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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΣΙ Εϋ ΚΑΙ Σϋ ΣΑΞΕΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

 
Aϋ Μζροσ 

Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

τισ τζςςερισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ πλικοσ ςτοιχείων Γεωγραφίασ είναι 
ενταγμζνα ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Περιβάλλοντοσ, και ςτθν Εϋ και Σϋ Δθμοτικοφ θ 
Γεωγραφία διδάςκεται ωσ αυτόνομο μάκθμα. Σο περιεχόμενο τθσ Γεωγραφίασ Εϋ και Σϋ 
Δθμοτικοφ που αναπτφςςεται ςτο παρόν Πρόγραμμα πουδϊν περιλαμβάνει τα εξισ: 

α) μια ποικιλία επιπζδων ανάλυςθσ των εννοιϊν και των διαδικαςιϊν που εξετάηονται από 
τθν πολφ οικεία, τοπικι και περιφερειακι, ζωσ τθν εκνικι, ευρωπαϊκι και παγκόςμια 
κλίμακα. Αυτό ςθμαίνει ότι θ μελζτθ των εννοιϊν του χϊρου και των φαινομζνων που 
ςυμβαίνουν ςε αυτόν ξεκινά από τθν πολφ μικρι χωρικι κλίμακα (προςωπικι) και 
εκτείνεται μζχρι τισ μεγάλεσ και πολφ μεγάλεσ χωρικζσ κλίμακεσ (εκνικζσ και παγκόςμιεσ).  

β) μια ςειρά από ζρευνεσ, εςτιάηοντασ ςε ςυγκεκριμζνουσ τόπουσ, γεωγραφικζσ οντότθτεσ, 
όπωσ πόλθ, δάςοσ, νθςί κ.ά., κζματα και ηθτιματα/προβλιματα (π.χ. ερθμοποίθςθ, 
μετανάςτευςθ, άνιςθ ανάπτυξθ κ.ά.). 

γ) τισ κζςεισ των τόπων και των περιβαλλόντων ςτον χϊρο και τον χρόνο, δθλαδι τθ γνϊςθ 
του ποφ βρίςκονται οι τόποι και τα τοπία, και πϊσ δθμιουργικθκαν τα διαφορετικά 
περιβάλλοντα, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα ςυνεκτικό πλαίςιο γεωγραφικισ γνϊςθσ. 

δ) τθ διαπραγμάτευςθ βαςικϊν κεμάτων για τθν Ελλάδα, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
αλλαγϊν ςτθ φυςικι γεωγραφία και ςτθν ανκρωπογεωγραφία τθσ, ςφγχρονα ηθτιματα που 
τθν αφοροφν και τθν επθρεάηουν, κακϊσ και τθ κζςθ τθσ ςτον κόςμο ςιμερα. 
Περιλαμβάνει δθλαδι τοπικζσ και εκνικζσ προοπτικζσ, τισ γεωγραφικζσ πτυχζσ που 
ςτθρίηουν τθν ταυτότθτα ενόσ νζου ανκρϊπου, αλλά και του παγκόςμιου πολίτθ. 

ε) διαφορετικά μζρθ του κόςμου ςε ευρφτερεσ ρυκμίςεισ και πλαίςια, 
ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) και περιφερειϊν ι χωρϊν με 
διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξθσ. Περιλαμβάνει δθλαδι, εκτόσ των κζςεων και των 
βαςικϊν γεωλογικϊν-γεωγραφικϊν τουσ ςτοιχείων, και το πϊσ οι τόποι αυτοί ςυνδζονται 
μεταξφ τουσ, αλλά και με άλλουσ τόπουσ μζςα από μια ςειρά από διαφορετικά 
περιβάλλοντα. 

ςτ) κζματα φυςικισ γεωγραφίασ, φυςικϊν και γεωλογικϊν διαδικαςιϊν και φυςικά τοπία, 
όπωσ για παράδειγμα τθ μελζτθ του καιροφ και του κλίματοσ, χαρακτθριςτικϊν γεωμορφϊν 
ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ, των διαδικαςιϊν που τισ δθμιοφργθςαν κ.ά. 

η) ανκρωπογεωγραφία, δθλαδι κζματα που αναφζρονται ςε δομθμζνα και διακριτά 
περιβάλλοντα και ανκρϊπινεσ διαδικαςίεσ, όπωσ για παράδειγμα οι αλλαγζσ ςτισ πόλεισ, οι 
μετακινιςεισ, θ αειφόροσ ανάπτυξθ κ.ά. 

θ) αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των ανκρϊπων και του περιβάλλοντόσ τουσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυνεπειϊν τουσ (π.χ. θ κατανάλωςθ ενζργειασ ζχει μια 
παγκόςμια επίδραςθ τόςο ςτα φυςικά ςυςτιματα όςο και ςτο κλίμα), τρόπουσ διαχείριςθσ 
μελλοντικϊν αλλαγϊν και επιδράςεων (αειφόροσ ανάπτυξθ) ςε διαφορετικζσ κλίμακεσ, 
κακϊσ και κζματα φυςικϊν κινδφνων-καταςτροφϊν και προςταςίασ.  

