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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Η εξγαζία απηή αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκό θαη ηε δηακόξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο γηα ην 

κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, δίλνληαο όκσο θαη δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο. Δίλαη δνκεκέλε ππό ηε κνξθή ζελαξίσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ κειεηνύλ ηε Γε ζπζηεκηθά, πξνζεγγίδνληάο ηελ από ην δηάζηεκα θαη ηνλ επξύηεξν ρώξν ηνπ 

ζύκπαληνο έσο ηε γήηλε επηθάλεηά ηεο θαη ηηο πνηθίιεο κνξθέο ελόο παγθόζκηνπ ράξηε. Απεπζύλεηαη θπξίσο ζε καζεηέο 

ηεο Ση’ Γεκνηηθνύ (θαιύπηνληαο πάλσ από 12 δηδαθηηθέο ώξεο ηνπ ΑΠΣ), πινπνηείηαη ζε 5 ζεκαηηθέο ελόηεηεο, 

δηαρεηξίδεηαη ηε κεηαθνξά επηιεγκέλνπ πιηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη πεξηέρεη όιν ην απαξαίηεην πιηθό (ςεθηαθό θαη 

θαηαζθεπώλ) κε νδεγίεο εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζεο γηα ην δάζθαιν. Η βαζηθή ηδέα ζπλνςίδεηαη ζην όηη κπνξνύκε λα 

έρνπκε θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία εθόζνλ αμηνπνηεζνύλ θαηάιιεια ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ 

πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά αιιά ζπλαθή εξεπλεηηθά έξγα θαη πξνγξάκκαηα (όπσο: E-land, ΓΑΙΑ, Γεσινγία 

Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ). 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, Γεσγξαθία, δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δηεξεπλεηηθό ινγηζκηθό, 

πξνζνκνηώζεηο, εθπαηδεπηηθό παθέην. 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ αιιειεπηδξαζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ δηεπθνιχλεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ελλνηψλ κέζα απφ δηεξεπλεηηθέο, νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο 

(ηαπξίδνπ 2000). Απηφ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηελ 

νηθνδφκεζε ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηλφκελα ηνπ καθξφθνζκνπ φπνπ απαηηείηαη ε κεηάβαζε απφ 

ηηο βησκαηηθέο λνεηηθέο παξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζηε λνεηηθή ζπγθξφηεζε κνληέισλ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζρεηηθέο έξεπλεο έδεημαλ ζνβαξέο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ θαη έιιεηςε θαηαλφεζεο ηνπ 

δπλακηθνχ ραξαθηήξα θαηλνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γήηλν αλάγιπθν (Μπέιινπ θ.ά. 2002). 

Οη έξεπλεο ζην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ αλαδεηθλχνπλ ηηο γλσζηηθέο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ πξσηαξρηθή ζηελ επηζηεκνληθή αληίιεςε γηα ηε Γε 

θαη ηνπο εξκελεπηηθνχο κεραληζκνχο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί κέζα απφ ηελ νηθνγελεηαθή, θνηλσληθή θαη 

ζρνιηθή ηνπο δηαδξνκή. Οη ζπλεληεχμεηο κε παηδηά απνηππψλνπλ έλα ζχλνιν πνηνηηθά δηαθνξεηηθψλ 

ηδεψλ γχξσ απφ ηε Γε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ είλαη ε επηπεδφηεηα ηεο Γεο, ε νξηδνληηφηεηα ηνπ 

νπξαλνχ, ηδέεο πνπ εκπιέθνληαη ακνηβαία θαη αιιειεμαξηψληαη, θαη νη απφιπηεο παξάιιειεο 

θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο νπνίεο θηλνχληαη ηα πίπηνληα αληηθείκελα ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο πάλσ ζηε Γε 

(Driver et al. 2000, Βνζληάδνπ 2002α). 

Σα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηε βαζκίδα ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δχζθνια ζπγθξνηνχλ ζηε 

ζθέςε ηνπο φηη ε Γε είλαη ζθαηξηθή, ε Γε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο, πεξηθέξεηαη γχξσ απφ 

ηνλ ήιην θαη καδί κε ηνπο άιινπο πιαλήηεο ζπληζηά ην ειηαθφ ζχζηεκα. 

Η αλαγθαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο πνηθηιφκνξθνπ επνπηηθνχ πιηθνχ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ε έληαμή ηνπ ζε έλα πεξηβάιινλ δηδαθηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν κε άμνλεο ηηο 

πξνυπάξρνπζεο ηδέεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο γλσζηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ λα αληηηίζεηαη ζηα ζηελά θαη δεζκεπηηθά φξηα ηεο ηάμεο θαη λα δηεπθνιχλεη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ δηδαζθαιία γίλεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθή.  

                                                 
*
 Δηζήγεζε ζην 4o Παλειιήλην Σπλέδξην κε Γηεζλή Σπκκεηνρή: "Οη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε", Παλεπηζηήκην Αζελώλ - ΔΤΠΔ, Αζήλα, 29/9-3/10/2004 
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Σα παξαπάλσ καο νδήγεζαλ ζηελ αλαδήηεζε αιιειεπηδξαζηηθνχ πιηθνχ ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ζε 

ππάξρνληα CD-ROM εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, θαη ζηνλ εληνπηζκφ ελφο ηδηαίηεξα κεγάινπ πιήζνπο 

πιηθνχ (απφ απιέο εηθφλεο έσο εθηελείο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο) γηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα). Σν 

πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ, ν πινχηνο ηνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαη ε αθζνλία ησλ ηξηζδηάζηαησλ θαη 

δηζδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ ηεο Γεο, απνηεινχλ κηα ελδηαθέξνπζα (αιιά θαη ρξνλνβφξα) δηαδηθαζία γηα 

επηινγή πιηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πιαλήηε καο.  

