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 Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα, 
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 Γεσδπλακηθφ Ηλζηηηνχην, 
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 Τκήκα Γεσγξαθίαο Παλ/κίνπ Αηγαίνπ, 

4
 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 
 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 

Ζ «Γεσινγία Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ» είλαη έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ δξαζηεξηνηήησλ κε πνιπκεζηθφ πιηθφ, 

πξνζνκνηψζεηο, κηθξφθνζκνπο, δνθηκαζίεο, παηρλίδηα, παξνπζηάζεηο θαη άιιεο ππεξκεζηθέο εθαξκνγέο, πνπ πξννξίδεηαη 

θπξίσο γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ, θαιχπηνληαο έλα κεγάιν κέξνο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ 

καζεκάησλ Γεσγξαθίαο. Οη 50 εθαξκνγέο πνπ πεξηιακβάλεη ζε 5 ελφηεηεο (Πιαλήηεο Γε, Δζσηεξηθφ - Δπηθάλεηα - 

Αηκφζθαηξα ηεο Γεο θαη Αλζξψπηλεο Γξαζηεξηφηεηεο ζην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ) ζπλνδεχνληαη απφ γισζζάξηα, 

βηνγξαθίεο, πεγέο, πνιπκεζηθνχο ράξηεο ελλνηψλ θαη πξνηεηλφκελεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλαπηχρζεθε θαη 

αμηνινγήζεθε ζην πιαίζην ηεο Γεκηνπξγίαο Υπνζηεξηθηηθνύ Υιηθνύ γηα ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη δηαηίζεηαη ζε CD-

ROM ή ζην δηαδίθηπν. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, γεσγξαθία, γεσινγία, δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ, κηθξφθνζκνη, 

πξνζνκνηψζεηο, παηρλίδηα, δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Τν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Γεσινγία – Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ» απνηειείηαη απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε κνξθή 

κηθξφθνζκσλ, πξνζνκνηψζεσλ, εξγαιείσλ θαη ππεξκεζηθψλ εθαξκνγψλ, ζε θαζέλα απφ ηα νπνία αληηζηνηρνχλ 

δηαθνξεηηθά «εθπαηδεπηηθά ζελάξηα» ηα νπνία είλαη ζπκβαηά κε ην ΓΔΠΠΣ. Απηά ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα βαζίδνληαη 

ηφζν ζηηο δπλαηφηεηεο θάζε επηκέξνπο ελφηεηαο ινγηζκηθνχ, φζν θαη ζηελ ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ πνπ θάζε θνξά καο ελδηαθέξεη. Έηζη, κε βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζελάξην κπνξνχκε λα νξγαλψλνπκε 

πνηθίιεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή θχιισλ εξγαζίαο, εξσηήζεσλ αμηνιφγεζεο θαη 

παηρληδηψλ. Κάζε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (γλψζεο – θαηαλφεζεο, κεζφδνπ έξεπλαο, επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ) θαη ελζσκαηψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ή ηνπο φξνπο νξγαληθήο έληαμεο ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζηε ζρνιηθή 

δσή. 
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Τν ινγηζκηθφ κπνξεί λα θαιχςεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ΑΠΣ ηεο Γεσινγίαο Γεσγξαθίαο Α’ θαη Β’ Γπκλαζίνπ (κε 

δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζηελ Πιεξνθνξηθή, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ Ηζηνξία), θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άιια 

παξαδνζηαθά κέζα, ζηνρεχεη λα: 

- απνηειέζεη έλα δηεξεπλεηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, κε δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, 

- ελζαξξχλεη ηνλ πεηξακαηηζκφ κε πξνζνκνηψζεηο θαηαζηάζεσλ θαη κνληεινπνηήζεηο θαηλνκέλσλ, 

- επηηξέπεη ηε κεζνδηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα νξγάλσζε, αλάιπζε, ηαμηλφκεζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζή 

ηνπο, 

- παξέρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ γλψζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

- παξαθηλεί ζηελ εμάζθεζε κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ πεξηέρεη, 

- πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο κε θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, λα αληαιιάζζνπλ θαη λα 

ζπγθξίλνπλ δεδνκέλα (ζηελ ηάμε ή εμ απνζηάζεσο κέζσ δηαδηθηχνπ). 

