
(∆ιατιθέµενος χρόνος) 

Ενδεικτικές  
∆ραστηριότητες 

Α΄ Ενότητα: Οι χάρτες 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να αναγνωρίζουν τους λόγους για τους 
οποίους η επιφάνεια της Γης χωρίζεται 
σε τµήµατα µε το ιδεατό σύστηµα3 των 
παραλλήλων και των µεσηµβρινών. 
Να διακρίνουν τις κύριες παραµέτρους, 
οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον 
εντοπισµό ενός τόπου στην επιφάνεια 
της Γης (διάσταση) 
Να εντοπίζουν τόπους στους χάρτες και 
στην υδρόγειο σφαίρα µε τη βοήθεια 
των συντεταγµένων. 

 
Η γεωγραφική θέση 
 
Πόλοι, άξονας, 
παράλληλοι, µεσηµβρινοί 
Γεωγραφικό πλάτος, 
γεωγραφικό µήκος 
Εντοπισµός τόπων σε 
υδρόγειο σφαίρα και σε 
χάρτη 

(2 ώρες) 

Οι µαθητές: 
Παρατηρούν σε υδρόγειο σφαίρα και σε 
χάρτη το σύστηµα των παραλλήλων και των 
µεσηµβρινών και συζητούν τις διαφορές τους. 
Συνδέουν τις ιδεατές αυτές γραµµές µε τις 
έννοιες του γεωγραφικού πλάτους και του 
γεωγραφικού µήκους.  
Κάνουν φανταστικά ταξίδια και ορίζουν 
τόπους από γνωστές συντεταγµένες και τις 
συντεταγµένες συγκεκριµένων τόπων. 

Να διακρίνουν τις βασικές κατηγορίες 
των χαρτών και το είδος και την 
ποικιλία των πληροφοριών τις οποίες 
παρέχει καθεµία. 
Να ιεραρχούν τις ανάγκες 
πληροφόρησης τις οποίες θέτει η 
αντιµετώπιση ενός συγκεκριµένου 
προβλήµατος µε γεωγραφικό 
περιεχόµενο. 
Να επιλέγουν τους κατάλληλους χάρτες 
που χρειάζονται, ανάλογα µε το 
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν. 

 
∆ιαίρεση των χαρτών 
 
Κατηγορίες χαρτών, 
ποικιλία πληροφοριών τις 
οποίες παρέχουν 
Επιλογή χαρτών 
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν χάρτες διαφόρων ειδών και 
καταγράφουν το είδος των πληροφοριών τις 
οποίες παρέχουν. 
Καταγράφουν τα στοιχεία ενός υποθετικού 
προβλήµατος που σχετίζεται µε τη συλλογή 
γεωγραφικών πληροφοριών, καταγράφουν 
και ιεραρχούν τις ανάγκες πληροφόρησης, 
που θέτει και επιλέγουν κατάλληλους χάρτες 
για τη λύση του.4(Γλώσσα, Μαθηµατικά) 

Να διακρίνουν και να εφαρµόζουν 
απλές χρήσεις των χαρτών στην 
καθηµερινή ζωή (επιλογή πορείας, 
µέτρηση αποστάσεων µε τη βοήθεια 
της κλίµακας). 
Να ερµηνεύουν γεωγραφικά δεδοµένα 
µε τη βοήθεια των χαρτών (διάσταση, 
χώρος και χρόνος, µεταβολή) 
Να προσανατολίζουν το χάρτη στο 
χώρο µε τη βοήθεια πυξίδας ή 
σηµείων του χώρου µε δεδοµένο 
προσανατολισµό (π.χ. ιερά 

Η χρήση των χαρτών στην 
καθηµερινή ζωή  
 
Μέτρηση αποστάσεων 
 
Ερµηνεία γεωγραφικών 
δεδοµένων 
 
Προσανατολισµός χάρτη 
στο χώρο 

Επιλέγουν πορεία ανάµεσα σε δύο σηµεία σε 
κατάλληλους χάρτες µε κριτήριο την πιο 
σύντοµη απόσταση την οποία υπολογίζουν 
µε τη βοήθεια  της κλίµακας. 
Ερµηνεύουν µέσα από συγκεκριµένα 
παραδείγµατα  γεωγραφικά δεδοµένα τα 
οποία παρουσιάζουν οι χάρτες (για 
παράδειγµα, τη θέση του οδικού δικτύου σε 
σχέση µε το ανάγλυφο ή την εξέλιξη κάποιου 
γεωγραφικού ή οικονοµικού ζητήµατος). 
(Γλώσσα, Μαθηµατικά, Ιστορία). 
Προσανατολίζουν χάρτες στο χώρο µε τη 

                                                           
3 Οι λέξεις µε πλάγια γράµµατα αποτελούν θεµελιώδεις έννοιες που προσφέρονται για «διαθεµατική διάχυση» στο κείµενο των βιβλίων 
και ανταποκρίνονται στις προτάσεις του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ. 
4 Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στα προτεινόµενα στην 3η στήλη του 
πίνακα  ∆ΕΠΠΣ. 
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εκκλησιών). 
Να προσανατολίζονται οι ίδιοι στο 
χάρτη. 
 

 
Προσανατολισµός χρήστη 
στο χάρτη. 

(1 ώρα) 

βοήθεια πυξίδας και προσανατολίζονται στο 
χάρτη ακολουθώντας υποθετικές 
κατευθύνσεις. 

Να εφαρµόζουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες τις οποίες απέκτησαν στα 
προηγούµενα µαθήµατα στη µελέτη 
διάφορων ειδών χαρτών σχετικών µε 
χώρες του κόσµου. 
Να συνδυάζουν διαφορετικά είδη 
χαρτών για την ερµηνεία φαινοµένων. 

Μελέτη κάποιας περιοχής 
του κόσµου µε χάρτες 
Μελέτη γεωγραφικών 
στοιχείων χωρών του 
κόσµου και του 
περιβάλλοντος χώρου µε 
τη βοήθεια διάφορων 
ειδών χαρτών 

(2 ώρες) 

Παρατηρούν διάφορα είδη χαρτών που 
αφορούν άλλες χώρες του κόσµου 
(γεωµορφολογικών, πολιτικών, θεµατικών 
κτλ.) και ερµηνεύουν τα γεωγραφικά 
δεδοµένα που παρουσιάζουν (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Ιστορία, Οικιακή Οικονοµία, 
Βιολογία). 

Β΄ Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον 

Μετά το τέλος της οι µαθητές θα πρέπει 
να είναι ικανοί : 
Να διακρίνουν τα κύρια τµήµατα της 
δοµής του εσωτερικού της Γης. 
Να συγκρίνουν βασικά στοιχεία των 
διαστάσεων της Γης µε οικεία σ’ αυτούς 
µεγέθη. 
Να συσχετίζουν κινήσεις της Γης και 
σχετικά φαινόµενα (περιστροφή – 
ηµέρα και νύχτα, περιφορά – εποχές) 
(διάσταση, µεταβολή) 
Να ερµηνεύουν τις διαφορές 
θερµοκρασίας στην επιφάνεια της Γης 
(αλληλεπίδραση, µεταβολή)  
Να διακρίνουν κλιµατικούς τύπους, να 
περιγράφουν και να ερµηνεύουν τη 
γεωγραφική τους κατανοµή 
(αλληλεπίδραση) 
Να συσχετίζουν τους κλιµατικούς 
τύπους µε την επίδρασή τους στη ζωή 
των ανθρώπων 

 
Ο πλανήτης Γη 
 
∆οµή του εσωτερικού 
 
Κινήσεις της Γης και 
σχετικά φαινόµενα 
 
Θερµικές ζώνες 
 

(2 ώρες) 

Οι µαθητές: 
Παρατηρούν και σχολιάζουν κατάλληλη 
απεικόνιση της δοµής του εσωτερικού της Γης. 
Με τη βοήθεια πίνακα συγκρίνουν την ακτίνα ή 
τη διάµετρο της Γης µε γνωστά µεγέθη (π.χ. µε 
το ύψος των υψηλότερων βουνών). 
Συσχετίζουν γνωστά φαινόµενα (ηµέρα και 
νύχτα, εποχές) µε κινήσεις της Γης. 
Ερµηνεύουν χαρακτηριστικά διάφορων τόπων 
ανάλογα µε τη θερµική ζώνη στην οποία 
βρίσκονται. 
Υποθέτουν για το πώς επηρεάζεται η ζωή των 
ανθρώπων σε τόπους µε διαφορετικές 
κλιµατικές συνθήκες και περιγράφουν πιθανές 
επιδράσεις (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Ιστορία, 
Οικιακή Οικονοµία, Βιολογία). 

Να διακρίνουν τα τµήµατα στα οποία 
µπορεί να χωριστεί το φυσικό 
περιβάλλον και να αντιλαµβάνονται 
τους λόγους αυτής της τεχνητής 
διαίρεσης (σύστηµα, διάσταση) 
 

Τα τµήµατα του φυσικού 
περιβάλλοντος 
Ατµόσφαιρα 
Υδρόσφαιρα 
Λιθόσφαιρα 
Βιόσφαιρα 

(1 ώρα) 

Μελετούν σε αναπαράσταση την τεχνητή 
διαίρεση του φυσικού περιβάλλοντος σε 
τµήµατα, σχολιάζουν τα χαρακτηριστικά τους 
και συζητούν για τις πιθανές αλληλεξαρτήσεις 
τους (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Ιστορία, Οικιακή 
Οικονοµία, Βιολογία). 

Να διακρίνουν τα τµήµατα της 
ατµόσφαιρας και τις ιδιαίτερες 
λειτουργίες καθενός απ` αυτά. 
Να αναγνωρίζουν τη σηµασία των 
ανέµων και των βροχών για τη 
διατήρηση της ζωής και ειδικότερα την 
επίδρασή τους στη ζωή και τις 
δραστηριότητες των ανθρώπων  
Να διατυπώνουν υποθέσεις για τις 
δυσκολίες που συνεπάγεται η 
προσπάθεια επιβίωσης σε ακραία 
περιβάλλοντα ή η εκδήλωση ακραίων 
καιρικών φαινοµένων.  

Η ατµόσφαιρα 
 
∆οµή, καιρός, κλίµα 
Γεωγραφική κατανοµή,  
άνεµοι, βροχές 
 
Επίδραση στη ζωή και 
ειδικότερα στους 
ανθρώπους  
 

(2 ώρες) 

Παρατηρούν και σχολιάζουν κατάλληλες 
σχηµατικές αναπαραστάσεις. 
Συσχετίζουν τρόπους ζωής και ανθρώπινες 
δραστηριότητες σε τοπικό και παγκόσµιο 
επίπεδο µε τη γεωγραφική κατανοµή ανέµων 
και  βροχών. 
∆ιακρίνουν ακραίες περιπτώσεις θετικής και 
αρνητικής επίδρασης των παραπάνω 
παραγόντων στη ζωή των ανθρώπων 
(µουσσώνες, περιοχές µακράς ανοµβρίας). 
Εξετάζουν χώρες ή περιοχές στις οποίες η ζωή 
των κατοίκων επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό 
από τις κλιµατικές τους συνθήκες. 

Να συγκρίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά 
των ωκεανών και των θαλασσών και να 

Η Υδρόσφαιρα Ανακαλούν στη µνήµη τους πληροφορίες για 
τον κύκλο του νερού, τις οποίες απέκτησαν σε 
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σχολιάσουν τη γεωγραφική τους θέση. 
Να αναγνωρίζουν την επίδραση και τη 
σηµασία της θάλασσας στη ζωή των 
ανθρώπων  
Να διακρίνουν τη γεωγραφική κατανοµή 
του γλυκού νερού στην επιφάνεια της 
Γης, να αναγνωρίζουν και να 
περιγράφουν τα προβλήµατα που 
προκαλεί η άνιση γεωγραφική 
κατανοµή του. 
Να διακρίνουν τους παράγοντες οι 
οποίοι επηρεάζουν τη δηµιουργία και το 
µέγεθος ενός ποταµού. 
Να κατηγοριοποιούν και να συγκρίνουν 
τους µεγάλους ποταµούς και λίµνες του 
πλανήτη µε διάφορα κριτήρια (θέση,  
µήκος, λεκάνη απορροής, παροχή, 
έκταση, επίδραση στη ζωή των 
ανθρώπων, ευρύτερη οικολογική 
σηµασία). 
Να διακρίνουν τη θέση των 
µεγαλύτερων παγοκαλυµµάτων της Γης 
και να τη συνδέουν µε συγκεκριµένες 
τοπικές συνθήκες. 
Να διακρίνουν την επίδραση και µα 
αναγνωρίζουν τη σηµασία του γλυκού 
νερού στη ζωή των ανθρώπων. 
 

 
Ωκεανοί και θάλασσες 
 
Ποτάµια και λίµνες 
 
Παγοκαλύµµατα 
 
Γλυκό νερό και 
άνθρωπος 
 

 
 

(8 ώρες) 

προηγούµενες τάξεις και σχολιάζουν κάθε 
στάδιο χωριστά. 
Μελετούν τη θέση των ωκεανών και των 
µεγάλων θαλασσών στην επιφάνεια της Γης 
και συγκρίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά τους 
(θέση, έκταση, βάθος  κτλ.). 
Σχολιάζουν µε συγκεκριµένα παραδείγµατα την 
επίδραση της θάλασσας στις δραστηριότητες 
των ανθρώπων.  
Εξετάζουν χώρες στις οποίες η θάλασσα παίζει 
καθοριστικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων τους 
(π.χ. νησιωτικές χώρες) (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Ιστορία, Οικιακή Οικονοµία, 
Βιολογία). 
Σχολιάζουν τη γεωγραφική κατανοµή των 
ποταµών και των λιµνών στην επιφάνεια της 
Γης και συζητούν για τη σηµασία που έχει η 
άνιση γεωγραφική κατανοµή του γλυκού νερού 
στον πλανήτη. 
Μελετούν την πορεία ενός τυπικού ποταµού, 
διακρίνουν τα τµήµατά του και αξιολογούν την 
επίδραση των παραγόντων του φυσικού 
περιβάλλοντος (κλίµα, ανάγλυφο) που 
επηρεάζουν το µέγεθός του. 
Με τη βοήθεια πινάκων και χαρτών εντοπίζουν 
τη θέση των µεγαλύτερων ποταµών και λιµνών 
και διακρίνουν τις πηγές και τις εκβολές των 
ποταµών.  
Αξιολογούν τη σηµασία των ποταµών και των 
λιµνών στη ζωή των ανθρώπων ανάλογα µε τις 
τοπικές συνθήκες.  
Εξετάζουν χώρες ή περιοχές της Γης στις 
οποίες οι ποταµοί και οι λίµνες παίζουν 
ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη ζωή των 
κατοίκων τους (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Ιστορία, 
Οικιακή Οικονοµία, Βιολογία). 
Εντοπίζουν στο χάρτη τα πιο σηµαντικά 
παγοκαλύµµατα στην επιφάνεια της Γης και 
αιτιολογούν την παρουσία τους. 

