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Πεπίλητη

Τν ινγηζκηθό ηεο παξνύζαο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθε από ηε γξάθνπζα ζην PowerPoint, ην
oπνίν αμηνπνηείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε έλα ηδηόηππν ηξόπν, όρη σο ινγηζκηθό παξνπζίαζεο,
αιιά σο ινγηζκηθό δξαζηεξηνηήησλ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πξνζεγγηζηνύλ νη ζηόρνη ηνπ
Αλαιπηηθνύ ησλ ΑΠΣ θαη ΓΔΠΣ ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Ιζηνξίαο ηεο Γ΄ θαη Δ΄ Γεκνηηθνύ κε
βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαζεκαηηθόηεαο θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζε έλα πιαίζην,
πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ. Σπγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα έλα ζύλνιν
ραξηώλ, εηθνληζηηθώλ παξαζηάζεσλ θαη θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ δηαδξαζηηθνύ ραξαθηήξα, κέζσ
ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο παξαηεξνύλ, θαηαλννύλ, δνκνύλ θαη νξίδνπλ γεσγξαθηθέο έλλνηεο.
Δπίζεο, κε κηα παηγληώδε πξνζέγγηζε, γλσξίδνπλ ηα γεσκνξθνινγηθά, ηα αλζξσπνγελή θαη ηα
πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιάδαο, καζαίλνπλ λα εμεξεπλνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ράξηεο.
Τν ινγηζκηθό απηό
πεξηέρεη έλα ζύλνιν επηιεγκέλσλ πιεξνθνξηώλ, πνπ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο. Τέινο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο
καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ ράξηεο θαη λα επεθηείλνπλ ην ινγηζκηθό.
Λέξειρ κλειδιά: ράξηεο, εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο ,γεσγξαθηθέο έλλνηεο, δηαζεκαηηθά ζρέδηα

Summary
The software of present work was created by the writer in PowerPoint, that is developed and
used with a particular way. Not as software of presentation, but as software of activities. The
effort becomes in order to the objectives of Analytic of Geography and History of D΄ and E΄ of
primary school be approached with the better way. The teaching becomes with team work
in a frame that ensures the active attendance of the students. For the precision, it is a total of
interactive maps, representations and photographic material, via which the students will
observe, comprehend, structure and fix geographic significances. Also, they know the
morphological and cultural elements of Greece, with a game approach. They also learn to
explore and use the maps. This software it contains a total of selected information, that can be
used for drawings of work. Finally, it provides the possibility in the students of drawing maps
and of extending the software.
Words keys: maps, representations, geographic significances, team work

1.Διζαγωγή
Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Γεσγξαθίαο ζην Γεκνηηθφ,
πνπ ηίζεληαη ζην λέν Αλαιπηηθφ, έρνπλ αιιάμεη πνιχ απφ ην παξειζφλ ηφζν
πνζνηηθά, αιιά θπξίσο πνηνηηθά. Ζ ζεκαζία φκσο ηεο αλάγλσζεο ηνπ ράξηε θαη ε
εξγαιεηαθή ηνπ ρξήζε, φρη κφλν δελ ακθηζβεηήζεθε, αιιά απμήζεθε αθφκα
πεξηζζφηεξν, θαζψο ε Σερλνινγία ηνπ πξνζθέξεη λέεο θαη πην νινθιεξσκέλεο
κεζφδνπο πξνζέγγηζεο θαη ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ. Ζ έλλνηα ηνπ ππεξθεηκέλνπ πνπ
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κηαο κε γξακκηθήο νξγάλσζεο, δηάηαμεο, αλαπαξάζηαζεο
θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο, κπνξεί λα παίμεη ηεξάζηην ξφιν ζ΄ απηφ.
