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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

 
1. Ειδικοί σκοποί 

 Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι  ενταγµένη στο µάθηµα 
της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές µάθηµα µόνο στις δύο τελευταίες. Στο 
διάστηµα αυτό οι µαθητές πρέπει να αποκτήσουν ικανοποιητικούς νοητικούς χάρτες της επιφάνειας 
της Γης και να συνηθίσουν να χρησιµοποιούν µε σχετική ευχέρεια απλά εργαλεία καταγραφής και α-
πεικόνισης γεωγραφικών δεδοµένων (π.χ. χάρτες). Με βάση τα παραπάνω, στην Ε΄ τάξη θα διδάσκε-
ται Γεωγραφία της Ελλάδας µε έµφαση στο φυσικό περιβάλλον, αλλά µε αρκετές προεκτάσεις σε αν-
θρωπογεωγραφικά θέµατα ενώ στην ΣΤ΄ τάξη θα διδάσκεται Γεωγραφία των Ηπείρων µε έµφαση στη 
Γεωγραφία της Ευρώπης.  

Μέσα από τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο ∆ηµοτικό επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους 
σκοποί: 

− Η γνωριµία µε το φυσικό περιβάλλον και η παρατήρηση της γεωγραφικής κατανοµής  των αν-
θρώπων και των δραστηριοτήτων τους. 

− Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται µεταξύ του φυσικού 
περιβάλλοντος και των ανθρώπων. 

− Η αναγνώριση της σηµασίας που έχει η ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος. 
− Η ευαισθητοποίηση για τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η ανθρωπότητα και η 

ανάπτυξη των απαραίτητων στάσεων για κατανόηση, αποδοχή, επικοινωνία, συνεργασία και αλ-
ληλεγγύη µε τους άλλους λαούς. 

− Η υιοθέτηση στάσεων και συµπεριφορών που θα επιτρέψουν στους µαθητές να ενταχθούν οµαλά 
και δηµιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό � πολιτιστικό τους περιβάλλον. 

− Η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών µε: 
− Τη χρήση λεκτικών, ποσοτικών και συµβολικών µορφών δεδοµένων (κείµενα, εικόνες, γραφήµα-

τα, πίνακες, διαγράµµατα και χάρτες). 
− Την εφαρµογή µεθόδων συναφών µε τη φύση του µαθήµατος, όπως η παρατήρηση του χώρου, η 

χαρτογράφηση, η ερµηνεία στατιστικών δεδοµένων και η αναζήτηση και επεξεργασία πληροφο-
ριών από διάφορες πηγές.  

− Την επικοινωνία και τις πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες µε στόχο την έρευνα γεωγραφικών 
θεµάτων και την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων.  

 
2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας 

 
 

Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
 

ΤΑΞΗ Ε΄ 
 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(∆ιατιθέµενος χρόνος) 
Ενδεικτικές 

∆ραστηριότητες1 
Α' Ενότητα: Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη µελέτη του κόσµου 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να αναγνωρίζουν ότι οι 
χάρτες είναι «εργαλεία» µε-
λέτης του χώρου και να α-
ποκωδικοποιούν τα σύµβο-
λά τους. 
Να διακρίνουν είδη χαρτών 
και αντίστοιχες πληροφορίες 
που παρέχουν.   
Να διακρίνουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά ενός χάρτη 
και να αναγνωρίζουν τη ση-
µασία τους. 

Ο Χάρτης 
 
Ο χάρτης � Λόγοι για τους 
οποίους  σχεδιάζουµε τους 
χάρτες 
Είδη χαρτών 
Η ταυτότητα του χάρτη (ο 
τίτλος, το υπόµνηµα, η 
κλίµακα) 
 

(3 ώρες) 

Οι µαθητές : 
Μελετούν διαφορετικά είδη χαρτών, 
καταγράφουν τις πληροφορίες που 
προσφέρουν και εντοπίζουν τις δια-
φορές  τους. Επιχειρηµατολογούν για 
την χρησιµότητά τους και αναφέρουν 
πιθανούς τρόπους χρήσης τους. 
Παρατηρούν ελλείψεις βασικών στοι-
χείων σε χάρτες, τις επισηµαίνουν και 
συζητούν για τα προβλήµατα που  
δηµιουργούν.  
Υπολογίζουν αποστάσεις µε τη βοή-
θεια της κλίµακας. 

                                                           
1 Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες 
διαθεµατικές έννοιες της 3ης στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ. 
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Να εξοικειωθούν µε τη χρή-
ση της κλίµακας.  
 

Προσανατολίζονται στο χάρτη της 
πόλης τους ακολουθώντας συγκεκρι-
µένες οδηγίες. 
Συµπληρώνουν διάφορα στοιχεία σε 
ελλιπή χάρτη µιας περιοχής, χρησι-
µοποιώντας κατάλληλα σύµβολα.  

Να προσανατολίζονται στο 
χώρο µε τη βοήθεια του 
χάρτη και της πυξίδας και να 
αξιολογούν τη σηµασία του 
προσανατολισµού στην κα-
θηµερινή ζωή. 
Να ορίζουν τη σχετική θέση 
τόπων. 
Να επιλέγουν και να χρησι-
µοποιούν τα διάφορα είδη 
χαρτών στην καθηµερινή 
τους ζωή. 
 

Πώς χρησιµοποιούµε τους 
χάρτες 
 
Προσανατολισµός µε τη βο-
ήθεια του χάρτη 
Προσδιορισµός θέσεων και 
µέτρηση αποστάσεων. 
 

(2 ώρες) 

Περιγράφουν τη σχετική θέση ενός 
τόπου ως προς άλλα σηµεία του χώ-
ρου στο διαµέρισµα που ζουν. .  
Περιγράφουν τις κατευθύνσεις προς 
τις οποίες θα κινηθούν προκειµένου 
να επισκεφθούν κάποιον τόπο.  
Εφαρµόζουν τις γνώσεις που απέ-
κτησαν σε διαφορετικά είδη χαρτών 
της Ελλάδας.  
Επιλέγουν κατάλληλους χάρτες για να 
προτείνουν λύσεις σε υποθετικά προ-
βλήµατα. 

Β΄ Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας 
Να αναγνωρίζουν και να περι-
γράφουν τη µορφή της Ελλά-
δας σε χάρτες και δορυφορικές 
φωτογραφίες. 
Να διακρίνουν τις διάφορες 
περιοχές της χώρας σε χάρτες 
και άλλο εποπτικό υλικό. 

Η µορφή και το σχήµα 
της Ελλάδας 
 

(1 ώρα) 

Περιγράφουν µε δικά τους λόγια τη 
µορφή της Ελλάδας και διακρίνουν τα 
διάφορα τµήµατά της.  
Εντοπίζουν στο χάρτη τις διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας και τις περι-
γράφουν χρησιµοποιώντας την κα-
τάλληλη ορολογία. 

Να εντοπίζουν την Ελλάδα σε 
χάρτες διαφορετικής κλίµακας. 
Να χαρακτηρίζουν τη σχετική 
θέση της Ελλάδας ως προς 
άλλα γεωγραφικά στοιχεία του 
χώρου. 
Να αναγνωρίζουν στο χάρτη 
και να περιγράφουν τα σύνορα 
της Ελλάδας 
Να επισηµαίνουν και να αξιο-
λογούν πλεονεκτήµατα που 
προσφέρει στην Ελλάδα η γε-
ωγραφική της θέση. 

Η θέση της Ελλάδας στον 
κόσµο, στην Ευρώπη και 
στη Μεσόγειο 
 

(1 ώρα) 

Προσδιορίζουν και περιγράφουν τη 
θέση της Ελλάδας σε χάρτες και κα-
ταγράφουν τα πιθανά πλεονεκτήµατα 
που της προσφέρει.  
Προσδιορίζουν τη σχετική θέση της 
Ελλάδας ως προς άλλες χώρες ή ως 
προς άλλα στοιχεία της επιφάνειας 
της Γης και την περιγράφουν. 
Επιχειρηµατολογούν σχετικά µε τη 
σηµασία της θέσης της Ελλάδας για 
τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, την ανά-
πτυξη του εµπορίου, τη διακίνηση των 
ιδεών2(Ιστορία, Γλώσσα). 

Να περιγράφουν τον οριζόντιο 
διαµελισµό της Ελλάδας µε τη 
βοήθεια των χαρτών. 
Να ονοµάζουν τα µεγάλα ελλη-
νικά πελάγη και τα κυριότερα 
ακτογραφικά στοιχεία της Ελ-
λάδας και να ορίζουν τη θέση 
τους στον χώρο µε τη βοήθεια 
χαρτών. 
Να συσχετίζουν ακτογραφικούς 
όρους  µε συγκεκριµένες θέ-
σεις στο χάρτη της Ελλάδας. 

Οι θάλασσες και οι ακτές 
της Ελλάδας. 
 
Ακτογραφία της Ελλάδας. 
 

(2 ώρες) 

Ονοµάζουν τις θάλασσες που βρέ-
χουν την Ελλάδα και χαρακτηρίζουν 
τη θέση τους στο χώρο. 
Χαρακτηρίζουν και ονοµάζουν διάφο-
ρους τύπους ακτών χρησιµοποιώντας 
χάρτη της Ελλάδας και φωτογραφίες. 
Ταξινοµούν τα κύρια στοιχεία της ελ-
ληνικής ακτογραφίας (κόλπους, α-
κρωτήρια κτλ.) ανάλογα µε τη θέση 
τους στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο πέλαγος. 

Να εντοπίζουν στο χάρτη και 
να αναγνωρίζουν τα µεγαλύτε-

Η νησιωτική Ελλάδα Ταξιδεύουν στο χάρτη της Ελλάδας 
και αναγνωρίζουν τη σχετική θέση 

                                                           
2 Οι δραστηριότητες µε έντονα-πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στα προτει-
νόµενα στην 3η στήλη του πίνακα  ∆ΕΠΠΣ. 
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ρα ελληνικά νησιά και νησιωτι-
κά συµπλέγµατα.  
Να περιγράφουν και να αξιο-
λογούν τις ιδιαίτερες συνθήκες 
της καθηµερινής ζωής στη νη-
σιωτική Ελλάδα) 
Να συσχετίζουν τη θέση των 
πιο σηµαντικών ελληνικών πό-
λεων µε την παρουσία της θά-
λασσας. 
Να εκτιµούν την επίδραση της 
θάλασσας στη ζωή των Ελλή-
νων. 

 
Μεγάλα νησιωτικά συ-
µπλέγµατα και νησιά της 
Ελλάδας. 
Η ζωή στα νησιά 
Οι παραθαλάσσιοι οικι-
σµοί της Ελλάδας 
 

(3 ώρες) 

των  µεγαλύτερων νησιών.  
Ταξινοµούν νησιά στα συµπλέγµατα 
στα οποία ανήκουν. 
Καταγράφουν µεγάλες ελληνικές πό-
λεις - λιµάνια, τις ταξινοµούν ως προς 
τη θέση τους στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο 
πέλαγος και διερευνούν τους παρά-
γοντες που συµβάλλουν στην ανά-
πτυξη τους. 
Περιγράφουν και αξιολογούν τα πλεο-
νεκτήµατα και µειονεκτήµατα της νη-
σιώτικης ζωής.   
Αξιολογούν τις ιδιαίτερες δυσκολίες 
που παρουσιάζει η ζωή των κατοίκων 
της νησιωτικής Ελλάδας. 
Σχεδιάζουν ένα έντυπο το οποίο δεί-
χνει τα κυριότερα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να προβάλλει  ένα νησί ώστε 
να προσελκύει επισκέπτες και γρά-
φουν ένα διαφηµιστικό µήνυµα µε τον 
ίδιο στόχο (Γλώσσα, Αισθητική Αγω-
γή, Πληροφορική). 