Να διακρίνουν τη θέση των 
λιθοσφαιρικών πλακών και να τη 
συσχετίζουν µε τις ηπείρους και τους 
ωκεανούς. 
Να συσχετίζουν τη σχετική κίνηση των 
λιθοσφαιρικών πλακών µε ορισµένα 
συνδεόµενα φαινόµενα. 
Να διακρίνουν τη δυναµική των 
γεωλογικών παραγόντων, οι οποίοι 
διαµορφώνουν τη µορφή της  
επιφάνειας της Γης και να 
αναγνωρίζουν τη µεταβλητότητα αυτής 
τη µορφής στο χρόνο. 
Να συσχετίζουν τη δράση των 
γεωλογικών δυνάµεων µε ορισµένες 
εκδηλώσεις τους στην επιφάνεια του 
πλανήτη (ηφαίστεια, σεισµοί). 
Να αναγνωρίζουν επιδράσεις αυτών 
των εκδηλώσεων (ιδιαίτερα των 
σεισµών) στη ζωή των ανθρώπων. 
Να προσεγγίζουν, όσο τους επιτρέπει η 
ηλικία τους, την έννοια του γεωλογικού 

Η λιθόσφαιρα 
 
Λιθοσφαιρικές πλάκες, 
σχετική κίνηση, 
συνέπειες. 
 
Ενδογενείς δυνάµεις 
(ηφαίστεια, σεισµοί) και 
εξωγενείς δυνάµεις 
(διάβρωση, απόθεση)  
 
Γεωλογικός χρόνος 
Γενικό ανάγλυφο της 
Γης, γενική περιγραφή 
των ηπείρων, µεγάλες 
οροσειρές  
 

(15 ώρες) 
 

Με τη βοήθεια κατάλληλων χαρτών και 
σχεδίων παρατηρούν τη θέση των 
λιθοσφαιρικών πλακών, τη συσχετίζουν µε τη 
θέση ηπείρων και ωκεανών και µελετούν τις 
συνέπειες της σχετικής κίνησής τους και τα 
επακόλουθα φαινόµενα.  
Παρατηρούν σε χάρτες τη γεωγραφική 
κατανοµή ηφαιστείων και ζωνών υψηλής 
σεισµικότητας και τη συσχετίζουν µε τη θέση 
και την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών.  
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για την αξία των 
ηφαιστειογενών εδαφών και σχολιάζουν την 
επίδραση των σεισµών στη ζωή των 
ανθρώπων. 
Παρατηρούν σε σχεδιάγραµµα τις φάσεις της 
ηλικίας τη Γης και τις συνδέουν µε  ορισµένους 
χαρακτηριστικούς οργανισµούς που έζησαν 
εκείνη την εποχή (Γλώσσα, Μαθηµατικά, 
Ιστορία, Οικιακή Οικονοµία, Βιολογία). 
Ορίζουν την έννοια του απολιθώµατος και  
συνδέουν ορισµένα χαρακτηριστικά 
απολιθώµατα µε φάσεις της ηλικίας της Γης.  
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χρόνου και ορισµένους τρόπους 
σχετικού προσδιορισµού του (χώρος 
και χρόνος).  
Να συσχετίζουν τη δράση των 
εξωγενών δυνάµεων µε ορισµένες 
εκδηλώσεις τους στην επιφάνεια του 
πλανήτη. 
Να αναγνωρίζουν το σχήµα όλων των 
ηπείρων και να περιγράφουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους. 
Να εντοπίζουν στο χάρτη σηµαντικά 
στοιχεία του ανάγλυφου της Γης και να 
µπορούν να περιγράφουν µε 
συγκεκριµένα παραδείγµατα την 
επίδρασή τους στις δραστηριότητες των 
ανθρώπων. 

Συγκεντρώνουν εικόνες που δείχνουν πώς ο 
αέρας και το νερό αλλάζουν την επιφάνεια της 
Γης µε τη δράση της διάβρωσης, της 
µεταφοράς και της απόθεσης υλικών. 
Σχεδιάζουν τα περιγράµµατα των ηπείρων της 
Γης και τοποθετούν µέσα σ` αυτά τα κυριότερα 
στοιχεία του ανάγλυφου και της υδρογραφίας 
τους.  
Εξετάζουν χώρες ή περιοχές στις οποίες το 
ανάγλυφο επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη ζωή 
των κατοίκων τους (Γλώσσα, Ιστορία, Οικιακή 
Οικονοµία, Βιολογία) 

Να διακρίνουν τα τµήµατα του φυσικού 
περιβάλλοντος στα οποία 
αναπτύσσεται η ζωή. 
Να συνδέουν τις διάφορες µορφές του 
φυσικού περιβάλλοντος µε την 
ποικιλοµορφία των οργανισµών οι 
οποίοι ζουν σ` αυτές (σύστηµα, 
αλληλεξάρτηση) 
Να συσχετίζουν τη γεωγραφική 
κατανοµή διάφορων χαρακτηριστικών 
οικοσυστηµάτων µε τις ιδιαίτερες 
συνθήκες στις οποίες αναπτύσσονται 
(σύστηµα, αλληλεξάρτηση).  
Να αναγνωρίζουν τη σηµασία της 
διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας 
στην επιφάνεια του πλανήτη (σύστηµα, 
µεταβολή, αλληλεπίδραση). 
Να αναφέρονται σε θέµατα που 
παρουσιάζουν µεγάλο οικολογικό 
ενδιαφέρον σε παγκόσµιο επίπεδο και 
να προτείνουν ενέργειες που 
συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη 
(αλληλεπίδραση) 

Η Βιόσφαιρα 
 
Περιοχές της Γης στις 
οποίες αναπτύσσεται 
ζωή 
 
Σηµαντικά 
οικοσυστήµατα 
 
Οικολογικά θέµατα 
 

(2 ώρες) 

Καταγράφουν περιοχές της λιθόσφαιρας, της 
υδρόσφαιρας και της ατµόσφαιρας, οι οποίες 
προσφέρονται για την ανάπτυξη της ζωής. 
Συνδέουν τη χλωρίδα, τη βλάστηση και την 
πανίδα διάφορων περιοχών της Γης µε τις 
φυσικές συνθήκες που επικρατούν σ` αυτές. 
Εξετάζουν χαρακτηριστικά οικοσυστήµατα και 
παρατηρούν σε χάρτες τη γεωγραφική τους 
κατανοµή. 
Συζητούν για τη σηµασία της διατήρησης της 
οικολογικής ισορροπίας στη Γη και 
συµπεραίνουν για την ανάγκη σωστής 
διαχείρισης του περιβάλλοντος. 
Συλλέγουν πληροφορίες από έντυπα και 
οργανώσεις, σχετικά µε οικολογικά θέµατα που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το χώρο της 
Ελλάδας, τις επεξεργάζονται και εκπονούν 
σχετικές εργασίες (Γλώσσα, Οικιακή 
Οικονοµία, Βιολογία). 

Γ΄ Ενότητα: Οι δραστηριότητες των ανθρώπων 

Να αναγνωρίζουν παράγοντες που 
επηρεάζουν την αριθµητική εξέλιξη  
(µεταβολή) του πληθυσµού  στο χώρο 
και στο χρόνο. 
Να αναφέρουν συγκεκριµένα 
παραδείγµατα τα οποία αποδεικνύουν 
τη σηµασία που έχει στις σηµερινές 
συνθήκες ζωής η σύνθεση του 
πληθυσµού κατά ηλικίες. 
Να διακρίνουν και να ιεραρχούν 
ορισµένους από τους παράγοντες οι 
οποίοι επηρεάζουν τη γεωγραφική 
κατανοµή των ανθρώπων στην 
επιφάνεια της Γης και, όσο τους 
επιτρέπουν η ηλικία και οι γνώσεις 
τους, να ερµηνεύουν τις κατά τόπους 
διαφορετικές συγκεντρώσεις τους. 
Να διακρίνουν τη γεωγραφική κατανοµή 
ορισµένων βασικών πολιτισµικών 
διαφορών των ανθρώπων (γλώσσες, 
θρησκείες). 

Ο πληθυσµός 
 
Παράγοντες που 
καθορίζουν την εξέλιξή 
του στο χρόνο και την 
κατανοµή του στο χώρο 
 
Πληθυσµιακή πυκνότητα, 
σύνθεση κατά ηλικίες, 
δηµογραφικό πρόβληµα 
των αναπτυγµένων 
χωρών 
 
∆ιαίρεση των ανθρώπων 
µε βάση ορισµένα 
πολιτισµικά τους 
χαρακτηριστικά 
 

(4 ώρες) 

Εξετάζουν τους παράγοντες οι οποίοι 
επηρεάζουν την εξέλιξη του πληθυσµού στο 
χώρο και στο χρόνο. 
Παρατηρούν τις πληθυσµιακές πυραµίδες 
διάφόρων χωρών και   καταλήγουν σε 
συµπεράσµατα σχετικά µε τις προοπτικές 
αριθµητικής µεταβολής αυτών των πληθυσµών 
στο µέλλον. 
Συσχετίζουν τις τοπικές συγκεντρώσεις των 
ανθρώπων µε συγκεκριµένες φυσικές 
συνθήκες (κλίµα, έδαφος, παρουσία νερού). 
Εκτιµούν, όσο τους επιτρέπουν η ηλικία και οι 
γνώσεις τους, την επίδραση των ιστορικών και 
οικονοµικών παραγόντων στην πληθυσµιακή 
πυκνότητα µιας  περιοχής. 
Μελετούν τη γεωγραφική κατανοµή θρησκειών 
και γλωσσών στον κόσµο. (Θρησκευτικά, 
Ιστορία,  Οικιακή Οικονοµία) 
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Να ορίζουν τις βασικές έννοιες που 
συνδέονται µε τα διαθέσιµα και να τα 
διακρίνουν σε κατηγορίες (φυσικοί 
πόροι, ανθρώπινοι πόροι). 
Να διακρίνουν την άνιση γεωγραφική 
κατανοµή των πιο σηµαντικών 
αποθεµατικών πόρων και να τη 
συνδέουν µε ορισµένα προβλήµατα τα 
οποία είναι δυνατό να προκαλέσει. 
 
 

Τα διαθέσιµα 
 
Φυσικοί πόροι και 
κατηγορίες 
 
Ανθρώπινοι πόροι 
 
Πηγές ενέργειας, 
γεωγραφική κατανοµή, 
συνδεόµενα προβλήµατα 

(4 ώρες) 

∆ιακρίνουν τις κατηγορίες των φυσικών πόρων 
και διακρίνουν  τους αποθεµατικούς από τους 
ανανεώσιµους πόρους. 
Περιγράφουν µορφές ανθρώπινων πόρων και 
τις συσχετίζουν µε την καλύτερη αξιοποίηση 
των φυσικών πόρων. 
Μελετούν τη γεωγραφική κατανοµή πηγών 
ενέργειας και χρήσιµων ορυκτών και τη 
συγκρίνουν µε τη γεωγραφική κατανοµή των 
θέσεων στις οποίες γίνεται η µέγιστη 
κατανάλωσή τους. Σχολιάζουν τα γεωγραφικά 
και άλλα προβλήµατα τα οποία προκαλεί αυτή 
η άνιση κατανοµή (Γλώσσα, Μαθηµατικά, 
Ιστορία, Οικιακή Οικονοµία, Βιολογία). 

Να περιγράφουν και να αξιολογούν µε 
συγκεκριµένα παραδείγµατα τους 
γεωγραφικούς παράγοντες, οι οποίοι 
επηρεάζουν τη θέση των µεγάλων 
πόλεων. 
Να αναγνωρίζουν τους λόγους για τους 
οποίους οι άνθρωποι, σε παγκόσµιο 
επίπεδο, εγκαταλείπουν σταδιακά την 
αγροτική ζωή και τους λόγους για τους 
οποίους συγκεντρώνονται στα µεγάλα 
αστικά κέντρα. 
Να διακρίνουν και να ερµηνεύουν τη 
γεωγραφική κατανοµή των µεγάλων 
πόλεων της Γης. 
Να διακρίνουν τις διαφορετικές 
λειτουργικές ζώνες µιας πόλης και να 
περιγράφουν τις λειτουργίες που 
εξυπηρετεί η καθεµία. 
Να µπορούν να αναφέρουν 
συγκεκριµένα παραδείγµατα, τα οποία 
αποδεικνύουν ότι οι µεγάλες πόλεις 
επηρεάζουν έντονα το χώρο που τις 
περιβάλλει και τους µικρότερους 
οικισµούς. 

Οι µεγάλες πόλεις της 
Γης 
 
Παράγοντες που 
καθορίζουν τη θέση και 
τη γεωγραφική  τους 
κατανοµή,  
 
Παράγοντες 
αστικοποίησης,  
χαρακτηριστικά, δοµή, 
λειτουργίες και 
προβλήµατα των 
µεγάλων πόλεων, 
 
Επίδραση στον 
περιβάλλοντα χώρο, 
 
Εξέλιξη στο χρόνο). 
 

