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Ανανέωση του αντικειµένου 
 Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον 
πειραµατισµό.  
 Σήµερα, πρέπει να µας προβληµατίζει το ότι πολλοί 
εκπαιδευτικοί  διδάσκουν το µάθηµα χωρίς την κατάλληλη 
επιµόρφωση  και γνώση. Το πρόγραµµα θα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα και να ενθαρρύνει  τη χρήση 
διαφορετικών στρατηγικών από τους εκπαιδευτικούς 
ώστε να δίνουν κίνητρα στους µαθητές για συµµετοχή 
και δράση, γνωρίζοντας ότι βρίσκονται σε µια 
ευαίσθητη ηλικία, και να τις αναπροσαρµόζουν 
ανάλογα. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι ο καθένας θα κάνει 
ότι θέλει…(χωρίς σκοπούς και στόχους). 

    



Το αποτέλεσµα πρέπει να είναι 
ένα ΑΠΣ που θα 

•  κατάλληλο 

• προσαρµοσµένο 

• προκλητικό 

•  εµπνευσµένο 

για τον 21ο αιώνα 
οικονοµία, κοινωνία, περιβάλλον ,
 τεχνολογία 

Για τις ανάγκες των µαθητών 
σε διαφορετικά σχολεία και σε
 διαφορετικές συνθήκες 

πραγµατικό κοινό 
πραγµατικούς σκοπούς, που να αξίζουν
 τον κόπο 
πραγµατικές δεξιότητες 
θελκτικό, ευχάριστο 
διευρύνει ορίζοντες 



Και ένα ΑΠΣ που θα κάνει 
τους µαθητές ικανούς να  

•  διατηρούν περισσότερο 

•  να διερευνούν σε βάθος 

•  να ξεπερνούν τα όρια 

να εξασφαλίζουν µάθηση 
να συνεχίζουν στη ίδια
 κατεύθυνση 
να ανακεφαλαιώνουν 

να φθάνουν σε εννοιολογική
 κατανόηση 
να προχωρούν κάτω από την
 επιφάνεια 

συνδέουν  µαθήµατα 
να προχωρούν πέρα από τις
 πύλες του σχολείου 



Και ένα ΑΠΣ που οικοδοµεί 

•  συνοχή 

•  σηµαντικό για όλους  
 τους µαθητές 

•  κάνει δηµιουργική  
 (ευφάνταστη) χρήση  
 των πηγών 

οικοδοµώντας πάνω σε... 
αποφεύγοντας επαναλήψεις 

γιατί το κάνω αυτό; 
πως µπορώ να
 χρησιµοποιήσω ότι έχω
 µάθει; 
δηµιουργική εµπλοκή µε το
 µάθηµα σε συνεργασία µε τις
 δεξιότητες του εκπαιδευτικού 



Αναθεωρώντας τα αντικείµενα 
διδασκαλίας 



Μια καινούργια µατιά στο 
αντικείµενο: γεωγραφία 

Μια σηµαντική άποψη 
Η γεωγραφία είναι σηµαντική στην ανάπτυξη διερευνητικής και κριτικής σκέψης
 για θέµατα που επηρεάζουν τον κόσµο και τις ζωές των ανθρώπων, τόσο στο
 παρών όσο και στο µέλλον. 

Η γεωγραφία εµπνέει τους µαθητές να σκεφθούν για τον τόπο τους στο κόσµο, τις
 αξίες τους και τις ευθύνες στους άλλους ανθρώπους, στο περιβάλλον και στην
 διατήρηση του πλανήτη.	


Λιγότερο περιγραφικό περιεχόµενο αλλά αυξανόµενη εστίαση του
 αντικειµένου… σε έννοιες κλειδιά και δεξιότητες που
 υποστηρίζουν το αντικείµενο. 

Γνώσεις/ικανότητες 
Ενότητες 
Υποενότητες 
Μαθήµατα 

9 βασικές έννοιες 
4  βασικές
 διαδικασίες 
4 περιοχές µελέτης
 του περιεχοµένου 



 Βασικές έννοιες 
 Θέση 
Τόπος 
Χώρος 
Κλίµακα 
Περιοχή 
Αλληλεξάρτηση 
Περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις και 

 αειφόρος ανάπτυξη 
Φυσικές και Ανθρωπογενείς διαδικασίες 
Πολιτιστική κατανόηση και διαφορετικότητα 



Βασικές διαδικασίες 

–  Γεωγραφική έρευνα 

–  Εργασία πεδίου και µάθηση έξω από την τάξη 

–  Χαρτογραφικός, οπτικός και ψηφιακός 
εγγραµµατισµός 

–  Γεωγραφική επικοινωνία 



 Εύρος και περιεχόµενοa 

 Έρευνες εστιάζουν σε: 

 - ποικιλία κλιµάκων 
 - τόπους, θέµατα και προβλήµατα 

   - καίριες πτυχές της Ελλάδας, Ευρώπης και 
περιφερειών/χωρών σε ‘διαφορετικές µορφές 
ανάπτυξης’ 
 - φυσική γεωγραφία  
 - ανθρωπογεωγραφία 
 - αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-περιβάλλοντος 



 Δυνατότητες του ΑΠΣ 
•  Κάνει συνδέσεις µε άλλα θέµατα και την ευρύτερη 
διδακτέα ύλη 