Να εντοπίζουν στο χάρτη τη 
θέση κύριων ορεινών όγκων 
και πεδιάδων της Ελλάδας συ-
νολικά και κατά γεωγραφικό 
διαµέρισµα και να τις ονοµά-
ζουν.  
Να εντοπίζουν σε χάρτη και να 
περιγράφουν την κατεύθυνση 
των µεγάλων ελληνικών ορο-
σειρών. 
Να χρησιµοποιούν κατάλληλη 
ορολογία για να περιγράψουν 
το ανάγλυφο της Ελλάδας. 
Να εντοπίζουν και, όσο τους 
επιτρέπει η ηλικία τους να πε-
ριγράφουν ορισµένες χαρα-
κτηριστικές επιδράσεις του α-
νάγλυφου στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 

Τα βουνά και οι πεδιάδες 
της Ελλάδας  
 
Κύριοι ορεινοί όγκοι και 
πεδιάδες της Ελλάδας 
Η ζωή στα βουνά και στις 
πεδιάδες 

(3 ώρες) 

Εντοπίζουν στο χάρτη της Ελλάδας 
τα µεγαλύτερα βουνά και τις  µεγαλύ-
τερες πεδιάδες, τα ονοµάζουν και  τα 
αντιστοιχίζουν µε τα γεωγραφικά δια-
µερίσµατα. 
Χρησιµοποιούν φωτογραφίες, διαφά-
νειες και βίντεο που δείχνουν ορεινές 
και πεδινές περιοχές της Ελλάδας, τις 
περιγράφουν και συζητούν για τον πιο 
πιθανό τρόπο ζωής των ανθρώπων 
σ' αυτές. 
Χωρίζονται σε µικρές οµάδες και κα-
ταγράφουν λέξεις ικανές να περιγρά-
ψουν το ανάγλυφο που δείχνει η εικό-
να ή το τµήµα του χάρτη που έχει κά-
θε οµάδα.  
Ζωγραφίζουν έναν υποθετικό οικισµό 
(ορεινό ή πεδινό) και επιχειρηµατολο-
γούν για τις επιλογές τους (Αισθητική 
Αγωγή, Κοινωνική και Πολιτική Αγω-
γή, Γλώσσα). 

Να διακρίνουν, όσο τους επι-
τρέπει η ηλικία τους, τις διαφο-
ρές ανάµεσα στον καιρό και 
στο κλίµα. 
Να περιγράφουν τα γενικά χα-
ρακτηριστικά του µεσογειακού 
κλίµατος. 
Να διακρίνουν τις διαφορο-
ποιήσεις του κλίµατος στις 
διάφορες περιοχές της χώρας, 
να τις περιγράφουν συνοπτικά 
και να τις συγκρίνουν. 
Να συσχετίζουν, όσο τους επι-
τρέπει η ηλικία τους, τις κλιµα-
τικές συνθήκες µε τις ανθρώπι-

δ ό

Το κλίµα της Ελλάδας 
 
Η έννοια του κλίµατος � 
∆ιαφορές καιρού και κλί-
µατος 
Συσχετισµός κλίµατος και 
ανθρώπινων δραστηριο-
τήτων 
Το κλίµα της Ελλάδος 
 

(3 ώρες) 

Συζητούν τις διαφορές κλίµατος και 
καιρού. 
Περιγράφουν και σχολιάζουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά του κλίµατος της Ελ-
λάδας.    
Χρησιµοποιούν κείµενα από εφηµερί-
δες και περιοδικά ή βιβλία και άλλο 
εποπτικό υλικό για να διακρίνουν 
σχέσεις µεταξύ κλίµατος και ανθρώ-
πινων δραστηριοτήτων. 
Αιτιολογούν τον κλιµατικό τύπο που 
επικρατεί σε κάθε γεωγραφικό διαµέ-
ρισµα της Ελλάδας.  
Καταγράφουν προβλήµατα που µπο-
ρεί να δηµιουργήσουν οι ακραίες και-
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νες δραστηριότητες. ρικές συνθήκες στην καθηµερινή ζωή. 
Συµπεραίνουν για τη σηµασία της 
πρόγνωσης του καιρού σε σχέση µε 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
(Αισθητική Αγωγή, Κοινωνική και Πο-
λιτική Αγωγή, Γλώσσα, Ιστορία) 

Να αναγνωρίζουν στο χάρτη τα 
µεγαλύτερα ποτάµια και τις 
µεγαλύτερες φυσικές και τεχνη-
τές λίµνες της Ελλάδας και να 
είναι ικανοί να ορίζουν τη θέση 
τους. 
Να διακρίνουν τα τµήµατα ενός 
ποταµού και ορισµένα κύρια 
χαρακτηριστικά των ελληνικών 
ποταµών). 
Να διακρίνουν τη σηµασία του 
γλυκού νερού για τη ζωή των 
κατοίκων της Ελλάδας, η οποία 
χαρακτηρίζεται από ιδιόµορφη 
γεωγραφική και εποχιακή κα-
τανοµή των βροχοπτώσεων. 
Να κατανοούν, µε την ανάλυση 
συγκεκριµένων παραδειγµά-
των από τον ελληνικό χώρο, 
τις συνέπειες της ρύπανσης 
των νερών και να ευαισθητο-
ποιούνται ως προς τα σχετικά 
θέµατα. 
Να προτείνουν δράσεις και να 
υιοθετούν στάσεις που θα έ-
χουν ως στόχο την αειφορία. 
 

Τα ποτάµια και οι λίµνες 
της Ελλάδας 
 
Τα ποτάµια της Ελλάδος 
Οι λίµνες της Ελλάδας 
Η ζωή στα ποτάµια και 
στις λίµνες 
 

(3 ώρες) 
 

Ονοµάζουν και περιγράφουν τα µέρη 
ενός ποταµού µε τη βοήθεια κατάλλη-
λων σχηµάτων και εξετάζουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά του.  
Μελετούν τη ροή ενός ελληνικού  πο-
ταµού και σηµειώνουν ορεινούς ό-
γκους από τους οποίους τροφοδοτεί-
ται, τους παραποτάµους του και το 
χώρο των εκβολών του. 
Εντοπίζουν τα µεγαλύτερα ελληνικά 
ποτάµια στο χάρτη και παρακολου-
θούν και περιγράφουν τη ροή τους 
από τις πηγές µέχρι τις εκβολές τους.  
Σχεδιάζουν σε λευκό χάρτη  της Ελ-
λάδας τα µεγαλύτερα ποτάµια και τις 
πιο σηµαντικές λίµνες της χώρας.  
Αντιστοιχίζουν πόλεις µε λίµνες και 
ποταµούς στις όχθες των οποίων έ-
χουν κτιστεί και αιτιολογούν την επι-
λογή της θέσης τους. 
Συγκεντρώνουν υλικό από εφηµερί-
δες, περιοδικά και συζητούν για τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από 
την κακή χρήση των υδάτινων πόρων 
στον ελληνικό χώρο (Αισθητική Αγω-
γή, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Γλώσσα, Μαθηµατικά). 

Να διακρίνουν τις έννοιες 
�βλάστηση�, �χλωρίδα�, �πανί-
δα�. 
Να εντοπίζουν σχέσεις αλληλε-
ξάρτησης µεταξύ των ζώων και 
των φυτών κάθε περιοχής. 
Να διακρίνουν τις ζώνες βλά-
στησης που υπάρχουν στην 
Ελλάδα και να τις συσχετίζουν 
µε τις φυσικές συνθήκες κάθε 
περιοχής. 
Να περιγράφουν χαρακτηριστι-
κά οικοσυστήµατα του ελληνι-
κού χώρου και να εντοπίζουν 
τη θέση τους στο χάρτη. 
Να αναγνωρίζουν ορισµένες 
συνέπειες  της ρύπανσης και 
γενικά της υποβάθµισης του 
φυσικού Περιβάλλοντος. 
Να αποκτούν θετική στάση 
απέναντι στην ανάγκη διατή-
ρησης του φυσικού περιβάλλο-
ντος. 
Να αποβάλλουν σταδιακά τη 

Η χλωρίδα, η πανίδα και 
η βλάστηση της Ελλάδας. 
 
Η χλωρίδα και πανίδα 
Η βλάστηση της Ελλάδος 
Χαρακτηριστικά οικοσυ-
στήµατα της Ελλάδας.  
 

(3 ώρες) 

Σχολιάζουν το γεγονός ότι η χλωρίδα 
της Ελλάδας είναι η πλουσιότερη της 
Ευρώπης.  
Περιγράφουν διάφορες µορφές βλά-
στησης που συναντώνται στην Ελλά-
δα και εντοπίζουν σε  χάρτη τη γεω-
γραφική κατανοµή τους. 
Συσχετίζουν την κατανοµή της βλά-
στησης µε την κατανοµή των βροχο-
πτώσεων στο χώρο της Ελλάδας. 
Καταγράφουν και περιγράφουν ορι-
σµένα είδη της πανίδας της Ελλάδας 
και κάνουν συλλογή σχετικών φωτο-
γραφιών.  
Εντοπίζουν στον χάρτη προστατευό-
µενους δρυµούς και υγροβιότοπους 
της Ελλάδας. 
Τοποθετούν σε λευκό χάρτη της Ελ-
λάδας προστατευόµενες περιοχές µε 
µεγάλη οικολογική σηµασία, χρησι-
µοποιώντας δικά τους σύµβολα.  
Σχεδιάζουν µια αφίσα για µια εκστρα-
τεία προστασίας των δασών στην ο-
ποία θα φαίνονται τα οφέλη του δά-
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λανθασµένη αντίληψη περί 
"χρησίµων" και µη φυτικών και 
ζωικών ειδών και να κατανο-
ούν την ενότητα του φυσικού 
κόσµου. 

σους και τα αποτελέσµατα από την 
καταστροφή τους. 
Γράφουν κατάλληλα συνθήµατα για 
µια εκστρατεία προστασίας των ακτών 
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή). 

Να αναφέρουν εξωγενείς πα-
ράγοντες που προκαλούν µε-
ταβολές στην επιφάνεια της 
Γης. 
Να περιγράφουν το ρόλο του 
νερού και του αέρα στη διά-
βρωση των πετρωµάτων. 
Να αναφέρουν συγκεκριµένα 
παραδείγµατα φυσικών κατα-
στροφών στο χώρο της Ελλά-
δας και να τις συνδέουν µε τα 
φυσικά και  ανθρωπογενή αίτιά 
τους.  
Να γνωρίζουν χαρακτηριστικά 
είδη εδαφών του ελληνικού 
χώρου. 
Να αναγνωρίζουν το ρόλο των 
ηφαιστείων και των σεισµών 
στις µεταβολές του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
Να γνωρίζουν πώς θα πρέπει 
να αντιδρούν σε περίπτωση 
σεισµού ή πυρκαγιάς. 
 

Οι µεταβολές της επιφά-
νειας της γης στον ελλη-
νικό χώρο.  
 