(4 ώρες) 

Εξετάζουν τη σχέση µεταξύ της θέσης µιας 
µεγάλης πόλης και των φυσικών και άλλων 
παραγόντων που επικρατούν στο 
συγκεκριµένο χώρο (ακτή, εκβολές ποταµών, 
οχυρή θέση, συγκοινωνιακός κόµβος). 
Καταγράφουν λόγους για τους οποίους οι 
άνθρωποι εγκαταλείπουν τα χωριά και λόγους 
για τους οποίους συγκεντρώνονται στις πόλεις. 
Παρατηρούν τη γεωγραφική κατανοµή των 
πολύ µεγάλων πόλεων στο χάρτη και τη 
σχολιάζουν (π.χ. σε σχέση µε το γεωγραφικό 
πλάτος στο οποίο βρίσκονται οι περισσότερες). 
Καταγράφουν τις λειτουργίες µιας πόλης και τις 
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει και διακρίνουν 
τις αντίστοιχες διαφοροποιήσεις της δοµής της 
(µοντέλα οργάνωσης πόλεων). 
Καταγράφουν τις πιθανές ανάγκες των 
κατοίκων µιας µεγάλης πόλης και διακρίνουν 
τις αντίστοιχες διαφοροποιήσεις, τις οποίες 
επιβάλλει η πόλη στον περιβάλλοντα χώρο (για 
την κατασκευή δικτύων, την εξειδίκευση 
οικισµών ως κέντρων διακοπών ή κέντρων 
αγροτικής παραγωγής) (Γλώσσα, Μαθηµατικά, 
Τεχνολογία, Πληροφορική, Ιστορία, Οικιακή 
Οικονοµία, Βιολογία) 

 
Σύνολο ωρών 48 

 
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας5  
 
Θέµα: Ποτάµια και άνθρωποι: Εκπόνηση οµαδικών εργασιών οι οποίες θα εξετάζουν συγκεκριµένα παραδείγµατα 

που αποδεικνύουν την εξάρτηση των ανθρώπων από το γλυκό νερό και θα περιγράφουν το είδος των 
δραστηριοτήτων που προσπαθούν να εξασφαλίσουν την επάρκειά του. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: 
∆ιάσταση, Αλληλεπίδραση και Αλληλεξάρτηση, Μεταβολή. Προεκτάσεις: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ιστορία, 
Βιολογία, Γλώσσα. 

 
Θέµα: Τα ηφαίστεια και οι σεισµοί: Οµαδικές εργασίες σχετικές µε τη µελέτη της γεωγραφικής κατανοµής των πιο 

χαρακτηριστικών εξωτερικών εκδηλώσεων της δράσης των γεωλογικών δυνάµεων (καταγραφή και 
χαρτογράφηση της γεωγραφικής κατανοµής, ερµηνεία, επίδραση στους ανθρώπους). Θεµελιώδεις 
διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή, Σύστηµα, Αλληλεπίδραση Προεκτάσεις: Ιστορία, Βιολογία, 
Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 

 
Θέµα: Η πόλη µου: Οργάνωση οµαδικών εργασιών για τη διερεύνηση της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της λειτουργικής 

οργάνωσης και των Υπηρεσιών που προσφέρει ο µικρός ή µεγάλος οικισµός στον οποίο λειτουργεί κάθε σχολείο, 
αλλά και των προβληµάτων που αντιµετωπίζει. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή, 
Σύστηµα, Αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις: Ιστορία, Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Βιολογία.  

                                                           
5 Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ «ενδεικτικές διαθεµατικές 
δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και ανταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη 
στήλη του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ 
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ΤΑΞΗ Β΄ 
 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(∆ιατιθέµενος χρόνος) 
Ενδεικτικές  

∆ραστηριότητες 

Α΄ Ενότητα: Οι χάρτες 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να ορίζουν τη σχετική θέση τόπων ως 
προς συγκεκριµένα στοιχεία του χώρου 
που χρησιµοποιούνται ως σηµεία 
αναφοράς  
Να διατυπώνουν συµπεράσµατα για τις 
πιθανές ιδιότητες ενός τόπου ανάλογα µε 
τη σχετική του θέση ως προς κάποια 
σηµεία αναφοράς (π.χ. την απόστασή 
του από τον Ισηµερινό, τους πόλους, τη 
θάλασσα κτλ.)  
Να διακρίνουν και να περιγράφουν µε 
συγκεκριµένα παραδείγµατα εφαρµογές, 
οι οποίες αποδεικνύουν την πρακτική  
σηµασία της σχετικής θέσης στην 
καθηµερινή ζωή \ 

Γεωγραφική και σχετική 
θέση 
 

(2 ώρες) 

Οι µαθητές: 
Εντοπίζουν τη γεωγραφική θέση ενός τόπου 
σε χάρτη. 
Περιγράφουν τα πιθανά χαρακτηριστικά 
αυτού του τόπου, ανάλογα µε τη σχετική του 
θέση ως προς άλλα στοιχεία  του χώρου 
(ανάγλυφο, υδρογραφικό δίκτυο κτλ.). 
Επιλέγουν χώρο κατοικίας ή εργασίας στον 
οικισµό που ζουν και αιτιολογούν την 
επιλογή τους µε κριτήρια τις ιδιότητες του 
χώρου που επέλεξαν, ανάλογα µε τη σχετική 
του θέση ως προς τα συγκοινωνιακά δίκτυα, 
τα εµπορικά κέντρα κ. λπ. (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Τεχνολογία, Πληροφορική, 
Ιστορία, Οικιακή Οικονοµία, Βιολογία) 

Να διακρίνουν µε τη βοήθεια διάφορων 
ειδών χαρτών τα πιο σηµαντικά φυσικά 
και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά του 
χώρου της Ευρώπης.  
Να σχηµατίζουν και να συνηθίσουν να 
χρησιµοποιούν νοητικούς  χάρτες της 
περιοχής που θα µελετήσουν στα 
επόµενα µαθήµατα (Ευρώπη). 
Να καταγράφουν και να ιεραρχούν την 
ποικιλία των πληροφοριών (τι, πού, πώς, 
γιατί) τις οποίες µπορεί να προσφέρει 
ένας χάρτης.  
 
 

Μελέτη χαρτών της 
Ευρώπης 
 
Αξιοποίηση στην 
καθηµερινή ζωή και στο 
σχεδιασµό µελλοντικών 
ενεργειών 
 

(3 ώρες) 

Παρατηρούν διάφορα είδη χαρτών της 
Ευρώπης και µε τη βοήθειά τους 
χαρακτηρίζουν τα πιο σηµαντικά 
χαρακτηριστικά της ηπείρου (γεωγραφική 
θέση, σχετική θέση ως προς άλλες 
ηπείρους, σχήµα, διαστάσεις κτλ.).   
Συλλέγουν διάφορα είδη χαρτών της 
Ευρώπης από τον τύπο (γεγονότα, 
κατανοµή φαινοµένων), αξιολογούν  τις 
πληροφορίες τους και τους συνδέουν µε το 
γεωµορφολογικό και τον πολιτικό χάρτη της 
ηπείρου). 
Ιεραρχούν τα ερωτήµατα στα οποία είναι 
δυνατό να απαντά ένας χάρτης και τα 
εφαρµόζουν στη µελέτη συγκεκριµένων 
περιοχών. 
Χρησιµοποιούν διάφορους χάρτες µιας 
συγκεκριµένης περιοχής για να καθορίσουν 
το δροµολόγιο ενός φανταστικού ταξιδιού, 
όπως επίσης και την ανάγκη ενός 
µελλοντικού έργου (π.χ. της κατασκευής ενός 
νέου δρόµου) (Γλώσσα, Μαθηµατικά, 
Τεχνολογία, Πληροφορική Οικιακή 
Οικονοµία, Βιολογία). 

Β΄ Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης 

Να ερµηνεύουν το ανάγλυφο της 
Ευρώπης µε τη βοήθεια γεωλογικών 
διαδικασιών του µακρινού παρελθόντος 
(µεταβολή στο χώρο και στο χρόνο) 
Να διηγούνται συνοπτικά τη γεωλογική 
ιστορία της Ελλάδας και να ερµηνεύουν 
το ανάγλυφό της (µεταβολή στο χώρο και 
στο χρόνο) 
Να εντοπίζουν περιοχές της Ευρώπης 
στις οποίες οι γεωλογικές δυνάµεις 
παρουσιάζουν έντονες εξωτερικές 
εκδηλώσεις (αλληλεπίδραση, µεταβολή).  

Η γεωλογική ιστορία της 
Ευρώπης 
 
Σεισµικότητα στον 
Ευρωπαϊκό χώρο 
 
Σεισµικότητα στο χώρο 
της Ελλάδας 
 

(5 ώρες) 

Παρακολουθούν σε χάρτες τη διαδοχική 
διαµόρφωση του εδάφους της Ευρώπης και 
της Ελλάδας. 
∆ιακρίνουν τις τεκτονικές περιοχές της 
ηπείρου. 
Χρησιµοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν 
µε την προηγούµενη δραστηριότητα για να 
ερµηνεύσουν τη µορφολογία διάφορων 
περιοχών του ευρωπαϊκού εδάφους, µε 
βάση την περίοδο κατά την οποία 
σχηµατίστηκαν και τις γεωλογικές διεργασίες 
που ακολούθησαν. 
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Να αναγνωρίζουν τη δυναµική φύση του 
κόσµου που τους περιβάλλει και την 
µεταβολή της µορφής του στο χρόνο. 
Να εντοπίζουν τις περιοχές έντονης 
σεισµικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο και 
να εκτιµούν την επίδραση των σεισµών 
στη ζωή των ανθρώπων. 
Να ερµηνεύουν, όσο τους επιτρέπουν οι 
γνώσεις τους, την έντονη σεισµικότητα 
του χώρου της Ελλάδας. 
 

Παρατηρούν σε κατάλληλο χάρτη τη σχετική 
θέση των λιθοσφαιρικών πλακών στην 
περιοχή της Ευρώπης και µε τη βοήθεια του 
γεωµορφολογικού χάρτη της ηπείρου 
ερµηνεύουν τη θέση των µεγάλων 
ηφαιστείων της (Σαντορίνη, Βεζούβιος, 
Αίτνα, Έκλα). 
Κάνουν το ίδιο για το ηφαιστειακό τόξο του 
Αιγαίου.  
Με τη βοήθεια των προηγούµενων χαρτών 
και ενός χάρτη επικέντρων συµπεραίνουν 
για τις αιτίες της µεγάλης σεισµικότητας στην 
περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα της 
Ελλάδας.  
Συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες 
για τις συνέπειες σηµαντικών ηφαιστειακών 
εκρήξεων και µεγάλων σεισµών στην 
περιοχή της Ελλάδας και των γύρω χωρών 
(Γλώσσα, Μαθηµατικά, Ιστορία, Οικιακή 
Οικονοµία, Βιολογία). 

Να διακρίνουν ορισµένες επιδράσεις των 
φυσιογραφικών περιοχών της Ευρώπης 
στη ζωή και τις δραστηριότητες των 
κατοίκων τους. 
Να αντιστοιχίζουν οικιστικές περιοχές και 
σχέσεις µεταξύ κατοίκων διαφόρων 
περιοχών της Ευρώπης µε το φυσικό 
περιβάλλοντος στο οποίο ζουν 
(διάσταση, αλληλεξάρτηση, µεταβολή στο 
χώρο και στο χρόνο).  
Να κατανοούν, όσο τους επιτρέπουν η 
ηλικία και οι γνώσεις τους, την οµοιότητα 
των βασικών προβληµάτων επιβίωσης, 
τα οποία αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι σε 
κάθε περιοχή του κόσµου (διάσταση, 
αλληλεξάρτηση, µεταβολή στο χώρο και 
στο χρόνο).   

Οι φυσιογραφικές 
περιοχές της Ευρώπης 
 
Η επίδραση των 
φυσιογραφικών περιοχών 
στη ζωή των ανθρώπων 
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν σε χάρτη τις φυσιογραφικές 
περιοχές της Ευρώπης και συµπεραίνουν για 
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που 
παρουσιάζουν για τη ζωή των κατοίκων 
τους. 
Αντιστοιχίζουν τις περιοχές αυτές µε 
σηµερινές ευρωπαϊκές χώρες και 
συµπεραίνουν την οµοιότητα των 
προβληµάτων που πρέπει να 
αντιµετωπίζουν οι κάτοικοί τους (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Τεχνολογία, Πληροφορική, 
Ιστορία, Οικιακή Οικονοµία, Βιολογία). 
 
 

Να αναγνωρίζουν στο χάρτη και να 
ονοµάζουν τις θαλάσσιες µάζες που 
βρέχουν την Ευρώπη.  
Να διακρίνουν τη µεγάλη σηµασία που 
έχουν για τους περισσότερους από τους 
κάτοικους της Ευρώπης οι ακτές και οι 
θαλάσσιες συγκοινωνίες και µεταφορές 
(διάσταση, αλληλεξάρτηση, µεταβολή στο 
χώρο και στο χρόνο).  
Να εντοπίζουν και να περιγράφουν µε 
συγκεκριµένα παραδείγµατα οµοιότητες 
τρόπων ζωής, που επιβάλλει σε 
διαφορετικές περιοχές της ηπείρου η 
γειτονία µε τη θάλασσα (διάσταση, 
αλληλεξάρτηση, µεταβολή στο χώρο και 
στο χρόνο).   

Οι θάλασσες που 
βρέχουν την Ευρώπη 
 
Η σηµασία της θάλασσας 
στη ζωή των Ευρωπαίων 
 

(2 ώρες) 

Παρατηρούν στο χάρτη τις θάλασσες που 
βρέχουν την Ευρώπη και χαρακτηρίζουν τη 
θέση τους. 
∆ιακρίνουν τις αβαθείς θάλασσες που 
βρέχουν την Ευρώπη (Βαλτική, Βόρεια, 
Αδριατική) και ερµηνεύουν το σχηµατισµό 
τους. 
Παρατηρούν στο χάρτη το βαθύ οριζόντιο 
διαµελισµό της Ευρώπης και συµπεραίνουν 
για τη σηµασία που έχουν σε ένα τέτοιο 
χώρο οι θαλάσσιες συγκοινωνίες και 
µεταφορές. 
Συγκεντρώνουν στοιχεία και εξηγούν γιατί 
πολλοί από τους λαούς που ζουν στην Ευ-
ρώπη αναγκάστηκαν να στραφούν στη 
θάλασσα για να επιβιώσουν (Γλώσσα, 
Ιστορία, Οικιακή Οικονοµία). 

Να αναφέρουν κάποια από τα ιδιαίτερα 
φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά 
της Μεσογείου. 
Να συνδέουν τη γεωγραφική θέση της 
Μεσογείου µε την ιστορική και 
πολιτιστική της σηµασία.  
 

Η Μεσόγειος 
Φυσικά χαρακτηριστικά 
της Μεσογείου 
Ανθρωπογενή 
χαρακτηριστικά της 
Μεσογείου 
Ιστορική και πολιτισµική 

Με τη βοήθεια κατάλληλων χαρτών µελετούν 
τα ιδιαίτερα φυσικά και ανθρωπογενή χα-
ρακτηριστικά της Μεσογείου.  
Συγκεντρώνουν στοιχεία για τους 
πολιτισµούς που αναπτύχθηκαν στη 
Μεσόγειο και, όσο τους επιτρέπει η ηλικία 
τους, τους συσχετίζουν µε τη θέση της 
Μεσογείου, µεταξύ τριών ηπείρων και µε τα 
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σηµασία της Μεσογείου 
 

(2 ώρες) 

ευνοϊκά κλιµατικά χαρακτηριστικά της. 
Μελετούν χαρακτηριστικές χώρες της 
Μεσογείου (Γλώσσα, Ιστορία, Οικιακή 
Οικονοµία). 