Παξά ηελ πνηθηινκνξθία ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γε, ε νπνία σο ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πνιππινθφηεηα θαη δηακνξθψλεηαη κέζα απφ κία δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθφξσλ 

ππνζπζηεκάησλ ηεο (Miller 1999), είλαη ππαξθηή ε απνπζία δηδαθηηθά πξνζαλαηνιηζκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ, ηδηαίηεξα ζε γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ 

εκπεξηέρνπλ δπζλφεηεο έλλνηεο θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αδπλακία ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Η πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο απηνχ ηνπ πιηθνχ απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία, 

κειέηε θαη θαηαλφεζε ελλνηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ν ζρεδηαζκφο θαηάιιεινπ 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα ηθαλά λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα απνζαθελίζνπλ βαζηθέο έλλνηεο θαη λα εθηειέζνπλ απιέο εθαξκνγέο 

(Κφθθνηαο, 2002). Δίλαη επηηαθηηθή επνκέλσο ε αλάγθε ηνπ δαζθάινπ γηα επνπηηθφ πιηθφ, έηνηκα ζρέδηα 

καζεκάησλ θαη ε άκεζε πξφζβαζε κέζσ κηαο ζηνρεπκέλεο αλαδήηεζεο ζε έηνηκν θαιά ηεθκεξησκέλν 

θαη ηαμηλνκεκέλν πιηθφ (Υαιθηά & Θενδσξίδεο, 2002) ην νπνίν λα απνηειεί κηα δεμακελή δηδαθηηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ ζα αμηνπνηεί ν δάζθαινο, ψζηε ε εθαξκνγή ζηελ ηάμε λα είλαη εχθνιε, γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή (Jonassen 2000). 

 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 

Η πξφηαζή καο αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο δηδαθηηθήο 

πξφηαζεο γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο σο βάζε, αιιά θαη γεληθφηεξα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, δίλνληαο 

φκσο θαη δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο (π.ρ. Μαζεκαηηθά, Ιζηνξία, Σέρλεο). Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Δ΄ - 

Σ΄ Γεκνηηθνχ θαη δηαρεηξίδεηαη ηε κεηαθνξά ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ηελ 

αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ: θείκελα, εηθφλεο, ράξηεο, θηλνχκελα γξαθηθά, 

ππεξθείκελα, πξνζνκνηψζεηο, κηθξφθνζκνη, θαηαζθεπέο απφ πιηθά. 

Η επηινγή απηψλ ησλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζήο ηνπο απνηειεί πξντφλ ελφο 

κειεηεκέλνπ παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πξνυπνζέηεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο θαη ηεο 

γλσζηηθήο ππνδνκήο ησλ καζεηψλ, ησλ πξναληηιήςεψλ ηνπο, ηελ νξηνζέηεζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ην 

ζρεδηαζκφ καζεκάησλ θαη ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηα νπνία ζηαδηαθά εκπιέθνπλ ηνπο 

καζεηέο κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Η εκπινθή ησλ καζεηψλ κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα γίλεηαη 

ζηαδηαθά κε θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη κέζα απφ αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε αθνκνίσζε ησλ λέσλ γλψζεσλ, ε θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ε δηαπξαγκάηεπζε 

ησλ λέσλ ελλνηψλ (Βνζληάδνπ 2002β).  

Η δηδαθηηθή καο πξφηαζε πινπνηείηαη κέζα απφ δηεξεπλεηηθέο θαη επνηθνδνκηζηηθέο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζπληεινχληαη ζε νκαδνζπλεξγαηηθά πιαίζηα θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο (Driver et al. 2000). Δπηηειείηαη σο επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία πξσηίζησο αιιειεπηδξαζηηθή, 

θνηλσληθή, ελεξγφο θαη εμειηθηηθή πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ πνιπζχλζεηεο θαη επέιηθηεο 

κεζνδνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο (ζχκθσλα κε ην λέν Γ.Δ.Π.Π.. 2003). Με ηηο δηαζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο καο νξγαλψλεηαη ε πνξεία νηθνδφκεζεο ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο γλψζεο κέζα απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ζεκάησλ πξνζσπηθνχ, θνηλσληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο 

(Μαηζαγγνχξαο 2003). 

Παξάιιεια ε δξακαηηθή ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε δηαζπλδέεη ην γλσζηηθφ κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη αηζζεηηθφ ηνκέα θαη πξνσζεί ηε βησκαηηθή 

κάζεζε κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Vygotsky 1978). Δπηηξέπεη ζην παηδί λα ρξεζηκνπνηεί 

ζχκβνια κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο, λα αλαπαξηζηά ξφινπο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ψζηε ε δσή, νη 

εκπεηξίεο ηνπ λα απνθηνχλ λφεκα (Άιθεζηηο 2000).  

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο πξφηαζήο καο είλαη ε δηακφξθσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην 

νπνίν νη καζεηέο δηαρεηξίδνληαη ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα κε δεκηνπξγηθφ θαη θξηηηθφ ηξφπν, 

δηεπθνιχλνληαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε πιεξνθνξηψλ, παξαθηλνχληαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ πνιχπιεπξε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε (Μαηζαγγνχξαο 2003) ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη εκπιέθνληαη ζηαδηαθά 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζα απφ απζεληηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Πέξα απφ ηνπο 

γεληθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ θαη θαηαλφεζεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην ρψξν, ηε ζηαδηαθή δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ απνηεινχλ ην 



 3 

γεσγξαθηθφ ρψξν κέζα απφ ηε κειέηε ησλ δηάθνξσλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ θαη ηελ άζθεζε κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηερλνινγηθά εξγαιεία, κεξηθνί απφ ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο είλαη νη καζεηέο: 

 Να γλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαλήηε καο, ην ζρήκα θαη ηηο θηλήζεηο ηεο Γεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άιινπο πιαλήηεο. 

 Να αζθεζνχλ ζηε κεηάβαζε απφ ηνλ ζθαηξηθφ ζηνλ επίπεδν ράξηε. 