Ζ επηηπρήο παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ, πξέπεη λα πξαγκαηψλεηαη ζηε βάζε
θάπνησλ αξρψλ φπσο ε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο ίδηαο γλψζεο
ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα πεξηγξαθήο, απφ ην πνηνηηθφ κέρξη ην πνζνηηθφ, ε
δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ ηδεψλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ε
θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ, φπσο αηηηνιφγεζε, θξηηηθή
αλάιπζε, εξκελεία θαη αθαηξεηηθή
ηθαλφηεηα. (Κνπιατδήο,2007)
Δπίζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζε έλα πιαίζην, πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ, πνπ πξέπεη λα έρνπλ ειεπζεξία ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ρσξίο ηε ζπλερή

παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ. Ο ξφινο ηνπ ηειεπηαίνπ γίλεηαη θαζνδεγεηηθφο θαη
ζπληνληζηηθφο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο καζεζηαθήο ηνπο
πνξείαο, ε αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο, ε απφθηεζε
απηνπεπνίζεζεο θαη απηνλνκίαο, ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, θαη
ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ. (Κνπιατδήο,2007)
Oη ράξηεο σο επνπηηθά κέζα γεληθά έρνπλ κεγάιε ζεκαζία δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ
επδηάθξηηα εηθνληθά κνληέια πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ
καζεηψλ θαη βνεζνχλ ην δάζθαιν λα πξνζθέξεη ζπκβαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα κε
πξνζεγγίζηκα θαηλφκελα. ((Κνπηζνπθφπνπινο,Κ., θ.ά ρ.ε. β)
Δπίζεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ζηε ζσζηή αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ πνηθίισλ
γεσγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζρέζεσλ, ζπληεινχλ ζηελ εξκελεία θαη θαηαλφεζε ησλ
αληηθεηκέλσλ, ησλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ γεγνλφησλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο,
Γεκηνπξγνχλ λέεο παξαζηάζεηο ζηνπο καζεηέο γηα άγλσζηα ζ' απηνχο ηκήκαηα ηεο
επηθάλεηαο ηεο γεο θαη ηέινο επλννχλ ηελ επηζθφπεζε κεγάισλ ηκεκάησλ ηεο
(Λακπξηλφο, 2001).
Ζ ραξηνγξάθεζε βαζίδεηαη ζε ζπκβνιηζκνχο θαη ε θαηαλφεζή ηεο απφ ηα παηδηά
πξνυπνζέηεη θαη αλαπηχζζεη ηελ αθαηξεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα βνεζψληαο ζηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο H ζσζηή ρξήζε ηνπ ράξηε πξνυπνζέηεη απφ ηνπο
καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηελ εηδηθή ηνπ γιψζζα, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο,
ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ κλήκε ηνπο, ψζηε απφ ηα ηερλεηά ζρήκαηα θαη
ζχκβνια λα ζπιιακβάλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Κνπηζνπθφπνπινο,Κ.&
σηεξάθνπ, Μ.& Σαζηζφγινπ,Μ., & Εσγφγηαλλεο, ρ.ε.α)
Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηεο εξγαζίαο απηήο απνηειείηαη απφ επηά ε
δηαδξαζηηθνχο ράξηεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην PowerPoint. Δλζσκαηψλεη ηελ αμία
ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ραξηψλ ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ
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καζήκαηνο θπξίσο ηεο Γεσγξαθίαο, αιιά θαη ηεο Ηζηνξίαο ζχκθσλα κε ηε
θηινζνθία θαη ην Αλαιπηηθφ ησλ ΑΠ θαη ΓΔΠ. Αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο ησλ
ΣΠΔ γηα ηε δηδαζθαιία
θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή γηα κηα
νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, θπξίσο ζηελ αξρή ηεο πνιιαπιήο
αλαπαξάζηαζεο θαη ζηελ αξρή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. θαη ηειηθά εμππεξεηεί ηνπο
παξαθάησ δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. (Κνπηζνπθφπνπινο,Κ., θ.ά ρ.ε. α)
 Πινήγεζε ζην ράξηε θαη αλεχξεζε φισλ ησλ πεξηνρψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ.)
 Καηαλφεζε φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα
κνξθνινγηθά ζηνηρεία κηαο πεξηνρήο.(γεσγξαθηθφ γισζζάξη)
 Γεκηνπξγία ελλνηψλ θαη νξηζκφο ησλ γεσκνξθνινγηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ
ζηνηρείσλ
 Γλσξηκία κε γεσκνξθνινγηθά θαη αλζξσπνγελή ζηνηρεία ηεο Διιάδαο
 Γλσξηκία κε ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, θαη ηα αμηνζέαηά ηεο Διιάδαο
 ζρεδηαζκφο ραξηψλ
 χλδεζε ραξηνγξαθηθήο απεηθφληζεο θαη πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηνπ θφζκνπ
2.Πεπιγπαθή
Οη επηά δηαδξαζηηθνί ράξηεο, πνπ απνηεινχλ ην ινγηζκηθφ απηφ, δεκηνπξγήζεθαλ
φινη ζην PowerPoint Ζ ιεηηνπξγία ηνπο βαζίζηεθε ζηελ ηδηαίηεξε αμηνπνίεζε ηεο
ρξήζεο ππεξθεηκέλσλ, αιιά θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δσγξαθηθήο ησλ windows,
ηνπ internet θαη θάπνησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ κε δνξπθνξηθέο
θσηνγξαθίεο θαη άηιαληεο ηνπ εκπνξίνπ. Σν θάζε αξρείν πεξηέρεη απφ 250 έσο 400
πεξίπνπ δηαθάλεηεο. Οη δηαθάλεηεο πεξηέρνπλ ράξηεο, ζρήκαηα θαη θσηνγξαθίεο κε
ππεξζπλδέζεηο, ψζηε ηα παηδηά λα θηλνχληαη απφ ηε κηα ζηελ άιιε, αλάινγα κε ην ηη
ηνπο δεηείηαη. ρεδφλ φινη έρνπλ παηγληψδε ραξαθηήξα θαζψο είλαη δνκεκέλνη ζε
επίπεδα δπζθνιίαο θαη δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο μεπεξλψληαο ηα, λα θηάζνπλ ζε
θάπνην ηέξκα. Έρνπλ ρσξηζηεί ζε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο, πνπ
εμππεξεηνχλ θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε δηδαζθαιία.
