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ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ
Σάμε εθαξκνγήο: Δ΄ Γεκνηηθνύ (κπνξεί όκσο λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ Γ΄ ηάμε)
Γλωζηηθή πεξηνρή ηεο Γεωγξαθίαο: Οξγάλσζε - Πεξηθεξηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ
Γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα

>

Θέκαηα: Η έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο
Η αλάδεημε ησλ γεσγξαθηθώλ, πνιηηηζκηθώλ, θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη
ζηνηρείσλ ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ

ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΓΡΑΗ
Σα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα αληηπξνζσπεύνπλ ζπζηήκαηα ρσξηθήο κειέηεο πνπ
νξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη απνηεινύληαη από ζπγθεθξηκέλα θπζηθά θαη
αλζξσπνγελή «ζηνηρεία» αλάκεζα ζηα νπνία αλαπηύζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθέο
ζρέζεηο / “δεζκνί” (αιιειεπηδξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο), ε θύζε ησλ νπνίσλ
δηεπθνιύλεη ηε δηάθξηζή ηνπο από άιιεο γεηηνληθέο πεξηθέξεηεο.
Κξηηήξηα γηα ην ρσξηζκό ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ζην παξειζόλ,
απνηέιεζαλ θπξίσο ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιάδαο (ηα βνπλά, ηα πνηάκηα ή ε
ζάιαζζα), ηα νπνία ιόγσ ησλ θπζηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ έζεηαλ “νδήγεζαλ” ηνπο
ηόπνπο πνπ “πεξηέρνληαλ” ζε απηά, ζηελ αλάπηπμε θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (νηθνλνκηθή
δξαζηεξηόηεηα, ήζε, έζηκα, ελδπκαζία, γιώζζα – ληνπηνιαιηά, αξρηηεθηνληθή, θηι.)
Οη καζεηέο θαινύληαη κέζα από έλα ζρέδην εξγαζίαο, δεκηνπξγώληαο έλα παηρλίδη,
λα αλαδείμνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ηεο ρώξαο.
Σν ΓΔΠΠ αιιά θαη ην ΑΠ ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο, ζηα πιαίζηα ηεο
δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ελλνηώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ζρεδίσλ
εξγαζίαο (project). «Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία, ν καζεηήο καζαίλεη «πώο λα
καζαίλεη», ώζηε λα πξνζεγγίδεη ελεξγεηηθά θαη δεκηνπξγηθά ηελ παξερόκελε γλώζε. Δπί
πιένλ καζαίλεη «πώο λα πξάηηεη», ώζηε λα κπνξεί λα εθαξκόδεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ
δσή, ζηελ θνηλσληθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ελαζρόιεζε,
ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ απνθηά» (ΔΕΠΠΣ, 2003). ηε ζπγθεθξηκέλε
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δξαζηεξηόηεηα εθηόο από ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, εκπιέθνληαη ηόζν ην κάζεκα ηεο
Γιώζζαο όζν θαη ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο. Έηζη, νη καζεηέο/-ηξηεο αζθνύληαη
ηαπηόρξνλα θαη ζηε γξαθή ησλ γξίθσλ, σο πξνέθηαζε ηνπ Γισζζηθνύ καζήκαηνο θαη
ηεο Γξαπηήο Έθθξαζεο, θηινηερλνύλ ηνπο γξίθνπο ηνπο ή αζθνύληαη ζε ζρεδηαζηηθά
εξγαιεία κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζην κάζεκα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο,
δεκηνπξγώληαο - ζπλζέηνληαο ην "ράξηε ηνπο".
 Μέζα από ηελ πηινηηθή δξάζε, νη καζεηέο:
 Αλαγλσξίδνπλ ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.
 Δληνπίδνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα θαη ηηο
πεξηθέξεηεο.
 Πξνζδηνξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ.
 Παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα κε ηξόπνπο
ηεο επηινγήο ηνπο.
 Αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθώλ ραξηώλ.
 Οξίδνπλ ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ, ώζηε λα δεκηνπξγνύλ έλα
ζεκαηηθό ράξηε.
 πιιέγνπλ ζηνηρεία από πεγέο γηα ηε δεκηνπξγία γξίθσλ ηνπ γεσγξαθηθνύ
δηακεξίζκαηνο πνπ έρνπλ επηιέμεη.
 Αλαπηύζζνπλ γισζζηθέο δεμηόηεηεο, κέζα από ηε δεκηνπξγία γξίθσλ.
 Μαζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα αλαιύνπλ έλα ζέκα ζε επηκέξνπο ζέκαηα θαη
ζηε ζπλέρεηα λα ην ζπλζέηνπλ.
 Δηδηθόηεξα, σο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο νη καζεηέο:
 Καηαλννύλ ηη είλαη ν δηαδξαζηηθόο ράξηεο θαη δεκηνπξγνύλ κε θξηηήξηα πνπ νη
ίδηνη ζέηνπλ έλαλ δηαδξαζηηθό ράξηε.
 Αλαγλσξίδνπλ ην ξόιν ηνπ ππνινγηζηή ζηε ζύλζεζε ελόο ράξηε.
 Φεθηνπνηνύλ ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα κε ην νπνίν αζρνινύληαη.
 Υεηξίδνληαη ην ζαξσηή πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ κία δηθή ηνπο εηθόλα ή θείκελν
ζηνλ ππνινγηζηή.
 Γεκηνπξγνύλ παξνπζίαζε (power point) ζηνλ Η/Τ κε ελζσκάησζε θαη ζύλζεζε
ησλ γξίθσλ γηα θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα ρσξηζηά .
 Δηζάγνπλ ην αξρείν παξνπζίαζεο πνπ δεκηνύξγεζαλ ζην ινγηζκηθό θαη
ζπλζέηνπλ έλαλ δηαδξαζηηθό ράξηε.
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ΠΛΑΙΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Σάμε: Γ΄ θαη Δ΄ Γεκνηηθνύ
Υξόλνο πινπνίεζεο: 6 - 8 δηδαθηηθέο ώξεο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη από όια ηα
καζήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρέδην εξγαζίαο, αθνύ ε πξνζέγγηζε είλαη δηαζεκαηηθή.
(Ο ρξόλνο είλαη ελδεηθηηθόο. Μπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο
ηάμεο αιιά θαη ην ζπλνιηθό δηαζέζηκν ρξόλν γηα ζρέδηα εξγαζίαο.)
Υώξνο πινπνίεζεο: Η ζρνιηθή ηάμε, κε ζξαλία δηαξζξσκέλα ζε νκάδεο θαη
πξνβιεπόκελν ρώξν γηα ηνλ ππνινγηζηή, ηνλ πξνβνιέα θαη ην ζαξσηή.
Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο ηωλ καζεηώλ: Οη καζεηέο ζε ηερλνινγηθό επίπεδν ζα
πξέπεη λα είλαη απιά εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ην πνληίθη θαζώο θαη κε ηελ
εηζαγσγή ζηνηρείσλ θαη ηελ απνζήθεπζε. ε επίπεδν γλσζηηθό, επεηδή ε παξνύζα
εθαξκνγή ιεηηνπξγεί σο εκπέδσζε θαιό ζα ήηαλ λα γλσξίδνπλ ό,ηη πξνβιέπεη ην ΑΠ
ζρεηηθά κε απηή ηελ ελόηεηα.
Απαηηνύκελα βνεζεηηθά πιηθά θαη εξγαιεία: Φύιια εξγαζίαο θαη νδεγίεο, ιεπθά
θύιια, καξθαδόξνη, εγθπθινπαίδεηεο – ηαμηδησηηθνί νδεγνί – πεξηνδηθά, ππνινγηζηήο κε
εγθαηεζηεκέλε ηελ εθαξκνγή «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ
θόζκν», πξνβνιέαο, ζαξσηήο.
Οξγάλωζε ηεο ηάμεο: Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηόζεο νκάδεο όζα είλαη ηα γεσγξαθηθά
δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο. πλήζσο ζε κία ηάμε είθνζη καζεηώλ απηό ζεκαίλεη νκάδεο
ησλ 2 – 3 αηόκσλ πνπ ελαιιάζζνπλ πεξηνδηθά ηνπο αθόινπζνπο ξόινπο:


Δξγαζία νκάδσλ ζηνλ ππνινγηζηή γηα ςεθηνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα έληαμε ηεο
πιεξνθνξίαο ζην ράξηε.