Αλλαγές στην επιφάνεια 
της Γης 
Ο ρόλος των ηφαιστείων 
και των σεισµών στις αλ-
λαγές της φύσης 
Οι φυσικές καταστροφές 
στον χώρο της Ελλάδας.  
 

(3 ώρες) 

Τοποθετούν πάνω σε όχι απόλυτα 
λεία επιφάνεια λεπτό χώµα, άµµο και 
πέτρες και τοποθετούν το σύνολο 
µπροστά σε έναν ανεµιστήρα ή µε 
µικρή κλίση κάτω από µια βρύση που 
τρέχει αργά. Παρατηρούν τα αποτε-
λέσµατα και τα συσχετίζουν µε αυτά 
που συµβαίνουν στη φύση.  
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για την 
παλαιότερη  µορφή τόπων (π.χ. των 
Θερµοπυλών) και τη συγκρίνουν µε τη 
σηµερινή. Συµπεραίνουν για τις αιτίες 
(Ιστορία, Γλώσσα). 
Συγκεντρώνουν άρθρα του τύπου και 
άλλο πληροφοριακό υλικό που ανα-
φέρεται σε φυσικές καταστροφές, 
σχολιάζουν τις αιτίες τους και τις ταξι-
νοµούν σε κατηγορίες.  
Σχολιάζουν τις υλικές και ψυχολογικές 
συνέπειες των φυσικών καταστροφών 
στη ζωή των ανθρώπων και εξάγουν 
συµπεράσµατα για την ανάγκη συ-
µπαράστασης σε αυτούς που τις έ-
χουν υποστεί (Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή, Γλώσσα, Τεχνολογία). 
Επεξεργάζονται και παρουσιάζουν  
υλικό που συγκέντρωσαν σχετικά µε 
τις φυσικές καταστροφές στο χώρο 
της Ελλάδας.  
Συµµετέχουν σε άσκηση για σωστή 
συµπεριφορά σε περίπτωση σεισµού 
και µαθαίνουν να αντιδρούν χωρίς 
πανικό. 

Γ' Ενότητα: Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας 
Να αναγνωρίζουν την ιστορική 
συνέχεια στο χώρο της Ελλά-
δας από τα πανάρχαια χρόνια 
µέχρι σήµερα. 
Να διακρίνουν τη γεωγραφική  
κατανοµή, τον πλούτο και την 
ποικιλία των πιο σηµαντικών 
ιστορικών µνηµείων που απο-
δεικνύουν αυτή τη συνέχεια και 
να εκτιµήσουν την ανάγκη δια-
τήρησής τους. 
 

Οι Έλληνες : Ένας λαός 
µε µεγάλη και συνεχή 
ιστορία 
 
 

(1 ώρα) 

Με τη βοήθεια χαρτών και συνοπτι-
κών κειµένων καταγράφουν την ιστο-
ρική  συνέχεια των Ελλήνων στο χώ-
ρο της Ελλάδας και τον ευρύτερο χώ-
ρο της Μεσογείου. 
Με τη βοήθεια κατάλληλων χαρτών 
παρατηρούν τις µεταβολές της έκτα-
σης της Ελλάδας από το 1821 µέχρι 
σήµερα.  
Παρατηρούν σε χάρτες τη γεωγραφική 
κατανοµή των πιο σηµαντικών τόπων 
µε ιστορική σηµασία και ιδιαίτερα εκεί-
νων που βρίσκονται στο χώρο που 
ζουν. Φέρνουν στοιχεία από πηγές 
και σχηµατίζουν στον τοίχο της τάξης 
τη δική τους ιστορική γραµµή που θα 
δείχνει τη συνεχή παρουσία των ελλή-
νων στο συγκεκριµένο χώρο από τα 
πανάρχαια χρόνια µέχρι σήµερα. ∆ια-
τυπώνουν συµπεράσµατα σχετικά µε 
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την ανάγκη διατήρησης αυτών των 
µνηµείων και προτείνουν τρόπους 
προστασίας τους (Ιστορία, Φυσικά, 
Κοινωνικά και Πολιτική Αγωγή, Μαθη-
µατικά, Γλώσσα). 

Να γνωρίζουν την έννοια της 
απογραφής του πληθυσµού 
και να αξιολογούν τη σηµασία 
της για µια χώρα. 
Να συσχετίζουν τη µεταβολή 
του πληθυσµού µιας περιοχής 
µε κάποιους από τους παρά-
γοντες που την επηρεάζουν. 
Να αναγνωρίζουν την έννοια 
της πληθυσµιακής πυκνότητας 
και να την περιγράφουν µε α-
πλά παραδείγµατα.  
Να συσχετίζουν τη γεωγραφική 
κατανοµή των ανθρώπων µε 
κάποιους από τους παράγο-
ντες που την επηρεάζουν. 
 
Να αναγνωρίζουν ότι οι άν-
θρωποι, επιλέγουν το χώρο 
κατοικίας τους ανάλογα µε τις 
ανάγκες τους. 
Να οµαδοποιούν τις µεγαλύτε-
ρες ελληνικές πόλεις ανάλογα 
µε τη θέση, τον  πληθυσµό και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους (αν είναι λιµάνια, τουρι-
στικά κέντρα, πρωτεύουσες 
νοµών κ.ά.). 
Να διακρίνουν µε συγκεκριµένα 
παραδείγµατα κάποια χαρα-
κτηριστικά πλεονεκτήµατα και  
µειονεκτήµατα των πόλεων και 
να προτείνουν λύσεις για τα 
σχετικά προβλήµατα αξιο-
ποιώντας την εµπειρία από το 
δικό τους χώρο. 
 

Ο πληθυσµός της Ελλά-
δας και η γεωγραφική 
κατανοµή του. 
 
Ο πληθυσµός της Ελλά-
δας 
Η γεωγραφική κατανοµή 
του πληθυσµού 
Μεγάλα αστικά κέντρα � 
συνθήκες ζωής 
Οι πόλεις της Ελλάδας 
 

(4 ώρες) 

Παρατηρούν τις φωτογραφίες µιας 
περιοχής µε πολλά εργοστάσια και 
µιας άλλης αγροτικής. Συµπεραίνουν 
για το ποια περιοχή προσφέρει πε-
ρισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης 
στους ανθρώπους και συσχετίζουν 
αυτή την ιδιότητα µε τον αριθµό των 
ανθρώπων που είναι πιθανό να συ-
γκεντρωθούν σε καθεµία απ` αυτές 
(Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αισθητικά Α-
γωγή). 
Παρατηρούν και αξιολογούν τα στοι-
χεία που παρέχει η ΕΣΥΕ για δύο 
διαφορετικές περιοχές ή για την ίδια 
περιοχή σε δύο διαφορετικές περιό-
δους και εξάγουν συµπεράσµατα για 
τη σηµασία της απογραφής. 
Επεξεργάζονται κατάλληλες φωτο-
γραφίες και διαφάνειες που παρου-
σιάζουν διάφορες ελληνικές πόλεις 
και αντλούν πληροφορίες που σχετί-
ζονται µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους (θέση, πληθυσµό, λειτουργία της 
κ.ά.) (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αισθητικά 
Αγωγή, Ιστορία). 
Μέσα από συγκεκριµένο παράδειγµα 
� πόλη ( Αθήνα � Θεσσαλονίκη ή άλ-
λη) και χρησιµοποιώντας εποπτικό 
υλικό που την αφορά (σχέδιο πόλης, 
φωτογραφίες, χρήση γης, σχέση της 
µε τις γύρω πόλεις ή χωριά κ.ά.) συ-
ζητούν για το ρόλο της πόλης γενικά, 
τις αλλαγές που έχει υποστεί στο χρό-
νο και τα πιθανά προβλήµατα που 
έχουν δηµιουργηθεί από την αύξηση ή 
ελάττωση του πληθυσµού της (Γλώσ-
σα, Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή, 
Ιστορία). 
Συζητούν λόγους που κάνουν τους 
ανθρώπους να µετακινούνται από και 
προς τις πόλεις και τις επιπτώσεις 
που αυτό έχει στην πόλη τους (π.χ. 
αύξηση των καταστηµάτων, ανάπτυξη 
συγκοινωνιών κλπ.) 

Να αναγνωρίζουν την ανάγκη  
διοικητικής διαίρεσης της χώ-
ρας σε µικρότερες διοικητικές 
µονάδες. 
Να διακρίνουν την κατανοµή 
των νοµών της χώρας κατά 
γεωγραφικό διαµέρισµα και 
περιφέρεια, να ονοµάζουν τις 
πρωτεύουσες και τις µεγαλύτε-
ρες πόλεις τους και να περι-
γράφουν ορισµένα πολύ χαρα-
κτηριστικά στοιχεία από τη φύ

Η διοικητική διαίρεση της 
Ελλάδας 
 
∆ιοικητική οργάνωση σε 
επίπεδο περιφέρειας, 
νοµού και ΟΤΑ  
Τα γεωγραφικά διαµερί-
σµατα, οι περιφέρειες.  
Οι νοµοί της Ελλάδας 
 

Παρατηρούν τον πολιτικό χάρτη της 
Ελλάδας και καταγράφουν τα γεω-
γραφικά διαµερίσµατα και τις περιφέ-
ρειες 
Σε λευκό χάρτη χρωµατίζουν τα δια-
µερίσµατα και τοποθετούν τις πρω-
τεύουσες των νοµών τους.  
Παρατηρούν το γεωµορφολογικό χάρ-
τη της Ελλάδας και εντοπίζουν διαφο-
ρές ανάγλυφου, κλίµατος κτλ. µεταξύ 
των διαφόρων περιοχών της που ε-
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κτηριστικά στοιχεία από τη φύ-
ση και την ιστορία τους. 
Να απεικονίζουν  απλά στατι-
στικά στοιχεία.  

(3 ώρες) πηρεάζουν τη ζωή και τις δραστηριό-
τητες των ανθρώπων. Καταλήγουν σε 
συµπεράσµατα ως προς την  ανάγκη 
διαίρεσης της χώρας σε µικρότερες 
διοικητικές µονάδες, ώστε να προ-
γραµµατίζονται καλύτερα τα διάφορα 
έργα και να προσφέρονται καλύτερες 
υπηρεσίες στους κατοίκους (Γλώσσα, 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή). 

Να αναγνωρίζουν και να ονο-
µάζουν τα κυριότερα αγροτικά 
προϊόντα της Ελλάδας και τους 
τόπους παραγωγής τους σε 
συνάρτηση µε τη µορφολογία 
του εδάφους, τους κλιµατικούς 
παράγοντες και την ανάπτυξη 
και εφαρµογή σύγχρονων µε-
θόδων και τεχνικών. 
 

Η παραγωγή αγαθών 
στην Ελλάδα. 
  
Η αγροτική παραγωγή  
Η κτηνοτροφική παρα-
γωγή και η αλιεία 
Η δασική παραγωγή � 
Ορυκτός πλούτος 
 

(3 ώρες) 

Επεξεργάζονται πίνακες ή διαγράµ-
µατα  σχετικά µε την αγροτική παρα-
γωγή της Ελλάδας και παρατηρούν 
και σχολιάζουν χαρακτηριστικές φω-
τογραφίες καλλιεργειών στο χώρο της 
Ελλάδας.   
Αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες 
για την ελληνική αγροτική παραγωγή 
και τη σηµασία της για την οικονοµία 
της χώρας. 
Κάνουν κατάλογο επαγγελµάτων που 
σχετίζονται µε την αγροτική παραγω-
γή της χώρας και περιγράφουν µε 
δικά τους λόγια τις δραστηριότητές 
τους (Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή). 