Α. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ν ράξηεο ησλ θαξαγγηψλ θαη ησλ Γέιηα ησλ
πνηακψλ κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο, αθνχ νξίζνπλ ηηο έλλνηεο, κπνξνχλ λα
κεηαβνχλ κε ππεξζπλδέζεηο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ ππάξρνπλ ηα
γεσκνξθνινγηθά απηά ζηνηρεία. Δδψ αλήθνπλ θαη νη 2 ράξηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ
ζηνηρεία ηνπ θάζεηνπ θαη νξηδφληηνπ δηακειηζκνχ. ηηο πξψηεο δηαθάλεηεο ησλ δχν
ηειεπηαίσλ αξρείσλ ππάξρεη έλα αξρηθφ κελνχ πνπ ππνδεηθλχεη φια ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηέρνληαη ζην αξρείν (φξε, πεδηάδεο, αθξσηήξηα θηι).Απφ εθεί κε ππεξζχλδεζε ν
καζεηήο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε κηα άιιε δηαθάλεηα πνπ είλαη ν πξψηνο ράξηεο κε
ηνλ νπνίν μεθηλάεη ην ζηνηρείν πνπ ζα εξεπλεζεί.
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H βαζηθή ηδέα πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε δηδαζθαιία κε ηνπο ράξηεο απηνχο είλαη
ε δπλαηφηεηα ηνπ ππνινγηζηή λα αιιάδεη ην δείθηε ζε κηα νξηνζεηεκέλε πεξηνρή
ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ππεξζχλδεζε. Καζψο δηαθνξνπνηείηαη ν δείθηεο, φηαλ
βξίζθεηαη πάλσ ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή, θαλεξψλεη ζηα παηδηά πνηα είλαη ε
πεξηνρή αθξηβψο θαη ηα φξηα ηεο. Έηζη π.ρ. φηαλ ε δεηνχκελε πεξηνρή είλαη ηα Βφξεηα

εικόνα 1:σάπηερ Α΄ καηηγοπίαρ
ζχλνξα ηεο Διιάδαο, ν δείθηεο αιιάδεη κφλν ζηελ πεξηνρή πνπ απηά νξίδνληαη ζην
ράξηε. ηε ζπλέρεηα ε ππεξζχλδεζε ηνπο κεηαθέξεη ζε κηα άιιε δηαθάλεηα, ε νπνία
πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζε κηα θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηεο πεξηνρήο, πνπ
εξεπλάηαη. Σα ζηνηρεία απηά είλαη αλάινγα ηεο πεξηνρήο. Έηζη αλ ηα παηδηά ςάρλνπλ
κηα ρεξζφλεζν, ε αιιαγή ηνπ δείθηε ζα ηνπο επηζεκάλεη ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη
θαη ηα φξηά ηεο. Ζ ππεξζχλδεζε ζα ηνπο κεηαθέξεη ζε κηα δηαθάλεηα, πνπ θαζψο ζα
επηζεκαίλνληαη πεξηζζφηεξν ηα φξηα ηεο ρεξζνλήζνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θξίζε ηνπο ζα νδεγνχληαη ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε
κνξθή ηεο πεξηνρήο. Έηζη ε ρεξζφλεζνο βξέρεηαη κε ζάιαζζα απφ ηξεηο κεξηέο, ην
αθξσηήξην είλαη ε κχηε ηεο ρεξζνλήζνπ θ.ά. Καζψο απηφ ζα ηζρχεη γηα φια ηα
νκνεηδή ζηνηρεία ηα παηδηά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθαηξεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζα
νδεγεζνχλ ζε γεληθεχζεηο θαη ζα δψζνπλ νξηζκνχο γηα θάζε πεξηνρή. Θα
ζρεκαηίζνπλ έλλνηεο θαη ζα δνκήζνπλ κφλα ηνπο ηε γλψζε. Αληί γηα ηνλ
παπαγαιηζκφ ησλ παιαηφηεξσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζα αλαπηπρζεί ε θξηηηθή ηνπο
ζθέςε θαη ε κεηαγλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ηελ ζηνρνηαμηλνκία ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο. (Μαηζαγγνχξαο,2004,α)
Ζ γλψζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζα επεθηαζεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δπν άιισλ
ραξηψλ ηνπ θάζεηνπ δηακειηζκνχ θαη ησλ θαξαγγηψλ θαη ησλ δέιηα ησλ πνηακψλ.