•  Επιτρέπει τη διερεύνηση θεµάτων που σχετίζονται 
µε την Ελλάδα και τον κόσµο (συµπεριλαµβανοµένων 
και θεµάτων στα δελτία ειδήσεων) 

•  Προωθεί τη συµµετοχή στην ενηµέρωση, υπεύθυνη 
δράση, σε έρευνες στον πραγµατικό κόσµο, ατοµικά 
και σε οµάδες 

•  Προτείνει τη χρήση ποικίλων πόρων, 
συµπεριλαµβανοµένων των ΓΣΠ 

•  Προτείνει ποικίλες προσεγγίσεις για την έρευνα 
•  Χτίζει το περιεχόµενο της γεωγραφίας και µε βάση 
τις προσωπικές εµπειρίες  



Διαθεµατικές διαστάσεις του ΑΠΣ 
 Οι µη εµφανώς οριζόµενες Διαθεµατικές διαστάσεις 
του προγράµµατος υπάρχουν και αντικατοπτρίζουν τις 
βασικές ιδέες και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η 
κοινωνία και οι οποίες έχουν συνέπειες για τους 
πολίτες. 

–  Ταυτότητα και πολιτισµός  
–  Ευρωπαϊκή διάσταση/ παγκοσµιοποίηση 
–  Συµµετοχικότητα και επικοινωνία 
– Μετακινήσεις 
–  Αειφορία και παγκόσµια διάσταση 
–  Τεχνολογία και  πολυµέσα 
–  Δηµιουργικότητα και κριτική σκέψη 



Τρεις ερωτήσεις που αφορούν 
τα ΑΠΣ 

•  Τι θέλουµε να πετύχουµε; 

•  Πως θα οργανώσουµε τη µάθηση; 

•  Πως θα γνωρίζουµε αν πετύχαµε τους 
σκοπούς και τους στόχους µας 



Η εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 
τη Γεωγραφία στον 21ο Αιώνα 

Θα πρέπει να αποµακρυνθούν από την 
λογική ότι η γεωγραφία είναι η αποστήθιση 
“όρων και γεγονότων” 
(και αντί αυτού) 
Να καλλιεργήσουν την κατανόηση βασικών 
εννοιών, σχέσεων/αλληλεπιδρασεων, 
διαδικασιών κ.α µέσα από τη χρήση π.χ.  
“ΝΤ, εργασίας πεδίου, και σχεδίων 
εργασίας” 



Γεωγραφία για τον 21ο Αιώνα 



Γιατί η Γεωγραφία είναι σηµαντική 



Γιατί είναι σηµαντική η Γεωγραφία 
 Είναι ένα αντικείµενο που αποτελεί πηγή 
πληροφορίας και απασχόλησης για σύγχρονα 
θέµατα (21ου αιώνα).  
 Κάποια σύγχρονα θέµατα: 

–   Παγκόσµια κλιµατική αλλαγή 
–   Άνιση κατανοµή  

•   πόρων 
•   πλούτου 
•   ….. 

–   Μετανάστευση 



Γιατί είναι σηµαντική η Γεωγραφία 
Ή, τι γίνεται µε 

  -  ενεργειακή ασφάλεια; 
  -  ασφάλεια του νερού; 
  -  επισιτιστική ασφάλεια; 



Γιατί είναι σηµαντική η Γεωγραφία 

 Δηλαδή, η κατανόηση για 

 Αειφόρο Ανάπτυξη 



Η Γεωγραφία είναι σηµαντική! 

Γιατί, 



 Μπορεί να συµβάλλει σε συνειδητές επιλογές 
που είναι σηµαντικές 

Για παράδειγµα, 

“Η Γεωγραφική Σκέψη” εκτιµά 

-  διαφορετικές οπτικές - π.χ. τόπους 
–  διασυνδεσιµότητα – π.χ. κλίµακα 
–  αλληλεξάρτηση - π.χ. φυσικών /ανθρώπινων 
–  ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση  



   Είναι ένα αντικείµενο που ασχολείται µε τον 
‘σύγχρονο και πραγµατικό κόσµο’. 

 “Η Γεωγραφία για τη ζωή” ενθαρρύνει: 

•  τη µάθηση έξω από την τάξη 
•  τον εντοπισµό και την κατανόηση σύγχρονων 
αλλαγών  

•  τη χρήση της γεωγραφικής φαντασίας για να 
βοηθήσει να οραµατιζόµαστε το µέλλον 

•  την έµπνευση, το θαυµασµό και τον ενθουσιασµό 



Το σχέδιο δράσης για τη Γεωγραφία 

Ο σκοπός  (το διακύβευµα) του σχεδίου δράσης είναι: 

   ‘Να δώσουµε σε διευθυντές, εκπαιδευτικούς, 
µαθητές, στον καθένα,  µια καθαρή εικόνα για το τι 
είναι η γεωγραφία και ποια είναι η σηµασία και η 
δύναµη της στον 21ο αιώνα. Να εφοδιάσουµε τους 
εκπαιδευτικούς µε εκείνες τις ικανότητες (και το 
υλικό) που έχουν ανάγκη έτσι ώστε οι µαθητές 
τελικά να ευχαριστιούνται και να πετυχαίνουν τη 
µάθηση στη γεωγραφία.’ 



Γεωγραφία για τον 21ο Αιώνα; 
Ας αφήσουµε χιλιάδες λουλούδια να ανθίσουν! 

     



Μαζί µπορούµε να τα 
καταφέρουµε… 

aklonari@geo.aegean.gr 