Δξγαζία ζε νκάδεο γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ
εηθαζηηθή απόδνζε ησλ γξίθσλ πνπ αθνξνύλ ην θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα.



Δξγαζία νκάδσλ ζην ζαξσηή, κε ζάξσζε ησλ εηθόλσλ θαη απνζήθεπζή ηνπο ζε
αλάινγν θάθειν. (Σε απηό ην ζεκείν ε ύπαξμε δεύηεξνπ ππνινγηζηή ζα ήηαλ
βνεζεηηθή ρσξίο λα είλαη αλαγθαία).

Ο εθπαηδεπηηθόο παξαθνινπζεί ηελ όιε δηαδηθαζία, ελεκεξώλεη ηηο νκάδεο γηα ηηο
ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θάζε θάζεο δίλνληαο θάζε θνξά ηα θαηάιιεια θύιια
εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο, ζπδεηά κε ηηο νκάδεο ώζηε λα δνζνύλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα
πνπ ηπρόλ πξνθύπηνπλ, ελζαξξύλεη θαη εληζρύεη ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.
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ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ – ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΥΔΙΡΙΜΟ
Βήκα 1: Οξηζκόο ζέκαηνο- Οξγάλωζε ηεο εξγαζίαο (Γηάξθεηα 2 δηδαθηηθέο ώξεο)
Ο εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεη ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην project πνπ πξόθεηηαη λα
εθπνλήζνπλ. Γηα λα είλαη ε όιε δηαδηθαζία παηγληώδεο, ηνπο παξνπζηάδεη έλα ζελάξην.
Έρεη απνδεηρζεί όηη ζηνπο καζεηέο αξέζεη λα ππνδύνληαη ξόινπο θαη λα κεηαηξέπνπλ ζε
παηρλίδη ηελ όιε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. Δξγάδνληαη πην πξόζπκα θαη κε κεγαιύηεξε
ππεπζπλόηεηα. ύκθσλα, ινηπόλ, κε ην ζελάξην, νη καζεηέο πξόθεηηαη λα ππνδπζνύλ
ηνπο ραξηνγξάθνπο θαη ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή
έλα γξηθν-παηρλίδη. Πξηλ, όκσο, πεξάζνπλ ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη εθπόλεζεο ηνπ
παηρληδηνύ, θαιό ζα ήηαλ λα ηνπο δνζεί ν ρξόλνο λα γλσξίζνπλ ην ινγηζκηθό πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ. Γελ είλαη αλάγθε λα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Ο
εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη
καζεηέο δειαδή, από ην εξγαιείν ζρεδηαζκνύ α) ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηγξάκκαηνο
(πνιύγσλν) ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ (ςεθηνπνίεζε), θαη β) ηελ εηζαγσγή
ζεκείνπ θαη πιεξνθνξίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ ηξόπν
απνζήθεπζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο.
Η κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο γξίθσλ είλαη εληαγκέλε ζην γισζζηθό κάζεκα. Οη
καζεηέο αθνύ θαηαιάβνπλ ηελ έλλνηα ηνπ γξίθνπ, εμνηθεηώλνληαη κε ηε γξαθή
δηαθνξεηηθώλ γξίθσλ.
Οη καζεηέο δηαβάδνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ην θύιιν εξγαζίαο 1. Υσξίδνληαη ζε
νκάδεο θαη νξγαλώλνπλ εζσηεξηθά ηνλ ηξόπν ηεο δνπιεηάο ηνπο (θύιιν εξγαζίαο 2). Οη
νκάδεο ζπκθσλνύλ γηα ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ ζα αλαιάβεη ε θαζεκία θαη
επηιέγνπλ ηνλ ηξόπν ζπλεξγαζίαο ηνπο. πκθσλνύλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα θέξνπλ ζηελ
ηάμε ηελ απαξαίηεηε βηβιηνγξαθία πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ
γύξσ από ηα νπνία ζα θηλεζνύλ νη γξίθνη (θύιιν εξγαζίαο 3).
Βήκα 2: πιινγή πιεξνθνξηώλ – Δθπόλεζε ηωλ γξίθωλ – Γεκηνπξγία ηνπ
ζεκαηηθνύ ράξηε ηωλ γεωγξαθηθώλ δηακεξηζκάηωλ (Γηάξθεηα 4 δηδαθηηθέο ώξεο)
Η ηάμε ρσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο “γσληέο”. ε θάζε γσληά νη καζεηέο θάλνπλ
θαη θάπνηα δηαθνξεηηθή εξγαζία. Οη νκάδεο εξγάδνληαη θπθιηθά.
ηε “γσληά ηνπ ππνινγηζηή” κία νκάδα θάλεη ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ
δηακεξίζκαηνο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο 4. Όηαλ ε
νκάδα ηειεηώζεη ηελ εξγαζία ηεο, απνζεθεύεη ηελ «νκάδα αληηθεηκέλσλ» πνπ
δεκηνύξγεζε ζηνλ θαηάιιειν θάθειν. Όιεο νη νκάδεο πεξλνύλ εθ πεξηηξνπήο από ηνλ
ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηαζηεκέλν ην πξόγξακκα «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο
ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν», δεκηνπξγώληαο ηηο αλάινγεο «νκάδεο
αληηθεηκέλσλ», ε ζύλζεζε ησλ νπνίσλ δίλεη ην ζεκαηηθό ράξηε ησλ γεσγξαθηθώλ
δηακεξηζκάησλ ηεο Διιάδαο.
Οη ππόινηπεο νκάδεο επεμεξγάδνληαη ην θνκκάηη ησλ γξίθσλ. Αλαδεηνύλ ζηε
βηβιηνγξαθία ηε ζεκαηνινγία πνπ κπνξεί λα ηνπο δώζεη ηδέεο γηα έμππλνπο γξίθνπο,
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γξάθνπλ ηνπο γξίθνπο ηνπο, ηνπο ζπδεηνύλ, ηνπο δηνξζώλνπλ θαη ηειηθά ηνπο απνδίδνπλ
εηθαζηηθά ζε θύιιν Α4.
Ο εθπαηδεπηηθόο πεξηθέξεηαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη δηεπθνιύλεη ηε
δηαδηθαζία όπνπ ηνπ δεηεζεί ή πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο όπνπ βιέπεη όηη ε εξγαζία ησλ
καζεηώλ απνκαθξύλεηαη από ηνπο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή.
Κάζε νκάδα πνπ νινθιεξώλεη ηνπο γξίθνπο ηεο, ζαξώλεη ηελ εξγαζία ηεο θαη
απνζεθεύεη ηηο εηθόλεο ηεο ζηνλ ππνινγηζηή.
Βήκα 3: ύλζεζε ηωλ εξγαζηώλ, δεκηνπξγία ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε (Γηάξθεηα 1
δηδαθηηθή ώξα)