 

Τν ινγηζκηθφ είλαη εμ νινθιήξνπ δηαδηθηπαθφ (παξέρεηαη απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Π.Η. www.pi-schools.gr ή 

www.doukas.gr/geo/begin.htm) θαη πεξηέρεη ηηο παξαθάησ 5 ελφηεηεο (ζρ. 1) 

 Πιαλήηεο Γε, 

 Δζσηεξηθφ ηεο Γεο, 

 Αηκφζθαηξα ηεο Γεο, 

 Δπηθάλεηα ηεο Γεο, 

 Αλζξψπηλεο Γξαζηεξηφηεηεο θαη Φπζηθφ Πεξηβάιινλ. 

 

 
 

Σρήκα 1: Ο δηαδηθηπαθόο ράξηεο ηνπ ινγηζκηθνύ κε ην ζύλνιν ησλ επηκέξνπο εθαξκνγώλ ηνπ. 

 

Τν ινγηζκηθφ απνηειείηαη (εθηφο απφ ην αλεμάξηεην εξγαιείν θαηαζθεπήο ραξηψλ) απφ: 

 10 κηθξόθνζκνπο γηα ην αλάγιπθν - δηαίξεζε θαη ηελ θαηαλνκή ζεηζκψλ - εθαηζηείσλ ηνπ θφζκνπ, ησλ επείξσλ θαη 

ηεο Διιάδαο, 

 8 πξνζνκνηώζεηο γηα ηελ πεξηζηξνθή - πεξηθνξά ηεο Γεο, ηε δνκή αηκφζθαηξαο - εζσηεξηθνχ ηεο Γεο, ηνλ θχθιν 

ηνπ λεξνχ, ηνπο αλέκνπο θαη ηηο βξνρνπηψζεηο, 

 14 ππεξκεζηθέο εθαξκνγέο γηα ην αλάγιπθν θαη ηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο, ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεηζκνχο θαη ηα 

εθαίζηεηα, ηε γεσινγηθή ηζηνξία, ην θιίκα, ηνπο πδάηηλνπο δξφκνπο, ηελ νξγάλσζε ησλ πφιεσλ θαη ηηο κεηαβνιέο 

ησλ πιεζπζκψλ ζηνλ θφζκν, 

 12 παηρλίδηα ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα, θαη 

 5 δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο κε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, γηα θάζε κία απφ ηηο 5 ελφηεηεο. 

 

Δπηπιένλ, θάζε κία απφ ηηο 5 ελφηεηεο ζπλνδεχεηαη απφ: γισζζάξη, βηνγξαθίεο, πεγέο, πνιπκεζηθνύο ράξηεο ελλνηώλ 

θαη πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (ζπλνιηθά 28, ηηο νπνίεο ν δηδάζθσλ κπνξεί θαη λα εκπινπηίζεη ιφγσ ηεο δηεξεπλεηηθήο 

θχζεο ηνπ ινγηζκηθνχ). Τν ινγηζκηθφ πεξηέρεη εθηφο ησλ παξαπάλσ θαη νδεγίεο ρξήζεο, νδεγίεο παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο θαη πεγέο, πξνηείλνληαο φρη κφλν νξηζκέλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ν 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.doukas.gr/geo/begin.htm
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δηδάζθσλ γηα λα νηθνδνκήζεη ηε δηθή ηνπ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε πνηθίιεο 

κνξθέο. Μέζσ ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξνχκε λα ελζαξξχλνπκε ηνπο καζεηέο λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα 

δνθηκάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε, αλαγλσξίδνπκε ζηνπο καζεηέο ην δηθαίσκα ζην “ιάζνο”, αιιά 

θξνληίδνπκε ψζηε ηειηθά λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην πξφγξακκα 

κε πνηθίινπο ηξφπνπο, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ηφζν ν ίδηνο φζν θαη νη καζεηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 2: Ο πνιπκεζηθόο 

ράξηεο ελλνηώλ γηα ηα είδε 

ησλ ιηζνζθαηξηθώλ 

πιαθώλ. 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ δεκηνπξγήζεθε, ζε κνξθή πξσηνγελώλ αξρείσλ, θεηκέλσλ, ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζρεδίσλ, εηθφλσλ, animation θαη video, έλαο κεγάινο φγθνο πξσηφηππνπ πνιπκεζηθνχ 

πιηθνχ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην CD-ROM ηνπ ινγηζκηθνχ. Τν ηαμηλνκεκέλν απηφ πιηθφ (πάλσ απφ 1.700 αξρεία) κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπο καζεηέο. 