Να εντοπίζουν τη θέση των µεγάλων 
ευρωπαϊκών οροσειρών και πεδιάδων, 
να τις ονοµάζουν και να τις συσχετίζουν 
µε συγκεκριµένες χώρες. 
Να εκτιµούν και περιγράφουν την 
επίδραση του ανάγλυφου στη ζωή και τις 
δραστηριότητες των Ευρωπαίων. 

Το ανάγλυφο της 
Ευρώπης 
 
Οροσειρές 
Πεδιάδες 
Επίδραση του ανάγλυφου 
στη ζωή των Ευρωπαίων 

(3 ώρες) 

Με τη βοήθεια του γεωµορφολογικού χάρτη 
της Ευρώπης χαρακτηρίζουν τη θέση των 
µεγάλων οροσειρών και πεδιάδων της ηπεί-
ρου. Ορίζουν σε ποια Ευρωπαϊκά κράτη 
βρίσκονται. 
Μελετούν ευρωπαϊκές χώρες µε 
χαρακτηριστικό ορεινό ή πεδινό ανάγλυφο 
(Ελβετία, Αυστρία, Ουγγαρία. Ουκρανία 
κτλ.). Συζητούν σχετικά µε το πώς επηρεάζει 
το ανάγλυφο αυτών των χωρών τη ζωή των 
κατοίκων τους (Γλώσσα, Ιστορία, Οικιακή 
Οικονοµία). 

Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες οι 
οποίοι επηρεάζουν γενικά το κλίµα της 
Ευρώπης. 
Να διακρίνουν τους κλιµατικούς τύπους 
που επικρατούν στην Ευρώπη και να 
περιγράφουν και να ερµηνεύουν τη 
γεωγραφική τους κατανοµή. 
Να συσχετίζουν τους κλιµατικούς τύπους 
µε την επίδρασή τους στη ζωή των 
ανθρώπων. 
 

Το κλίµα της Ευρώπης 
 
Κλιµατικοί τύποι 
Παράγοντες που 
επηρεάζουν το κλίµα της 
Ευρώπης 
 
Επίδραση του κλίµατος 
στη ζωή των Ευρωπαίων 
 

(1 ώρα) 

Με τη βοήθεια κατάλληλου χάρτη εκτιµούν 
την επίδραση της Σαχάρας, του Ατλαντικού 
Ωκεανού και της Ασίας στο κλίµα της 
Ευρώπης και την περιγράφουν.  
∆ιακρίνουν τους κλιµατικούς τύπους που 
επικρατούν στην Ευρώπη και ερµηνεύουν τη 
γεωγραφική κατανοµή τους, αξιοποιώντας 
τις γνώσεις που απέκτησαν µε την 
προηγούµενη δραστηριότητα.  
Κάνουν υποθέσεις για τον τρόπο µε τον 
οποίο πρέπει να επηρεάζει τη ζωή και τις 
δραστηριότητες των ανθρώπων το κλίµα το 
οποίο επικρατεί σε κάθε περιοχή της 
Ευρώπης. Μελετούν ευρωπαϊκές χώρες στις 
οποίες το κλίµα παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο 
στη ζωή των κατοίκων τους (Γλώσσα, 
Ιστορία, Οικιακή Οικονοµία). 

Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες οι 
οποίοι επηρεάζουν γενικά το κλίµα της 
Ελλάδας. 
Να διακρίνουν τις κλιµατικές 
υποπεριοχές της Ελλάδας και να 
περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του (µεταβολή στο χώρο). 
Να περιγράφουν µε ευχέρεια το ελληνικό 
κλίµα και να αντιστοιχίζουν τις ποικιλίες 
του µε αντίστοιχες επιδράσεις του στη 
ζωή των Ελλήνων σε κάθε περιοχή της 
χώρας. 
 

Το κλίµα της Ελλάδας 
 
Κλιµατικές υποπεριοχές 
 
Παράγοντες που 
επηρεάζουν το κλίµα της 
Ελλάδας 
 
Επίδραση του κλίµατος 
στη ζωή των Ελλήνων 
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν το χάρτη της Ελλάδας και 
συµπεραίνουν για τους παράγοντες οι οποίοι 
επηρεάζουν το κλίµα της (γεωγραφική θέση 
της χώρας, µορφή εδάφους, γειτονία 
θαλάσσιων µαζών κτλ.). 
Εντοπίζουν µε τη βοήθεια θεµατικών χαρτών 
τις διαφορετικές κλιµατικές υποπεριοχές της 
Ελλάδας και τις συνδέουν µε 
συγκεκριµένους τόπους. 
∆ιακρίνουν παράγοντες οι οποίοι ευνοούν 
την ποικιλία του κλίµατος σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας. 
Περιγράφουν και αξιολογούν πιθανές 
επιδράσεις του κλίµατος στις δραστηριότητες 
των Ελλήνων στις διάφορες περιοχές της 
χώρας (Γλώσσα, Ιστορία, Οικιακή 
Οικονοµία). 

Να προσδιορίζουν τη  θέση των 
µεγάλων ποταµών και λιµνών της 
Ευρώπης, να τους ονοµάζουν και να 
τους αντιστοιχίζουν µε συγκεκριµένες 
χώρες  
Να συνδέουν το υδρογραφικό δίκτυο της 
ηπείρου µε το ανάγλυφο της. 
Να εκτιµούν και να περιγράφουν το ρόλο 
των ποταµών και των λιµνών στη ζωή 
των κατοίκων της ηπείρου. 
 

Ποτάµια και λίµνες της 
Ευρώπης 
 
Προσδιορισµός 
γεωγραφικής θέσης 
 
Ο ρόλος των ποταµών 
και των λιµνών στη ζωή 
των ευρωπαίων 
 

Με τη βοήθεια του γεωµορφολογικού χάρτη 
της Ευρώπης εντοπίζουν τις πηγές και τις 
εκβολές των µεγαλύτερων ευρωπαϊκών 
ποταµών. 
Περιγράφουν τη ροή αυτών των ποταµών 
και καταγράφουν τις χώρες τις οποίες 
διασχίζουν. 
Εκτιµούν τη σηµασία των πολυεθνικών 
ποταµών της Ευρώπης ως δικτύου 
µεταφορών και συγκοινωνιών. 
Ακολουθούν στο χάρτη τη ροή του ∆ούναβη 
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(2 ώρες) και συµπεραίνουν για τη σηµασία που έχει 
για πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δεν 
βρέχονται από θάλασσα. 
Μελετούν ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων η 
ζωή των κατοίκων επηρεάζεται σε µεγάλο 
βαθµό από το υδρογραφικό τους δίκτυο 
(Γλώσσα, Ιστορία, Οικιακή Οικονοµία). 

Να προσδιορίζουν τη γεωγραφική θέση 
των µεγάλων ποταµών και λιµνών της 
Ελλάδας, να τους ονοµάζουν και να τους 
αντιστοιχίζουν µε συγκεκριµένες 
περιοχές τη. 
Να συνδέουν το υδρογραφικό δίκτυο της 
χώρας  µε το ανάγλυφο της. 
Να εκτιµούν και να περιγράφουν το ρόλο 
των ποταµών και των λιµνών στη ζωή 
των Ελλήνων. 
. 

Ποτάµια και λίµνες της 
Ελλάδας 
 
Προσδιορισµός 
γεωγραφικής θέσης 
 
Ο ρόλος των ποταµών 
και των λιµνών στη ζωή 
των Ελλήνων 
 

(1 ώρα) 
 

Με τη βοήθεια του γεωµορφολογικού χάρτη 
της Ελλάδας εντοπίζουν τις πηγές και τις 
εκβολές των µεγαλύτερων ελληνικών 
ποταµών και προσδιορίζουν και ερµηνεύουν 
τα κύρια χαρακτηριστικά τους (µικρό µήκος, 
ορµητικότητα, εποχιακά µεταβλητή ροή, 
µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων φερτών 
υλών, προσχώσεις στις εκβολές).  
Περιγράφουν τη ροή αυτών των ποταµών 
και καταγράφουν τις περιοχές τις οποίες 
διασχίζουν.         
Περιγράφουν και εκτιµούν τη σηµασία του 
υδρογραφικού δικτύου σε µια χώρα όπως η 
Ελλάδα, η οποία υποφέρει από ανώµαλη 
γεωγραφική και εποχιακή κατανοµή των 
βροχοπτώσεων. (Γλώσσα, Οικ. Οικονοµία) 

Να πληροφορηθούν για τις µορφές 
φυσικής βλάστησης που καλύπτουν την 
Ευρώπη. 
Να συσχετίζουν την κατανοµή των 
φυτών µε άλλους παράγοντες του 
φυσικού περιβάλλοντος. 
Να αναγνωρίζουν την επίδραση του 
ανθρώπου στην κατανοµή των φυτών 
και των ζώων στην Ευρώπη. 
Να αναφέρονται σε θέµατα που 
παρουσιάζουν µεγάλο οικολογικό 
ενδιαφέρον στο χώρο της Ευρώπης και 
της Ελλάδας και να προτείνουν ενέργειες 
που συµβάλλουν στην αειφορία. 

Η φυσική βλάστηση της 
Ευρώπης 
 
Η επίδραση του 
ανθρώπου στη φυσική 
βλάστηση της Ευρώπης 
 
Οικολογικά θέµατα 
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν σε κατάλληλο χάρτη τη 
γεωγραφική κατανοµή της φυσικής 
βλάστησης στην Ευρώπη και τη συσχετίζουν 
µε το ανάγλυφο και τους κλιµατικούς τύπους 
που επικρατούν στις διάφορες περιοχές της.  
Συζητούν και συµπεραίνουν για τις πιθανές 
επιδράσεις των εκατοντάδων εκατοµµυρίων 
Ευρωπαίων στην κατανοµή της φυσικής 
βλάστησης της ηπείρου. (Γλώσσα, Οικ. 
Οικονοµία) 
 

Γ΄ Ενότητα: Οι κάτοικοι της Ευρώπης 

Να ονοµάζουν τα κράτη της Ευρώπης 
και να τα αναγνωρίζουν στο χάρτη. 
Να εντοπίζουν µέσα από συγκεκριµένα 
παραδείγµατα πιθανά προβλήµατα, τα 
οποία µπορεί να δηµιουργεί η 
πολύπλοκη πολιτική κατάτµηση της 
Ευρώπης στις δραστηριότητες των 
κατοίκων της. 
 Να οµαδοποιούν τις ευρωπαϊκές χώρες 
κατά γεωγραφικές ενότητες(βόρεια, 
νότια, κεντρική κτλ.) 
Να αναγνωρίζουν κάποια κοινά 
πολιτισµικά στοιχεία, τα οποία 
χαρακτηρίζουν τους κατοίκους της 
Ευρώπης.  

Η πολιτική διαίρεση της 
Ευρώπης 
 
Τα κράτη της Ευρώπης 
 

(1 ώρα) 
 
 

Συµπληρώνουν σε λευκό χάρτη τα ονόµατα 
των κρατών της Ευρώπης. 
Εξετάζουν τα πιθανά γεωµορφολογικά 
προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργήσει η 
ανάγκη συµφωνίας πολλών ευρωπαϊκών 
κρατών στον προγραµµατισµό έργων µε 
διεθνή χαρακτήρα (π.χ. οδικών ή 
σιδηροδροµικών δικτύων). (Γλώσσα, Οικ. 
Οικονοµία, Μαθηµατικά) 
Με τη βοήθεια χάρτη της Ευρώπης 
οµαδοποιούν τις χώρες της, µε βάση 
κριτήρια που ορίζει ο δάσκαλος και 
διακρίνουν τις δυσκολίες αυτού του 
εγχειρήµατος, που οφείλονται στη µορφή της 
ηπείρου. 
Συζητούν στην τάξη και προσεγγίζουν, όσο 
τους επιτρέπουν η ηλικία και οι γνώσεις τους, 
τα κοινά πολιτισµικά στοιχεία των 
Ευρωπαίων. Και προσπαθούν να τα 
ερµηνεύσουν. (Ιστορία, Γλώσσα) 

Να συσχετίζουν την έννοια των 
περιφερειών της Ελλάδας µε 
συγκεκριµένα κριτήρια καθορισµού 

∆ιοικητική διαίρεση της 
Ελλάδας 

Με τη βοήθεια του γεωµορφολογικού χάρτη 
της Ελλάδας διακρίνουν τις διοικητικές 
περιφέρειες της χώρας και εκτιµούν τα 
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(φυσικά, πολιτικά, οικονοµικά κτλ.). 
Να ανακαλούν γνώσεις από 
προηγούµενες τάξεις σχετικά µε την 
ιεραρχία µεταξύ των διαφόρων βαθµίδων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και να 
αναζητούν τη σχέση τους µε την κεντρική 
διοίκηση του κράτους. 
Να οµαδοποιούν τους νοµούς της 
Ελλάδας µε διάφορα κριτήρια.  

 
Περιφέρειες, νοµοί, 
Ο.Τ.Α. 
 

(1 ώρα) 

κριτήρια µε τα οποία πρέπει να 
καθορίστηκαν. Συµπεραίνουν για την 
ευρύτερη έννοια της περιφέρειας. 
Με τη βοήθεια κατάλληλων πινάκων 
ταξινοµούν τις διοικητικές περιφέρειες µε 
διάφορα κριτήρια (έκταση, πληθυσµό, 
πληθυσµιακή πυκνότητα κτλ.).  
Με τη βοήθεια κατάλληλου πίνακα και χάρτη 
οµαδοποιούν τους νοµούς της Ελλάδας µε 
διάφορα κριτήρια (έκταση, πληθυσµό, 
πληθυσµιακή πυκνότητα, κεντρική ή ακριτική 
θέση, ηπειρωτικοί ή νησιωτικοί κτλ.). 

Να παρατηρήσουν και να σχολιάσουν 
την εξέλιξη του πληθυσµού της 
Ευρώπης στο χρόνο. 
Να ερµηνεύουν την κατανοµή των 
κατοίκων της ηπείρου στο χώρο. 
Να διακρίνουν ορισµένα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του πληθυσµού της 
Ευρώπης. 
 

