ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ο ΤΡΙΗΜΕΡΟ (90΄) – Διευθέτηση εξαρχής σε 5 οµάδες εργασίας των 4 ατόµων
Α. Υλοποίηση µέρους του σχεδίου διδασκαλίας της Ε΄τάξης: ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ, ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (χρόνος 35-40΄)
1. Μοιράζουµε σε φωτοτυπία το φύλλο εργασίας (ένα σε κάθε οµάδα) που βρίσκεται

στη σελ. 20 του Οδηγού Εκπαιδευτικού.
2. Οι οµάδες παρακολουθούν το βίντεο (4΄): Η χώρα µου από ψηλά - Θάλασσες (2001)

http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=90
και συµπληρώνουν τη δραστηριότητα 2.
3. Μοιράζουµε σε φωτοτυπία το λευκό χάρτη της Ελλάδας (ένα σε κάθε οµάδα) που
βρίσκεται στη σελ. 57 του Οδηγού Εκπαιδευτικού.
4. Οι οµάδες κάνουν τη δραστηριότητα 3.
5. Παρέχουµε ένα χάρτη σε κάθε οµάδα (σχολικό άτλαντα ή οποιονδήποτε άλλο).
6. Οι οµάδες κάνουν τη δραστηριότητα 4. Γίνονται ανακοινώσεις.
7. Προβάλλουµε τη σελ. 19 του Οδηγού Εκπαιδευτικού για να επισηµάνουµε ότι
ακολουθούν οι δραστηριότητες εµπέδωσης 5 και 6. Προβάλλουµε τη σελ. 21 και 22
του Οδηγού Εκπαιδευτικού, που συνοδεύει τη δραστηριότητα 5 και δηµιουργήθηκε
ειδικά για την καλλιέργεια της γλώσσας µέσα στο µάθηµα της Γεωγραφίας.
8. Συνδεόµαστε µε το http://geogr.eduportal.gr/askhseis/geoislands.htm για τη
δραστηριότητα αξιολόγησης.
Β. Δηµιουργία σχεδίου διδασκαλίας για Ε΄τάξη (χρόνος 25-30΄)
1. Προβάλλουµε το Πρόγραµµα Σπουδών. Επισηµαίνουµε τη δοµή του σε τέσσερις
στήλες. Στη σελ. 47-48 υπάρχει η ενότητα: Η έννοια του κλίµατος. Διαφορές καιρού
και κλίµατος. Το κλίµα της Ελλάδας. Καιρός, κλίµα και ανθρώπινες δραστηριότητες.
2. Μοιράζουµε σε φωτοτυπία (µια για κάθε εκπαιδευτικό) όλο το πλαίσιο της ενότητας
των σελ. 47-48.
3. Ζητάµε από κάθε οµάδα να σχεδιάσει δραστηριότητες µαθητών κατάλληλες για την
παραπάνω ενότητα και έκτασης µιας ή δυο διδακτικών ωρών. Αν χρειαστεί
συνδεόµαστε µε τις προτεινόµενες στις σελ. 47 και 48 του Προγράµµατος Σπουδών
ιστοσελίδες. http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html
http://geogr.eduportal.gr/askhseis/weather/index.htm
http://geogr.eduportal.gr/games/deltio2.htm
Βιβλίο µαθητή, τετράδιο εργασιών και µετεωρολογικά δελτία από εφηµερίδες θα
βοηθούσαν αφενός τις οµάδες να αναπτύξουν δραστηριότητες και αφετέρου να
προσοµοιώσουν τον υποστηρικτικό ρόλο του εκπαιδευτικού στην εργασία των
οµάδων.
4. Γίνονται ανακοινώσεις των οµάδων.
Γ. Ερωτήσεις και συζήτηση. Οι απαντήσεις δίνονται στο πνεύµα και µε τη βοήθεια της
παρουσίασης (10 επιγραµµατικές διαφάνειες) που επισυνάπτεται από την Οµάδα
Εµπειρογνωµόνων της Γεωγραφίας Δηµοτικού. (χρόνος 20-30΄)

ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ
1. Δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (αν δεν υπάρχει ενσύρµατο δίκτυο, πρέπει να
φροντίσει ο επιµορφωτής για ασύρµατη σύνδεση µε δικά του µέσα) (ειδικά το βίντεο από
την Εκπαιδευτική Τηλεόραση µπορεί να το έχει κατεβάσει από πριν – 33ΜΒ).
2. Φωτοτυπία του φύλλου εργασίας (σελ. 20 του Οδηγού Εκπαιδευτικού) σε όσα αντίτυπα
είναι οι επιµορφούµενοι.
3. Φωτοτυπία λευκού χάρτη της Ελλάδας (στη σελ. 57 του Οδηγού Εκπαιδευτικού)
(καλύτερα σε µεγέθυνση) σε όσα αντίτυπα είναι οι οµάδες των επιµορφουµένων.
4. Σχολικός Άτλαντας Ελλάδας ή άλλος χάρτης Ελλάδας σε όσα αντίτυπα είναι οι οµάδες
των επιµορφουµένων.
5. Φωτοτυπία της σελ. 47-48 από το Πρόγραµµα Σπουδών για την ενότητα Καιρός-Κλίµα
σε όσα αντίτυπα είναι οι επιµορφούµενοι.
6. Βιβλίο µαθητή και Τετράδιο Εργασιών, Γεωγραφία Ε΄Δηµοτικού.
7. Μετεωρολογικά δελτία από εφηµερίδες.
8. Το Πρόγραµµα Σπουδών Γεωγραφίας Δηµοτικού και τον αντίστοιχο Οδηγό
εκπαιδευτικού σε ηλεκτρονική µορφή (pdf όπως είναι αναρτηµένα στο Ψηφιακό
Σχολείο).