Σηηο επφκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη νη επηκέξνπο εθαξκνγέο ησλ 5 ελνηήησλ. 
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ΠΛΑΝΗΣΗ ΓΗ 

 

Οη έλλνηεο φπσο «ελαιιαγή κέξαο – λχρηαο» θαη «ελαιιαγή επνρψλ» κπνξεί λα ζεσξνχληαη εχθνιεο αθφκα θαη 

απηνλφεηεο. Σηε ζρνιηθή πξάμε, φκσο, νη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο δπζθνιεχνληαη λα ηηο 

θαηαλνήζνπλ εθφζνλ νη έλλνηεο απηέο εκπιέθνληαη κε πνιιέο άιιεο «πεξηθεξεηαθέο» φπσο γηα παξάδεηγκα πεξηζηξνθή, 

πεξηθνξά, θιίζε ηνπ άμνλα ηεο Γεο, παξάιιειεο ειηαθέο αθηίλεο θαη απαηηνχλ αθαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο. Απφ ηελ άιιε, ν 

ρξφλνο δηδαζθαιίαο δελ είλαη αξθεηφο γηα λα αθνινπζήζεη ν δηδάζθσλ κηα επνηθνδνκεζηηθή πξνζέγγηζε κέζα ζε 

ζπλζήθεο θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξάμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 3: Μία εκέξα θαη λύρηα 

ηνπ ρξόλνπ κε ηα 24 σξηαία 

ζηηγκηόηππα πεξηζηξνθήο ηεο Γεο 

γύξσ από ηνλ ήιην… 

 

Ο «Πιαλήηεο Γε» πεξηιακβάλεη 4 πξνζνκνηψζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε πνηθίιεο φςεηο ησλ δχν παξαπάλσ 

θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη 2 παηρλίδηα «Τν παηρλίδη ησλ ηεζζάξσλ επνρψλ» θαη ηελ «Καηαζθεπή εηθνζάεδξεο Γεο», κε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζεσξνχκε φηη νη καζεηέο ζα «δνπλ» ηα θαηλφκελα απφ δηάθνξεο νπηηθέο, θάηη πνπ ηειηθά ζα ηνπο 

επηηξέςεη λα νινθιεξψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ζα  ελζαξξχλεη, ελδερφκελα, θάπνηνπο ζε παξαπέξα κειέηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 4: Τν παηρλίδη ησλ 

ηεζζάξσλ επνρώλ κε ηα 12 

ζηηγκηόηππα ηεο Γεο (έλα γηα 

θάζε κήλα) θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ηεο θαηάιιειεο επνρήο γηα ην 

αληίζηνηρν εκηζθαίξην… 
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ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΣΗ ΓΗ 

 

Ζ Β΄ Δλφηεηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην κάζεκα ηεο Γεσινγίαο Γεσγξαθίαο Α΄ θαη Β’ ηάμεο Γπκλαζίνπ 

κε ηίηιν «ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ» αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηε δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο, ηηο ιηζνζθαηξηθέο 

πιάθεο θαη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηηο θηλήζεηο ηνπο, ζηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο 

ηεο Γεο (ζεηζκνί θαη εθαίζηεηα) θαη ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο κνξθήο ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο (γεσινγηθφο ρξφλνο, 

απνιηζψκαηα, εμέιημε δσήο). 

Τα αληηθείκελα κειέηεο ηεο ελφηεηαο είλαη αξθεηά ζχλζεηα πεξηιακβάλνληαο πνιιέο έλλνηεο, ελψ ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα πνιιέο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, ελψ θαίλεηαη λα ππάξρεη απιή ζρέζε αηηίνπ-

απνηειέζκαηνο αλάκεζα ζηελ ηεθηνληθή ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ θαη ζηε δεκηνπξγία νξνζεηξψλ, ζεηζκψλ θαη 

εθαηζηείσλ, ελ ηνχηνηο ην είδνο ηνπ πξνθαινχκελνπ ηεθηνληζκνχ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηε ζρεηηθή θίλεζε ησλ θηλνπκέλσλ 

ηκεκάησλ (ζχγθιηζε, απφθιηζε, νξηδφληηα κεηαηφπηζε) φζν θαη απφ ηε ζχζηαζή ηνπο (επεηξσηηθφο ή σθεάληνο θινηφο). 

Ζ δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ απηψλ θαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ 

Γπκλαζίνπ επεξέαζε ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ παηρληδηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ελφηεηαο, ψζηε λα 

απνηεινχλ απινπνηεκέλεο, επηζηεκνληθά νξζέο πξνζεγγίζεηο, ζηηο νπνίεο νη παξάκεηξνη πνπ κειεηψληαη θάζε θνξά, λα 

κελ μεπεξλνχλ ηηο δχν.  