 Να απνζαθελίζνπλ έλλνηεο φπσο πφινο, ηζεκεξηλφο, παξάιιεινη, κεζεκβξηλνί θηι. 

 Να απνθηήζνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ αλάγιπθνπ ηεο Γεο θαη λα κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο θαηαθφξπθνο θαη νξηδφληηνο δηακειηζκφο θαη λα πεξηγξάθνπλ ην 

αλάγιπθν κηαο πεξηνρήο. 

 Να αζθεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξσλ εηδψλ ραξηψλ σο εξγαιείσλ κειέηεο 

ηνπ ρψξνπ θαη λα κάζνπλ λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ επηιεθηηθά πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ απφ απηνχο 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ψζηε επηηχρνπλ κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. 

 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ 

Σα πξνηεηλφκελα ππνινγηζηηθά κέζα ηα νπνία κπνξεί λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη: 

 εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζε CD-ROM (ε «ΓΑΙΑ», ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηα ζρνιεία απφ ηα 

ΤΠΔΠΘ/ΔΑΙΣΤ θαη νη απινπζηεπκέλεο εθδφζεηο κηθξφθνζκσλ, ζηνπο θφκβνπο: http://eland.ipet.gr 

θαη http://gaia.multiland.gr), 

 δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ, πνιπκεζηθφ πιηθφ θαη παηρλίδηα ζε επηιεγκέλεο δηεπζχλζεηο (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε «Γεσινγία Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ» ηνπ Π.Ι., ζηνπο θφκβνπο: http://www.pi-schools.gr 

θαη http://www.doukas.gr/geo/begin.htm). 

Παξαθάησ δίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή θάζε ελφο ινγηζκηθνχ κε ηε ζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Ο πιαλήηεο Γε ζην ειηαθό ζύζηεκα 

Πξφθεηηαη γηα απινπνηεκέλε εθδνρή ηνπ κηθξφθνζκνπ "Πιαλεηηθφ ζχζηεκα", απφ ηνλ Αξίζηαξρν ηεο 

ΓΑΙΑ, κε δχν κφλν αλαπαξαζηάζεηο (εηθφλα 1), ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη 

έλαλ πίλαθα κε ηα βαζηθά κεγέζε ησλ πιαλεηψλ θαη ηνπ ήιηνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πινεγείηαη ζηνλ 

ηξηζδηάζηαην ρψξν, κεηαβάιινληαο ηελ νπηηθή γσλία ζέαζεο, (απνκαθξπλφκελνο ή πιεζηάδνληαο ζηνλ 

ήιην), ηελ απφζηαζε ή ηε ζέζε ηνπ παξαηεξεηή (ζην ρψξν ή πάλσ ζε έλαλ πιαλήηε), ην ρξφλν 

πξαγκάησζεο ηεο ηξνρηάο (ζε ψξεο), ηα πξνβαιιφκελα κεγέζε ησλ πιαλεηψλ. Δπηπιένλ κπνξεί λα 

εκθαλίδεη ή φρη θάπνηνπο πιαλήηεο, λα ελεξγνπνηεί ή φρη ηελ πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηνπο, λα 

μεθηλάεη θαη λα ζηακαηάεη ηελ θίλεζή ηνπο γχξσ απφ ηνλ ήιην. 

 

 
Δηθόλα 1 

 
Δηθόλα 2 

 

Η ζέα ηεο Γεο από Γνξπθόξν – Σθαηξηθόηεηα ηεο Γεο 

Η απινπνίεζε ηνπ κηθξφθνζκνπ Newton ηεο ΓΑΙΑ, καο νδεγεί ζε 2 αλαπαξαζηάζεηο (εηθφλα 2), 

ζηε κία ηε Γε θαη έλαλ δνξπθφξν πνπ ηνπνζεηείηαη ζε θάπνην χςνο κε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο ζέζεο ηνπ 

θαη ζηελ άιιε ηε ζέα ηεο Γεο πνπ βιέπεη ν δνξπθφξνο. Θέηνληαο ζε θίλεζε ην δνξπθφξν παξαηεξνχκε 

ηηο (ηξηζδηάζηαηεο) αιιαγέο ζηε ζέα ηεο Γεο. 

 

http://gaia.multiland.gr/
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Η ελαιιαγή κέξαο – λύρηαο θαη νη επνρέο 

ηηο πξνηεηλφκελεο παξαθάησ δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο παξνπζηάδνληαη νη πξνζνκνηψζεηο ηεο 

(http://www.doukas.gr/geo/g_main.htm): 

- πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο (ζε 24 θάζεηο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 24 ψξεο κηαο 

κέξαο, εηθφλα 3), θαη 

- πεξηθνξάο ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ ήιην (ζε 12 θάζεηο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο 12 κήλεο ελφο έηνπο, 

εηθφλα 4). 

 

  
Δηθόλα 3 Δηθόλα 4 

 

Υδξόγεηνο ζθαίξα θαη παγθόζκηνο ράξηεο 

Η απινπνίεζε ησλ κηθξφθνζκσλ Ιάζνλα ηεο ΓΑΙΑ, καο νδεγεί ζε 2 αλαπαξαζηάζεηο, ζηε κία ηελ 

ηξηζδηάζηαηε ζθαίξα Γε ηελ νπνία λα θηλνχκε αλαηνιηθά/δπηηθά θαη ζηελ άιιε θάπνην είδνο επίπεδνπ 

ράξηε (παγθφζκην ή επείξσλ – γεσκνξθνινγηθφ ή πνιηηηθφ, εηθφλεο 5 θαη 6). ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

κπνξνχκε λα εκθαλίδνπκε κεζεκβξηλνχο θαη παξάιιεινπο, λα κεηξάκε απνζηάζεηο, λα αιιάδνπκε 

ζέζε/πξνζαλαηνιηζκφ ζην φρεκά καο, λα ην θηλνχκε θαη λα ην ζηακαηάκε. 