Δδψ νη ππεξζπλδέζεηο, δίλνληαη πάλσ ζηα νξηνζεηεκέλα ζχκβνια ηνπ ράξηε (φξε,
πνηάκηα, ιίκλεο, δέιηα , πεδηάδεο) θαη κεηαβαίλνπλ ζε δηαθάλεηεο, πνπ απεηθνλίδνπλ
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ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σα παηδηά κέζα απφ ηνπο ζπκβνιηζκνχο, νδεγνχληαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ζρεκαηίδνπλ
ηηο έλλνηεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζεηνπ δηακειηζκνχ, (νξνζεηξέο , φξε , πεδηάδεο,
θ.ά), νινθιεξψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε θαη κέζα απφ ηηο
εθαηνληάδεο εηθφλεο καζαίλνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ πνπ δνπλ.
Β. ηε δεχηεξε θαηεγνξία ραξηψλ αλήθνπλ άιινη δχν, έλαο πινήγεζεο θαη έλαο
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αληηθείκελφ ηνπο είλαη ηα δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. Ο
ράξηεο πινήγεζεο βαζίδεηαη ζηελ δηδαθηηθή χιε θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ αλάινγσλ
ελνηήησλ ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Ηζηνξίαο ηεο Γ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ
θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηεπηζηεκνληθφηεηα, ελψ θαζψο έγηλε κε κηα πξνζπάζεηα
ελλνηνθεληξηθήο νξγάλσζεο ηεο γλψζεο ζπκθσλεί θαη κε θάπνηεο αξρέο ηεο
δηαζεκαηηθφηεηαο,. (Μαηζαγγνχξαο,2004β). Ο καζεηήο κπνξεί αξρηθά λα πεξηεγεζεί

εικόνα 2:σάπηερ Β΄ καηηγοπίαρ
πάλσ ζην ράξηε απφ ην έλα δηακέξηζκα ζην άιιν γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζέζε
ηνπο εθεί. Μεηά λα κεηαβεί ζε φπνην δηακέξηζκα ζέιεη θαη λα κειεηήζεη ηα ζηνηρεία
ηνπ. Έηζη κε ηηο ππεξζπλδέζεηο, πνπ βξίζθνληαη ζην ράξηε ηνπ θάζε δηακεξίζκαηνο, ν
καζεηήο ζα κεηαθεξζεί ζηα αμηνζέαηα, ζηα βνπλά, ζηηο ιίκλεο, ζηα πνηάκηα, ζηηο
πεδηάδεο, ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ζηα κνπζεία ησλ δηακεξηζκάησλ. Δπίζεο
κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε έλαλ παξαγσγηθφ ράξηε θαη λα δεη ηα πξντφληα ή κε
ππεξζπλδέζεηο ζην ίληεξλεη λα κεηαθεξζεί ζε ηζηνζειίδεο πνπ δίλνπλ πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηα δηακεξίζκαηα. Οπζηαζηηθά είλαη κηα κηθξή εγθπθινπαίδεηα ρσξίο
κεγάιε πιεζψξα ζηνηρείσλ πεξηηηψλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο, πξάγκα πνπ ηελ θαζηζηά
ιεηηνπξγηθή θαη εχρξεζηε γηα ην δάζθαιν θαη ηα παηδηά φρη κφλν ζην κάζεκα ηεο
κειέηεο αιιά θαη ηεο Γιψζζαο θαη ηεο ηζηνξίαο, φηαλ απηή πξνζεγγίδεηαη κέζσ ηεο
ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Κπξίσο φκσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαζεκαηηθά
ζρέδηα δηδαζθαιίαο θαζψο γχξσ απφ ηελ θεληξηθή έλλνηα Γηακέξηζκα (εδψ
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Μαθεδνλία), κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί θαη λα κειεηεζεί φηη έρεη ζρέζε κε απηφ, είηε κε
ηνλ ηξφπν πνπ πξνηείλεηαη ζην Αλαιπηηθφ θαη ζην βηβιίνπ ηνπ δαζθάινπ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είηε κε φπνηνλ ζέινπλ νη καζεηέο. Κπξίσο κπνξεί θαη ην
ίδην ην ινγηζκηθφ λα επεθηαζεί απφ ηα παηδηά, θαζψο ην ζέκα «Μαθεδνλία» κπνξεί
λα πξνζεγγηζηεί, φπσο απηά ζειήζνπλ θαη ην πιηθφ, πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ, λα
πξνζηεζεί ζην αξρείν. Ζ πξνηεηλφκελε δηδαζθαιία, κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο δε
κπνξεί παξά λα είλαη νκαδνθεληξηθή.(Μαηζαγγνχξαο, 2004 γ).