 

 
Σρήκα 5: Η ζύγθιηζε ησλ πιαθώλ κε ζπλνδεπηηθό 

πιηθό θαη θηλνύκελα γξαθηθά. 

 
Σρήκα 6: Τνπνζεηώληαο νξγαληζκνύο ζηηο 3 βαζηθέο 

επνρέο ηνπ γεσινγηθνύ ρξόλνπ 

 

Τν «Δζσηεξηθό ηεο Γεο» πεξηιακβάλεη 5 νκάδεο πξνγξακκάησλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηεο Γεο, ηηο θηλήζεηο ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ θαη ηα ξήγκαηα, ηελ θαηαλνκή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεηζκψλ θαη 

εθαηζηείσλ (κε ηνπιάρηζηνλ 500 ζεηζκνχο αλά ήπεηξν), ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεηζκνχο θαη εθαίζηεηα (θφζκνπ θαη 

Διιάδαο, κε πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθίεο) θαη ηε γεσινγηθή ηζηνξία. Δπηπιένλ πεξηέρεη 3 παηρλίδηα, «Τν παηρλίδη ησλ 

ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ», «Τν παηρλίδη ηνπ γεσινγηθνχ ρξφλνπ» θαη «Τν παηρλίδη ηεο Παγγαίαο» θαζψο θαη πιηθφ κε 

ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αλάγιπθνπ, ηεο θαηαλνκήο ζεηζκψλ θαη ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ ζηε Γε. 
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Η ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΣΗ ΓΗ 

 

Ζ «Δπηθάλεηα ηεο Γεο» ππνζηεξίδεη ελφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ράξηεο αιιά θαη 

γεληθφηεξα ηε κειέηε ηεο ιηζφζθαηξαο, πδξφζθαηξαο θηι, επείξσλ ή πεξηνρψλ ηνπ θφζκνπ. Πεξηιακβάλεη 3 

πξνγξάκκαηα-κηθξφθνζκνπο γηα ηε κειέηε ηνπ αλάγιπθνπ θαη ηεο πνιηηηθήο δηαίξεζεο ηνπ θόζκνπ, ηεο Δπξώπεο 

θαη ηεο Διιάδαο θαη 4 πξνγξάκκαηα κε κνξθή παηρληδηνχ, κε αληηθείκελν ζεκαίεο θξαηψλ, ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη ηεο 

Δπξψπεο (παηρλίδηα κε θάξηεο), θαζψο θαη γεσγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ράξηε ηεο Διιάδαο. 

Οη κηθξφθνζκνη απνηεινχληαη απφ ράξηεο «ππνβάζξνπ» πάλσ ζηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα επηζέζνπκε ή λα 

πεξηιάβνπκε άιινπο ράξηεο «πεξηγξάκκαηνο», παξάιιεινπο θαη κεζεκβξηλνχο, αηξάθηνπο, κεγάιεο πφιεηο θηι., λα 

εκθαλίζνπκε 3 εηδψλ γεσγξαθηθά δεδνκέλα (αλάγιπθνπ, δηαίξεζεο, πφιεσλ) θαη λα ζρεδηάζνπκε ή λα γξάςνπκε κε ην 

εξγαιείν δσγξαθηθήο (ζρ. 7). Μέζσ ηνπ εκπεξηερφκελνπ πηινηεξίνπ, κπνξνχκε κε φρεκα έλα αεξνπιαλάθη, λα θάλνπκε 

εηθνληθά ηαμίδηα, λα κεηαθηλνχκαζηε θαη λα πξνζαλαηνιηδφκαζηε ζην ράξηε, λα κεηξάκε απνζηάζεηο (απφ ζεκείν ζε 

ζεκείν ή κε ηηο θιίκαθεο παξάιιεισλ-κεζεκβξηλψλ), λα νξίδνπκε γεσγξαθηθά πιάηε θαη κήθε θηι. 

   

 

Σρήκα 7: Σπλδπαζκόο  

γεσγξαθηθώλ ΒΓ θαη 

ραξηώλ… 

 

Φάξηεο ππνβάζξνπ 

Γεσκνξθνινγηθόο 

Ππθλόηεηα πιεζ. 

Νπρηεξηλόο 

Βιάζηεζε 

Θεξκνθξαζίεο 

Βξνρνπηώζεηο 

 

Φάξηεο πεξηγξάκκαηνο 

Αθηνγξακκέο 

Σύλνξα θξαηώλ 

Σπγθέληξσζε πιεζ. 