Οη καζεηέο αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο 5 θαη
εληάζζνπλ ηνπο γξίθνπο ηνπο ζην ράξηε. Σνπο γξίθνπο κπνξνύλ λα ηνπο εηζάγνπλ σο
κεκνλσκέλεο εηθόλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ γεσγξαθηθνύ
δηακεξίζκαηνο ή κπνξνύλ λα ηνπο ζπγθεληξώζνπλ όινπο καδί ζε έλα αξρείν power point.
ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζακε αξρείν power point γηαηί απηό εμππεξεηνύζε
θαιύηεξα ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ. Φπζηθά, δελ απαηηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα
δεκηνπξγήζνπλ ηελ παξνπζίαζε (δελ ήηαλ απηόο ν ζηόρνο). Σν αξρείν δόζεθε έηνηκν
ζηνπο καζεηέο θαη εθείλνη εηζήγαγαλ ζε απηό ηηο εηθόλεο. ηε ζπλέρεηα εηζήγαγαλ ην
αξρείν παξνπζίαζεο ζην δηαδξαζηηθό ράξηε.
Βήκα 4: Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο (Γηάξθεηα 1 δηδαθηηθή ώξα)
Οη καζεηέο αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο 5 θαη
παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ ηάμε. Παίδνπλ ην Γξηθν-Παηρλίδη ησλ
Γεσγξαθηθώλ Γηακεξηζκάησλ θαη πξνζπαζνύλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο. ην ηέινο
αμηνινγνύλ ηελ εξγαζία ηνπο (ζπλεξγαζία θαη ηειηθό απνηέιεζκα) αιιά θαη ην
ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Anderson, J. Carriere, J. Sann, J. (2000). An Atlas designed for children – The electronic
approach and reality. Conference on „‟Teaching Maps for Children: theories,
experiences and perspectives beginning the 3rd Millenium‟‟, Budapest
Shepherd, I. D. H., (1985). Teaching geography with a Computer: Possibilities and
problems, Journal. Geography in Higher Education, 9.
Γαιάλε, Λ. Καηζαξόο, Γ. Καηζίθεο, Α. Σζνπλάθνο, Θ. (2006). Γλσξίδσ ηελ Διιάδα.,
ΟΔΓΒ, ζ.103, 174-177
Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ, ΦΔΚ. 304/13-3-2003
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Φύιιν εξγαζίαο 1: Δηζαγωγή