Ο πληθυσµός της 
Ευρώπης 
 
Εξέλιξη στο χρόνο, 
κατανοµή στο χώρο, 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
 

(2 ώρες) 

Με τη βοήθεια κατάλληλου πίνακα 
παρατηρούν την εξέλιξη του πληθυσµού της 
Ευρώπης στο χρόνο, συγκρίνουν τους 
ρυθµούς αύξησης κατά περίοδο και, όσο 
είναι δυνατό, τους ερµηνεύουν (Ιστορία, 
Γλώσσα). 
Παρατηρούν σε χάρτη τη γεωγραφική 
κατανοµή των Ευρωπαίων στο χώρο και, 
όσο τους επιτρέπει η ηλικία τους, την 
ερµηνεύουν (για παράδειγµα, σε σχέση µε το 
ανάγλυφο και µε την κατανοµή της 
βιοµηχανίας, την οποία δείχνουν χάρτες 
επόµενων µαθηµάτων).  
∆ιακρίνουν και σχολιάζουν ορισµένα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσµού της 
Ευρώπης (σύνθεση κατά ηλικίες, 
αστικοποίηση κτλ.) (Ιστορία, Γλώσσα, Οικ.  
Οικονοµία). 

Να διακρίνουν παράγοντες οι οποίοι 
επηρέασαν την εξέλιξη του πληθυσµού 
της Ελλάδας στο χρόνο. 
Να ερµηνεύουν την κατανοµή των 
κατοίκων της Ελλάδας στο χώρο. 
Να αναγνωρίζουν ορισµένες από τις 
αιτίες και τα πιθανά αποτελέσµατα του 
δηµογραφικού προβλήµατος το οποίο 
αντιµετωπίζει η Ελλάδα. 
. 

Ο πληθυσµός της 
Ελλάδας 
 
Εξέλιξη στο χρόνο 
Κατανοµή στο χώρο 
∆ηµογραφικό πρόβληµα 
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν την αριθµητική εξέλιξη του 
πληθυσµού της νεότερης Ελλάδας και την 
ερµηνεύουν χρησιµοποιώντας ιστορικά και 
κοινωνικά κριτήρια (εξέλιξη της έκτασης της 
χώρας, πολεµικές και µεταναστευτικές 
περίοδοι κτλ). 
Παρατηρούν τη γεωγραφική κατανοµή του 
πληθυσµού της Ελλάδας στο χώρο και την 
ερµηνεύουν (για παράδειγµα, σε σχέση µε το 
ανάγλυφο της χώρας και µε την 
αστικοποίηση).  
Με τη βοήθεια πινάκων, παρατηρούν τη 
µεταβολή της σύνθεσης, κατά ηλικίες, του 
πληθυσµού της Ελλάδας σε διάφορες 
περιόδους και την αιτιολογούν. 
Εντοπίζουν ορισµένα από τα προβλήµατα, τα 
οποία είναι πιθανό να προκαλέσει η 
προοδευτική γήρανση του πληθυσµού της 
Ελλάδας (Ιστορία, Γλώσσα, Οικ.. Οικονοµία) 

Να διακρίνουν ορισµένες από τις 
πολιτισµικές διαφορές των κατοίκων της 
Ευρώπης (γλώσσα, θρησκεία). 
Να αποδέχονται τις διαφορές και να 
αναγνωρίζουν ότι αποτελούν σηµαντικό 
πλούτο της ηπείρου που πρέπει να 
διατηρηθεί. 
 

Πολιτισµικές διαφορές 
στην Ευρώπη 
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν σε κατάλληλους θεµατικούς 
χάρτες τη γεωγραφική κατανοµή γλωσσών 
και θρησκειών στην Ευρώπη και τη 
σχολιάζουν. 
Συζητούν για την ανάγκη αµοιβαίου 
σεβασµού των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων 
κάθε λαού σε ένα περιορισµένο γεωγραφικά 
και πυκνοκατοικηµένο χώρο όπως η 
Ευρώπη. (Ιστορία, Γλώσσα, Οικ. Οικονοµία) 

Να διακρίνουν τη γεωγραφική κατανοµή 
των µεγάλων αστικών κέντρων στην 
Ευρώπη και να εντοπίζουν µε σχετική 
ευχέρεια τη θέση των πιο σηµαντικών. 

Οι µεγάλες πόλεις της 
Ευρώπης 
 

Παρατηρούν τις γεωγραφικές θέσεις των 
µεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων (άνω του 
1.000.000 κατοίκων) και των πρωτευουσών 
των χωρών και τις αιτιολογούν σύµφωνα µε 
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ευχέρεια τη θέση των πιο σηµαντικών. 
Να αναγνωρίζουν ορισµένους από τους 
γεωγραφικούς, οικονοµικούς και 
ιστορικούς παράγοντες, οι οποίοι 
επηρέασαν τη γεωγραφική θέση των 
µεγάλων πόλεων της ηπείρου (σύστηµα, 
αλληλεπίδραση, διάσταση, µεταβολή). 
Να ερµηνεύουν, όσο τους επιτρέπει η 
ηλικία τους, το σηµαντικό ρόλο, τον 
οποίο παίζουν οι µεγάλες πόλεις στην 
οικονοµική ζωή της Ευρώπης (σύστηµα, 
αλληλεπίδραση, διάσταση, µεταβολή).  

Ο ρόλος των µεγάλων 
Ευρωπαϊκών πόλεων 
 

(1 ώρα) 

κριτήρια τα οποία εξέτασαν στην 
προηγούµενη τάξη (Ιστορία, Μαθηµατικά, 
Γλώσσα, Οικ. Οικονοµία.) 
Σχεδιάζουν το περίγραµµα της Ευρώπης και 
τοποθετούν τις µεγαλύτερες πόλεις της 
ηπείρου (π.χ. όσες έχουν πάνω από 
3.000.000 κατοίκους). 
Παρατηρούν την τυπική δοµή µιας 
σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης και 
συµπεραίνουν για τη σηµασία της ως 
οικονοµικού, διοικητικού και πνευµατικού 
κέντρου µιας ευρύτερης περιοχής (Ιστορία, 
Γλώσσα, Οικ. Οικονοµία) 

Να διακρίνουν τη γεωγραφική κατανοµή 
των µεγάλων αστικών κέντρων στην 
Ελλάδα και να εντοπίζουν µε σχετική 
ευχέρεια τη θέση των πιο σηµαντικών. 
Να αναγνωρίζουν ορισµένους από τους 
γεωγραφικούς, οικονοµικούς και 
ιστορικούς παράγοντες, οι οποίοι 
επηρέασαν τη γεωγραφική θέση των 
µεγάλων πόλεων της χώρας. 
Να κατανοούν, όσο τους επιτρέπει η 
ηλικία τους  το σηµαντικό ρόλο τον οποίο 
παίζουν οι µεγάλες πόλεις στην 
οικονοµική ζωή της Ελλάδας. 

Οι µεγάλες πόλεις της 
Ελλάδας 
 
Ο ρόλος των µεγάλων 
Ελληνικών πόλεων 
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν τις θέσεις των µεγάλων πόλεων 
της Ελλάδας (άνω των 30.000 κατοίκων) και 
των πρωτευουσών των νοµών και τη 
συσχετίζουν µε ορισµένους γεωγραφικούς 
παράγοντες (κοντά στη θάλασσα, στις όχθες 
ποταµών, σε οχυρές θέσεις κτλ.) (Ιστορία, 
Γλώσσα, Οικ.. Οικονοµία)  
Σχεδιάζουν το περίγραµµα της Ελλάδας και 
τοποθετούν τις µεγαλύτερες ελληνικές 
πόλεις. 
Παρατηρούν την τυπική δοµή µιας 
σύγχρονης ελληνικής πόλης και ερµηνεύουν 
τη σηµασία της ως οικονοµικού, διοικητικού 
και πνευµατικού κέντρου µιας ευρύτερης 
περιοχής (Ιστορία, Γλώσσα, Οικ. Οικονοµία) 

Να αναγνωρίζουν µε σχετική ευχέρεια 
στο χάρτη τα κράτη τα οποία αποτελούν 
τις Βαλκανικές χώρες και να ορίζουν τη 
σχετική θέση τους. 
Να συγκρίνουν χαρακτηριστικά στοιχεία 
των βαλκανικών χωρών (έκταση, 
πληθυσµό, πληθυσµιακή πυκνότητα, 
µορφή εδάφους) και να διαπιστώσουν 
οµοιότητες και διαφορές µεταξύ τους. 
 

Οι βαλκανικές χώρες 
 
Σχετική θέση των 
Βαλκανικών χωρών 
 
Κοινά στοιχεία και 
διαφορές των 
Βαλκανικών χωρών 

(3 ώρες) 

Μελετούν το γεωµορφολογικό και τον 
πολιτικό χάρτη των Βαλκανίων και 
καταγράφουν τις χώρες που ανήκουν στη 
χερσόνησο. 
Χαρακτηρίζουν τη σχέση των βαλκανικών 
χωρών µεταξύ τους και περιγράφουν τη 
θέση όσων έχουν σύνορα µε την Ελλάδα. 
Μαθαίνουν τις πρωτεύουσες των 
βαλκανικών χωρών και µε τη βοήθεια πίνακα 
συγκρίνουν τον πληθυσµό τους. 
Εξετάζουν χαρακτηριστικές βαλκανικές 
χώρες οι οποίες συνορεύουν µε την Ελλάδα. 

∆΄ Ενότητα: Οι οικονοµικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων 

Να διακρίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά 
της αγροτικής παραγωγής σε διάφορες 
περιοχές της Ευρώπης και στην Ελλάδα 
(προϊόντα, ποσοστό απασχόλησης των 
κατοίκων) και να τα συγκρίνουν µεταξύ 
τους. 
Να συσχετίζουν τα αγροτικά προϊόντα µε 
τους παράγοντες του φυσικού 
περιβάλλοντος σε συγκεκριµένο χώρο. 
Να αναγνωρίζουν τη σηµασία της 
αγροτικής παραγωγής για τη ζωή των 
Ευρωπαίων και των Ελλήνων ειδικότερα. 

Η αγροτική παραγωγή 
στην Ευρώπη και στην 
Ελλάδα. 
 
Παράγοντες που την 
επηρεάζουν 
 
Γεωγραφική κατανοµή 
Χαρακτηριστικά 
 

(4 ώρες) 
 

Εξετάζουν τους φυσικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την 
αγροτική παραγωγή. 
Συσχετίζουν την αγροτική παραγωγή 
διάφορων περιοχών της Ευρώπης και της 
Ελλάδας µε τους παράγοντες τους οποίους 
εξέτασαν στην προηγούµενη δραστηριότητα. 
Εξετάζουν ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές 
της Ελλάδας στις οποίες η αγροτική 
παραγωγή επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις 
δραστηριότητες των κατοίκων τους (Ιστορία, 
Γλώσσα, Οι. Οικονοµία). 

Να διακρίνουν τη γεωγραφική κατανοµή 
της βιοµηχανίας στην Ευρώπη και στην 
Ελλάδα και να προσδιορίζουν, όσο τους 
επιτρέπει η ηλικία τους, τους παράγοντες 
που επηρεάζουν τις διαφοροποιήσεις 
της.

Η βιοµηχανική παραγωγή 
στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα 
 
Παράγοντες που την 

Εξετάζουν τους φυσικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη 
βιοµηχανική παραγωγή (γεωγραφική 
κατανοµή πρώτων υλών, πηγές ενέργειας, 
εργατικό δυναµικό κτλ.) 
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της. 
Να εκτιµούν και να περιγράφουν τη 
σηµασία της βιοµηχανικής παραγωγής 
γενικά στη ζωή και ειδικότερα στις 
οικονοµικές δραστηριότητες των 
Ευρωπαίων. 

επηρεάζουν 
 
Γεωγραφική κατανοµή 
Χαρακτηριστικά 
 

(4 ώρες) 

Συσχετίζουν την βιοµηχανική παραγωγή 
διαφόρων περιοχών της Ευρώπης και της 
Ελλάδας σε σχέση µε τους παράγοντες τους 
οποίους εξέτασαν στην προηγούµενη 
δραστηριότητα. 
Εξετάζουν ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η 
βιοµηχανική παραγωγή επηρεάζει σε µεγάλο 
βαθµό τις δραστηριότητες των κατοίκων 
τους. (Ιστορία, Γλώσσα, Οικ.. Οικονοµία) 

Να διακρίνουν την ποικιλία των 
δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα 
στο χώρο της Ευρώπης και να 
περιγράφουν τη σηµασία τους µε 
συγκεκριµένα παραδείγµατα. 

Οι υπηρεσίες στην 
Ευρώπη και στην Ελλάδα. 
 
Ποικιλία, αναγκαιότητα, 
σηµασία για την 
απασχόληση 
 

(4 ώρες) 
 

Συσχετίζουν την αγροτική και τη βιοµηχανική 
παραγωγή µε ορισµένες υπηρεσίες και 
διαπιστώνουν την αλληλεξάρτηση που 
υπάρχει µεταξύ τους. 
Καταγράφουν είδη υπηρεσιών οι οποίες είναι 
αναγκαίες για να διατηρηθεί ο σηµερινός 
τρόπος ζωής και συµπεραίνουν για τη 
σηµασία τους. 
Μελετούν τη γεωγραφική κατανοµή των 
οδικών και σιδηροδροµικών δικτύων στο 
χώρο της Ευρώπης και της Ελλάδας. 
Κάνουν φανταστικά ταξίδια από το ένα 
σηµείο της Ευρώπης και της Ελλάδας στο 
άλλο χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα 
µεταφοράς (και πλοιάρια για µετακίνηση 
µέσω διωρύγων και ποταµών). 
Εξετάζουν την τουριστική κίνηση στην 
Ευρώπη, όπως επίσης στη Μεσόγειο και 
στην Ελλάδα (Ιστορία, Γλώσσα, Οι. 
Οικονοµία, Τεχνολογία, Πληροφορική) 

Να αναγνωρίζουν ορισµένους από τους 
λόγους οι οποίοι οδήγησαν στη 
δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Να εκτιµούν τη θέση και τις προοπτικές 
της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ενωµένης 
Ευρώπης. 
Να κατανοούν τη σηµασία της αποδοχής 
και σεβασµού της πολιτισµικής 
διαφορετικότητας στα πλαίσια µιας 
ενωµένης Ευρώπης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Κράτη που την 
αποτελούν 
 
Τρόπος οργάνωσης και 
σηµασία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
 

(2 ώρες) 

Με τη βοήθεια κατάλληλων κειµένων  
εξετάζουν τους ιστορικούς και οικονοµικούς 
λόγους οι οποίοι οδήγησαν στη δηµιουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πληροφορούνται για τα όργανα τα οποία 
ελέγχουν και διοικούν την Ε.Ε. 
Συγκρίνουν χαρακτηριστικά στοιχεία που 
αφορούν την Ελλάδα µε αντίστοιχα της Ε.Ε. 
και συµπεραίνουν για τη σηµασία που έχει 
για τη χώρα µας η παρουσία της σε µια 
ενωµένη Ευρώπη (Ιστορία, Γλώσσα, Οι. 
Οικονοµία, Τεχνολογία, Πληροφορική) 
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Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 
 
Θέµα: Μεσόγειος και µεσογειακοί πολιτισµοί: Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε γεωγραφικό και ιστορικό χαρακτήρα 

σχετικά µε την ανάπτυξη διάφορων πολιτισµών στον ευρύτερο µεσογειακό χώρο. Θεµελιώδεις διαθεµατικές 
έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή, Αλληλεπίδραση, Αλληλεξάρτηση. Προεκτάσεις: Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή. 