 

  
Δηθόλα 5 Δηθόλα 6 

 

Ταμηδεύνληαο κε ηνλ παγθόζκην ράξηε 

Ο δηαδηθηπαθφο κηθξφθνζκνο (http://www.doukas.gr/geo/s_main.htm) "Αλάγιπθν – Γηαίξεζε ηνπ 

Κφζκνπ" απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο ράξηεο ππνβάζξνπ (γεσκνξθνινγηθφο, λπρηεξηλφο, βξνρνπηψζεσλ, 

θιίκαηνο θιπ) θαη "δηαθαλείο" ράξηεο πεξηγξάκκαηνο (αθηνγξακκέο, ζχλνξα θξαηψλ, αηξάθηνπο 

ζεηζκηθφηεηαο θιπ) κε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ησλ δεχηεξσλ πάλσ ζηνπο πξψηνπο. Έρνπκε κηα πνηθηιία 

ιεηηνπξγηψλ, φπσο θίλεζεο ηνπ νρήκαηφο καο, κέηξεζεο απνζηάζεσλ, άληιεζεο δεδνκέλσλ αλάγιπθνπ 

θαη πνιηηηθήο δηαίξεζεο, παξέκβαζεο ζηνπο ράξηεο κε ην εξγαιείν δσγξαθηθήο θιπ. 

 

ΔΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

Η παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε είλαη δνκεκέλε ππφ ηε κνξθή ζελαξίσλ – ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, ηα 

νπνία αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ E-Land (2003-2005, http://eland.ipet.gr) θαη κειεηνχλ ηε Γε 

ζπζηεκηθά, πξνζεγγίδνληάο ηελ απφ ην δηάζηεκα θαη ηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ ζχκπαληνο έσο ηε γήηλε 

επηθάλεηά ηεο, θαη ηνπιάρηζηνλ κε ηηο πνηθίιεο κνξθέο ελφο παγθφζκηνπ ράξηε. 

Η επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ γίλεηαη ζηαδηαθά θαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ επηρεηξείηαη κέζα απφ ηελ 

αλάιεςε δηαθνξεηηθψλ ξφισλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα δηεξεπλεηηθά, λα 

αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, λα ζρεδηάζνπλ ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Έηζη ν καζεηήο γίλεηαη, πεξηεγεηήο ηνπ ζχκπαληνο, επηβάηεο 

http://www.doukas.gr/geo/g_main.htm
http://www.doukas.gr/geo/s_main.htm
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δνξπθφξνπ, πηιφηνο αεξνπιάλνπ, πεξηπαηεηήο, ζαιαζζνπφξνο, ραξηνγξάθνο, εμεξεπλεηήο, ζπγγξαθέαο, 

ηζηνξηθφο, δεκνζηνγξάθνο θ.ά. 

ε φια ηα ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο (εξγαδφκελνη αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζπκπιεξψλνπλ 

θχιια εξγαζίαο) εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά θαη δεκηνπξγηθά ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ: 

- παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα (δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο): Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πξνεηνηκαζίαο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ηνπο 

πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ πξφθεηηαη λ’ αλαπηπρζνχλ θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη: ε ζπδήηεζε, θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, 

αληαιιαγή απφςεσλ θ.ά..  

- παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε απηό ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

(δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο): Οη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ηηο πξνζνκνηψζεηο θαη ηνπο 

κηθξφθνζκνπο, ζπγθεληξψλνπλ πιηθφ, επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ, θάλνπλ 

θαηαζθεπέο κε απιά πιηθά, αλαπαξηζηνχλ ηηο θηλήζεηο ηεο Γεο θαη ησλ πιαλεηψλ,  

- επηζήκαλζε, αμηνιόγεζε, επηζθόπεζε ησλ θχξησλ θαη ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είδαλ, άθνπζαλ, 

παξαηήξεζαλ, αλαθάιπςαλ, ζπκπέξαλαλ νη καζεηέο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα (δξαζηεξηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο) 

 

1. Ο πιαλήηεο Γε ζην ειηαθό ζύζηεκα 

Αξρηθά επηηειείηαη ζηελ ηάμε ζε θιίκα δηαιφγνπ, αληαιιαγήο απφςεσλ θαη πξνβιεκαηηζκνχ, ε 

αλίρλεπζε ησλ πξνυπαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε Γε σο νπξάλην ζψκα θαη ηε ζέζε ηεο ζην δηάζηεκα.  

Καηά ην επφκελν ζηάδην, ν δάζθαινο, κέζα ζηελ ηάμε (κπνξεί θαη κέζα ζην εξγαζηήξην), 

παξνπζηάδεη ην ειηαθφ ζχζηεκα κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξφθνζκνπ «ειηαθφ ζχζηεκα» (πξνβάιινληαο ζηνλ 

βηληενπξνβνιέα). Ο δάζθαινο γίλεηαη θαη’ αξρήλ ν ίδηνο πινεγφο ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν μεθηλψληαο 

απφ έλα «ζηαηηθφ» ζηηγκηφηππν πάλσ ζηε Γε (π.ρ. Διιάδα) θαη απνκαθξπλφκελνο απφ απηήλ, 

εκθαλίδνληαη ζηαδηαθά θαη νη άιινη πιαλήηεο (εηθφλα 7). Γηα θάζε πιαλήηε πξνβάιινληαη ηα βαζηθά 

κεγέζε ηνπ (αθηίλα, απφζηαζε απφ ηνλ ήιην, ρξφλνο πεξηθνξάο θιπ). Μεηά μεθηλάκε ηελ πξνζνκνίσζε 

θαη ηελ θίλεζε κε ηηο ηξνρηέο ησλ πιαλεηψλ, κε ζέα απφ ηε Γε ή θαη απφ ηνλ Ήιην (εηθφλα 8).  