Γξηθν- Παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο
κέζα από ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ ράξηε

Είμαζηε ταρηογράθοι. Σσνεργαζόμαζηε με μια εηαιρία παιτνιδιών η οποία θέλει να
καηαζκεσάζει ένα παιτνίδι ζηον Η/Υ με γρίθοσς για ηα γεφγραθικά διαμερίζμαηα ηης
Ελλάδας, ποσ θα απεσθύνεηαι ζε μαθηηές ηης ηλικίας ζας. Ας ζσνεδριάζοσμε, λοιπόν,
προκειμένοσ να ζτεδιάζοσμε και να οργανώζοσμε ηον ηρόπο ποσ θα δοσλέυοσμε…….

Α. πδήηεζε
Ο ππεύζπλνο ηεο παξαγσγήο, καο “κηιάεη” γηα ην παηρλίδη:
Σν project ζην νπνίν ζπκκεηέρεηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δύν επίπεδα/θάζεηο:
Α΄ θάζε: Γεκηνπξγία ζεκαηηθνύ ράξηε κε ηα
γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. Ο ράξηεο απηόο
πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε ζα παξνπζηάδεη ηα γεσγξαθηθά
δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο (ρξσκαηηθή πιεξνθνξία) θαη
ηνπο λνκνύο από ηνπο νπνίνπο απνηεινύληαη
Β΄ θάζε: Δηζαγσγή ζηνλ ράξηε πνπ θαηαζθεπάζαηε γηα θάζε
γεσγξαθηθό δηακέξηζκα, παηρληδηνύ πέληε εξσηήζεσλ.
Σξόπνο εξγαζίαο:



Θα ρσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ δύν/ ηξηώλ αηόκσλ.
Κάζε νκάδα ζα δνπιέςεη απηόλνκα ζηα αθόινπζα επίπεδα:
 Φεθηνπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο κε ην νπνίν ζα
αζρνιεζεί,
 πιινγή ζηνηρείσλ από ην δηαδίθηπν ή άιιεο πεγέο γηα ηε δεκηνπξγία
ησλ εξσηήζεσλ.
 Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ κε ηηο εξσηήζεηο – καληέκαηα πνπ ζα
πεξηέρνληαη ζην παηρλίδη
Δηζαγσγή ησλ επηκέξνπο παξνπζηάζεσλ ζην ινγηζκηθό – ζύλζεζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε
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Λνγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί:
Σν ινγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηε δξάζε απηή είλαη
έλα ινγηζκηθό εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε δεκηνπξγία
δηαδξαζηηθώλ ραξηώλ από καζεηέο θαη έρεη ηίηιν:
«Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν» Γεσγξαθία Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνύ, Talent A.E. Πιεξνθνξηθή,
2006

Κξαηάκε ζεκεηώζεηο θαη νξγαλώλνπκε ηελ εξγαζία καο:

 Λνγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ππάξρεη ήδε ζηε δηάζεζή καο. (Παξνπζίαζε ηνπ
ινγηζκηθνύ - Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε κε απηό):

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Πεξηερόκελν ηνπ παηρληδηνύ:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Ση είλαη νη γξίθνη. ηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία γξίθσλ:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Οξγάλσζε ηεο ηάμεο καο ζε επηκέξνπο νκάδεο εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
έξγνπ (επηινγή ησλ ζπλεξγαηώλ):