κ) κατάλλθλεσ αναπαραςτάςεισ, οπτικοποιιςεισ των γεωγραφικϊν φαινομζνων με χωρικά 
χαρακτθριςτικά, που επιτρζπουν τον εντοπιςμό, τθν ανάλυςθ και τθ ςυςχζτιςθ τοπικϊν και 
παγκόςμιων ηθτθμάτων. 
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Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ 

Γενικοί ςκοποί 

Οι γενικοί ςκοποί τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Γεωγραφίασ ςτθν Εϋ και τθ Σϋ τάξθ 
του Δθμοτικοφ είναι οι μακθτζσ/-τριεσ: 

− Να αναγνωρίηουν τουσ χάρτεσ ωσ εργαλεία μελζτθσ του χϊρου, να μποροφν να αντλοφν 
πλθροφορίεσ από αυτοφσ και να τουσ χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά ςτθν κακθμερινι 
τουσ ηωι. 

− Να δθμιουργοφν τουσ δικοφσ τουσ χάρτεσ και άλλεσ ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ 
χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα ςφμβολα και υλικά. 

− Να προςδιορίηουν τα βαςικά γεωγραφικά ςτοιχεία τθσ Ελλάδασ, τθσ Ευρϊπθσ και του 
κόςμου και να αναγνωρίηουν τθν ποικιλία τουσ. 

− Να αναπτφξουν ικανότθτεσ που να τουσ επιτρζπουν να παρατθροφν, να περιγράφουν και 
να ερμθνεφουν μορφζσ και φαινόμενα ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ (ςε εκνικι και παγκόςμια 
κλίμακα) που αφοροφν ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ 
περιβάλλοντοσ. 

− Να ςυςχετίηουν μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα τισ αλλθλεπιδράςεισ του φυςικοφ 
και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο αναπτφςςονται οι δραςτθριότθτεσ 
των ανκρϊπων.  

− Να αναπτφξουν ςτάςεισ και να υιοκετιςουν ςυμπεριφορζσ που κα ςυμβάλλουν ςτθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν προοπτικι τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

− Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία τθσ ςυλλογικισ δράςθσ ςε τοπικι, εκνικι και 
παγκόςμια  κλίμακα για τθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

− Να αναπτφξουν ικανότθτεσ λιψθσ αποφάςεων, επίλυςθσ προβλθμάτων, εκπόνθςθσ 
ςχεδίων εργαςίασ ι μικρϊν γεωγραφικϊν ερευνϊν και παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων 
τουσ. 

− Να καλλιεργιςουν τθ χωρικι ςκζψθ, ϊςτε να περιγράφουν κατευκφνςεισ, κζςεισ τόπων 
και να εκτιμοφν το μζγεκοσ των αποςτάςεων. 

− Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ των γεωγραφικϊν εννοιϊν ςτθν 
κακθμερινότθτά τουσ. 

 

Ειδικοί ςκοποί για τη Γεωγραφία Εϋ Δημοτικοφ 

Οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται να αποκτιςουν μια ςφαιρικι εικόνα του φυςικοφ και 
ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ τθσ Ελλάδασ, να γνωρίηουν τθν ποικιλομορφία των δομϊν 
του και να διακρίνουν τθν κατανομι, τισ ςχζςεισ και τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ τουσ. Να 
διακρίνουν τισ εξελικτικζσ διαδικαςίεσ που χαρακτθρίηουν το φυςικό περιβάλλον τθσ 
Ελλάδασ, κακϊσ και τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςε αυτό. Να μποροφν να χρθςιμοποιοφν 
και να επεξεργάηονται διάφορα είδθ χαρτϊν τθσ Ελλάδασ αντλϊντασ πλθροφορίεσ από 
πθγζσ (ψθφιακζσ και ζντυπεσ) για τθν ταυτότθτά τουσ, παρατθρϊντασ, περιγράφοντασ και 
ερμθνεφοντασ γεωγραφικά δεδομζνα, χωρικζσ κατανομζσ, όςο το επιτρζπει θ θλικία τουσ, 
και να υλοποιοφν ςχζδια εργαςίασ μακαίνοντασ να ςυνεργάηονται ομαδικά για τθν 
επίτευξθ κοινϊν ςτόχων.  Να αναπτφξουν χωρικι ςκζψθ, ϊςτε να μποροφν να απεικονίηουν 
και να ερμθνεφουν κζςεισ, αποςτάςεισ, κατευκφνςεισ, ςχζςεισ, αλλαγζσ και μετακινιςεισ 
ςτον χϊρο. Να γνωρίςουν το φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον τθσ Κφπρου 
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ςυηθτϊντασ για το κυπριακό ηιτθμα. Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ διαχείριςθσ κινδφνων 
γνωρίηοντασ φυςικζσ καταςτροφζσ, κακϊσ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτθν 
προοπτικι τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