Να διακρίνουν χαρακτηριστικά 
είδη βιοµηχανικής παραγωγής 
στην Ελλάδα. 
Να διακρίνουν σχέσεις µεταξύ 
του πρωτογενούς και του δευ-
τερογενούς τοµέα. 
Να διακρίνουν τη γεωγραφική 
κατανοµή της βιοµηχανίας 
στην Ελλάδα και να συσχετί-
ζουν, όπου είναι εφικτό το εί-
δος των βιοµηχανικών µονά-
δων µε τις ιδιότητες της  περιο-
χής εγκατάστασής τους. 
Να διακρίνουν ορισµένες  θετι-
κές και αρνητικές επιδράσεις 
που έχει η ανάπτυξη της βιο-
µηχανίας στη ζωή των ανθρώ-
πων και στο φυσικό περιβάλ-
λον. 
Να εκτιµούν και να περιγρά-
φουν τη σηµασία της βιοµηχα-
νικής παραγωγής στην καθη-
µερινή ζωή. 
 

Η βιοµηχανική παραγωγή 
και οι επιπτώσεις στον 
άνθρωπο / περιβάλλον 
 

(1 ώρα) 

Επεξεργάζονται φωτογραφίες που  
παρουσιάζουν την αλυσίδα µιας τυπι-
κής βιοµηχανικής παραγωγής από 
την πρώτη ύλη µέχρι το τελικό προϊόν 
και τη συσχετίζουν µε το φυσικό περι-
βάλλον (πρώτες ύλες, ρύπανση). 
Εξετάζουν, όσο τους επιτρέπει η ηλι-
κία τους, τη σχέση της βιοµηχανίας µε 
τον ανθρώπινο παράγοντα (προσω-
πικό, µεταφορές καταναλωτές) και 
ερµηνεύουν τη συγκέντρωση των ερ-
γοστασίων  κοντά σε µεγάλες πόλεις 
(Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Α-
γωγή, Τεχνολογία, Φυσικά).   
Αναφέρουν περιπτώσεις εργοστασίων 
η θέση των οποίων καθορίζεται κυρί-
ως από τοπικούς γεωγραφικούς πα-
ράγοντες (υδροηλεκτρικά εργοστάσια 
της ∆ΕΗ, βιοµηχανίες επεξεργασίας 
ορυκτών) και παρατηρούν και αιτιο-
λογούν τη θέση τους. 
Εξετάζουν τη σηµασία που έχουν για 
την αγροτική παραγωγή της χώρας 
ορισµένα εργοστάσια (π.χ. τυποποίη-
σης χυµών φρούτων ή νωπού γάλα-
κτος). 
Εξετάζουν τις πιθανές θετικές και αρ-
νητικές επιδράσεις ενός εργοστασίου 
στο χώρο που βρίσκεται (Γλώσσα, 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Τε-
χνολογία, Φυσικά) . 

Να διακρίνουν τις πιο σηµαντι-
κές διαφορές του τοµέα των 
υπηρεσιών από τους άλλους 
τοµείς της παραγωγής.  

Οι Υπηρεσίες 
 

(1 ώρα) 

Καταγράφουν επαγγέλµατα του τριτο-
γενούς τοµέα και προσδιορίζουν το 
είδος των υπηρεσιών που προσφέρει 
το καθένα.  
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τοµείς της παραγωγής.  
Να αναφέρουν τυπικούς τοµείς 
παροχής υπηρεσιών και να 
εκτιµούν τη σηµασία τους για 
τα άτοµα και το κοινωνικό σύ-
νολο. 
Να κατανοούν µέσα από συ-
γκεκριµένα παραδείγµατα την 
ανάγκη ανταλλαγής αγαθών 
µέσα στην ίδια χώρα αλλά και 
µεταξύ των  χωρών. 
Να αναφέρουν υπηρεσίες που 
παρέχονται από το κράτος και 
άλλες που παρέχονται από 
ιδιώτες.  

το καθένα.  
Καταγράφουν χαρακτηριστικά είδη 
υπηρεσιών (περίθαλψη, εκπαίδευση, 
ασφάλειες, ταχυδροµείο, επικοινωνία 
κτλ.) και διακρίνουν ποιες απ` αυτές 
παρέχονται από το κράτος, ποιες από 
ιδιώτες και ποιες και από τους δύο 
(Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Α-
γωγή, Τεχνολογία, Πληροφορική) . 
Συζητούν µια συγκεκριµένη  διαδικα-
σία (π.χ. "Πώς φθάνουν στο σπίτι µας 
διάφορα αγαθά") και περιγράφουν  
υπηρεσίες που συµµετέχουν σ` αυτή.   
Αναζητούν και επεξεργάζονται πλη-
ροφορίες για τη συµµετοχή των διά-
φορων τοµέων της παραγωγής στη 
συνολική απασχόληση και την  απει-
κονίζουν σε γράφηµα.   

Να διακρίνουν τη γεωγραφική 
κατανοµή των µεταφορικών και 
συγκοινωνιακών δικτύων στη 
χώρα µας και να αναφέρουν 
µερικούς από τους παράγοντες 
που την επηρεάζουν. 
Να αναγνωρίζουν την αξία των 
συγκοινωνιών για την οικονο-
µική, την τουριστική και γενικό-
τερα την πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας. 
 

Οι συγκοινωνίες στην 
Ελλάδα.  
 

(1 ώρα) 

Παρακολουθούν στο χάρτη της Ελλά-
δας τους µεγάλους άξονες του οδικού 
και του σιδηροδροµικού δικτύου και 
συµπεραίνουν για τη σηµασία τους για 
την οικονοµική ανάπτυξη και την επι-
κοινωνία της χώρας µε τον υπόλοιπο 
κόσµο (Γλώσσα, Κοινωνική και Πολι-
τική Αγωγή). 
Συζητούν για τα µεγάλα συγκοινωνια-
κά έργα στην Ελλάδα (π.χ. Εγνατία, 
Παραϊόνια Αρτηρία, ΠΑΘΕ*, Ζεύξη 
Ρίου � Αντιρρίου, Ακτίου Πρέβεζας 
κ.ά.) και καταλήγουν σε συµπεράσµα-
τα για  τη σηµασία τους για τη χώρα 
αλλά και τους κατοίκους της. 

Να αναγνωρίζουν τις χώρες � 
µέλη της Ε. Ε. και να αναφέ-
ρουν τους κύριους στόχους της  
Να εκτιµούν τη σηµασία που 
έχει η Ε.Ε. για τη ζωή των κα-
τοίκων των χωρών που την 
αποτελούν 
Να υιοθετήσουν θετικές στά-
σεις και αντίστοιχες συµπερι-
φορές σχετικά µε την ανοχή 
των πολιτισµικών  ιδιαιτεροτή-
των των άλλων λαών. 
 

 Η Ελλάδα και η Ενωµένη 
Ευρώπη 
 
Οι χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης 
Η σηµασία της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης 
 

(2 ώρες) 

Παρατηρούν φωτογραφίες από χώρες 
της Ε.Ε οι οποίες παρουσιάζουν χα-
ρακτηριστικές οικονοµικές και πολιτι-
στικές  δραστηριότητες, τις σχολιά-
ζουν και τις συσχετίζουν µε ανάλογες 
δραστηριότητες στην Ελλάδα (Γλώσ-
σα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Τεχνολογία, Πληροφορική). 
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα 
ενισχυτικά κοινοτικά ταµεία και εξετά-
ζουν το ρόλο τους στην υλοποίηση 
µεγάλων έργων στην Ελλάδα. 
Συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις 
για τη σηµασία που έχει ο σεβασµός 
των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων 
(γλώσσας, θρησκείας, εθίµων) κάθε 
οµάδας µέσα σε κάθε χώρα χωριστά 
αλλά και σε ολόκληρη την Ε.Ε. 
(Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Α-
γωγή, Ιστορία). 

∆΄ Ενότητα: Ελληνισµός εκτός συνόρων 
Να περιγράφουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά του φυσικού 
περιβάλλοντος της Κύπρου 

Η Κύπρος 
 

Παρατηρούν τη γεωµορφολογία και 
την ακτογραφία της Κύπρου και 
διακρίνουν τα κύρια στοιχεία τους.  
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και να τα συγκρίνουν µε ε-
κείνα της Ελλάδας.  
Να περιγράφουν τη σύνθε-
ση και τη γεωγραφική κατα-
νοµή του πληθυσµού της 
Κύπρου. 
Να ερµηνεύουν την ιστορική 
συνέχεια του ελληνισµού 
στην Κύπρο.  

Φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον 
 

(2 ώρες) 

Συγκρίνουν το κλίµα Κύπρου µε το 
κλίµα της Ελλάδας και αιτιολογούν τις 
οµοιότητές τους.  
Εξετάζουν τη σύνθεση του πληθυ-
σµού της µεγαλονήσου και την ερµη-
νεύουν. (Γλώσσα, Κοινωνική και Πολι-
τική Αγωγή, Ιστορία) 
Με τη βοήθεια χαρτών και συνοπτι-
κών κειµένων ερευνούν τους λόγους 
για τους οποίους η Κύπρος θεωρείται 
µητροπολιτικό έδαφος του ελληνι-
σµού.  

Να ερµηνεύουν, όσο τους 
επιτρέπουν η ηλικία και οι 
γνώσεις τους τη διασπορά 
του ελληνισµού στον κόσµο. 
Να αναγνωρίζουν τους δε-
σµούς του απόδηµου Ελλη-
νισµού µε τη µητέρα Ελλάδα 
και εκτιµούν την προσφορά 
του σ' αυτήν. 
 

Ο ελληνισµός της διασπο-
ράς 
 
Το ελληνικό στοιχείο σε αρ-
χαίες ελληνικές εστίες 
 

(2 ώρες) 

Παρατηρούν σε κατάλληλο χάρτη τη 
διασπορά και την κατανοµή του Ελ-
ληνισµού σε ολόκληρο τον κόσµο. 
Συζητούν για τα αίτια της διασποράς 
αλλά και τη σηµασία που έχει σήµερα 
για την Ελλάδα.  
Συγκεντρώνουν πληροφορίες (φωτο-
γραφίες, έντυπο  υλικό κτλ.) που  πα-
ρουσιάζουν τις δραστηριότητες και τα 
επιτεύγµατα του απόδηµου ελληνι-
σµού καθώς και για ελληνικά σχολεία 
σε άλλες χώρες. 
Παρακινούνται να αλληλογραφήσουν 
µε Έλληνες µαθητές που ζουν σε άλ-
λες χώρες και να πληροφορηθούν 
από τους ίδιους τις ιδιαιτερότητες της 
ζωής τους και τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν. 

 
Σύνολο ωρών  47 

 
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας3 
 
Θέµα: Ιστορική συνέχεια στον ελλαδικό χώρο: Εκπόνηση οµαδικών εργασιών και διεξαγωγή έρευ-

νας µέσα από γραπτά µνηµεία ή µνηµεία της τέχνης προκειµένου να αποδείξουν και να ερµηνεύ-
σουν τη συνέχεια των Ελλήνων στο συγκεκριµένο χώρο. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: 
∆ιάσταση, Μεταβολή. Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή,  Μουσική, Ιστορία. 