Ο ράξηεο δξαζηεξηνηήησλ είλαη ην κνληέιν ελφο ράξηε, ηεο Μαθεδνλίαο, πνπ
ζρεδηάζηεθε ζην PowerPoint θαη ρξεζηκεχεη ζαλ πξφηππν γηα λα ραξηνγξαθήζνπλ νη
καζεηέο ην δηθφ ηνπο ράξηε. Σα βνπλά, νη ιίκλεο, ηα πνηάκηα, φια ηα ζηνηρεία ηνπ
ράξηε είλαη θηηαγκέλα κε απηφκαηα ζρήκαηα. Οη νλνκαζίεο δίλνληαη κέζα ζε πιαίζηα
θεηκέλνπ, πιάη ζηα ζηνηρεία. ηε πξψηε δηαθάλεηα είλαη ην πξφηππν, ζηε δεχηεξε,
έρνπλ κεηαθηλεζεί ηα νλφκαηα θαη νη καζεηέο πξέπεη λα ηα βάινπλ κε κεηαθνξά θαη

εικόνα 3:σάπηηρ δπαζηηπιοηήηων
απφζεζε ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε δίπια ζηα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ. ηελ Σξίηε έρεη
γίλεη ην αληίζεην, παξέκεηλαλ ηα νλφκαηα θαη κεηαθηλήζεθαλ ηα ζηνηρεία. ηελ
ηειεπηαία δίλεηαη κφλν ην δηάγξακκα θαη ηα παηδηά κπνξνχλ λα θηηάμνπλ ην δηθφ
ηνπο ράξηε. ηελ πέκπηε δηαθάλεηα ηα παηδηά κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή
ηνπο εγθπθινπαίδεηα, βξίζθνληαο φηη πιεξνθνξίεο ή εηθφλεο ζέινπλ γηα ην
δηακέξηζκά ηνπο ή λα πξνζζέζνπλ θη άιιεο ζπκπεξηιακβάλνληαο φηη απνθφκηζαλ
θαη θαηέγξαςαλ απφ
ηα δηαζεκαηηθά ζρέδηα πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο
πξνεγνχκελεο δηδαζθαιίαο, θαζψο
δξαζηεξηφηεηα απηή δεκηνπξγήζεθε σο
ζπκπιεξσκαηηθή ηεο .
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Γ. Σέινο ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία αλήθνπλ νη 2 ράξηεο ησλ λνκψλ θαη ησλ
δηακεξηζκάησλ ηεο Διιάδαο. Οη ράξηεο έρνπλ παηγληψδε ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζηφρν
λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα βξίζθνπλ εχθνια θαη γξήγνξα ηνπο λνκνχο θαη ηηο
πξσηεχνπζέο ηεο Διιάδαο παίδνληαο, ελψ ηαπηφρξνλα απνκλεκνλεχνπλ ρσξίο θακηά
απνιχησο πξνζπάζεηα ηα νλφκαηα θαη ηηο ζέζεηο. ε απηφ βνεζάεη ε δνκή θαη ε
νξγάλσζε ησλ ραξηψλ πνπ αζθνχλ ηε κλήκε αη ηελ παξαηήξεζε. Δίλαη ράξηεο
θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο απφ ην εχθνιν ζην δχζθνιν, ψζηε ηα παηδηά λα κπνξνχλ
λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ρσξίο λα θνπξάδνληαη θαη λα πιήηηνπλ. Έρνπλ παηγληψδε
κνξθή θαζψο είλαη δνκεκέλνη ζε επίπεδα δπζθνιίαο πνπ ηα παηδηά πξέπεη λα
μεπεξάζνπλ γηα λα θηάζνπλ ζε θάπνην ηέξκα. ε θάζε δηαθάλεηα δεηείηαη απφ ηα
παηδηά λα δείμνπλ ην λνκφ ή ηελ πξσηεχνπζα πνπ αλαγξάθεηαη δίπια. Όηαλ βξίζθνπλ
ην ζσζηφ θηλνχληαη ζην επφκελν δεηνχκελν, ελψ φηαλ θάλνπλ ιάζνο κεηαθέξνληαη
κεξηθέο δηαθάλεηεο πην πίζσ θαη πξέπεη λα ηηο επαλαιάβνπλ. Σα γξαθηθά ηνπο έρνπλ
ζρέζε είηε κε ηε θπζηθή ηνπνζεζία ηεο πεξηνρήο, πνπ αλήθεη θάζε λνκφο ή ε
πξσηεχνπζα είηε κε θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηφπνπ πνπ ηνλ πξνζδηνξίδεη.