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Φύιιν εξγαζίαο 2

Δπηινγή ζέκαηνο ηνπ ράξηε πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε
Σν παηρλίδη πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε έρεη ζέκα:
«Γριθο-Παιχμίδια με ηα Γεωγραθικά διαμερίζμαηα ηης Ελλάδας»
Αξρηθά ζα πξέπεη λα απαληήζνπκε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα:
 Ση ράξηε ζα δεκηνπξγήζνπκε;
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 Γηα πνην ζθνπό ζα δεκηνπξγήζνπκε ην ράξηε απηό;
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 Πνηεο αλάγθεο ζα εμππεξεηεί;
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 Πνηεο πιεξνθνξίεο- δεδνκέλα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ν ράξηεο;
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Τα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα ηα ρξεηαζηνύκε ζηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ ράξηε!
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Φύιιν εξγαζίαο 3:

Δπηινγή πεξηερνκέλνπ – Φύιιν θαηαγξαθήο
ειίδα Παξαηήξεζεο γηα δεκηνπξγία ηνπ γξηθν-παηρληδηνύ
Σίηινο

………………………………………………………………………………

ηνηρεία γεωγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο
Ννκνί από
ηνπο
νπνίνπο
απνηειείηαη
ρεηηθή
ζέζε ηνπ
γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο
ζην ράξηε
Γεκηνπξγία εξωηήζεωλ / γξίθωλ
(Οη εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη, εηθόλεο, ερεηηθνί γξίθνη- ζέκαηα, θξππηόιεμα, γισζζνδέηεο θηι.
Φπζηθό
Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε:

Πεξηβάιινλ

Ιζηνξία

 Κάπνην πνιύ ςειό βνπλό
 Έλα ζεκαληηθό πνηάκη
 Γηα κηα πεξηνρή πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία (αηζζεηηθό δάζνο,
πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή πνπ θσιηάδνπλ ζπάληα είδε πνπιηώλ, πεξηνρή
πνπ έρεη ηδηαίηεξε βιάζηεζε)
 Μηα ιίκλε
 Ηθαίζηεηα, ζεξκέο πεγέο
 Μύζνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηα παξαπάλσ
 …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε:
 Έλα ζεκαληηθό ηζηνξηθό γεγνλόο (εμέγεξζε, πνιεκηθό γεγνλόο,
ππνγξαθή αλεμαξηεζίαο θηι.)
 Έλα ζεκαληηθό ηζηνξηθό πξόζσπν θαη ην ξόιν ηνπ ζε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο
 …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………........

Οηθνλνκία

Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε:
 Κάπνην ζεκαληηθό πξντόλ πνπ παξάγεη ε πεξηνρή (π.ρ. θξαζί, ιάδη,
δάραξε, θηι.)
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Πνιηηηζκόο

Διεύζεξν
ζέκα

Βηβιηνγξαθία

 Γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν είδνο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αλζεί ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (π.ρ. εθηξνθή αγειάδσλ, θαιιηέξγεηα ινπινπδηώλ,
βηνκεραλία θηι.)
 Φπζηθνύο πόξνπο
 Σνπξηζκόο (θαινθαηξηλόο, ρεηκεξηλόο, ελαιιαθηηθόο, θ.ά.)
Καιό ζα ήηαλ λα ζπλδέζεηο ηε δξαζηεξηόηεηα κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ
 …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε:
 Κάπνηνλ ζεκαληηθό ζπγγξαθέα, ινγνηέρλε, δσγξάθν, αξρηηέθηνλα,
επηζηήκνλα, θηι.
 Έλαλ κύζν ή παξακύζη
 Σξαγνύδηα, ήζε θαη έζηκα ηνπ ηόπνπ
 Κάπνην ζεκαληηθό θηίξην ή κλεκείν
 Παξαδνζηαθό θαγεηό
 Γεγνλόο ζύγρξνλν (π.ρ. θεζηηβάι, αγώλεο θηι.)
 …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε:
 Όπνην ζέκα βξίζθεηο εζύ ελδηαθέξνλ…. Π.ρ. αγώλεο, πνδόζθαηξν,
κνπζηθό ζέκα, ζπληαγή θαγεηώλ, εθδξνκέο θηι.
 …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Γηα λα θάλνπκε κηα εξγαζία ρξεζηκνπνηνύκε ζηνηρεία από εγθπθινπαίδεηεο, ην
δηαδίθηπν, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θηι. ώζηε θαη θάπνηνο άιινο πνπ ζα ζέιεη λα
θάλεη ηελ ίδηα εξγαζία λα κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε απηά.
Δζείο από πνύ βξήθαηε ηα ζηνηρεία ζαο;
Παξάδεηγκα:
Δγθπθινπαίδεηα ……., ζει. …….
 …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...