Πνηάκηα, ιίκλεο 
Ληζνζθαηξηθέο πιάθεο 

Σεηζκνί 

Άηξαθηνη σξώλ 
 

Με ηνπο ηξεηο απηνχο κηθξφθνζκνπο ν καζεηήο κπνξεί λα εκπιαθεί ζε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη λα 

επηβεβαηψλεη ή λα απνξξίπηεη ππνζέζεηο. Γηα παξάδεηγκα κε ην θχιιν εξγαζίαο «Παγθφζκηνο ράξηεο» πξαγκαηνπνηεί 

ηαμίδηα θαηά κήθνο ηνπ Ηζεκεξηλνχ, ελφο παξάιιεινπ ή ελφο κεζεκβξηλνχ. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο σο βάζε, λα ηηο ηξνπνπνηήζεη θαη λα ηηο εκπινπηίζεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ, ηφζν ζηελ Α’ φζν θαη ζηε Β’ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Τν ινγηζκηθφ ππνζηεξίδεη θαη έλαλ λέν ηξφπν κειέηεο ησλ ραξηψλ κε ηε ζηηγκηαία απνθάιπςε  ή απόθξπςε 

επηζπκεηώλ πιεξνθνξηώλ (θαηά πξνηίκεζε κία θάζε θνξά) θαη ην ζπλδπαζκό πιεξνθνξηώλ (δχν ή πεξηζζφηεξεο θάζε 

θνξά νη νπνίεο λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο). Γηα παξάδεηγκα αλ ν καζεηήο κειεηά ηνλ παγθφζκην ράξηε ζεξκνθξαζηψλ, 

κπνξεί λα εληνπίζεη πεξηνρέο κε θαλνληθήο κεηαβνιήο θαη κε παξαηήξεζε λα πξνζδηνξίζεη ηηο αθηνγξακκέο ηεο Αθξηθήο 

θαη ηα δπηηθά παξάιηα ηεο βφξεηαο θαη λφηηαο Ακεξηθήο. Με ην εξγαιείν εκθάληζεο - απφθξπςεο πεξηγξακκάησλ κπνξεί 

λα εκθαλίδεη ηα ζχλνξα γηα ιίγν θαη λα ηα απνθξχβεη. Με απηή ηελ κέζνδν κπνξεί λα εληνπίζεη αθφκε ηνπο κεγάινπο 

νξεηλνχο φγθνπο ησλ Άλδεσλ ή ησλ Ηκαιαΐσλ. 
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Σρήκα 8: 

Καηαζθεπή ραξηώλ 

κε δηάθνξα 

εξγαιεία… 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ράξηε ππάξρεη εξγαιείν κε πνιιέο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. ζρεδίαζεο, γεκίζκαηνο θιεηζηήο 

πεξηνρήο, απνηχπσζεο ζπκβφισλ, γξαθήο θεηκέλνπ). Μπνξεί λα ππνζηεξίμεη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζεκαηηθνχ 

ραξαθηήξα (π.ρ. ζην ράξηε ηνπ λνκνχ ηνπ ή άιιεο πεξηνρήο λα απνηππσζνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη αξραηνινγηθνί ρψξνη). 

Τν εξγαιείν ππνζηεξίδεη ηελ αληηγξαθή ζην πξφρεηξν, άξα κπνξεί λα γίλεη επηθφιιεζε ηνπ ράξηε ζε άιια πξνγξάκκαηα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή παξνπζηάζεσλ γηα ηε ζχληαμε ζρεηηθήο εξγαζίαο. 

 

ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΣΗ ΓΗ 

 

Σηελ ελφηεηα κε ηίηιν «Αηκόζθαηξα ηεο Γεο» πεξηιακβάλνληαη έλλνηεο, θαηαζηάζεηο,  δηαδηθαζίεο θαη θαηλφκελα αξθεηά 

αθεξεκέλα γηα ηνπ καζεηέο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ. Οη 5 πξνζνκνηψζεηο θαη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ηεο ελφηεηαο θαιχπηνπλ 

πιήξσο ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

Σηε δνκή ηεο αηκόζθαηξαο δίλεηαη ζην καζεηή ε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη θαη λα κεηαθηλεί ηελ θαηάιιειε  ζπζθεπή 