εικόνα 4:σάπηερ Γ΄ καηηγοπίαρ

3.Γιδαζκαλία
Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ, θαζψο δελ είλαη ζεηξηαθφ, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε
θνκκάηηα θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο, ησλ
καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ. Απηφ ην θαζηζηά εχρξεζην θαη αμηνπνηήζηκν ζε
δηάθνξεο πεξηζηάζεηο.
Οη ράξηεο είλαη ρσξηζκέλνη θαηά θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο
θαη ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο. Δμππαθνχεηαη φηη ν θαζέλαο
ζα δηδαρζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Αιιά θαη ν θαζέλαο μερσξηζηά κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ
ζρνιείνπ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ δαζθάινπ. Γεληθά φινη ράξηεο έρνπλ
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ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν ζε κηα εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, φζν
θαη ζε κηα νκαδνζπλεξγαηηθή
Παξαθάησ ζα πεξηγξάςσ απφ έλαλ ηξφπν δηδαζθαιίαο μερσξηζηά γηα κηα ελφηεηα
ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ράξηεο ηεο Α΄ θαηεγνξίαο.
Ζ ζθνπνζεζία, ε ζηνρνζεζία θαη ε χιε πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνπο ράξηεο απηήο ηεο
θαηεγνξίαο πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ ηεο Γεσγξαθίαο ηεο E΄ηάμεο,,
ελψ θάπνηνη απφ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηέζεθαλ απφ ηε ζπγγξαθέα κε βάζε ηελ
ηαμηλνκία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.(Μαηζαγγνχξαο 2004,α)
Οη θπξηφηεξνη ζθνπνί θαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη είλαη νη εμήο. Ο πξψηνο είλαη λα
δηαπηζησζεί ε ζρέζε πξαγκαηηθφηεηαο θαη απηνχ πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ράξηε. Ο
δεχηεξνο είλαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε παξαηήξεζε, ηελ θξίζε θαη ηελ αθαηξεηηθή ηνπο
ηθαλφηεηα, νη καζεηέο λα δνκήζνπλ έλλνηεο θαη λα δψζνπλ νξηζκνχο ζε θάζε
γεσκνξθνινγηθφ ή άιιν ζηνηρείν πνπ εξεπλάηαη. Ο ηξίηνο είλαη λα κάζνπλ λα
πινεγνχληαη κε επρέξεηα ζην ράξηε, λα
βξίζθνπλ πεξηνρέο θαη λα ηνλ
αλαγηγλψζθνπλ παίξλνληαο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ.
Οη δηδαθηηθνί απηνί ζηφρνη θαζνξίδνπλ απηφκαηα θαη ηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. Ζ
δηδαζθαιία ρσξίδεηαη ζε δπν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε, πνπ ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη
ε δεκηνπξγία ελλνηψλ θαη ε δηαηχπσζε νξηζκψλ, ε κέζνδνο πξέπεη λα είλαη ε
νκαδνζπλεξγαηηθή κε νκάδεο ησλ δπν ή ηξηψλ, ή ην πνιχ ηεζζάξσλ αηφκσλ
(Μαηζαγγνχξαο,2004α). Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα γίλεη ζε έλα εξγαζηήξην θαη πξέπεη
λα κνηξαζηνχλ θχιια εξγαζίαο ζηα νπνία νη καζεηέο ζα ζεκεηψλνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα παίξλνπλ απφ ην ράξηε θαη ηνπο νξηζκνχο πνπ ζα πξνθχπηνπλ
απφ ηελ έξεπλα ησλ ζηνηρείσλ. Ο ρξφλνο ζα είλαη αλάινγνο κε ηελ χιε , αιιά
ζπλήζσο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο ελφηεηαο θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα
δίσξν. Σα παηδηά δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα ηνλ ππνινγηζηή,
αξθεί κηα κηθξή εμνηθείσζε κε ην PowerPoint.
Καζψο είλαη αδχλαην λα παξνπζηάζσ ηε δηδαζθαιία φινπ ηνπ
επηιέμσ απφ έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ην θάζε ράξηε.

ινγηζκηθνχ, ζα

΄Δηζη απφ ηνπο ράξηεο ηνπ νξηδφληηνπ δηακειηζκνχ ζα παξνπζηάζσ ηε δηδαζθαιία
ησλ ηζζκψλ θαη ησλ πνξζκψλ, πνπ απνηειεί κέξνο κηαο ελφηεηαο ηεο Γεσγξαθίαο
ηεο Δ΄ δεκνηηθνχ.