Γηα λα γίλεη ε εξγαζία ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώζεηε θαη λα θέξεηε βηβιία ζρεηηθά κε ην
γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ ζα κειεηήζεηε.
Γηα λα βνεζεζείηε κε ηνπο γξίθνπο ζπκβνπιεπζείηε ηηο ζειίδεο 103, 174-177 ηνπ ζρνιηθνύ
ζαο βηβιίνπ «Γλσξίδσ ηελ Ειιάδα» (Γαιάλε, Λ. θ.ά., ΟΕΔΒ, 2006)
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Φύιιν εξγαζίαο 4:
Βήκαηα δεκηνπξγίαο ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε

Βήκα 1: Δπηινγή ηνπ θελνύ ράξηε πάλω ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηήζνπκε ηηο
πιεξνθνξίεο
Από ην ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα αλνίμεηε ηνλ ράξηε ηεο επηινγήο ζαο κέζα από ηα
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θάλεηε zoom in ώζηε λα εκθαληζηεί
κπξνζηά ζαο ε πεξηνρή (ήπεηξνο, γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θηι.). Έηζη, πξνζδηνξίδνληαη
ηα όξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζην ράξηε θαη ε θιίκαθα πνπ ζα έρεη ν ράξηεο.
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Βήκα 2: ρεδηαζκόο θαη νξγάλωζε ηνπ ράξηε. Φεθηνπνίεζε ηνπ ράξηε.
Αο δεκηνπξγήζνπκε ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα: Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη από ην
ππόκλεκα (1) λα εκθαλίζνπκε ηα ζύλνξα ησλ λνκώλ (2).

2

1
Γηα

λα

ζρεδηάζνπκε

ηα

γεωγξαθηθά δηακεξίζκαηα ζα
πξέπεη

λα

δεκηνπξγήζνπκε

πνιύγσλα:
Από «ΣΟ ΦΑΚΔΛΟ ΜΟΤ»
ζην ΤΠΟΜΝΗΜΑ κε δεμί
θιηθ θαη επηινγή λέαο νκάδαο,
δεκηνπξγνύκε κηα θαηλνύξηα
νκάδα αληηθεηκέλσλ ηελ νπνία
ηελ νλνκάδνπκε π.ρ. Θξάθε.
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Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε πνιύγωλα αθνινπζνύκε ηηο νδεγίεο:
5
4

6
3



Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν «δεκηνπξγίαο ζηνηρείσλ» (εηθνλίδην 3).



ηε ζπλέρεηα ην εξγαιείν ζρεδίαζεο πνιπγώλσλ (εηθνλίδην 4) θαη ην ρξώκα πνπ
ζα έρεη ην πνιύγσλν (εηθνλίδην 5).



Αθνύ πξνζδηνξίζνπκε ην ρξώκα, επηιέγνπκε ΟΚ (6).



Σώξα κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε πνιύγσλα. Γνπιεύνπκε αθξηβώο όπσο κε ην
κνιύβη, αθνινπζώληαο ην πεξίγξακκα ηνπ θάζε θξάηνπο.



Αλ ζέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε ην ράξηε, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ην ρεξάθη.



Δπηιέγνληαο θαη πάιη ην ζεκαηάθη γπξλάκε ζην εξγαιείν ζρεδίαζεο.
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Φύιιν εξγαζίαο 5

Βήκα 3: Δηζαγωγή νλνκάηωλ ή ζπκβόιωλ ζην ράξηε:
ε θάζε ράξηε κπνξείηε λα εηζάγεηε ζύκβνια πνπ δεκηνπξγήζαηε κόλνη ζαο, ή ππάξρνπλ
έηνηκα ζην ινγηζκηθό.
3

4

2

5

6

1


Δπηιέγoπκε ην εξγαιείν «δεκηνπξγίαο ζηνηρείσλ» (εηθνλίδην 1).