γηα ηε κειέηε ησλ ζηξσκάησλ ηεο. Ο κεηεσξνινγηθφο ραξηαεηφο θαη ην αεξφζηαην είλαη νη πην θαηάιιειεο ζπζθεπέο 

(εθνδηαζκέλεο κε φξγαλα κέηξεζεο φπσο ην ζεξκφκεηξν), γηα λα δείμνπκε ζηνπο καζεηέο φηη ε εμεξεχλεζε ηεο 

αηκφζθαηξαο απαηηεί λα θάλνπκε κεηξήζεηο. Με ην ζρεηηθφ «θχιιν εξγαζίαο» ν καζεηήο θαιείηαη λα γλσξίζεη κε 

ελεξγεηηθφ ηξφπν ηα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο θαζψο θαη ηα θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζ΄ απηά. Τν πξνζθεξφκελν 

πιηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη αθεηεξία γηα ηε δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ ή ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ.  

 

 

Σρήκα 9: Τα δηάθνξα 

ζηξώκαηα ηεο 

αηκόζθαηξαο (από ηελ 

ηξνπόζθαηξα κέρξη 

ηελ εμώζθαηξα) θαη νη 

αλζξώπηλεο 

θαηαζθεπέο πνπ 

κπνξνύλ λα ηα 

επηζθεθηνύλ… 

 

Σηηο βξνρέο θαη ηνπο αλέκνπο, βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε πξνζνκνίσζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο κεηαθίλεζεο ησλ 

λεθψλ ζηηο δχν πιεπξέο κηαο νξνζεηξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο Πίλδνπ. Με ηε βνήζεηα θιηκαηνγξακκάησλ 

δηαθνξεηηθψλ πφιεσλ, νη καζεηέο νδεγνχληαη ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο βξνρνπηψζεηο θαη ηε βιάζηεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.  
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Σρήκαηα 10-11: Σηηγκηόηππα από ηε δεκηνπξγία 

βξνρώλ (πάλσ) θαη ην θιίκα θόζκνπ (δεμηά).  
 

Σηφρνο ησλ ηξηψλ εθαξκνγψλ γηα ην θιίκα ηνπ θόζκνπ, ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Διιάδαο, είλαη ε απφθηεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ «λα δηαβάδνπλ θιηκαηηθνχο ράξηεο» θαη λα νδεγνχληαη ζε ζπκπεξάζκαηα κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. Μέζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηε κνξθή  «θχιισλ εξγαζίαο», νη καζεηέο 

εμνηθεηψλνληαη κε ηηο θιηκαηηθέο δψλεο, ηελ θαηαλνκή ζεξκνθξαζηψλ, βξνρνπηψζεσλ θαη βιάζηεζεο, ζπζρεηίδνληάο ηα 

κε θιηκαηνγξάκκαηα δηαθνξεηηθψλ πφιεσλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ θιηκάησλ. 

 

Τέινο κε ην παηρλίδη ηνπ δηαζηεκηθνύ ρώξνπ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αραλή ρψξν πνπ απιψλεηαη απφ 

ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη ηελ αηκφζθαηξά ηεο κέρξη ην άπεηξν, πξνζπαζψληαο λα ηνπνζεηήζνπλ θαηάιιεια, ζπζθεπέο 

θαη νπξάληα ζψκαηα κέζα ζ’ απηφλ.  

 

ΑΝΘΡΧΠΙΝΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ – ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Ζ ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ «Αλζξώπηλεο Γξαζηεξηόηεηεο θαη Φπζηθό Πεξηβάιινλ» ππνζηεξίδεη ηηο δχν αληίζηνηρεο 

ελφηεηεο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ θαζψο θαη ηηο ελφηεηεο απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ: Πνηάκηα θαη ιίκλεο 

ηεο Διιάδαο, ν πιεζπζκφο ηεο Δπξψπεο, νη κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, νη ππεξεζίεο ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα. Οη 

5 πξνζνκνηψζεηο θαη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ηεο ελφηεηαο θαιχπηνπλ ηκήκα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ζηφρνπο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ ηα 2 δηαζεκαηηθά παηρλίδηα «Τν παηρλίδη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» θαη ην 

«Δθνδηάδνληαο κηα Καξαβέια» κε ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ, δίλνπλ κία κφλν ελδεηθηηθή δηάζηαζε ζην πνιχπιεπξν ζέκα ηεο 

αλζξσπν-γεσγξαθίαο. 