 

 
Δηθόλα 7 

 
Δηθόλα 8 

 

Οη καζεηέο βιέπνπλ ηελ ελαιιαγή ηεο ζθηάο θαη ηνπ θσηφο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, ζε ζπλερή δηάινγν, ζέηνπκε ζρεηηθά εξσηήκαηα, κέζσ ησλ νπνίσλ 

ζπκπιεξψλεηαη ην ζρεηηθφ θχιιν εξγαζίαο (ηκήκα ηνπ νπνίνπ δίλεηαη παξαπάλσ).  

Σν ηξίην ζηάδην αθηεξψλεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο αλαζχζηαζεο θαηά ηηο νπνίεο νη 

καζεηέο αλαπαξηζηνχλ ηηο θηλήζεηο ησλ πιαλεηψλ θαη ηεο Γεο κε ζεαηξηθά δξψκελα (γηα παξάδεηγκα 

νξίδνληαη ξφινη-πιαλήηεο θαη νη καζεηέο δηαηάζζνληαη θαηαιιήισο). Με απιά πιηθά δνθηκάδνπλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ην ειηαθφ ζχζηεκα θαη ηνπο πιαλήηεο ππφ θιίκαθα θαη ηνπο 

αλαξηνχλ κε ηε ζεηξά πνπ είλαη δηαηεηαγκέλνη ζην ειηαθφ ζχζηεκα κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. 

Καηαγξάθνπλ απφ αλαδήηεζε ζε δηάθνξεο πεγέο ζρεηηθφ κπζνινγηθφ πιηθφ γηα ηε Γε, ηνλ ήιην (Γαλέδεο, 

Θενδνζίνπ 1999), αλαδεηνχλ ζην ιεμηθφ ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο Γε, πιαλήηεο θ.ά. Μέζα απφ ηηο 

κπζνινγηθέο πξνεθηάζεηο νη καζεηέο θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ ηελ πνξεία ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο 

ζρεηηθά κε ηε γέλλεζε θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο (Κσζηφπνπινο, Κισλάξε 1999), 

ζηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο θαη επνρέο. 
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1. Ο πιαλήηεο πνπ βξίζθεηαη πην κονηά ζηνλ ήιην είλαη ν ………………… Η Γε καο είλαη ν ……… ζηε ζειρά 

πιαλήηεο απφ ηνλ Ήιην. Σπκπιεξώζηε ζηνλ πίλαθα ηα νλόκαηα ησλ πιο κονηινών πλανηηών κε ηε ζεηξά πνπ 

απέρνπλ απφ ηνλ Ήιην. Ξεθηλήζηε κε ηνλ θνληηλφηεξν ζηνλ Ήιην πιαλήηε. 

2. Η ακηίνα ηνπ Ήιηνπ είλαη πεξίπνπ 700.000 ρικ θαη ηεο Γεο 7.000 ρικ. Πφζεο θνξέο είλαη κεγαιχηεξε ε αθηίλα 

ηνπ Ήιηνπ? …… Αλ κηα θαξθίηζα έρεη δηάκεηξν 2,5 ρηιηνζηά θαη ην θεθάιη ηεο είλαη ε Γε, ηφηε ν Ήιηνο 

αληηζηνηρεί ζε: αξαθά, θεξάζη, πνξηνθάιη, κπάια βφιετ, κπάια πνδνζθαίξνπ, ηξακπνιίλν? (ππνγξακκίζηε 

θαηάιιεια). Σπκπιεξώζηε ζηνλ πίλαθα ηηο αθηίλεο ησλ 4 πιο κονηινών πλανηηών. 

3. Οη αποζηάζεις ησλ πιαλεηψλ απφ ηνλ Ήιην είλαη ηεξάζηηεο. Η Αζήλα απέρεη απφ ην Ναχπιην 150 ρικ. Η Γε 

απέρεη απφ ηνλ Ήιην 150 εθαηνκκχξηα ρικ. Η Γε απέρεη απφ ηνλ Ήιην 2,5 θνξέο πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη ν Δξκήο. 

Πφζν απέρεη ν πην θνληηλφο πιαλήηεο απφ ηνλ Ήιην; …………………… 

4. Πψο κινούνηαι νη πιαλήηεο ζην ειηαθφ ζχζηεκα; …………………………………………………………… 

Ση ζρήκα έρεη ε ηροχιά (δει. ε πνξεία ελφο πιαλήηε); ……………………………………………………… 

Αθνινπζεί ηε θορά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ ή αληίζεηε θνξά; (ππνγξακκίζηε θαηάιιεια) 

5. Η Γε ζπκπιεξψλεη κία περιθορά γχξσ απφ ηνλ Ήιην ζε ….. κέξεο ή … έηνο/ε; 

Παξαηεξήζηε πφζεο θνξέο έρεη γπξίζεη ν Δξκήο γχξσ απφ ηνλ Ήιην ζε κία πεξηθνξά ηεο Γεο; ….. Άξα ν 

Δξκήο νινθιεξψλεη έλα «ηαμίδη» γχξσ απφ ηνλ Ήιην ζε πεξίπνπ … …… κέξεο. 

Σπκπιεξώζηε ζηνλ πίλαθα ηηο πεξηθνξέο ησλ 4 πιο κονηινών πλανηηών. 

6. Άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιαλεηψλ είλαη ε διάρκεια ηης μέρας-νύχηας θαζψο θαη ε μέζη θερμοκραζία πνπ 

έρνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο. πδεηάκε ηη ζεκαίλνπλ ηα κεγέζε απηά… 

Απόζπαζκα από θύιιν εξγαζίαο 

 

Η ζέα ηεο Γεο από Γνξπθόξν – Σθαηξηθόηεηα ηεο Γεο 

ην πξψην ζηάδην νη καζεηέο δηαπξαγκαηεχνληαη θξηηήξηα γηα ηε ζθαηξηθφηεηα ηεο Γεο. Οη καζεηέο 

ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, αλαδεηνχλ, δηαρεηξίδνληαη κε θξηηηθφ ηξφπν θαηάιιειν πιηθφ ζε έληππε ή θαη 

δηαδηθηπαθή κνξθή θαη ζπγθεληξψλνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζθαηξηθφηεηα ηεο Γεο αθνινπζψληαο 

ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο επηζηήκεο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηε ζχγρξνλε επνρή. Σα θξηηήξηα απηά είλαη: 

- ηαλ έλα πινίν απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αθηή, εμαθαλίδεηαη πξψηα ην θάησ κέξνο ηνπ, ζηγά ην 

ππφινηπν ηκήκα ηνπ θαη ηειεπηαία ηα θαηάξηηα. 