 
Θέµα: Οι σεισµοί στην Ελλάδα: Ανάληψη οµαδικών εργασιών για τη διερεύνηση της σεισµικότητας 

του ελληνικού χώρου, µελέτη σχετικών χαρτών, έρευνα µε εκπόνηση ερωτηµατολογίων σε ειδι-
κούς επιστήµονες, καταγραφή των µεγαλύτερων σεισµών που σηµειώθηκαν στην Ελλάδα, διεξα-
γωγή ασκήσεων ετοιµότητας σε περίπτωση σεισµού. . Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιά-
σταση, Μεταβολή, Σύστηµα, Αλληλεπίδραση Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Φυσικές 
Επιστήµες. 

 
Θέµα: Απολιθώµατα και σπήλαια στην Ελλάδα: Οργάνωση οµαδικών εργασιών για τη διερεύνηση 

των απολιθωµάτων στον ελλαδικό χώρο, µελέτη σχετικών χαρτών, σύνδεσή τους µε την ηφαι-
στειότητα του χώρου, κατασκευή σχετικών χαρτών, συγκέντρωση φωτογραφιών, καταγραφή της 
χλωρίδας και πανίδας παλαιότερων εποχών µε τη βοήθεια των σχετικών ευρηµάτων. Θεµελιώ-
δεις διαθεµατικές έννοιες:   ∆ιάσταση, Μεταβολή, Σύστηµα, Αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις: 
Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Φυσικές Επιστήµες. 

 
Θέµα: Τουριστικός οδηγός της Ελλάδας ή συγκεκριµένου γεωγραφικού διαµερίσµατος: Εκπό-

νηση κοινής εργασίας µε σκοπό τη συγκέντρωση ιστορικών, πολιτισµικών, γεωµορφολογικών 
στοιχείων του τόπου που οι µαθητές επιλέγουν. Στόχος η σύνθεση των εργασιών και η εκπόνηση 

                                                           
3 Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο Α.Π.Σ. ως 
«ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες» για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου 
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κοινής εργασίας για όλη την τάξη. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή,  
Αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Κοινωνική και πολιτική Α-
γωγή, Ιστορία, Φυσικές Επιστήµες, Μαθηµατικά. 

 
Θέµα: Ζώα ή φυτά της πατρίδας µας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν: Οργάνωση οµαδικών 

εργασιών για τη διερεύνηση της πανίδας και της χλωρίδας στον ελλαδικό χώρο, µελέτη και κατα-
σκευή σχετικών χαρτών, σύνδεση της χλωρίδας και της πανίδας µε συγκεκριµένους τόπους και 
δραστηριότητες των ανθρώπων, συγκέντρωση φωτογραφιών, καταγραφή πληθυσµών της χλωρί-
δας και πανίδας παλαιότερων εποχών µε τη βοήθεια σχετικών πληροφοριών.  Θεµελιώδεις δια-
θεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή, Σύστηµα, Αλληλεπίδραση Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αι-
σθητική Αγωγή, Μουσική, Μαθηµατικά. 
 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄ 
 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(∆ιατιθέµενος χρόνος) 
Ενδεικτικές 

∆ραστηριότητες 
Α' Ενότητα: Η Γη στο ∆ιάστηµα 

Να αποσαφηνίσουν µερικές 
βασικές έννοιες σχετικά µε το 
σχήµα της Γης και τα χαρα-
κτηριστικά της επιφάνειάς 
της.   
Να διακρίνουν το ιδεατό δί-
κτυο των παραλλήλων και 
µεσηµβρινών και, µε τη βοή-
θεια συγκεκριµένων παρα-
δειγµάτων να εκτιµούν τη 
σηµασία του για τον εντοπι-
σµό της θέσης ενός τόπου 
στην επιφάνεια της Γης (διά-
σταση). 
Να συσχετίζουν την περι-
στροφή και την περιφορά της 
Γης µε ορισµένα συνδεόµενα 
µε αυτές φαινόµενα. 
Να κατανοούν, όσο επιτρέ-
πει η ηλικία τους, την αιτία 
της εναλλαγής των εποχών. 
 

Η Γη ως ουράνιο σώµα 
 
Το σχήµα της Γης και οι 
κινήσεις της 
Οι πόλοι, ο Ισηµερινός και 
τα ηµισφαίρια  
Παράλληλοι και µεσηµβρι-
νοί  
Ο άξονας και η περιστροφή 
της Γης � Ηµέρα και Νύχτα 
Η περιφορά της Γης γύρω 
από τον Ήλιο. Το έτος. Οι 
εποχές.  
 

(5 ώρες) 

∆ιακρίνουν ηµισφαίρια, Ισηµερινό και 
δίκτυο συντεταγµένων στην υδρόγειο 
σφαίρα του σχολείου. 
Ασκούνται στον εντοπισµό συγκεκρι-
µένων σηµείων στην επιφάνεια της 
Υδρογείου µε τη βοήθεια των συντε-
ταγµένων.   
Ασκούνται στον εντοπισµό θέσεων σε 
χαρτί στο οποίο έχει σηµειωθεί δίκτυο 
µε τη βοήθεια αριθµών και γραµµά-
των και εφαρµόζουν τις ίδιες ασκήσεις 
σε επίπεδο χάρτη µε δίκτυο συντε-
ταγµένων.  
∆ιαβάζουν κείµενα για το ταξίδι του 
Μαγγελάνου και αναζητούν στον χάρ-
τη χαρακτηριστικά σηµεία που αναφέ-
ρει (Γλώσσα, Ιστορία). 
Αναπαριστούν την περιστροφή της 
Γης µε τρόπους που οι ίδιοι επιλέγουν 
(π.χ. δραµατοποίηση, προσοµοιώσεις 
µε απλά υλικά κτλ.) (Φυσικά, Γλώσσα, 
Εικαστικά, Ιστορία). 
Παρατηρούν καλλιτεχνικές αναπαρα-
στάσεις της περιφοράς της Γης γύρω 
από τον ήλιο ή προσοµοιώσεις αυτής 
της κίνησης σ' ένα µοντέλο και σχο-
λιάζουν αυτό που βλέπουν. 

Να αναγνωρίζουν τα ουράνια 
σώµατα που αποτελούν το 
Ηλιακό σύστηµα και να δια-
κρίνουν τη θέση της Γης σ' 
αυτό. 

Το ηλιακό µας σύστηµα 
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν εικόνες του ηλιακού συ-
στήµατος, διακρίνουν τα σώµατα που 
το αποτελούν και επεξεργάζονται πί-
νακες µε στοιχεία που το αφορούν.   

Β΄ Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον 
Να αναγνωρίζουν τη χαρα-
κτηριστική εικόνα της επιφά-
νειας της Γης.  
Να επεξεργάζονται στοιχεία 
µε γεωγραφικό περιεχόµενο 
και να τα ερµηνεύουν. 

 

Η κατανοµή της ξηράς και 
της θάλασσας 
 

(1 ώρα) 
 

Παρατηρούν την κατανοµή ξηράς και 
θάλασσας στην Υδρόγειο και σε δο-
ρυφορικές φωτογραφίες.  
Εντοπίζουν τη θέση των ηπείρων και 
των ωκεανών και σηµειώνουν τα ονό-
µατά τους σε λευκό χάρτη.   
Σχεδιάζουν γραφήµατα που εκφρά-
ζουν τις  αναλογίες ξηράς και θάλασ-
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σας.   
Αναζητούν στην τέχνη συµβολικές 
αναπαραστάσεις των ηπείρων (π.χ. 
οι κύκλοι της Ολυµπιακής σηµαίας). 
(Εικαστικά, Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή, Ιστορία, Γλώσσα) 

Να περιγράφουν τη δοµή και 
τη σύσταση της ατµόσφαιρας 
και να αξιολογούν  τη σηµα-
σία της για την ύπαρξη και τη 
διατήρηση της ζωής πάνω 
στη Γη Να κατανοούν, όσο 
τους επιτρέπει η ηλικία τους, 
την έννοια του κλίµατος και 
γνωρίζουν τους βασικούς 
παράγοντες που επηρεά-
ζουν το κλίµα κάθε περιοχής. 
Να διακρίνουν τις κλιµατικές 
ζώνες της Γης και τις συνδέ-
ουν µε τις ζώνες βλάστησης 
στην επιφάνεια της Γης. 
Να αντλούν πληροφορίες 
από κλιµατολογικούς χάρτες, 
κλιµατογράµµατα κ.ά. και 
επεξεργάζονται σχετικά δε-
δοµένα. 

Η ατµόσφαιρα και οι κλιµα-
τικές ζώνες της Γης 
 
Η ατµόσφαιρα  
Οι κλιµατικές ζώνες 
Ζώνες βλάστησης  
 

(3 ώρες) 
 

Με τη βοήθεια κειµένων, εικόνων και  
φωτογραφιών  διακρίνουν τις κύριες 
στιβάδες της ατµόσφαιρας.  
Παρατηρούν σε σχήµα την πρό-
σπτωση των ηλιακών ακτίνων στην 
επιφάνεια της Γης και διακρίνουν τον 
κύριο παράγοντα που καθορίζει το 
κλίµα ενός τόπου. 
∆ιακρίνουν πάνω στην υδρόγειο 
σφαίρα τις κλιµατικές ζώνες και συζη-
τούν τα χαρακτηριστικά τους.   
Παρατηρούν σε θεµατικό χάρτη την 
κατανοµή της βλάστησης στη Γη και 
τη συσχετίζουν µε τις κλιµατικές ζώ-
νες. 
Εξετάζουν φωτογραφίες και κλιµατο-
γράµµατα από χαρακτηριστικές πε-
ριοχές της γης και τις ταξινοµούν ανά-
λογα µε τον κλιµατικό τύπο στον ο-
ποίον ανήκουν.  
Ονοµάζουν τις κυριότερες φυτικές 
διαπλάσεις (βροχερά δάση, τάιγκα, 
σαβάνες, στέπες κτλ.) και εντοπίζουν 
την κατανοµή τους στον χάρτη του 
κόσµου. 
Καταγράφουν χαρακτηριστικά είδη 
ζώων σε µερικές περιοχές της Γης και 
ερµηνεύουν την παρουσία ή απουσία 
τους στο συγκεκριµένο περιβάλλον 
(π.χ. απαντώντας στην ερώτηση "για-
τί δεν υπάρχουν ερπετά  στους πό-
λους;"). 

Να ονοµάζουν, να εντοπί-
ζουν στο χάρτη και να συ-
γκρίνουν τους  ωκεανούς, τις 
θάλασσες και τα µεγαλύτερα 
νησιά και  νησιωτικά συ-
µπλέγµατα του πλανήτη. 
 

Οι ωκεανοί και οι θάλασσες 
 

(1 ώρα) 

Με τη βοήθεια του χάρτη περιγρά-
φουν τη θέση των ωκεανών της Γης 
και τους συγκρίνουν ως προς την έ-
κταση χρησιµοποιώντας κατάλληλους 
πίνακες 
Κάνουν το ίδιο για τις θάλασσες και 
τις συγκρίνουν µε τη Μεσόγειο. 
Κάνουν φανταστικά ταξίδια κατά µή-
κος ενός παραλλήλου ή ενός µεσηµ-
βρινού και καταγράφουν τη θέση των 
µεγάλων νησιών και νησιωτικών συ-
µπλεγµάτων που θα συναντήσουν.  
Κάνουν το γύρο µιας ηπείρου σταµα-
τώντας στα πιο σηµαντικά λιµάνια 
της. 
Θεωρούν ότι είναι πλοίαρχοι ενός ε-
µπορικού πλοίου και µεταφέρουν 
φορτία από τη µια ήπειρο στην άλλη 
καταγράφοντας τις θάλασσες, τις 
διώρυγες και τους πορθµούς που 
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διασχίζουν. 
Να διακρίνουν τις έννοιες 
"οριζόντιος" και "κάθετος 
διαµελισµός". 
Να αποκτήσουν µια συνολι-
κή εικόνα του ηπειρωτικού 
και του υποθαλάσσιου ανά-
γλυφου της Γης και να εντο-
πίζουν τα κύρια στοιχεία του 
σε κατάλληλους χάρτες.  
Να εντοπίζουν σε χάρτη και 
να ονοµάζουν τα µεγάλα ο-
ρεινά συγκροτήµατα και τις 
µεγάλες πεδιάδες της επιφά-
νειας της Γης. 