 

Ο θύθινο ηνπ λεξνύ πεξηέρεη ηξεηο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ νκψλπκνπ θαηλνκέλνπ.  Σηελ πξψηε 

παξηζηάλεηαη ε εμάηκηζε θαη δηαπλνή, ζηε δεχηεξε ηα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα θαη ζηελ ηξίηε ν πιήξεο θχθινο 

ηνπ θαηλνκέλνπ. Τα δχν πξψηα θαηλφκελα παξνπζηάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά παξάζπξα κηαο θαη ζπκβαίλνπλ αλεμάξηεηα 

ην έλα απφ ην άιιν.  Σην ηξίην παξνπζηάδνληαη, ζε θπθιηθή δηαδνρή, φια ηα ζρεηηθά θαηλφκελα ψζηε λα θαηαλνήζνπλ 

πιήξσο νη καζεηέο ηελ πνξεία ηνπ γιπθνχ θαη ζαιάζζηνπ λεξνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 
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Σρήκα 12: Έλα εηθνληθό 

ηαμίδη κε ειηθόπηεξν από ηηο 

εθβνιέο κέρξη ηηο πεγέο ηνπ 

Αρειώνπ. 

 

Ζ ζεκαζία ηνπ γιπθνύ λεξνύ ζηε δωή ηωλ αλζξώπωλ, απνδίδεηαη ελ κέξεη κε ηε κειέηε ελφο πνηακνχ ψζηε λα 

αλαδεηρζεί ε εμάξηεζε ηνπ γχξσ πιεζπζκνχ απφ ην λεξφ ηνπ θαη νη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζηνλ πνηακφ. Πξνηηκήζεθε 

ν Αρειψνο κηαο θαη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε ζ’ απηφλ είλαη πνιχ έληνλε. Ο ζενπνηεκέλνο πνηακφο  πνπ πξνθαινχζε 

παιηφηεξα δένο, πιεκκχξεο θαη θαηαζηξνθέο έρεη ζήκεξα δακαζηεί πιήξσο απφ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Τν 

ινγηζκηθφ ππνζηεξίδεη έλα εηθνληθφ ηαμίδη απφ ηηο πεγέο κέρξη ηηο εθβνιέο ηνπ. Τα ζηηγκηφηππα ιήθζεθαλ απφ 

πξαγκαηηθή πηήζε κε ειηθφπηεξν. Σην ηαμίδη ηνπο νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ζρεηηθά ζέκαηα φπσο ε χδξεπζε, ε 

άξδεπζε, ε αιηεία, ε ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ θξαγκάησλ, νη 

κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο. 

 

 
Σρήκα 13: Ο πεξίπινπο ηεο Γεο από ηνλ… 

Μαγγειάλν 

 
Σρήκα 14: Δθνδηάδνληαο κηα θαξαβέια πξηλ από 

ην κεγάιν ηαμίδη ηνπ Μαγγειάλνπ 

 

Οη ζαιάζζηνη δξόκνη ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ θόζκνπ παξνπζηάδνπλ ηα ηαμίδηα 8 κεγάισλ εμεξεπλεηψλ θαη ηηο 

αλαθαιχςεηο ηνπο (θαηά ηνλ 15ν θαη 16ν αηψλα) κε ηξεηο ηξφπνπο:  

 Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ιφγνπο πνχ ψζεζαλ ηνπο Δπξσπαίνπο λα αλαδεηήζνπλ ζαιάζζηνπο δξφκνπο γηα ηηο Ηλδίεο. 

 Σηνηρεία απφ ηηο εμεξεπλήζεηο, κε δηαδξνκέο ζηνλ παγθφζκην ράξηε αιιά θαη αλαθνξά ζηνλ γλσζηφ θάζε θνξά 

θφζκν πξηλ ηελ αλαθάιπςε ελφο λένπ ηφπνπ απφ θάζε εμεξεπλεηή. 

 Φξνλνιφγην, κε ηε ρξνληθή ζεηξά αλαθάιπςεο ησλ λέσλ ηφπσλ. 