1. Γίλνπκε ζηελ θάζε νκάδα έλα θχιιν εξγαζίαο ζην νπνίν πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ αξρηθά θάπνηεο εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο θαινχληαη λα καο
δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ήδε ζρεκαηηζκέλεο γλψζεηο ηνπο. Οη εξσηήζεηο
είλαη ηνπ ηχπνπ ηη είλαη πνξζκφο, ηη ηζζκφο, ή ηη γλσξίδεηε γηα ην θαζέλα απφ
απηά.
2. Αθνχ ε θάζε νκάδα καο αλαθνηλψζεη απηά πνπ έγξαςαλ ηα παηδηά θαη γίλεη
θάπνηα ζπδήηεζε, ν δάζθαινο ηνπο δεηάεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ηελ πξψηε
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δηαθάλεηα κε ππεξζχλδεζε ζε απηή πνπ έρεη ηνπο πνξζκνχο. Με ηνλ
αιιαγκέλν δείθηε αλαθαιχπηνπλ φηη ν πνξζκφο ηνπ Ρίνπ π.ρ είλαη κηα
ζάιαζζα. Μεηαβαίλνληαο ζηε επφκελε θσηνγξαθία βιέπνπλ θσηνγξαθίεο
ηνπ πνξζκνχ απφ ςειά, ηε δεχμε ηνπ κε γέθπξα θαη δηαπηζηψλνπλ φηη ε
ζάιαζζα απηή είλαη κηα ζηελή ισξίδα πνπ ρσξίδεη δπν ζηεξηέο. Επίζηρ
διαπιζηώνοςν όηι αςηό πος απεικονίζεηαι ζηο σάπηη δεν είναι παπά η
ππαγμαηική μοπθή ηος ηόπος ζε ζμίκπςνζη. Ζ ππεξζχλδεζε ηνπο πεγαίλεη
ζηελ επφκελε δηαθάλεηα κε ηνλ πνξζκφ ηνπ Δπξίπνπ θαη απφ εθεί ζηνλ
Ακβξαθηθφ. Ζ αξρηθή δηαπίζησζε επαλαιακβάλεηαη θαη ζηνπο άιινπο δπν
πνξζκνχο. Με γελίθεπζε νδεγνχληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ πνξζκνχ. Σα θχιια
εξγαζίεο είλαη έηζη δνκεκέλα πνπ λα ηνπο βνεζνχλ ζηελ δηαηχπσζε ησλ
νξηζκψλ. Οη νξηζκνί αλαθνηλψλνληαη ζηελ ηάμε, γίλεηαη ζπδήηεζε θαη φζνη
είλαη ζσζηνί δηαηεξνχληαη, φζνη είλαη ιάζνο δηνξζψλνληαη. Ο ζρεκαηηζκφο
ηεο έλλνηαο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή βαζίδεηαη θπξίσο ζηε αξρή ηεο πνιιαπιήο
αλαπαξάζηαζεο θαη ζπληζηά ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ. Ζ νξζή δηαηχπσζε
ελφο νξηζκνχ εμππεξεηεί ηαπηφρξνλα θαη γισζζηθνχο ζηφρνπο.
3. Με ηνλ ίδην ηξφπν πξνρσξάκε ζηνπο ηζζκνχο. Ζ πεξηνρή ηνπ ηζζκνχ ηεο
Κνξίλζνπ, δηαθξίλεηαη ζην ράξηε σο έλα θνκκάηη μεξάο θαη ζηελ
θσηνγξαθία έηζη, φπσο είλαη κε ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Δδψ νη έλλνηεο
πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη δπν, θαη ηνπ ηζζκνχ θαη ηεο δηψξπγαο,.
Όηαλ εξεπλεζνχλ θαη νξηζζνχλ φια ηα ζηνηρεία θαη νη έλλνηεο, θαη κειεηεζνχλ
φιεο νη δηαθάλεηεο, πεξλάκε ζηε δεχηεξε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο ε νπνία ζα γίλεη
ζην ηέινο ησλ ελνηήησλ πνπ πεξηέρνπλ ηελ χιε ζηελ νπνία αληαπνθξίλεηαη ην
ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ. ΄ απηή νη ράξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά, απφ
έλαλ ή απφ δπν καζεηέο ζε κηα πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Ο
βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε άλεηε πινήγεζε, ε εθκάζεζε ηεο ζέζεο ηεο θάζε
πεξηνρήο, ε γλσξηκία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο θαη ε εθκάζεζε ησλ
νλνκάησλ ησλ κνξθνινγηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ ζηνηρείσλ ηεο.