Το ανάγλυφο της Γης 
 
Οι µεγάλες οροσειρές 
Οι µεγάλες πεδιάδες 
 

(2 ώρες) 

Καταγράφουν τις πιο έντονες εδαφι-
κές εξάρσεις και  πεδιάδες κάθε ηπεί-
ρου. Αναφέρουν τα αποτελέσµατα και 
περιγράφουν µε δικά τους λόγια το 
ανάγλυφο της ηπείρου που εξέτασαν. 
Κάνουν φανταστικά ταξίδια µε αερο-
πλάνο κατά µήκος ενός παραλλήλου 
ή ενός µεσηµβρινού και καταγράφουν 
τη θέση των µεγάλων οροσειρών και 
πεδιάδων που θα συναντήσουν µε τη 
βοήθεια των µεσηµβρινών ή παραλ-
λήλων αντίστοιχα. 

Να εντοπίζουν στον παγκό-
σµιο χάρτη και ονοµάζουν 
τους µεγάλους ποταµούς και 
λίµνες της Γης.  
Να περιγράφουν µε συγκε-
κριµένα παραδείγµατα τη 
σηµασία του γλυκού νερού 
στην καθηµερινή ζωή. 
Να διακρίνουν, όσο τους επι-
τρέπει η ηλικία τους, τα πλε-
ονεκτήµατα και τα πιθανά 
µειονεκτήµατα ενός τόπου µε 
πλούσιο υδρογραφικό δί-
κτυο. 
 

Τα µεγαλύτερα ποτάµια και 
λίµνες της Γης  
 
Η σηµασία του υδρογραφι-
κού δικτύου στη ζωή του 
ανθρώπου 
 

(2 ώρες) 

Χωρίζονται σε οµάδες και καταγρά-
φουν ανά ήπειρο τα µεγαλύτερα πο-
τάµια και λίµνες. 
Συγκρίνουν την έκταση των µεγαλύ-
τερων λιµνών του κόσµου µε την έ-
κταση της Ελλάδας. 
Παρακολουθούν σε χάρτη κατάλλη-
λης κλίµακας και περιγράφουν τη ροή 
του Μισισιπή ή του Νείλου. 
Αναφέρουν χρήσεις του γλυκού νερού 
στην καθηµερινή ζωή. 
Καταγράφουν πλεονεκτήµατα και 
προβλήµατα που µπορεί να προκαλέ-
σει η παρουσία ενός µεγάλου ποτα-
µού σε κάποιο χώρο (π.χ. προβλήµα-
τα στις συγκοινωνίες (Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή, Ιστορία, Φυσικά, 
Γλώσσα). 

Να συσχετίζουν ορισµένες 
εξωτερικές εκδηλώσεις των 
γεωλογικών φαινοµένων µε 
τα αίτια στα οποία οφείλο-
νται.   
Να επισηµαίνουν τις συνέ-
πειες που έχουν τα φαινόµε-
να αυτά για τον άνθρωπο.  
Να διακρίνουν τις εξωγενείς 
δυνάµεις από τις ενδογενείς 
οι οποίες επιδρούν στη δια-
µόρφωση του ανάγλυφου 
της γης και εξηγούν τις µετα-
βολές που προκαλούνται 
από τη δύναµη του ανέµου 
και του νερού  
Να αποκτούν τη διάθεση και 
τη θέληση να συµπαρίστα-
νται και να βοηθούν εκείνους 
που πλήττονται από φυσικές 
καταστροφές.  
Να κατανοούν ότι και οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες 
είναι παράγοντας µεταβολών 
της επιφάνειας της Γης. 

Αλλαγές στην επιφάνεια της 
γης  
 
Οι φυσικές καταστροφές και 
οι συνέπειές τους στη ζωή 
του ανθρώπου 
 
Οι ανθρώπινες δραστηριό-
τητες ως παράγοντας µετα-
βολών στην επιφάνεια της 
Γης 
 

(2 ώρες) 

Παρατηρούν ένα µοντέλο ηφαιστείου 
και συνδέουν τη  δράση του µε διερ-
γασίες στο εσωτερικό της Γης. 
∆ιαβάζουν στην τάξη κείµενα για την 
έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, 
του Κρακατάο και σύγχρονων παρό-
µοιων φαινοµένων και συµπεραίνουν 
για τη επίδρασή τους στη ζωή των 
ανθρώπων. 
Παρατηρούν χάρτη του κόσµου που 
παρουσιάζει τη σεισµικότητα κάθε 
περιοχής, διαβάζουν κείµενα για κα-
ταστροφές που προήλθαν από σει-
σµούς και κάνουν ασκήσεις "σωστής 
συµπεριφοράς" σε ώρα σεισµού. 
Κατασκευάζουν µοντέλα τοπίων  µε 
χώµα ή άµµο και φυσώντας µε φυσε-
ρό παρατηρούν και καταγράφουν τις 
αλλαγές που συµβαίνουν (διάβρωση, 
µεταφορά, εναπόθεση).   
Παρατηρούν τα ίδια φαινόµενα στη 
φύση µε τη βοήθεια καλλιτεχνικών 
αναπαραστάσεων του ίδιου τοπίου σε 
διάφορες εποχές (π.χ. οι Θερµοπύλες 
άλλοτε και τώρα).  
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Καταγράφουν µεταβολές που προκα-
λούν οι άνθρωποι στην επιφάνεια της 
Γης (π.χ. δάση πριν και µετά την ί-
δρυση µιας πόλης ή τοπίο πριν και 
µετά την κατασκευή φράγµατος). 

Γ΄ Ενότητα: Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου 
Να διαπιστώσουν τη συνεχή 
αύξηση του πληθυσµού της 
Γης µε την επεξεργασία κα-
τάλληλων πληροφοριών.  
Να εντοπίζουν στο χάρτη τις 
πυκνοκατοικηµένες και τις 
αραιοκατοικηµένες περιοχές 
της Γης και, όσο τους επι-
τρέπει η ηλικία και οι γνώσεις 
τους, να ερµηνεύουν τις δια-
φορές  τους. 
 

Η  κατανοµή του πληθυ-
σµού  στη Γη  
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν πίνακες και διαγράµµατα 
που αναφέρονται στην εξέλιξη του 
αριθµού των ανθρώπων και συµπε-
ραίνουν για τη συνεχή αύξησή του. 
Κατατάσσουν τις ηπείρους ανάλογα 
µε τον πληθυσµό τους, υπολογίζουν 
την αναλογία καθεµιάς στο σύνολο  
και σχεδιάζουν ραβδόγραµµα και "πί-
τα" που παρουσιάζει τα αποτελέσµα-
τα. 
Παρατηρούν χάρτη της Γης που πα-
ρουσιάζει την κατανοµή του πληθυ-
σµού και σηµειώνουν τις 4-5 µεγαλύ-
τερες συγκεντρώσεις ανθρώπων.  
Συσχετίζουν αυτόν τον χάρτη µε τον 
χάρτη κατανοµής κλιµατικών τύπων 
στην Γη. 
Κάνουν τον ίδιο συσχετισµό µε το γε-
ωµορφολογικό χάρτη του κόσµου και 
συµπεραίνουν για τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την πυκνότητα πλη-
θυσµού. 

Να αναγνωρίζουν ορισµένες 
πολιτιστικές διαφορές των 
ανθρώπων. 
Να διακρίνουν τη γεωγραφι-
κή κατανοµή  θρησκειών και 
γλωσσών. 
Να αποκτήσουν θετική στά-
ση και να υιοθετήσουν αντί-
στοιχη συµπεριφορά απένα-
ντι στις πολιτιστικές ιδιαιτε-
ρότητες των άλλων λαών.  
Να εκτιµούν τη σηµασία που 
έχει η διεθνής κατανόηση και 
συνεργασία των λαών και να 
ενστερνίζονται τα ανθρώπινα 
και δηµοκρατικά ιδεώδη.  

Γλώσσες και θρησκείες 
 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν και σχολιάζουν χάρτες 
που παρουσιάζουν την  κατανοµή 
των βασικών γλωσσών και θρησκειών 
στον κόσµο. 
Βλέπουν βίντεο και εικόνες από µεγά-
λα θρησκευτικά κέντρα του κόσµου. 
Συζητούν για την ανάγκη ανεξιθρη-
σκείας σε κάθε χώρα του κόσµου. 
∆ιακρίνουν τις "διεθνείς" γλώσσες και 
δίνουν ερµηνείες στη διάδοσή τους. 
Κατασκευάζουν έναν πίνακα στον 
οποίο είναι γραµµένη η ίδια πρόταση 
σε πολλές διαφορετικές γλώσσες.  

Να περιγράφουν τη ζωή  
ανθρωπινών οµάδων σε 
διαφορετικά φυσικά περι-
βάλλοντα και να συσχετίζουν 
τις συνθήκες τους µε τις πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες που 
επικρατούν στον αντίστοιχο.  
Να ερµηνεύουν µε την ανά-
λυση συγκεκριµένων παρα-
δειγµάτων τους τρόπους µε 
τους οποίους οι άνθρωποι 
προσαρµόζονται στις συνθή-
κες κάθε περιοχής και ταυτό-
χρονα αλλάζουν το χώρο 
ύ

Η ζωή του ανθρώπου σε 
διαφορετικά φυσικά περι-
βάλλοντα. 
 
Η ζωή στην έρηµο  
Η ζωή στις πολικές περιο-
χές  
Η ζωή του στα τροπικά δά-
ση. 
Η ζωή στις εύκρατες περιο-
χές 
 

Παρατηρούν εικόνες και  φωτογραφί-
ες από διαφορετικά περιβάλλοντα,  
περιγράφουν τις συνθήκες που επι-
κρατούν και εξηγούν τη σχέση µεταξύ 
του φυσικού Περιβάλλοντος και του 
τρόπου ζωής των ανθρώπων. 
Αναζητούν και συγκεντρώνουν κείµε-
να, φωτογραφίες και άλλο υλικό σχε-
τικά µε τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώ-
που και χώρου και τις θετικές ή αρνη-
τικές συνέπειες των  δραστηριοτήτων 
του ανθρώπου.  
Αναλαµβάνουν εργασίες σχετικά µε 
τις ορατές εκδηλώσεις των σχέσεων 
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γύρω τους. 
Να συγκρίνουν Τρόπους 
ζωής των ανθρώπων σε 
διαφορετικά φυσικά περι-
βάλλοντα και να καταγρά-
ψουν τις ευκαιρίες, και τις 
δυσκολίες που δηµιουργεί 
κάθε χώρος.  