 
Θέµα: Οι πόλεις της Ευρώπης: Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε γεωγραφικό και ιστορικό χαρακτήρα σχετικά µε τις 

µεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: 
∆ιάσταση, Μεταβολή, Σύστηµα, Αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις: Ιστορία, Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Μαθηµατικά, Αισθητική αγωγή. 

 
Θέµα: Οι ακτές του τόπου µου: Οργάνωση οµαδικών εργασιών για τη µελέτη τη σηµασία των ακτών στη ζωή των 

κατοίκων µιας περιοχής της Ελλάδας από οικολογική, οικονοµική και κοινωνική άποψη (χαρτογράφηση, 
καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων, προτάσεις). Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή, 
Σύστηµα, Αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις: Ιστορία, Βιολογία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.  

 
3. ∆ιδακτική µεθοδολογία 
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Ο έντονος ρυθµός συσσώρευσης των αλλαγών, τις οποίες υφίσταται η επιφάνεια της Γης υπό την αλληλεπίδραση 
των φυσικών παραγόντων και  των δραστηριοτήτων των ανθρώπων, δεν επιτρέπει στη γεωγραφική εκπαίδευση να έχει  
γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα. Η αποµνηµόνευση ορισµένων βασικών γεωγραφικών γνώσεων είναι αναγκαία, αυτό όµως 
που κυρίως πρέπει να εξασφαλίζει η διδασκαλία του µαθήµατος είναι η κατάλληλη προσέγγιση και αξιοποίηση της 
πληροφορίας, ώστε ο µαθητής να ερµηνεύει φαινόµενα ή διαδικασίες µε γεωγραφικό περιεχόµενο και να προτείνει 
λύσεις σε συγκεκριµένα προβλήµατα. Εποµένως το ενδιαφέρον της διδασκαλίας θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως στην 
απόκτηση µιας όσο το δυνατόν  ολιστικής εικόνας του σύγχρονου κόσµου και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που 
επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή επεξεργασία και αξιοποίηση  πληροφοριών µε γεωγραφικό περιεχόµενο. Σηµαντικό 
πλεονέκτηµα στην προσπάθεια αυτή αποτελεί το γεγονός ότι, από τη φύση της, η Γεωγραφία σχετίζεται µε όλους 
σχεδόν τους τοµείς µελέτης του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος, µε συνέπεια να προσφέρει πολλές ευκαιρίες 
αξιοποίησης των εµπειριών του µαθητή και διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης. 

Κατά το σχεδιασµό της διδακτικής µεθοδολογίας που θα ακολουθήσει, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λάβει σοβαρά 
υπόψη του ότι: 

α) Η σύγχρονη σχολική Γεωγραφία έχει ξεφύγει από τον καθαρά περιγραφικό ρόλο που είχε στο παρελθόν, ρόλο 
που οδηγούσε τους µαθητές στην απλή µηχανική αποµνηµόνευση ονοµάτων και αριθµητικών και άλλων στοιχείων για 
τις εκατοντάδες χώρες του κόσµου (έκταση, πληθυσµός, σύνορα, πόλεις, προϊόντα κτλ.). Με τη µορφή αυτή τους 
απωθούσε και ταυτόχρονα αποτύγχανε να τους προσφέρει  γνώσεις µε διάρκεια και αξία στο χρόνο, αφού η µορφή του 
κόσµου αλλάζει ραγδαία. Σήµερα, η γεωγραφική εκπαίδευση επιχειρεί να προσφέρει στο µαθητή και αυριανό πολίτη 
κριτήρια µε τα οποία θα µπορεί να επεξεργάζεται τα γεωγραφικά δεδοµένα, να προσεγγίζει κριτικά τις σχέσεις που 
αναπτύσσονται µεταξύ του ανθρώπου και του χώρου, να παίρνει αποφάσεις και να δίνει λύσεις σε συγκεκριµένα 
προβλήµατα.  

β) Το κέντρο βάρους της γεωγραφικής εκπαίδευσης στις δύο τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου εστιάζεται 
κυρίως στην απόκτηση κατάλληλων νοητικών χαρτών της µορφής του κόσµου και στην κατανόηση περιορισµένων σε 
αριθµό και έκταση στοιχείων, που αφορούν τις σχέσεις µεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι η διδακτική 
µεθοδολογία στο σχολείο αυτό είναι  προσανατολισµένη κυρίως προς την κατεύθυνση της απάντησης στα ερωτήµατα 
«πού» συµβαίνει κάποιο φυσικό φαινόµενο ή διαδικασία και «τι» είναι αυτό που συµβαίνει, όπως επίσης και στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών µε την καταγραφή και απεικόνιση γεωγραφικών δεδοµένων (πίνακες, διαγράµµατα, 
αποκωδικοποίηση χαρτών κτλ.). Στο Γυµνάσιο, η µεγαλύτερη ηλικία των µαθητών και η προοδευτική ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους επιτρέπει µια περαιτέρω επέκταση του µαθήµατος σε τοµείς που έχουν σχέση: 
 Με απαντήσεις στα ερωτήµατα «πώς», «γιατί» και «πώς αλλιώς», δηλαδή µε επεξεργασία, αιτιολόγηση και 

ερµηνεία των γεωγραφικών φαινοµένων. Για να γίνει αυτό δυνατό, οι µαθητές θα πρέπει πρώτα να αποκτήσουν 
γνώση των κριτηρίων µε τα οποία θα εργαστούν, στη συνέχεια να προχωρήσουν στην ερµηνεία του σχετικού 
φαινόµενου και τέλος να εξετάσουν τις πιθανές συνέπειες µιας απόκλισης απ` αυτό που κανονικά συµβαίνει.  
Παράδειγµα: µετά την παρατήρηση της γεωγραφικής κατανοµής των ποταµών,  των λιµνών και του πληθυσµού, 
δηλαδή µετά την απόκτηση του βασικού υποστρώµατος γνώσεων σχετικά µε το «πού» και το «τι», οι µαθητές θα 
πρέπει να συνδυάσουν τα γεωγραφικά δεδοµένα και να εξετάσουν: 
- Πώς επηρεάζει το γλυκό νερό τις δραστηριότητες των ανθρώπων (κριτήριο ερµηνείας του φαινοµένου) 
- Γιατί οι µεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων παρατηρούνται συνήθως δίπλα σε λίµνες και ποτάµια (ερµηνεία µιας 
χαρακτηριστικής εκδήλωσης του φαινοµένου) και  
- Ποια προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι σε περίπτωση µακροχρόνιας ανοµβρίας ή κακής χρήσης και 
εξάντλησης των αποθεµάτων του γλυκού νερού και σε ποιες περιοχές ή χώρες του κόσµου υπάρχει αυτός ο 
κίνδυνος (συνέπειες της απόκλισης, οικολογική διάσταση).  

 Με την εξοικείωση µε απλές µεθόδους επεξεργασίας των γεωγραφικών δεδοµένων.  Παράδειγµα: µετά τη διάκριση 
των διαφόρων ειδών χαρτών που υπάρχουν (γενικοί, ειδικοί), οι µαθητές θα πρέπει να εξετάσουν το είδος και τη 
διαβάθµιση των πληροφοριών που παρέχουν οι χάρτες (πού, τι, πώς, γιατί) και να αποκτήσουν κριτήρια 
συνδυασµού και αξιοποίησης των κατάλληλων χαρτών ανάλογα µε το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν. 
γ) Οι µαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Γυµνασίου εξακολουθούν να είναι µικρής ηλικίας και δεν πρέπει να 

εµπλακούν σε υπερβολικά θεωρητικές προσεγγίσεις.  Εποµένως, ο καθηγητής της Γεωλογίας - Γεωγραφίας θα πρέπει: 
 Να γνωρίζει άριστα τι γνωρίζουν και τι µπορούν να κάνουν οι µαθητές του. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει 

µελετήσει συστηµατικά τους στόχους, τα περιεχόµενα και τις κατευθύνσεις της γεωγραφικής εκπαίδευσης στο 
∆ηµοτικό σχολείο, όπως περιγράφονται στο ∆.Ε.Π.Π.Σ., ώστε να γνωρίζει πώς ακριβώς τα παραπάνω θα πρέπει 
να προσεγγισθούν στο Γυµνάσιο. 

 Να προσεγγίζει το θέµα του µε συγκεκριµένα παραδείγµατα. Ενδεικτικά, η µελέτη του υδρογραφικού δικτύου της 
Ευρώπης διευκολύνεται, αν, στην αρχή του µαθήµατος, ο καθηγητής ζητήσει από τους µαθητές να χωριστούν σε 
οµάδες, να καταγράψουν στην τάξη τα ποτάµια της ηπείρου και να σηµειώσουν τους ορεινούς όγκους από τους 
οποίους πηγάζουν, τις χώρες που διασχίζουν και τις θάλασσες στις οποίες εκβάλλουν. Με την εργασία αυτή 
αποφεύγεται η αποµνηµόνευση πλήθους πληροφοριών, οι οποίες είναι βέβαιο πως θα ξεχαστούν σύντοµα µετά 
τις εξετάσεις. 

 Να αξιοποιεί στο µέγιστο το εποπτικό υλικό του διδακτικού βιβλίου (χάρτες, πίνακες, φωτογραφίες, ένθετα κείµενα) 
µε κατάλληλα σχόλια και δραστηριότητες. Το ζήτηµα αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία, γιατί το διδακτικό βιβλίο είναι 
για το µαθητή το βασικό εργαλείο µελέτης του µαθήµατος. Εποµένως η ουσιαστική µελέτη του θα διευκολυνθεί 
σηµαντικά αν κάθε σελίδα του βιβλίου συνδέεται µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις, δραστηριότητες και σχόλια στην 
τάξη. 

 Να αξιοποιεί στο µέγιστο τους χάρτες τοίχου που έχει στη διάθεσή του. Οι χάρτες τοίχου και τα ταξίδια ή ο 
εντοπισµός τόπων πάνω σε αυτούς βοηθούν στη δηµιουργία και αξιοποίηση νοητικών χαρτών του κόσµου από 
µέρους των µαθητών. Συνεπώς, η αποµνηµόνευση γεωγραφικών πληροφοριών χωρίς διεξοδική µελέτη του 
αντίστοιχου χάρτη κυριολεκτικά δεν έχει νόηµα. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η αξιοποίηση των χαρτών 
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προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες και σε άλλα µαθήµατα και κυρίως στην Ιστορία, γιατί επιτρέπει στους µαθητές να 
συνδέουν τα ιστορικά γεγονότα µε τα χαρακτηριστικά του χώρου στον οποίο συµβαίνουν. 

 Να αξιοποιεί, όσο µπορεί, περισσότερο το πρόσθετο εποπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή του (υδρόγειος, 
βιντεοταινίες, διαφάνειες). Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η απλή παρατήρηση µιας 
διαφάνειας ή η παρακολούθηση µιας βιντεοταινίας δεν αποτελεί υποχρεωτικά συµβολή στην ενεργητική 
προσέγγιση της γνώσης. Αν το περιεχόµενό της δε συνδέεται άµεσα µε τους διδακτικούς στόχους του 
συγκεκριµένου µαθήµατος, υπάρχει φόβος να αντικαθιστά τον κλασικό βερµπαλισµό της προφορικής διδασκαλίας 
µε την παθητική παρατήρηση της εικόνας. 

 Να χρησιµοποιεί, όσο µπορεί καλύτερα, τις δυνατότητες που παρέχουν απλές, αλλά ουσιαστικές δραστηριότητες, 
όπως ο σχεδιασµός χαρτών και η συγκέντρωση στοιχείων για κάποιο συγκεκριµένο θέµα από τους µαθητές µε 
σκοπό την παρουσίαση µιας ατοµικής ή οµαδικής εργασίας. Και στο σηµείο αυτό, όµως, υπάρχουν περιορισµοί, 
γιατί θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη η υπεραπασχόληση των σηµερινών µαθητών µε πλήθος µαθηµάτων, 
όπως επίσης και τα προβλήµατα που δηµιουργεί η µικρή ηλικία τους στις δυνατότητες συνεργασίας και 
µετακίνησης εκτός σχολείου.  

 Να καταφεύγει συχνά σε συγκρίσεις στοιχείων µε την κατασκευή γραφηµάτων, πινάκων κτλ. Η δραστηριότητα 
αυτή είναι αναγκαία, γιατί οι απλοί αριθµοί δε σηµαίνουν πολλά πράγµατα για µαθητές 12 – 14 ετών. Μάλιστα, όσο 
αυξάνονται οι διαστάσεις ενός µεγέθους (µήκος, έκταση, όγκος), τόσο αυξάνονται και οι δυσκολίες 
συνειδητοποίησης του µέτρου του. Για παράδειγµα, πολλοί µαθητές δε διακρίνουν αµέσως ότι µόνη της η Ρωσία 
είναι περίπου τριπλάσια από την υπόλοιπη Ευρώπη και, πολύ περισσότερο, δυσκολεύονται να καταλάβουν γιατί ο 
πλανήτης ∆ίας είναι 1.300 φορές µεγαλύτερος από τη Γη, ενώ η ακτίνα του είναι µόνον έντεκα φορές µεγαλύτερη 
από τη γήινη. 