4. Ο καζεηήο αλνίγεη ην αξρείν ζε θαηάζηαζε πξνβνιήο θαη μεθηλά κφλνο ηνπ
ηελ πινήγεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξζπλδέζεηο, κε ζθνπφ λα ηεξκαηίζεη.
Οη δηαθάλεηεο είλαη δηαξζξσκέλεο ζε δπν επίπεδα ην πξψην, ην πην εχθνιν
καδί κε ηνπο ράξηεο ππάξρνπλ φιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ πξναλέθεξα θαη ηα
γεσγξαθηθά ζηνηρεία είλαη ηνπνζεηεκέλα κε ηε ζεηξά, φπσο εκθαλίδνληαη
ζην ράξηε ηεο Διιάδαο μεθηλψληαο απφ ΒΑ πξνο ην λφην, έηζη ψζηε λα ηα
βξίζθνπλ νη καζεηέο πνιχ εχθνια. ην δεχηεξν επίπεδν, ην πην δχζθνιν)
ιείπνπλ νη θσηνγξαθίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη λα βξεζνχλ είλαη
αλαθαησκέλα ζε ζρέζε κε ηε ραξηνγξαθηθή ηνπο δηάηαμε.
Καζψο ν καζεηήο κεηαθέξεηαη απφ ηε κηα δηαθάλεηα ζηελ άιιε έρεη, βιέπνληαο
θσηνγξαθίεο απφ θάζε πεξηνρή, ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη φιν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
ηεο Διιάδαο θαη λα ζρεκαηίζεη κηα ζαθή άπνςε γηα ην ρψξν πνπ δεη.
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4.Σςμπεπάζμαηα
Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κε ηνπο ράξηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βαζίδεηαη θπξίσο
ζηηο αξρέο θαη ην Αλαιπηηθφ ησλ ΑΠ θαη ΓΔΠ ηεο Γεσγξαθίαο θαη ζπληζηά έλαλ
αθφκε ηξφπν ελζσκάησζεο ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ο παηγληψδεο
ραξαθηήξαο ηνπ θαη ν ζηφρνο ηνπ «ηέξκαηνο» ην θαζηζηά ειθπζηηθφ ζηνπο καζεηέο.
Αμηνπνηεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηφζν ηε δπλαηφηεηα ηνπ ππνινγηζηή λα καο
κεηαθέξεη εηθνληθά νπνπδήπνηε, πξάγκα πνπ απνηειεί ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ σο
επνπηηθφ κέζν φζν θαη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο αλαπαξάζηαζεο, πνπ ην θαζηζηά
άξηζην δηδαθηηθφ κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ γεσγξαθηθψλ ελλνηψλ. ηελ
θαηαλφεζε απηή ζπκβάιιεη θαη ε αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ππεξθεηκέλνπ κε
πεξηνξίδνληαο ηνλ ξφιν ηεο ζηε κε γξακκηθή παξνρή θαη νξγάλσζε ηεο
πιεξνθνξίαο, αιιά επεθηείλνληάο ηνλ ζε εξγαιείν, πνπ επλνεί θαη απμάλεη ηελ
επηιεθηηθή παξαηήξεζε.
ε κηα εξγαζία (Κιαίξε Γ., Απφζηνινο Κ.,2007) κε ζέκα «Σα δηδαθηηθά κέζα ζην
κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο - πγθξηηηθή ζεψξεζε», δηαβάδνπκε ηα εμήο. «Σε έξεπλεο
(Λακπξηλόο θ.ά. 2002, Καηζίθεο θ.ά. 2004) δηαπηζηώζεθε όηη όζν πεξηζζόηεξα
επνπηηθά κέζα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο,
ηόζν πην εύθνιν θαη ειθπζηηθό γίλεηαη γηα ηνπο καζεηέο». Αλ δερηνχκε φηη ην ΑΠ
Γεσγξαθίαο ζπληζηά επηηπρεκέλε έθθξαζε ησλ ζχγρξνλσλ απφςεσλ ηφζν ηεο
επηζηήκεο ηεο Γεσγξαθίαο φζν θαη ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο (Καηζίθεο 2002), ν
ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ δηδαθηηθψλ κέζσλ, ε επάξθεηά ηνπο ζηα ζρνιεία
θαη θπξίσο ε γλψζε ηεο ζσζηήο ελζσκάησζήο ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο
είλαη εθείλν πνπ απνθηά ζεκαζία. (Κιαίξε Γ., Καηζίθεο,Α.,2007).

Δςσαπιζηίερ
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ζπλεδξίνπ γηα ηελ άςνγε
ζπλεξγαζία πνπ είρακε, ηε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ
έδσζαλ λα παξνπζηάζσ ηελ εξγαζία κνπ ζην ζπλέδξην απηφ.
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