 

Ζ νξγάλωζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ κηαο πόιεο είλαη έλα ηδηαίηεξν πεξίπινθν ζέκα. Σην ινγηζκηθφ γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα απινπνηεκέλεο παξνπζίαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη αλαγθψλ κηαο πφιεο θπξίσο κε αθνξκή κηα ζπδήηεζε θαη 

παξαθίλεζε γηα αληαιιαγή ηδεψλ (αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ θάζε καζεηή), κε ηνπο ηξεηο παξαθάησ ηξφπνπο 

παξνπζίαζεο: 

 Τη εηζάγεη κηα πφιε  (απφ ηελ χπαηζξν), ηη εμάγεη κηα πφιε (ζε άιιεο πεξηνρέο)   θαη ηη ππεξεζίεο  παξέρεη ε ίδηα ε 

πφιε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο; 

 Πψο απεηθνλίδνληαη (ζε έλα ράξηε κεγάιεο θιίκαθαο) νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο; 
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 Τη αλάγθεο θαη ιεηηνπξγίεο έρεη ην θέληξν κηαο πφιεο (εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θηι) θαη πψο κπνξεί 

λα ηηο αληηζηνηρίζεη ν καζεηήο κε αληίζηνηρα θηίξηα ηεο πφιεο; 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα ζθεθηνχλ  ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε κηα πφιε νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη δεκφζηνπ ή 

ηδησηηθνχ ραξαθηήξα (ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε πφιε, π.ρ. 

ηειεθσλία, ειεθηξνδφηεζε, χδξεπζε θαη απνρέηεπζε). 

 

Η κεηαβνιή πιεζπζκώλ ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν γίλεηαη απφ ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο ζηνλ παγθφζκην ράξηε (σο 

πξνο ην ρψξν θαη σο πξνο ην ρξφλν), κε ηξεηο (θαη πάιη!) ηξφπνπο: 

 Αλαπαξάζηαζε σο πξνο ην ρξόλν, κε ηε βνήζεηα ρξνλνγξακκήο (απφ ην 1 κ.Φ. κέρξη ην 2050) θαη γξαθηθή πξνβνιή 

ηνπ πιεζπζκνχ θάζε επείξνπ. Απφ ην 1950 θαη κεηά νη ηηκέο αιιάδνπλ αλά 25 ρξφληα, ελψ νη ηηκέο πιελ ηεο 

πεξηφδνπ 1950-2000 βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο. 

 Αλαπαξάζηαζε σο πξνο ην ρώξν, κε ηελ πξνβνιή ηζηνγξακκάησλ γηα θάζε ήπεηξν ή πεξηνρή, ελψ ππάξρεη θαη ε 

αληίζηνηρε εηθφλα κε ην θαηάιιειν πιεξνθνξηαθφ θείκελν. 

 Σπγθξηηηθή αλαπαξάζηαζε (σο πξνο ην ρξφλν θαη σο πξνο ην ρψξν), φπνπ ηα ζηνηρεία πξνβάιινληαη σο ρξσκαηηθέο 

δηαβαζκίζεηο κε δπλαηφηεηα θίλεζεο (ζε 7 ρξνληθά ζηηγκηφηππα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 15: Τξεηο δηαθνξεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο γηα ηα δεδνκέλα 

κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 

επείξσλ, από ην 1 κ.Φ. κέρξη ην 

2050… 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ «Γεσινγία Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ» είλαη έλα νινθιεξσκέλν δηδαθηηθφ θαη δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κε κηα 

πνηθηιία απφ καζεζηαθά αληηθείκελα (πνιπκεζηθφ πιηθφ, παξνπζηάζεηο, πξνζνκνηψζεηο, κηθξφθνζκνπο θηι) πνπ 

πξννξίδεηαη θπξίσο γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ, αιιά πνπ κπνξεί, ιφγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ πιηθνχ ηεο, λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ καζεηέο κηθξφηεξσλ ή κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ. Μέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη (ή θαη 

πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ), νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε πεηξακαηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο, 

θαιιηεξγνχλ επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, απνθηνχλ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, πεηξακαηίδνληαη κε ηδέεο πνπ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ ζηελ ηάμε, ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδν-ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, αλαπηχζζνπλ ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζην δηδαθηέν πιηθφ θαη εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Τν ινγηζκηθφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε δηδαζθαιία, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ εμάζθεζε 

ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ αιιά θαη ηδηαηηέξσο ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε κε έλαλ ππνινγηζηή είηε σο επνπηηθφ κέζν 

είηε σο δπλακηθφ κέζν αιιειεπίδξαζεο κε ηε βνήζεηα δηαινγηθνχ πίλαθα (interactive whiteboard, βιέπε παξαθάησ 

εηθφλα). Ζ κέρξη ηψξα επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε (παξφιν πνπ μεθίλεζε πξφζθαηα ζηηο αξρέο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2004-05) θαη ε απνδνρή ηνπ απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (κε ελ δπλάκεη απνδέθηεο φια ηα ειιεληθά 

ζρνιεία), ην θαζηζηά έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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