(4 ώρες) µεταξύ ανθρώπου και χώρου (π.χ. 
µελετούν τα υλικά κατασκευής των 
κατοικιών σε διάφορα µέρη της Γης ή 
τον τρόπο ένδυσης ανάλογα µε το 
κλίµα και τις τοπικές συνθήκες).  
 

∆΄ Ενότητα: Οι ήπειροι 
Να αναγνωρίζουν και να πε-
ριγράφουν το φυσικό και  
ανθρωπογενές περιβάλλον 
της ηπείρου µε τη βοήθεια 
κατάλληλου εποπτικού υλι-
κού. 
Να καταγράφουν και να α-
ξιοποιούν πληροφορίες για 
τους λαούς της ηπείρου και 
τα πολιτιστικά τους χαρακτη-
ριστικά (γλώσσες, θρησκεί-
ες). 
Να αποκτούν θετική στάση 
απέναντι στους άλλους λα-
ούς, να εκτιµούν τη σηµασία 
που έχει η συνεργασία των 
λαών και να εκτιµούν τα αν-
θρωπιστικά και δηµοκρατικά 
ιδεώδη. 
 

Η Ευρώπη 
 
Η θέση της Ευρώπης 
Θαλάσσιος διαµελισµός 
Φυσικό περιβάλλον 
Το κλίµα και οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες 
Χλωρίδα και πανίδα � βλά-
στηση 
Οι κάτοικοι και τα κράτη  
Πολιτιστικά χαρακτηριστικά 
των λαών της Ευρώπης 
Αξιοθέατα � µνηµεία και 
ιστορική συνέχεια των λαών 
της Ευρώπης 
Πρωτογενής και δευτερογε-
νής τοµέας παραγωγής α-
γαθών 
Οι σχέσεις των κρατών της 
Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 

(10 ώρες) 

Αξιοποιούν  προηγούµενες γνώσεις 
τους για να συγκρίνουν  χάρτες, να 
αναλύσουν στοιχεία και να ανακαλύ-
ψουν σχέσεις. 
Χρησιµοποιούν και αξιοποιούν  πίνα-
κες και διαγράµµατα και συγκρίνουν 
τα δεδοµένα τους µε τα αντίστοιχα 
που αφορούν την Ελλάδα. 
Χωρίζονται σε οµάδες και σχεδιάζουν 
θεµατικούς χάρτες της ηπείρου.  
Αναλαµβάνουν να παρουσιάσουν την 
"ταυτότητα" της  ηπείρου µε στοιχεία 
που επιλέγουν οι ίδιοι ως πιο σηµα-
ντικά. 
Κάνουν υποθετικά ταξίδια σε χώρες ή 
πόλεις και περιγράφουν  κλίµα,  ρού-
χα, κτίρια, πολιτιστικό περιβάλλον,  
και αξιοθέατα (εκµετάλλευση βιβλιο-
γραφικών πηγών). 
Κάνουν υποθετικά ταξίδια σε πολυε-
θνικά πλωτά ποτάµια και περιγρά-
φουν τη διαδροµή.  Φτιάχνουν παζλ 
µε τα κράτη της ηπείρου (Εικαστικά, 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ιστο-
ρία, Γλώσσα, Τεχνολογία, Πληροφο-
ρική). 

Όµοιοι µε τους στόχους της  
υποενότητας ∆.1. 

Η Ασία 
Φυσικό περιβάλλον 
Οι κάτοικοι  
Τα κράτη 

(3 ώρες) 

Ανάλογες µε τις δραστηριότητες της 
υποενότητας ∆.1. 

Όµοιοι µε τους στόχους της  
υποενότητας ∆.1. 

Η Αφρική 
Φυσικό περιβάλλον 
Οι κάτοικοι και τα κράτη 

(2 ώρες) 

Ανάλογες µε τις δραστηριότητες της  
υποενότητας ∆.1. 

Όµοιοι µε τους στόχους της  
υποενότητας ∆.1. 

Η Βόρεια Αµερική 
Φυσικό περιβάλλον 
Οι κάτοικοι  
Τα κράτη 

(3 ώρες) 

Ανάλογες µε τις δραστηριότητες της  
υποενότητας ∆.1. 

Όµοιοι µε τους στόχους της  
υποενότητας ∆.1. 

Η Νότια Αµερική 
Φυσικό περιβάλλον 
Οι κάτοικοι και τα κράτη 

(2 ώρες) 

Ανάλογες µε τις δραστηριότητες της  
υποενότητας ∆.1. 
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Όµοιοι µε τους στόχους της  
υποενότητας ∆.1. 

Η Ωκεανία 
Φυσικό περιβάλλον 
Οι κάτοικοι και τα κράτη 

(2 ώρες) 

Ανάλογες µε τις δραστηριότητες της  
υποενότητας ∆.1. 

 
 

Σύνολο ωρών  45 
 
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 
 
Θέµα: Η κουζίνα της Ευρώπης / του κόσµου: Εκπόνηση οµαδικών εργασιών και διεξαγωγή έρευ-

νας µέσα από πηγές (βιβλία, διαδίκτυο, αλληλογραφία), συγκέντρωση συνταγών, µελέτη των 
διατροφικών συνηθειών των διαφόρων λαών, σύνδεσή τους µε τις κλιµατολογικές ή άλλες συν-
θήκες που επικρατούν στις διάφορες περιοχές. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, 
Μεταβολή, Αλληλεξάρτηση. Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Φυσικές Επι-
στήµες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 

 
Θέµα: Τραγούδια ή µύθοι απ� όλο τον κόσµο: Εκπόνηση οµαδικών εργασιών και διεξαγωγή έρευ-

νας µέσα από πηγές (βιβλία, διαδίκτυο, αλληλογραφία), συγκέντρωση τραγουδιών, µύθων, κτλ., 
µελέτη των παραδόσεων των διαφόρων λαών, σύνδεσή τους µε την ιστορία και την κουλτούρα 
των λαών στο πλαίσιο της γεωγραφικής µελέτης. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάστα-
ση, Μεταβολή, Αλληλεξάρτηση.  Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Κοινωνική 
και Πολιτική Αγωγή. 

 
Θέµα: Τα δάση ή οι θάλασσες του κόσµου: Οργάνωση οµαδικών εργασιών για τη διερεύνηση της 

κατανοµής των δασών και των θαλασσών στον κόσµο, µελέτη και κατασκευή σχετικών χαρτών, 
σύνδεσή τους µε συγκεκριµένες δραστηριότητες των ανθρώπων, συγκέντρωση φωτογραφιών.  
Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή, Σύστηµα, Αλληλεπίδραση Προεκτά-
σεις: Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Φυσικές Επιστήµες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Μουσική. 

 
3. ∆ιδακτική µεθοδολογία 
Η διδασκαλία της Γεωγραφίας στο ∆ηµοτικό σχολείο πρέπει να βασίζεται σε:  

− Καλή προετοιµασία του µαθήµατος εκ µέρους του διδάσκοντος (πορεία, επικοινωνιακό υλικό, κα-
τανοµή ρόλων).  
− Αποφυγή του δασκαλοκεντρικού προτύπου και εφαρµογή της ευρείας συνεργασίας κατά οµάδες. 
− Συνεχή προσπάθεια σύνδεσης των δεδοµένων µε το άµεσο και οικείο περιβάλλον των παιδιών 
µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα. 
− Αξιοποίηση της ενεργητικής µάθησης µέσω της διερεύνησης και της ανακάλυψης. 
− Συνεχή, σχεδόν εξαντλητική αξιοποίηση των χαρτών και στον χωρίς υπερβολές σχεδιασµό τους 
από τους µαθητές. 
− Συσχετισµό των επιµέρους τοµέων του µαθήµατος της Γεωγραφίας (Φυσική Γεωγραφία, Ανθρω-
πογεωγραφία), ώστε να επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση των θεµάτων διδασκαλίας. 
− Πραγµατοποίηση ερευνών πεδίου για την εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος  και την επίλυ-
ση πραγµατικών προβληµάτων. 
− Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αναζήτηση πληροφοριών που σχετίζονται µε γεωγραφικά θέ-
µατα. 
− Σχεδιασµό δραστηριοτήτων που να διευκολύνουν τη σύνδεση του µαθήµατος της Γεωγραφίας µε 
άλλα µαθήµατα (Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά, Μαθηµατικά, Γλώσσα 
κτλ). 
− Οργάνωση οµαδικών συζητήσεων στην τάξη, συνεντεύξεων κτλ. για θέµατα που σχετίζονται µε το 
περιεχόµενο του µαθήµατος, ώστε οι µαθητές να ασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργα-
σίας (κανόνες διαλόγου, προσεκτική ακρόαση, επιχειρηµατολογία, έκφραση και σεβασµός αντίθετης 
άποψης, καταµερισµός εργασίας, ανάληψη κάποιας υπευθυνότητας κτλ). 
− Παιχνίδια ρόλων και δραµατοποίηση για την προσέγγιση διάφορων θεµάτων.  
− Επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται µε το µάθηµα της Γεωγραφίας (π.χ. Αστεροσκοπείο,  Με-
τεωρολογική Υπηρεσία, κτλ). 
− Σχεδιασµό δραστηριοτήτων ώστε οι µαθητές να γνωρίσουν επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το 
περιεχόµενο του µαθήµατος.  

Παρατήρηση: Στο µάθηµα της Γεωγραφίας οι µαθητές µπορούν να ασχοληθούν και µε την εκπό-
νηση συνθετικών σχεδίων εργασίας (project). Στα πλαίσια των εργασιών αυτών οι µαθητές  αξιο-
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ποιούν πηγές πληροφόρησης, συνθέτουν και αναλύουν πληροφορίες, αξιολογούν την εργασία τους 
και την παρουσιάζουν υπό µορφή έκθεσης, περιοδικού, βιβλίου κ.ά. 

 
4. Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση συνίσταται στη συνεχή παρακολούθηση της όλης συµµετοχής και του βαθµού δρα-

στηριοποίησης των µαθητών κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος, καθώς και στον έλεγχο επίτευξης των 
διδακτικών στόχων. (Εκτενέστερη αναφορά για πιθανούς τρόπους αξιολόγησης προβλέπεται στην 
εισαγωγή του ∆ΕΠΠΣ). 

Με τη συνεχή παρακολούθηση του βαθµού προόδου των µαθητών,  ο δάσκαλος έχει την ευχέρεια 
να προσδιορίζει τις αδυναµίες και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές του (ανατροφοδότη-
ση), ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες διορθωτικές παρεµβάσεις στη µαθησιακή διαδικασία.  

Η αξιολόγηση µπορεί να πραγµατωθεί µέσα από συγκεκριµένες µεθόδους και τεχνικές, όπως: 
− Μέσα από το Βιβλίο του µαθητή, µε δραστηριότητες οι οποίες θα αποσκοπούν στο να διαπιστω-
θεί η επίτευξη της υλοποίησης των επιµέρους στόχων κάθε διδακτικής ενότητας.  
− Με φύλλα αξιολόγησης για κάθε θεµατική ενότητα (έλεγχος των γνώσεων αλλά και των δεξιοτή-
των που απέκτησαν οι µαθητές). 
− Με την παρακολούθηση του βαθµού δραστηριοποίησης και συµµετοχής των µαθητών και αξιολό-
γηση της ικανότητας αναζήτησης στοιχείων, χρήσης πηγών κτλ. κατά την εκπόνηση συνθετικών και 
δηµιουργικών εργασιών. 
− Με ποικίλες δραστηριότητες (θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές, υλικά, έρευνες) που µπορεί να γίνουν 
στην τάξη ή και έξω από αυτή. 
− Με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. 