Αθνπκπώληαο πάλσ ζην πνιύγσλν (εηθνλίδην 2) κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηελ
επηθάλεηα γηα ηελ νπνία ζέινπκε λα εηζάγνπκε πιεξνθνξία (εηθνλίδην 3).



Γηα λα πξνζζέζνπκε πιεξνθνξία, θάλνπκε θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη αλνίγεη
έλα πιαίζην (εηθνλίδην 4). ην πξώην πεδίν γξάθνπκε ζηνηρεία πνπ ζα
εκθαλίδνληαη πάλσ ζην ράξηε (εηθνλίδην 5).



Πηέδνληαο ην ζπλδεηήξα νδεγνύκαζηε ζην αξρείν (εηθνλίδην 6) από ην νπνίν
επηιέγνπκε ην αξρείν πνπ ζέινπκε λα επηζπλάςνπκε (εηθόλα, θείκελν,
παξνπζίαζε θηι.). Γηα λα ην εηζάγνπκε, παηάκε «εληάμεη».
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Βήκα 3: Απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ράξηε:
Πξνζνρή!!!! Μελ μερλάηε λα απνζεθεύζεηε ηελ εξγαζία ζαο

1

2



3

Από ην ππόκλεκα θαη ηα «Ο ΦΑΚΔΛΟ ΜΟΤ» θάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ
επηθάλεηα πνπ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε (εηθνλίδην 1)



Δπηιέγνπκε «Δμαγσγή ζε αξρείν»



ην πιαίζην πνπ εκθαλίδεηαη ζπκπιεξώλνπκε ην όλνκα θαη ηε ζέζε ζηελ νπνία
ζέινπκε λα απνζεθεπηεί ην αξρείν καο (εηθνλίδην 2) θαη παηάκε save (εηθνλίδην 3)



Η εξγαζία καο έρεη απνζεθεπηεί.
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Φύλλο Εργαζίας 6

Αο παξνπζηάζνπκε ηελ εξγαζία καο!!!!!
Βήκα 1: Δηζαγωγή ηωλ αξρείωλ πνπ δεκηνπξγήζακε ζηελ ηάμε
ηελ νζόλε πνπ αλνίγεη κπξνζηά ζαο, επηιέγεηε από ηα πεξηερόκελα ηνλ Υάξηε ηεο
Διιάδαο.

ην ράξηε επηιέγεηε:
 Τπόκλεκα (1)
 ην θάησ κέξνο ηνπ ππνκλήκαηνο βιέπεηε ηηο ιέμεηο «ηα αληηθείκελά κνπ» (2)
 Κάλεηε δεμί θιηθ θαη επηιέγεηε «εηζαγσγή νκάδαο αληηθεηκέλσλ» (3)

2
3

1
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Δπηιέγεηε ζην πάλσ πιαίζην ην θάθειν πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη (4)
Από ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ επηιέγεηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε (5)
θαη παηάηε open (6).
4

5
6

ην ράξηε εκθαλίδεηαη ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ έρεηε επηιέμεη!!!!
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Βήκα 2: Σν Γξηθν-παηρλίδη αξρίδεη….

2

3

1


Δπηιέγνπκε ην βέινο θαη ην i (εηθνλίδην 1)



Δπηιέγνπκε ηελ επηθάλεηα γηα ηε νπνία ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε πιεξνθνξίεο
(εηθνλίδην 2)



Οη πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη ζε πιαίζην αξηζηεξά (εηθνλίδην 3)



Με δηπιό θιηθ ζην ζπλεκκέλν (εηθνλίδην 3) εκθαλίδεηαη ην αξρείν πνπ έρεηε
απνζεθεύζεη

Καιή δηαζθέδαζε!!!!
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ΔΙΚΟΝΔ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΓΡΑΗ

Μνληέιν εξγαζίαο ζηελ ηάμε.
Έλαο ππνινγηζηήο,
εξγαζία ζε νκάδεο,
νη καζεηέο δνπιεύνπλ εθ πεξηηξνπήο
ζηνλ ππνινγηζηή.

19

Ο ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΠΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ

ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΡΙΦΟΤ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ
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