
ΠΣ	  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ	  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ	  



ΤΙ	  ΑΛΛΑΖΕΙ	  

•  Ανάπτυξη	  χωρικής	  σκέψης	  (spaIal	  thinking)	  
•  Από	  την	  αποστήθιση	  ονομάτων	  στις	  διερευνητικές	  
διαδικασίες	  –	  δίωρο	  –	  λιγότερες	  ενότητες	  	  

•  Εργασία	  σε	  ομάδες	  
•  Εργασία	  και	  έξω	  από	  την	  τάξη	  
•  Σκέψου,	  συζήτησε,	  παρουσίασε	  
•  Οργάνωση	  γύρω	  από	  βασικές	  έννοιες	  –	  
στοχοκεντρικά	  και	  όχι	  βιβλιοκεντρικά	  

•  Ο	  εκπαιδευτικός	  σχεδιαστής	  του	  υλικού	  



ΤΡΙΠΛΗ	  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	  

•  Φυσική	  Γεωγραφία	  
•  Ανθρωπογεωγραφία	  
•  Περιβαλλοντική	  Γεωγραφία	  



9	  ΒΑΣΙΚΕΣ	  ΕΝΝΟΙΕΣ	  

•  Θέση	  (απόλυτη	  &	  σχετική	  επί	  της	  Γης)	  
•  Τόπος	  (ανάγλυφο,	  κλίμα,	  σύνθεση	  πληθυσμού	  κλπ)	  
•  Χώρος	  (δίκτυα,	  κατανομές,	  γιατί	  εκεί,	  πώς	  αλλάζουν)	  
•  Κλίμακα	  (γειτονιά,	  νομός,	  χώρα,	  ήπειροι	  κλπ)	  
•  Περιοχή	  (χωρισμός	  με	  βάση	  κριτήρια)	  
•  Αλληλεξάρτηση,	  Αλληλεπίδραση	  	  
•  Φυσικές	  &	  Ανθρώπινες	  διαδικασίες	  
•  Περιβάλλον	  &	  Αειφόρος	  ανάπτυξη	  
•  Χωρικές	  κατανομές,	  διαφοροποιήσεις	  &	  πρότυπα	  	  
	  	  	  	  	  (σε	  φυσικά	  και	  ανθρωπογενή	  χαρακτηριστικά)	  



ΚΛΙΜΑΚΕΣ	  ΜΕΛΕΤΗΣ	  

•  Α΄τάξη	  –	  σχολείο/γειτονιά	  
•  Β΄τάξη	  –	  χωριό/πόλη	  
•  Γ΄τάξη	  –	  νομός	  
•  Δ΄τάξη	  –	  γεωγραφικό	  διαμέρισμα	  
•  Ε΄τάξη	  –	  Ελλάδα	  	  
•  ΣΤ΄τάξη	  –	  κόσμος	  	  



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:	  	  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ	  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ	  

•  Ποικιλία	  εργαλείων,	  μέσων	  &	  πηγών	  
•  Μάθηση	  μέσω	  αυθεντικών	  εμπειριών	  

•  Πολύμορφη	  έκφραση	  
•  Χρήση	  ΤΠΕ	  
•  Εφαρμογή	  γνώσεων	  	  



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	  

•  Θετικό	  συναισθηματικό	  κλίμα	  
•  Εργασία	  σε	  ομάδες	  
•  Δημιουργικότητα	  εκπαιδευτικού	  
•  Διαφοροποίηση	  στη	  διδασκαλία	  
•  Ανοιχτές/παραγωγικές	  διαδικασίες	  



ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ	  ΕΝΟΤΗΤΕΣ	  ΠΣ	  –	  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ	  ΣΤΗ	  
ΜΕΛΕΤΗ	  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	  

•  Α΄τάξη:	  Σχολείο	  (6),	  Τόπος	  (12)	  
•  Β΄τάξη:	  Σχολείο	  (4),	  Χώρος	  (6),	  Ζωή	  στον	  τόπο	  μου	  (8)	  
•  Γ΄τάξη:	  Διαφορετικοί	  τόποι	  (3),	  Χάρτης	  (5),	  Μυστικά	  
του	  χάρτη	  (6),	  Αλλαγή	  του	  τόπου	  (4)	  	  

•  Δ΄τάξη:	  Τόπος	  κατοικίας	  (6),	  Ο	  τόπος	  μας	  αλλάζει	  (4),	  
Νομοί	  (5),	  Διαμερίσματα	  (3)	  



ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ	  ΕΝΟΤΗΤΕΣ	  ΠΣ	  –	  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ	  Ε΄-‐ΣΤ΄	  

•  Ε΄τάξη:	  Χάρτες	  (6),	  Φυσικό	  περιβάλλον	  &	  σχέση	  με	  
τον	  άνθρωπο	  (23),	  Ανθρωπογενές	  περιβάλλον	  της	  
Ελλάδας	  (19)	  

•  ΣΤ΄τάξη:	  Γη	  (6),	  Φυσικό	  περιβάλλον	  &	  σχέση	  με	  τον	  
άνθρωπο	  (18),	  Κάτοικοι	  της	  Γης	  &	  Ηπειροι	  	  (24)	  



ΔΟΜΗ	  ΟΔΗΓΟΥ	  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	  

•  Θεωρία	  (10	  σελίδες)	  
•  6	  σχέδια	  διδασκαλίας	  
•  Κλείδες	  αξιολόγησης	  ΠΣ	  &	  σχεδίων	  διδασκαλίας	  
•  Πρότυπο	  κριτήριο	  αξιολόγησης	  μαθητή	  
•  Πρόσθετο	  έντυπο	  &	  ψηφιακό	  υλικό	  
•  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	  1	  (χάρτες	  &	  Συγκοινωνίες	  στην	  Ελλάδα)	  
•  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	  2	  (Αφρική)	  