- Σν ηαμίδη ηνπ Μαγγειάλνπ. 

- Αλ ε επηθάλεηα ηεο Γεο ήηαλ επίπεδε ηφηε ε αλαηνιή θαη ε δχζε ηνπ ήιηνπ ζα ήηαλ ηαπηφρξνλε ζε 

φιε ηελ επηθάλεηά ηεο. 

- Αλ αθνινπζήζνπκε ηελ θαηεχζπλζε ελφο κεζεκβξηλνχ πξνο ην λφην, βιέπνπκε δηαξθψο λα 

πςψλνληαη απφ ηνλ νξίδνληα λένη αζηέξεο. 

- Οη θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβήρηεθαλ απφ ηνπο δνξπθφξνπο απφ κεγάια χςε δείρλνπλ φηη ην ζρήκα ηεο 

Γεο είλαη ζθαηξηθφ. 

Κάζε νκάδα αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε, δηαρξνληθή ή ζπγρξνληθή πνπ ζα αθνινπζήζεη θαιείηαη λα 

απαληήζεη ζε αλάινγα εξσηήκαηα, λα θαηαγξάςεη ηα δηθά ηεο ζηνηρεία πεξί ηεο απφδεημεο ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο ηεο Γεο ζε θχιιν εξγαζίαο, λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο απφ πξσηνγελείο πεγέο ή απφ άιια 

θείκελα. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, θάλνπλ θαηαζθεπέο, ζπιιέγνπλ ηζηνξηθά 

ζηνηρεία, ζρεδηάδνπλ ηαμίδηα, ζπκπιεξψλνπλ ράξηεο, θαηαζθεπάδνπλ ππξαχινπο θ.ά. ην ηέινο νη νκάδεο 

ζπδεηνχλ θαη παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο.  

ην δεχηεξν ζηάδην, νη καζεηέο ζην εξγαζηήξην αλαιακβάλνπλ λα ρεηξηζηνχλ νη ίδηνη έλα δνξπθφξν 

(ζηνλ αληίζηνηρν κηθξφθνζκν), λα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ ζε θάπνηα ζέζε γχξσ απφ ηε Γε θαη λα ηνλ 

θηλήζνπλ, νπφηε απφ ην «παξάζπξν» ηνπ δνξπθφξνπ λα παξαηεξνχλ ηε Γε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο 

ηνπ. Πιεζηάδνληαο ζηε Γε νη καζεηέο θαινχληαη λα εληνπίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, λα 

παξαηεξήζνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο μεξάο θαη ηεο ζάιαζζαο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ζηνηρεία ησλ επείξσλ θαη 

ησλ σθεαλψλ θαηαγξάθνληάο ηα ζην ζρεηηθφ θχιιν εξγαζίαο.  

 

Η ελαιιαγή κέξαο – λύρηαο θαη νη επνρέο 

Αξρηθά νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ ελαιιαγή ησλ εκεξψλ θαη ησλ επνρψλ. 

Δπηρεηξνχλ λα δψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο θαη λα ζέζνπλ ηα δηθά ηνπο εξσηήκαηα. Με ηηο δχν 

πξνηεηλφκελεο πξνζνκνηψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ νη καζεηέο αηζζεηνπνηνχλ φιεο ηηο 

αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα παξαπάλσ θαηλφκελα, ζπκκεηέρνληαο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο: λα εληνπίζνπλ πεξηνρέο ηεο Γεο πνπ έρνπλ εκέξα ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη λα 

πξνβιέςνπλ άιιεο πεξηνρέο ζηνλ πιαλήηε πνπ έρνπλ λχρηα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, λα θαηαγξάςνπλ κε 

ηε βνήζεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ πίλαθα ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δχζεο ηνπ ήιηνπ θαη 

θάλνληαο πξάμεηο κε ζπκκηγείο αξηζκνχο λα ππνινγίζνπλ ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο ζηνπο 

δηάθνξνπο κήλεο ηνπ έηνπο. 
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ηε ζρνιηθή αίζνπζα νη καζεηέο πξνζνκνηψλνπλ ην θαηλφκελν ηεο κέξαο-λχρηαο κε απιά πιηθά θαη 

κε παηρλίδηα ξφισλ. Κάλνπλ πεηξάκαηα θαηαζθεπάδνληαο ην δηθφ ηνπο πιαλεηάξην γηα λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ηελ θίλεζε ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ ήιην θαη ζπιιέγνπλ ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηηο απφςεηο 

πνπ ππήξραλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο Γεο θαη ηηο θηλήζεηο ηεο. Παξνπζηάδνπλ δηαγξάκκαηα γηα θάζε 

κνληέιν θαη ην αλαπαξηζηνχλ κε ζεαηξηθά δξψκελα. 

 

Υδξόγεηνο ζθαίξα θαη παγθόζκηνο ράξηεο 

Πξνζεγγίδνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε Γε νη καζεηέο ζε απηή ηε ζεκαηηθή ελφηεηα επηρεηξνχλ ηε 

κεηάβαζε απφ ηε ζθαίξα Γε ζηε δηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζή ηεο, ζηνλ επίπεδν ράξηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ κηθξφθνζκνπ. 