 
5. ∆ιδακτικό υλικό 
 
Το διαθέσιµο διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο ∆ηµοτικό σχολείο απευθύνε-

ται αφενός στο µαθητή, αφετέρου στο δάσκαλο. Το διδακτικό υλικό για το µαθητή θα πρέπει να περι-
λαµβάνει το Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο) ενώ το 
διδακτικό υλικό για τον δάσκαλο θα πρέπει να περιλαµβάνει το Βιβλίο του ∆ασκάλου (και τετράδιο 
διαθεµατικών δραστηριοτήτων � αν αυτό κρίνεται απαραίτητο). 

Το µάθηµα θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται από κατάλληλο εποπτικό υλικό όπως χάρτες τοί-
χου, υδρόγειο σφαίρα, διαφάνειες, βιντεοταινίες, ταξιδιωτικά βιβλία, βιβλία και περιοδικά µε πληροφο-
ριακό γεωγραφικό περιεχόµενο και κατάλληλα λογισµικά.  

 
6. Προδιαγραφές βιβλίων και λοιπού υλικού 
∆ιδακτικό υλικό για το µαθητή 
 
Βιβλίο µαθητή:  
Τα διδακτικά βιβλία θα πρέπει να αποτυπώνουν και να προσδιορίζουν µε ακρίβεια τους σκοπούς 

που επιδιώκονται µε τη διδασκαλία του συγκεκριµένου µαθήµατος και να προτείνουν τη µεθοδολογία 
µελέτης στην τάξη.  Με γνώµονα τα παραπάνω, κάθε διδακτικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας οφείλει: 

− Να είναι συµβατό µε το Πρόγραµµα Σπουδών, να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες 
και την αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας των µαθητών στους οποίους απευθύνεται και να παρου-
σιάζει εφαρµογές της Γεωγραφίας στην καθηµερινή ζωή.   
− Να είναι διαρθρωµένο σε ενότητες, των οποίων η διαδοχή να επιτρέπει τη συνέχεια και τη συνοχή 
στην παρουσίαση και επεξεργασία των διδασκόµενων εννοιών. Κάθε ενότητα είναι δυνατόν να πε-
ριλαµβάνει παραθέµατα, δηλαδή ένθετα, µη εξεταζόµενα κείµενα, τα οποία ενηµερώνουν το µαθητή 
για τις εφαρµογές της Γεωγραφίας ή για ορισµένα αξιοσηµείωτα φαινόµενα, που αναδεικνύουν απο-
τελεσµατικά τη σχέση µεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος. Η 
αναλογία τους δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% περίπου της συνολικής έκτασης της ενότητας. 
− Να επιτρέπει την υιοθέτηση από τον εκπαιδευτικό διαφορετικών µοντέλων µάθησης ανάλογα µε 
το θέµα και τα δεδοµένα της τάξης, να είναι ανοικτό σε διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησης του υλι-
κού που παρέχει και να αναδεικνύει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στη Γεωγραφία και στα α-
ντικείµενα επιστηµών. Επίσης θα πρέπει να πείθει το µαθητή για την αναγκαιότητα και τη χρησιµό-
τητα των γνώσεων που παρέχει. 
− Να είναι γραµµένο σε γλώσσα σαφή και κατανοητή ώστε να εµπλουτίζει το λεξιλόγιο και να καλ-
λιεργεί  το γλωσσικό αισθητήριο του µαθητή. 
− Να έχει κατάλληλη αισθητική εµφάνιση, δηλαδή:  

- Το µέγεθος των τυπογραφικών  χαρακτήρων του και το ύψος του διάστιχου να είναι συµβατά µε 
την ηλικία των µαθητών στους οποίους απευθύνεται και το µέγεθός του να είναι αρκετά µεγάλο 
(58x86 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ο.Ε.∆.Β), ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες 
του µαθήµατος και ιδιαίτερα στην ανάγκη σχεδιασµού χαρτών σχετικά µεγάλης κλίµακας.  
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- Να είναι εµπλουτισµένο µε κατάλληλο εποπτικό υλικό (φωτογραφίες, σχέδια, διαγράµµατα) το 
οποίο θα πρέπει να υποστηρίζει αποτελεσµατικά το κείµενο. Ειδικά οι χάρτες του θα πρέπει να εί-
ναι σχεδιασµένοι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις οποίες έχει ορίσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
ως προς το περιεχόµενο, το συµβολισµό και την ποικιλία των πληροφοριών. Θα πρέπει εντούτοις 
να ληφθεί υπόψη ότι επειδή θα είναι υποχρεωτικά µικρής κλίµακας, θα πρέπει να περιέχουν µόνο 
τα στοιχεία που είναι άµεσα αξιοποιήσιµα.  
 
∆ιδακτικό υλικό για το δάσκαλο 
Βιβλίο δασκάλου:  
Το βιβλίο του δασκάλου θα πρέπει να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να εφαρµόσει τις µεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που προτείνει το Α.Π.Σ. να του δώσει ιδέες για την οργάνωση της διδασκαλίας του, να 
του επισηµάνει σηµεία της ύλης τα οποία οι µαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν ή τείνουν να πα-
ρανοούν και τέλος να του προτείνει συµπληρωµατικές πηγές για να ανανεώσει και να επεκτείνει τις 
γνώσεις του. Ένα τέτοιο βιβλίο οφείλει να περιέχει: 
− Αναλυτικές ενδεικτικές διδακτικές ενέργειες για τη διδασκαλία όλων των ενοτήτων του σχολικού 
βιβλίου. 
− Προτεινόµενο διδακτικό υλικό για κάθε ενότητα και τρόπο αξιοποίησής του. 
− Υποδειγµατικές απαντήσεις των ερωτήσεων, ασκήσεων, προβληµάτων του σχολικού βιβλίου. 
− Πρόσθετες ερωτήσεις, ασκήσεις και προεκτάσεις. 
− Φύλλα αξιολόγησης.  
− Ενδεικτικό ετήσιο προγραµµατισµό της ύλης. 
− Προτεινόµενη βιβλιογραφία και άλλες πηγές πληροφόρησης (π.χ. δικτυακούς τόπους κτλ.). 

 
∆ιδακτικό υλικό για το µαθητή ή το δάσκαλο (εξαρτάται από τη φιλοσοφία  συγγραφής του διδακτι-

κού πακέτου) 
Τετράδιο Εργασιών:  
Το τετράδιο εργασιών µπορεί όπως προαναφέρθηκε να απευθύνεται είτε στο µαθητή είτε στο δά-

σκαλο.  
Α) Στην περίπτωση που απευθύνεται στο µαθητή θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

− Λευκούς χάρτες της περιοχής που καλούνται να µελετήσουν οι µαθητές. 
− Πρωτότυπες ερωτήσεις, ασκήσεις και προεκτάσεις. 
− Προτάσεις για µικρές έρευνες που µπορούν να κάνουν οι µαθητές στην τάξη ή έξω από αυτή. 
− Προτεινόµενη βιβλιογραφία που οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιούν στις έρευνές τους. 
− Β) Στην περίπτωση που απευθύνεται στο δάσκαλο θα πρέπει να περιέχει: 
− Ενδεικτικά σχέδια εργασίας που µπορεί να υλοποιήσει ο εκπαιδευτικός µέσα στην τάξη ή έξω από 
αυτή. 
− Αναπτυγµένες διαθεµατικές προσεγγίσεις θεµάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων των µαθη-
τών. 
− Ενδεικτική βιβλιογραφία για την επεξεργασία των θεµάτων. 

 
Εποπτικό υλικό 
Το εποπτικό υλικό για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο δηµοτικό θα πρέπει να περιλαµβάνει: 
Χάρτες τοίχου:  
Κατά την επιλογή τους θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές που έχει ορίσει µε α-

πόφασή του το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  
Υδρόγειο σφαίρα:  
Η Υδρόγειος που θα χρησιµοποιηθεί στο σχολείο θα πρέπει να έχει διάµετρο τουλάχιστον 40 εκα-

τοστά και από την άποψη των στοιχείων που απεικονίζει θα πρέπει να ικανοποιεί τις γενικές προδια-
γραφές που έχει ορίσει για τους χάρτες το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Εννοείται  ότι η πυκνότητα των 
στοιχείων της θα πρέπει να ανταποκρίνεται στη µικρή κλίµακα την οποία έχει συνήθως. 

Άτλαντες:  
Θα πρέπει να είναι σχεδιασµένοι έτσι, ώστε, εκτός από την επιστηµονική ακρίβεια στην απεικόνι-

ση των στοιχείων τους, να καλύπτουν τους διδακτικούς στόχους της εξεταζόµενης ενότητας.  
∆ιαφάνειες ανακλαστικού προβολέα:  
Κατά την επιλογή τους θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές που έχει ορίσει µε α-

πόφασή του το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  
Λογισµικό:  
Η χρήση λογισµικού µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτική στη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο 

δηµοτικό σχολείο, εξαιτίας ακριβώς της δυνατότητας που παρέχει το µέσο αυτό, στην πολύµορφη, 
πολυποίκιλη παρουσίαση των διδασκόµενων πληροφοριών. Κατά την επιλογή των λογισµικών θα 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές που έχει ορίσει µε απόφασή του το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. 
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Βιντεοταινίες:  
Απαραίτητα χαρακτηριστικά του περιεχοµένου των βιντεοταινιών που χρησιµοποιούνται για τη δι-

δασκαλία της Γεωγραφίας θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 
− Η συµβατότητα µε το υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
− Η συµβατότητα µε την ορολογία που χρησιµοποιείται στα σχολικά εγχειρίδια 
− Η συµβατή µε την ηλικία και τη βαθµίδα πυκνότητα ηχητικών και οπτικών πληροφοριών 
Ο δάσκαλος θα πρέπει να επιλέγει κάθε φορά το περιεχόµενο της βιντεοταινίας που είναι σχετικό 

µε την ενότητα που διδάσκεται και να µην προβάλλει όλο το υλικό που αυτή περιέχει. Σε κάθε περί-
πτωση, όµως, η παρουσίαση µιας βιντεοταινίας θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική συζήτηση, την 
οποία θα πρέπει να έχει προετοιµάσει κατάλληλα ο εκπαιδευτικός.  

Λογοτεχνικές αναφορές - Βιβλία και περιοδικά µε πληροφοριακό γεωγραφικό περιεχόµενο:  
Μπορεί να προτείνεται ολόκληρο το βιβλίο, εφόσον πρόκειται για ένα περιηγητικό κείµενο ή απο-

σπάσµατα από λογοτεχνικά βιβλία. Η επαφή µε λογοτεχνικές αναφορές παρουσιάζει το πρόσθετο 
πλεονέκτηµα ότι αποτελεί ένα θαυµάσιο εργαλείο ανάπτυξης του γλωσσικού αισθήµατος των µαθη-
τών. Η ύλη τους πρέπει να είναι οργανωµένη έτσι, ώστε να καλύπτει συγκεκριµένους διδακτικούς στό-
χους του µαθήµατος. Στην περίπτωση των περιοδικών, καλό θα ήταν να δοθεί µεγάλη προσοχή στην 
εγκυρότητα των γνώσεων που παρέχουν και στο λόγο που χρησιµοποιούν. 

 

 