 Να προετοιµάζει µε προσοχή το επόµενο µάθηµα επιλέγοντας τις δραστηριότητες και το εποπτικό υλικό που 
εξυπηρετεί τους διδακτικούς στόχους της ενότητας και το επίπεδο των µαθητών του. 
 
4. Αξιολόγηση  

 
Η αξιολόγηση αποτελεί ταυτόχρονα τρόπο ελέγχου της προόδου που είχαν οι µαθητές στο συγκεκριµένο τοµέα 

γνώσης, αλλά και τρόπο ελέγχου της επίτευξης των διδακτικών στόχων του µαθήµατος. Σε ευρύτερο πλαίσιο, όµως, η 
διαδικασία της αξιολόγησης µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικά συµπεράσµατα όπως είναι η ανάγκη βελτίωσης του ίδιου 
του Προγράµµατος Σπουδών και ο καθορισµός των  επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια, η 
διαδικασία αυτή κινείται προς αρκετές αλληλεξαρτώµενες κατευθύνσεις, γι` αυτό και έχει ιδιαίτερη σηµασία τόσο για το 
µαθητή όσο και για το διδάσκοντα.    

Η αξιολογική διαδικασία που εφαρµόζει ο εκπαιδευτικός µέσα στην τάξη µπορεί να είναι ∆ιαγνωστική, 
∆ιαµορφωτική, Τελική. 

Με τη ∆ιαγνωστική αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός µπορεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή στην αρχή της 
διδασκαλίας µιας ενότητας, µέσω κατάλληλων προφορικών ή γραπτών ερωτήσεων και διαλόγου, που αναπτύσσει µέσα 
στην τάξη, να διαπιστώσει: 
- Το επίπεδο των γνώσεων που έχουν κατακτήσει οι µαθητές του από τα προηγούµενα χρόνια σπουδών ή τις ενότητες 
που έχουν διδαχτεί στη διάρκεια της ίδιας σχολικής χρονιάς. 
- Τις έννοιες τις οποίες οι µαθητές τείνουν να παρανοούν. 
- Τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις ή τις δεξιότητες των µαθητών του. 
- Τις πιθανές ιδιαίτερες διδακτικές ανάγκες, που έχει το σύνολο των µαθητών του ως τάξη ή καθένας από αυτούς 
ατοµικά. 

Αυτή η µορφή αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στη διδασκαλία της Γεωγραφίας για δύο κυρίως λόγους. 
α. Οι µαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Γυµνασίου είναι µικρής ηλικίας, αλλά οι διδακτικοί στόχοι που πρέπει να 

καλυφθούν στο ∆ηµοτικό σχολείο διαφέρουν αισθητά ως προς το γενικό πνεύµα από τους στόχους που πρέπει να 
καλυφθούν στο Γυµνάσιο (µεταφορά από τις ερωτήσεις «τι» και «πού» στις ερωτήσεις «πώς» και «γιατί»). 
Εποµένως ο καθηγητής (ιδιαίτερα της Α΄ τάξης του Γυµνασίου) πρέπει να γνωρίζει το γνωστικό υπόβαθρο και τις 
δυνατότητες των µαθητών του, ώστε να προσαρµόσει κατάλληλα τη διδασκαλία του. 

β. Η αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας της Γεωγραφίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους νοητικούς χάρτες της 
υπό µελέτη περιοχής, τους οποίους έχουν ήδη δηµιουργήσει και χρησιµοποιούν οι µαθητές. Η διαγνωστική 
αξιολόγηση θα επιτρέψει στον εκπαιδευτικό να εστιάσει την προσοχή του σε σηµεία τα οποία παρουσιάζουν 
ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Παράδειγµα: Η κατανόηση του είδους και της γεωγραφικής κατανοµής των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σ` ένα 
συγκεκριµένο χώρο εξαρτάται από την ποιότητα του αντίστοιχου γνωστικού (νοητικού) χάρτη που έχουν σχηµατίσει οι 
µαθητές γι` αυτό το χώρο. Το έργο του εκπαιδευτικού θα διευκολυνθεί, αν στο πλαίσιο της διαγνωστικής αξιολόγησης, 
τους ζητήσει να τοποθετήσουν συγκεκριµένα στοιχεία της εξεταζόµενης περιοχής σε λευκό χάρτη. Οι σωστές και οι 
λανθασµένες απαντήσεις θα δώσουν ανάγλυφη την εικόνα των αδυναµιών της τάξης, αλλά και κάθε µαθητή χωριστά. 

Με τη ∆ιαµορφωτική αξιολόγηση που αντιπροσωπεύει µια συνεχή και καθηµερινή διαδικασία επιδιώκεται η 
πληροφόρηση του εκπαιδευτικού και του µαθητή για την πρόοδο του τελευταίου κατά τη διάρκεια διδασκαλίας του 
αντικειµένου. Ανάλογα µε το αποτέλεσµα αυτής της αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός αποφασίζει και σχεδιάζει τις 
παρεµβάσεις, που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας και την επίτευξη των διδακτικών 
στόχων. 

Τα θέµατα τα οποία θα επιλεγούν στο πλαίσιο της διαµορφωτικής αξιολόγησης των µαθητών στο µάθηµα της 
Γεωγραφίας θα πρέπει : 
 Να αντιστοιχούν στις δυνατότητες της ηλικίας τους.  
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Παράδειγµα: κατά κανόνα, οι µαθητές του Γυµνασίου έχουν περιορισµένες ικανότητες αντίληψης των 
αποτελεσµάτων της ταυτόχρονης µεταβολής δύο ή περισσότερων παραγόντων που επηρεάζουν ένα φαινόµενο και 
συνήθως προτιµούν να µεταβάλλουν ένα µόνον απ` αυτούς και να καταγράφουν τις συνέπειες της µεταβολής του. 
Εποµένως, δεν πρέπει να αντιµετωπίζουν ερωτήσεις οι οποίες µπορούν να απαντηθούν µόνο µε την συνεκτίµηση της 
µεταβολής πολλών παραγόντων. Ενδεικτικά, η ερώτηση «πόσο θα µεγαλώσει ένας χάρτης αν διπλασιαστεί η κλίµακα;» 
φαίνεται απλή, στην πραγµατικότητα όµως δε µπορεί να απαντηθεί από το µαθητή, γιατί εµπλέκει  δύο χωριστές 
παραµέτρους, δηλαδή και τη µεταβολή του πλάτους και τη µεταβολή του µήκους της απεικονιζόµενης περιοχής (όταν 
διπλασιάζεται η κλίµακα, η επιφάνεια του χάρτη µεταβάλλεται κατά τέσσερις  φορές, γεγονός που δε µπορεί να 
αντιληφθεί ο µαθητής, αλλά και αρκετοί ενήλικοι). Το σωστό από παιδαγωγική άποψη είναι να περιοριστούν οι σχετικές 
ερωτήσεις στη σχέση µεταξύ της κλίµακας που έχει και των λεπτοµερειών που απεικονίζει ένας χάρτης (για παράδειγµα 
«ποιος χάρτης παρουσιάζει περισσότερες λεπτοµέρειες; αυτός που έχει µικρή κλίµακα ή αυτός που έχει µεγάλη;)».  
 Να αντιστοιχούν µε ακρίβεια στη φιλοσοφία µε την οποία έγινε η διδασκαλία.  

Παράδειγµα: Αν κατά τη διδασκαλία µιας ενότητας ο καθηγητής απέφυγε να εµβαθύνει σε ερµηνείες των 
γεωγραφικών δεδοµένων και περιορίστηκε στην παρατήρηση της γεωγραφικής τους κατανοµής, δεν είναι λογικό να 
απαιτεί ερµηνείες αυτής της κατανοµής. 
 Να αντιστοιχούν στους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος.  

Παράδειγµα: Βασικός στόχος της διδασκαλίας των ποταµών και των λιµνών είναι η διερεύνηση της σχέσης τους µε 
τις δραστηριότητες των ανθρώπων. Εποµένως, τα θέµατα αξιολόγησης δεν πρέπει να περιορίζονται σε απλές 
περιγραφές, αλλά να περιλαµβάνουν και τέτοιες προεκτάσεις. 
 Να λαµβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα των γεωγραφικών ζητηµάτων. 

Παράδειγµα: Φαινοµενικά η ερώτηση «πώς επηρεάζουν την οικονοµική  ανάπτυξη µιας χώρας οι φυσικοί πόροι 
που διαθέτει;» είναι σαφής, για να απαντήσει όµως ο µαθητής θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερες γνώσεις απ` όσες 
πράγµατι έχει. Η παρουσία των φυσικών πόρων δεν αρκεί για την ανάπτυξη µιας χώρας, γιατί η εκµετάλλευσή τους 
εξαρτάται άµεσα από τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτει (αριθµός κατοίκων, επίπεδο µόρφωσης, τεχνογνωσία 
κτλ.). Αυτός ο συνδυασµός όµως συνήθως ξεφεύγει από τις δυνατότητες παιδιών 12 – 14 ετών. 

Με την Τελική αξιολόγηση που διενεργείται  µε την ολοκλήρωση µιας διδακτικής ενότητας ή µε την ολοκλήρωση της 
διδακτέας ύλης, αποτιµάται µε συστηµατικό τρόπο το αποτέλεσµα της διδακτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε αλλά 
και της προσωπικής µελέτης του µαθητή. Αυτά συγκρίνονται µε το προηγούµενο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των 
µαθητών και µε τους στόχους που είχαν τεθεί, ως προς αυτά, για τη διδασκαλία του αντικειµένου. Τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης αυτής βοηθούν και τον εκπαιδευτικό και τον µαθητή στην παραπέρα πορεία. Είναι προφανές ότι η επιλογή 
των θεµάτων τελικής αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται στις  αρχές που αναφέρθηκαν στη διαµορφωτική αξιολόγηση. 

∆οκιµασίες µε τις οποίες µπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός  της τελικής αξιολόγησης είναι: 
- Σχολιασµός µιας πρότασης που είναι ορθή, λανθασµένη, ή ελλιπής. Ζητείται από το µαθητή να τη δεχτεί, να την 
απορρίψει ή να τη συµπληρώσει αιτιολογηµένα (παράδειγµα: «οι νησιωτικές χώρες (δεν) αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα 
προβλήµατα µεταφορών και συγκοινωνιών»). 
- Παροχή στο µαθητή ενός περιορισµένου αριθµού όρων προκειµένου να συντάξει µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη 
πρόταση που να τους περιλαµβάνει. 
- Παροχή στο µαθητή όρων που βρίσκονται σε διαφορετικές στήλες, τους οποίους καλείται να συνδυάσει (παράδειγµα: 
χώρες και ήπειροι ή χώρες και πρωτεύουσες). 
- Παρατήρηση του γεωµορφολογικού χάρτη µιας φανταστικής περιοχής. Ζητείται από τον µαθητή να τοποθετήσει σε 
κατάλληλη θέση µια µεγάλη πόλη, σύµφωνα µε τα κριτήρια που επεξεργάστηκε στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.  
- Τοποθέτηση σε σωστή χρονική ή λογική σειρά εικόνων, που παρουσιάζουν στάδια ενός φαινοµένου ή διεργασίας µε 
γεωγραφικό χαρακτήρα (παράδειγµα: τα στάδια µεταβολής ενός τοπίου από την προϊστορική µέχρι τη βιοµηχανική 
εποχή κάτω από την επίδραση του ανθρώπου). 
- Αναγνώριση και ερµηνεία σε ένα διάγραµµα, της ποσοτικής µεταβολής ενός µεγέθους σε ένα φαινόµενο µε 
γεωγραφική διάσταση (παράδειγµα: κατανοµή ισοθέρµων µέσης ετήσιας θερµοκρασίας στο χώρο της Ελλάδας). 
- Σύγκριση διαφορετικών χωρικών δοµών ή λειτουργιών, αναφορικά µε την πολυπλοκότητά τους, το ρόλο τους, την 
ιεράρχησή τους κτλ. (παράδειγµα: παρουσίαση φανταστικού συστήµατος οικισµών διαφόρου µεγέθους πληθυσµού µε 
αίτηµα την ιεράρχησή τους, ανάλογα µε την ποικιλία των υπηρεσιών που είναι πιθανό να προσφέρουν).  
 

5. ∆ιδακτικό υλικό 
Το διαθέσιµο διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της Γεωλογίας - Γεωγραφίας στο Γυµνάσιο απευθύνεται αφενός στο 

µαθητή, αφετέρου στον καθηγητή. Το διδακτικό υλικό για το µαθητή θα πρέπει να περιλαµβάνει το Βιβλίο του Μαθητή 
και το Τετράδιο Εργασιών (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο) ενώ το διδακτικό υλικό για τον καθηγητή θα πρέπει να 
περιλαµβάνει το Βιβλίο του Καθηγητή. 

Το µάθηµα θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται από κατάλληλο εποπτικό υλικό όπως χάρτες τοίχου, υδρόγειο 
σφαίρα, διαφάνειες, βιντεοταινίες, ταξιδιωτικά βιβλία, βιβλία και περιοδικά µε πληροφοριακό γεωγραφικό περιεχόµενο 
και κατάλληλα λογισµικά.  

 
∆ιδακτικό υλικό για το µαθητή 
Βιβλίο µαθητή 
Τα διδακτικά βιβλία πρέπει να είναι συνοπτικά, ταυτόχρονα όµως πρέπει να αποτυπώνουν και να προσδιορίζουν 

µε ακρίβεια τους σκοπούς που επιδιώκονται µε τη διδασκαλία του συγκεκριµένου µαθήµατος και µε τον τρόπο γραφής 
τους να προτείνουν µεθοδολογία µελέτης στην τάξη.  Με γνώµονα τα παραπάνω, κάθε διδακτικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας 
οφείλει: 
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− Να είναι συµβατό µε το Πρόγραµµα Σπουδών, να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και την αντιληπτική 
ικανότητα της ηλικίας των µαθητών στους οποίους απευθύνεται και να παρουσιάζει εφαρµογές της Γεωγραφίας στην 
καθηµερινή ζωή.   

− Να είναι διαρθρωµένο σε ενότητες, κατά το δυνατόν ίδιας έκτασης, των οποίων η διαδοχή να επιτρέπει τη συνέχεια 
και τη συνοχή στην παρουσίαση και επεξεργασία των διδασκόµενων εννοιών. Κάθε ενότητα είναι δυνατόν να 
περιλαµβάνει παραθέµατα, δηλαδή µη εξεταζόµενα κείµενα, τα οποία ενηµερώνουν το µαθητή για τις εφαρµογές της 
Γεωγραφίας ή για ορισµένα αξιοσηµείωτα φαινόµενα, που αναδεικνύουν αποτελεσµατικά τη σχέση µεταξύ των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος. Η αναλογία τους δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% 
περίπου της συνολικής έκτασης της ενότητας. 