Γηαθξίλνπλ ην ηδεαηφ δίθηπν ησλ παξαιιήισλ θαη ησλ κεζεκβξηλψλ θαη θαηεπζχλνληαο αλάινγα ην 

αεξνπιάλν ηνπο επηρεηξνχλ γξήγνξα ηαμίδηα ζηνλ Ιζεκεξηλφ θαη ηνλ πξψην κεζεκβξηλφ θαηαγξάθνληαο 

ηελ πεξίκεηξν ηεο Γεο ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπο. Μεηαθηλνχκελνη πάλσ ζηνλ επίπεδν ράξηε παξαηεξνχλ 

ην ίρλνο ηνπ αεξνπιάλνπ λα θηλείηαη ηαπηφρξνλα ζηελ επηθάλεηα ηεο πδξφγεηνπ ζθαίξαο θαη ηνπο δεηείηαη 

λα πξνβιέςνπλ πνπ βξίζθεηαη φηαλ εμαθαλίδεηαη γηα έλα δηάζηεκα απφ ηελ επηθάλεηά ηεο. 

  ην ηέινο πξνζπαζνχλ ζην δηαδηθηπαθφ παηρλίδη ηεο 

«Δηθνζάεδξεο Γεο» λα ηε ζπλζέζνπλ απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηά 

ηεο θαη λα ηελ ηππψζνπλ (ψζηε ζηελ ηάμε ηνπο λα ηε 

ζρεκαηίζνπλ σο θαηαζθεπή ζην ρψξν). ηε ζρνιηθή αίζνπζα 

νη καζεηέο αμηνπνηψληαο απιά πιηθά θαη παηρλίδηα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο αλαζχζηαζεο.  
 

Ταμηδεύνληαο κε ηνλ παγθόζκην ράξηε 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο θαη επηρεηξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην γχξν ηεο Γεο, ζηνλ 

αληίζηνηρν δηαδηθηπαθφ κηθξφθνζκν. Η πξώηε νκάδα αθνινπζεί ηνλ Ιζεκεξηλφ θαη ε δεύηεξε έλαλ 

κεζεκβξηλφ θαη ηνλ αληηδηακεηξηθφ ηνπ, πνπ δηέξρεηαη απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ επείξνπο. ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ ηνπο ζηακαηνχλ ζε δηάθνξα θξάηε θαη πεξηνρέο ηεο Γεο εμεηάδνπλ ην γεσγξαθηθφ αλάγιπθν, 

ηελ πνιηηηθή δηαίξεζε θαη ηα θπξηφηεξα θνηλσληθά - πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

θαζψο θαη θάπνηα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο. Παξάιιεια κηα ηξίηε 

νκάδα κπνξεί λα αζρνιεζεί ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Διιάδα. Οη καζεηέο ζπκπιεξψλνληαο θχιια εξγαζίαο 

θαη εξγαδφκελνη ζε νκάδεο:  

- Γηαθξίλνπλ ηηο επείξνπο, ηηο νλνκάδνπλ, εληνπίδνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηνλ παγθφζκην ράξηε θαη ηηο 

ζπγθξίλνπλ σο πξνο ηελ έθηαζή ηνπο. 

- Καηαηάζζνπλ ηηο επείξνπο αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο παξαηεξψληαο αληίζηνηρνπο ράξηεο 

πιεζπζκψλ θαη ζεκεηψλνπλ ηα κέξε ηεο Γεο κε ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε αλζξψπσλ. 

- Πεξηγξάθνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ράξηε ηε ζέζε ησλ σθεαλψλ, θαηαγξάθνπλ ηε ζέζε ησλ 

κεγαιχηεξσλ νξνζεηξψλ θαη πεδηάδσλ, αθνινπζνχλ ηε ξνή ησλ κεγαιχηεξσλ πνηακψλ 

- πζρεηίδνπλ ηηο θιηκαηηθέο δψλεο, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηηο βξνρνπηψζεηο, κε ηε ζπγθέληξσζε 

πιεζπζκψλ ζπιιέγνληαο ζηνηρεία απφ αληίζηνηρνπο ράξηεο. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν ηξέρνλ Γ.Δ.Π.Π.. (2003) ηεο Γεσγξαθίαο ζηελ η’ Γεκνηηθνχ πξνβιέπεη 6 δηδαθηηθέο ψξεο ζηελ 

πξψηε ελφηεηα γηα ηε Γε ζην δηάζηεκα θαη άιιεο 6 ηνπιάρηζηνλ ζηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο (μεξά-ζάιαζζα θαη γεληθά γηα ην αλάγιπθν ηεο Γεο). Η παξνχζα πξφηαζε ππεξθαιχπηεη 

ηηο ψξεο απηέο παξέρνληαο κηα ηεθκεξησκέλε θαη πινπνηήζηκε πξφηαζε, κε πινχζην επνπηηθφ πιηθφ, 

αιιειεπίδξαζε κε ινγηζκηθφ θαη πνιιέο ηδέεο γηα δξαζηεξηφηεηεο αλαζχζηαζεο θαη θαηαζθεπψλ ζηε 

ζρνιηθή αίζνπζα. 

Τινπνηείηαη ζε 5 ζεκαηηθέο ελφηεηεο (απφ 12 έσο 14 δηδαθηηθέο ψξεο) θαη πεξηιακβάλεη: νδεγίεο 

εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζεο γηα ην δάζθαιν, 4 κηθξφθνζκνπο, 2 πξνζνκνηψζεηο, παηρλίδηα γλψζεσλ, 10 

θχιια εξγαζίαο, δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο, άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν, δξαζηεξηφηεηεο 

δεκηνπξγηθήο αλαζχζηαζεο, ζχλζεζεο θαη παξνπζίαζεο εξγαζηψλ θαζψο θαη πνιπκεζηθφ πιηθφ ζε αξρεία 

γηα εθηχπσζε. Δπηπιένλ ζπλνδεχεηαη θαη απφ: έγρξσκνπο ηππσκέλνπο παγθφζκηνπο ράξηεο Α3 σο 

ππφβαζξν θαη δηαθάλεηεο (πνπ ηνπνζεηνχληαη, κία ή πεξηζζφηεξεο, πάλσ ζην ππφβαζξν) θαη πιηθά 

θαηαζθεπψλ. Σν παξαπάλσ ςεθηαθφ πιηθφ είλαη ζπγθεληξσκέλν ζε CD-ROM (βξίζθεηαη ζηελ πχιε ηνπ 

E-land) θαη καδί κε ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ παθέην. 

Η πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο (ζην 7
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Ακαξνπζίνπ θαη ζηα 

Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα) έδεημε φηη νη καζεηέο αληηκεηψπηζαλ κε ελζνπζηαζκφ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα 
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ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, ελεπιάθεζαλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (ηδηαίηεξα καζεηέο πνπ 

έδεηρλαλ αδηαθνξία ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία), απνζαθήληζαλ έλλνηεο, αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο 

ζπζρεηηζκνχ θαη ζχλδεζεο ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ, παξνπζίαζαλ απμεκέλα θίλεηξα γηα αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη εθπφλεζε - παξνπζίαζε ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Σν εξεπλεηηθφ έξγν «E-land: Έλα Οινθιεξσκέλν Δηθνληθό Πεξηβάιινλ Υπνζηήξημεο Μαζεζηαθώλ Κνηλνηήησλ 

ζην Γηαδίθηπν» αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο E-learning ηεο Γ.Γ.Δ.Σ., ην 2003-2005, κε αλάδνρν 

ηνπ έξγνπ ην Κέληξν Δθαξκνγψλ ησλ Σερλνινγηψλ Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο, Ιλζηηηνχην Πνιηηηζηηθήο θαη 

Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ζηε Θξάθε (ππεχζ. Υ. Υακδάο) θαη θνξείο ην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο 

Αλάπηπμεο - Ιλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο (ππεχζ. Γ. άκςσλ), ηα Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα – 

Πιεξνθνξηθή Σερλνγλσζία (ππεχζ. Γ. Κσηζάλεο) ηηο Δθδφζεηο Παηάθε - Conceptum (ππεχζ. Δ. Παηάθε – Α. 

Γακηαλάθεο) θαη ην Διιελνακεξηθαληθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ππεχζ. Α. Μηράιαο). 

Η «ΓΑΙΑ» αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ ΔΙΡΗΝΔ θαη ΠΗΝΔΛΟΠΗ (ΔΠΔΑΔΚ) ην 1997-

2003, κε αλάδνρν ηελ Πιεξνθνξηθή Σερλνγλσζία (ππεχζ. Γ. Κσηζάλεο, εθπαηδεπηηθφο ππεχζ. Ν. Γαπφληεο, 

ηερληθφο ππεχζ. Γ. Μπηξκπίιεο, ππεχζ. πιηθνχ . Σζνβφιαο) θαη θνξείο ην Γεσδπλακηθφ Ιλζηηηνχην (ππεχζ. Β. 

Καξαζηάζεο), ην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο - Ιλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεκαηηθήο (ππεχζ. Γ. άκςσλ) θαη ην Μνπζείν Ιζηνξίαο ηεο Παηδείαο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλ/κίνπ Αζελψλ 

(ππεχζ. Γ. Γάιθνο). 

Σν έξγν CD-ROM «Γεσινγία Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ» αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο Γεκηνπξγίαο 

Τπνζηεξηθηηθνχ Τιηθνχ γηα ην Γπκλάζην (ΤπΔΠΘ/Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, δηαθ. 4107/2003) ην 2003-2004, κε 

αλάδνρν ηηο Δθδφζεηο Καζηαληψηε (ππεχζ. Γ. νξνινπίδε) θαη θνξείο ηα Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα (ππεχζ. Γ. 

Κσηζάλεο, ππεχζ. αλάπηπμεο Β. Οηθνλφκνπ), ην Γεσδπλακηθφ Ιλζηηηνχην (ππεχζ. Β. Καξαζηάζεο) θαη ην Παλ/κην 

Αηγαίνπ (ππεχζ. Γ. Σάηαξεο). ηελ ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ έξγνπ ζπκκεηείραλ νη Ν. Γαπφληεο, Ν. Καινγεξφπνπινο, 

. Σζνβφιαο. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Άιθεζηηο, Η δξακαηηθή ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 2000 

Βνζληάδνπ ., Η ελλνηνινγηθή αιιαγή ζηελ παηδηθή ειηθία: παξαδείγκαηα απφ ην ρψξν ηεο Αζηξνλνκίαο, ζην: 

«Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Φπζηθνύ Κόζκνπ», επηκ. Β. Κνπιατδήο, εθδ. Gutenberg, Αζήλα, 2002 

Βνζληάδνπ ., Οη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε: Πξννπηηθέο, Πξνβιήκαηα, Πξνηάζεηο, 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην κε Γηεζλή 

Σπκκεηνρή «Οη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε», Ρφδνο 26-29/09/2002 

Γαλέδεο Μ., Θενδνζίνπ ., Τν Σύκπαλ πνπ Αγάπεζα, Δηζαγσγή ζηελ Αζηξνθπζηθή, Δθδ. Γίαπινο, Αζήλα, 1999 

Γαπφληεο N., Κσηζάλεο Γ., Καξαζηάζεο Β., Γάιθνο Γ., "ΓΑΙΑ: Η κεηάβαζε απφ κία αλαπαξάζηαζε ζε άιιεο γηα 

ηε δηεξεπλεηηθή κειέηε ηεο Γεο", 3o Παλειιήλην Σπλέδξην "Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Δθαξκνγή 

ησλ ΝΤ ζηελ Δθπαίδεπζε", Παλ/κην Κξήηεο, Ρέζπκλν, 9-11/05/2002 

Γ.Δ.Π.Π.., Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ, ΦΔΚ 304, Σεχρνο Γεχηεξν, 13/03/2003 

Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V., Οηθν-δνκώληαο ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, κία 
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