− Να επιτρέπει την υιοθέτηση από τον εκπαιδευτικό διαφορετικών µοντέλων µάθησης ανάλογα µε το θέµα και τα 
δεδοµένα της τάξης, να είναι ανοικτό σε διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησης του υλικού που παρέχει και να 
αναδεικνύει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στη Γεωγραφία και στα αντικείµενα επιστηµών. Επίσης θα πρέπει να 
πείθει το µαθητή για την αναγκαιότητα και τη χρησιµότητα των γνώσεων που παρέχει. 

− Να είναι γραµµένο σε γλώσσα σαφή και κατανοητή ώστε να εµπλουτίζει το λεξιλόγιο και να καλλιεργεί  το γλωσσικό 
αισθητήριο του µαθητή. 

− Να έχει κατάλληλη τυπογραφική εµφάνιση, δηλαδή το µέγεθος των τυπογραφικών  χαρακτήρων του και το ύψος 
του διάστιχου να είναι συµβατά µε την ηλικία των µαθητών στους οποίους απευθύνεται και το µέγεθός του να είναι 
αρκετά µεγάλο (58x86 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ο.Ε.∆.Β), ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του 
µαθήµατος και ιδιαίτερα στην ανάγκη σχεδιασµού χαρτών σχετικά µεγάλης κλίµακας.  

− Να είναι εµπλουτισµένο µε κατάλληλο εποπτικό υλικό (φωτογραφίες, σχέδια, διαγράµµατα), το οποίο θα πρέπει να 
υποστηρίζει αποτελεσµατικά το κείµενο. Ειδικά οι χάρτες του θα πρέπει να είναι σχεδιασµένοι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές τις οποίες έχει ορίσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως προς το περιεχόµενο, το συµβολισµό και την 
ποικιλία των πληροφοριών. Θα πρέπει εντούτοις να ληφθεί υπόψη ότι επειδή θα είναι υποχρεωτικά µικρής κλίµακας, θα 
πρέπει να περιέχουν µόνο τα στοιχεία που είναι άµεσα αξιοποιήσιµα.  
 
− ∆ιδακτικό υλικό για τον καθηγητή 
− Βιβλίο καθηγητή 
− Είναι γνωστό ότι το κύριο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η διδασκαλία της Γεωλογίας - Γεωγραφίας στη Β/θµια 
εκπαίδευση είναι η απουσία ειδικευµένων εκπαιδευτικών. Το µάθηµα αυτό διδάσκεται από καθηγητές πολλών 
ειδικοτήτων (κυρίως ΠΕ4), οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί ποτέ Γεωγραφία στις πανεπιστηµιακές τους σπουδές. Το 
γεγονός αυτό δηµιουργεί πολλές δυσκολίες, γιατί η σύγχρονη Γεωγραφία, εκτός από τη µελέτη του φυσικού 
περιβάλλοντος, περιλαµβάνει και ορισµένα στοιχεία οικονοµικής και κοινωνιολογικής προσέγγισης των σχέσεων µεταξύ 
ανθρώπου και χώρου, τα οποία είναι ξένα προς το είδος της εκπαίδευσης που έχει ο φυσικός επιστήµονας. Υπό αυτές 
τις συνθήκες είναι αυτονόητο ότι  το βιβλίο του καθηγητή, όσο πλήρες κι` αν είναι, δεν µπορεί  από µόνο του να 
υποκαταστήσει την ανάγκη µιας επιµόρφωσης. Μπορεί, ωστόσο, να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να εφαρµόσει τις 
µεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνει το Α.Π.Σ. να του δώσει ιδέες για την οργάνωση της διδασκαλίας του, να του 
επισηµάνει σηµεία της ύλης τα οποία οι µαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν ή τείνουν να παρανοούν και τέλος να 
του προτείνει συµπληρωµατικές πηγές για να ανανεώσει και να επεκτείνει τις γνώσεις του. Ένα τέτοιο βιβλίο οφείλει να 
περιέχει: 

− Αναλυτικές ενδεικτικές διδακτικές ενέργειες για τη διδασκαλία όλων των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου. 
− Προτεινόµενο διδακτικό υλικό για κάθε ενότητα και τρόπο αξιοποίησής του. 
− Υποδειγµατικές απαντήσεις των ερωτήσεων, ασκήσεων, προβληµάτων του σχολικού βιβλίου. 
− Πρόσθετες ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα.  
− Ενδεικτικό ετήσιο προγραµµατισµό της ύλης. 
− Προτεινόµενη βιβλιογραφία και άλλες πηγές πληροφόρησης (π.χ. δικτυακούς τόπους κτλ.). 

 
Εποπτικό υλικό 
Το εποπτικό υλικό για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυµνάσιο θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

Χάρτες τοίχου: Κατά την επιλογή τους θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές που έχει ορίσει µε απόφασή 
του το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  
Υδρόγειο σφαίρα: Η Υδρόγειος που θα χρησιµοποιηθεί στο σχολείο θα πρέπει να έχει διάµετρο τουλάχιστον 40 
εκατοστά και από την άποψη των στοιχείων που απεικονίζει θα πρέπει να ικανοποιεί τις γενικές προδιαγραφές που έχει 
ορίσει για τους χάρτες το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Εννοείται  ότι η πυκνότητα των στοιχείων της θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στη µικρή κλίµακα την οποία έχει συνήθως. 
Άτλαντες: Θα πρέπει να είναι σχεδιασµένοι έτσι, ώστε, εκτός από την επιστηµονική ακρίβεια στην απεικόνιση των 
στοιχείων τους, να καλύπτουν τους διδακτικούς στόχους της εξεταζόµενης ενότητας.  
∆ιαφάνειες ανακλαστικού προβολέα: Ο κύριος στόχος της χρήσης διαφανειών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, είναι η 
υποστήριξή της, µε την αξιοποίηση της παραστατικότητας, της αµεσότητας, και της γοητείας που ασκεί στο µαθητή η 
προβαλλόµενη εικόνα. Για να µπορούν όµως οι προβαλλόµενες διαφάνειες να εξυπηρετούν το στόχο αυτό πρέπει να 
συνοδεύονται από κατάλληλο οδηγό στον οποίο θα περιλαµβάνονται οι στόχοι στους οποίους αποβλέπει η χρήση τους 
και θα προτείνονται τρόποι αξιοποίησής τους.  

Από την άποψη του περιεχοµένου, οι διαφάνειες που µπορούν να φανούν χρήσιµες στη διδασκαλία της Γεωλογίας – 
Γεωγραφίας είναι τεσσάρων ειδών και συγκεκριµένα: 

1. ∆ιαφάνειες που παρουσιάζουν γενικούς (γεωµορφολογικούς ή πολιτικούς) χάρτες οι οποίοι αποµονώνουν µία 
συγκεκριµένη περιοχή για περαιτέρω µελέτη. Γενικά θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κατά το σχεδιασµό τους, όµως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν πρέπει να 
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έχουν κλασµατική κλίµακα, γιατί η µεγέθυνση που προκαλεί ο προβολέας διαφανειών την αλλάζει, µε συνέπεια να 
προκαλείται σύγχυση στους µαθητές.  Αντίθετα, µπορεί να υπάρχει η γραµµική τους κλίµακα, γιατί µεταβάλλεται 
αναλογικά µε τη µεγέθυνση.  

2. ∆ιαφάνειες που παρουσιάζουν θεµατικούς χάρτες, οι οποίοι αποµονώνουν ένα ή περισσότερα θέµατα για 
περαιτέρω µελέτη. Θα πρέπει να σχεδιάζονται µε µεγάλη προσοχή, ώστε να µην παρουσιάζουν πολλές πληροφορίες 
ταυτόχρονα. Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί η πράξη έχει αποδείξει ότι οι µαθητές δυσκολεύονται να διακρίνουν µεταξύ τους 
συγγενικές πληροφορίες, οι οποίες ξεχωρίζουν µόνο µε συµβολικές ή χρωµατικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγµα, 
ένας χάρτης που παρουσιάζει ταυτόχρονα τον αριθµό των κατοίκων των νοµών της Ελλάδας µε τη µορφή «µπάρας» 
για κάθε νοµό, την πληθυσµιακή τους πυκνότητα µε χρωµατική διαφοροποίηση και την κατανοµή των ηλικιών µε τη 
µορφή «πίτας» είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σύγχυση στους µαθητές. Στην περίπτωση αυτή, καλό είναι να 
σχεδιαστούν τρεις διαφορετικές διαφάνειες, οι οποίες, αφού εξεταστούν χωριστά, µπορούν να τεθούν η µία πάνω στην 
άλλη, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.  

3. ∆ιαφάνειες που περιέχουν καλλιτεχνικές απεικονίσεις, οι οποίες παρουσιάζουν µε εύληπτο τρόπο ένα ειδικό θέµα 
(για παράδειγµα, τα στάδια µεταβολής ενός τοπίου από την προϊστορική µέχρι τη βιοµηχανική εποχή). Μπορούν 
επίσης να παρουσιάζουν µε απλά σχήµατα τη σύγκριση διάφορων γεωγραφικών στοιχείων (ύψους οροσειρών ή 
µήκους ποταµών). Κατά το σχεδιασµό τους, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα στοιχεία που παρουσιάζουν 
να ανταποκρίνονται στις ήδη υπάρχουσες νοητικές εικόνες των µαθητών. Ενδεικτικά, τα όρη που συγκρίνονται θα 
πρέπει πάντοτε να σχεδιάζονται κάθετα, ενώ τα µήκη των ποταµών θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζονται οριζόντια.  

4. ∆ιαφάνειες που περιλαµβάνουν µία ή περισσότερες φωτογραφίες µιας περιοχής. Πολύ χρήσιµες είναι οι 
φωτογραφίες, οι οποίες παρουσιάζουν τρόπους ζωής των κατοίκων µιας χώρας σε διάφορες εποχές ή περιβάλλοντα. 
Λογισµικό: Η χρήση λογισµικού µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτική στη διδασκαλία της Γεωλογίας - Γεωγραφίας, 
εξαιτίας ακριβώς της δυνατότητας που παρέχει το µέσο αυτό, στην πολύµορφη, πολυποίκιλη παρουσίαση των 
διδασκόµενων πληροφοριών. Στα γενικά χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει το λογισµικό που προορίζεται για τη 
διδασκαλία της Γεωλογίας - Γεωγραφίας συγκαταλέγονται: 
− Η ευκολία στην εγκατάσταση και γενικά η φιλικότητα προς το χρήστη. 
− Η διαδραστικότητα. 
− Η νεανική αισθητική και η ελκυστικότητα, η οποία, όµως, δεν καταλήγει σε έναν εντυπωσιασµό που αποσπά την 
προσοχή του µαθητή από τη διδασκαλία των εννοιών. 
− Η επιστηµονική αξιοπιστία. 
− Η δυνατότητα σύνδεσης µε προεπιλεγµένους, ενδεικτικούς δόκιµους δικτυακούς τόπους.  
− Η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών στους µαθητές και παρακολούθησής τους από τον εκπαιδευτικό. 
− Η δυνατότητα συλλογής, επεξεργασίας και  παρουσίασης των πληροφοριών που συλλέγει ο µαθητής, µε τη χρήση 
συµπληρωµατικών εργαλείων και προγραµµάτων (ΕXCEL, WORD κλπ). 
− Η δυνατότητα προσαρµογής σε διαφορετικούς τρόπους χρήσης που προσιδιάζουν είτε στον τρόπο διδασκαλίας του 
εκπαιδευτικού, είτε στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του. 
− Η δυνατότητα επέκτασης και εµπλουτισµού του µε πληροφορίες που συγκεντρώνονται από το µαθητή. 
− Η ενθάρρυνση της αυτενέργειας του µαθητή κατά τη µαθησιακή διαδικασία. 
Βιντεοταινίες: Το υλικό αυτό µπορεί να σχετίζεται µε τρόπους ζωής σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα, µε την περιγραφή 
χωρών ή πόλεων, την παρουσίαση συγκεκριµένων οικοσυστηµάτων (τροπικά δάση, κοράλλια, σαβάνες κτλ.) και µε τις 
κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν σε κάποια ειδική περιοχή (έρηµους, υψηλές οροσειρές, πολικές περιοχές). Ο 
καθηγητής θα πρέπει να επιλέγει κάθε φορά το περιεχόµενο της βιντεοταινίας που είναι σχετικό µε την ενότητα που 
διδάσκεται και να µην προβάλλει όλο το υλικό που αυτή περιέχει. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η παρουσίαση µιας 
βιντεοταινίας θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική συζήτηση, την οποία θα πρέπει να έχει προετοιµάσει κατάλληλα ο 
καθηγητής της τάξης. Απαραίτητα χαρακτηριστικά του περιεχοµένου των βιντεοταινιών που χρησιµοποιούνται για τη 
διδασκαλία της Γεωλογίας - Γεωγραφίας θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 

− Η συµβατότητα µε το υπάρχον Πρόγραµµα Σπουδών. 
− Η συµβατότητα µε την ορολογία που χρησιµοποιείται στα σχολικά εγχειρίδια. 
− Η συµβατή µε την ηλικία και τη βαθµίδα πυκνότητα ηχητικών και οπτικών πληροφοριών. 
Ταξιδιωτικά βιβλία: Μπορεί να προτείνεται ολόκληρο το βιβλίο, εφόσον πρόκειται για ένα περιηγητικό κείµενο ή 
αποσπάσµατα από λογοτεχνικά βιβλία. Η επαφή µε λογοτεχνικά κείµενα παρουσιάζει το πρόσθετο πλεονέκτηµα ότι 
αποτελεί ένα θαυµάσιο εργαλείο ανάπτυξης του γλωσσικού αισθήµατος των µαθητών. 
Βιβλία και περιοδικά µε πληροφοριακό γεωγραφικό περιεχόµενο: Η ύλη τους πρέπει να είναι οργανωµένη έτσι, ώστε να 
καλύπτει συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος. Στην περίπτωση των περιοδικών, καλό θα ήταν να 
δοθεί µεγάλη προσοχή στις γνώσεις που παρέχουν και στο λόγο που χρησιµοποιούν. 
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