 

Ειδικοί ςκοποί για τη Γεωγραφία Σϋ Δημοτικοφ 

Οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται να αποκτιςουν μια ςυνολικι εικόνα κατανομισ των 
βαςικϊν ςτοιχείων του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ τθσ επιφάνειασ τθσ Γθσ 
ςε παγκόςμια κλίμακα, να γνωρίηουν τθν θλικία τθσ Γθσ, τα χαρακτθριςτικά τθσ ωσ πλανιτθ 
του θλιακοφ ςυςτιματοσ, τισ κινιςεισ και τθν εςωτερικι δομι τθσ. Να διερευνοφν 
γεωγραφικά ηθτιματα, παγκόςμια προβλιματα και να προςδιορίηουν τισ επιδράςεισ των 
ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων ςτο φυςικό περιβάλλον, αναπτφςςοντασ κετικζσ ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ που ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν προοπτικι 
τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. Να μποροφν να παρουςιάηουν ςχζδια εργαςίασ χρθςιμοποιϊντασ 
ποικίλα μζςα, τεχνικζσ και εργαλεία αναπαράςταςθσ αποκτϊντασ δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ 
και επικοινωνίασ ςτθν ομάδα. Να αναπτφξουν γεωχωρικι ςκζψθ και ςυλλογιςμοφσ 
διακρίνοντασ τον τριςδιάςτατο χϊρο ςε ςχθματικό, περιβαλλοντικό, γεωγραφικό χϊρο και 
χϊρο κζαςθσ. Να αναγνωρίηουν τισ νοθτζσ γραμμζσ (άξονεσ, παράλλθλοι, μεςθμβρινοί) τθσ 
Γθσ και να κατανοοφν τισ κινιςεισ τθσ Γθσ. 

 

Προςδοκϊμενα αποτελζςματα ςτο τζλοσ του Δημοτικοφ  

Οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ: 

− Να αντλοφν πλθροφορίεσ από ζγκυρεσ πθγζσ για να περιγράψουν το θλιακό μασ 
ςφςτθμα, να αναφζρουν τουσ πλανιτεσ του και να περιγράφουν τθ δομι του εςωτερικοφ 
τθσ Γθσ.  

− Να αντλοφν πλθροφορίεσ από διάφορα είδθ χαρτϊν για να περιγράψουν τα 
γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά ενόσ φυςικοφ τοπίου τθσ Ελλάδασ και του κόςμου 
ςυνολικά και κατά ιπειρο, κακϊσ και να αποκτιςουν αντίλθψθ των αμφίδρομων 
ςχζςεων ανκρϊπου και χϊρου με τθ μελζτθ των φυςιογραφικϊν περιοχϊν. 

− Να περιγράφουν τθ φυςιογνωμία των γεωμορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ Ελλάδασ 
και των θπείρων, να κάνουν ςυγκρίςεισ και να βρίςκουν τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ.  

− Να διακρίνουν τισ ζννοιεσ καιρόσ και κλίμα και να αναγνωρίηουν τουσ παράγοντεσ από 
τουσ οποίουσ εξαρτάται θ κλιματικι αλλαγι και κακορίηουν τθν δθμιουργία τθσ 
κλιματικισ κρίςθσ. 

− Να διαβάηουν κλιματικοφσ χάρτεσ και να περιγράφουν τισ καιρικζσ ςυνκικεσ μιασ 
περιοχισ τθσ Ελλάδασ και του κόςμου. 

− Να χρθςιμοποιοφν διάφορεσ πθγζσ (χάρτεσ, πίνακεσ, γραφιματα, ςχεδιαγράμματα) για 
να περιγράφουν κατανομζσ και ςχζςεισ των φυςικϊν και ανκρωπογενϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ Ελλάδασ και των θπείρων.  

− Να αναφζρουν παραδείγματα για να εξθγιςουν τισ αλλθλεξαρτιςεισ φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ και ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ ςε εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο.  

− Να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλο λεξιλόγιο για να περιγράψουν ζνα φυςικό τοπίο. 

− Να ςυλλζγουν και να οργανϊνουν πλθροφορίεσ για να παρουςιάςουν τισ εργαςίεσ τουσ 
προφορικά, γραπτά ι δθμιουργϊντασ κολάη ι αφίςεσ. 

− Να ςυμμετζχουν υπεφκυνα και να ςυνεργάηονται προκειμζνου να παρουςιάςουν τισ 
εργαςίεσ τουσ. 
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− Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ χριςθσ των ΣΠΕ για να αναηθτιςουν, να ςυλλζξουν και να 
οργανϊςουν δεδομζνα που ςχετίηονται με τισ εργαςίεσ τουσ. 

− Να αναφζρουν ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ που μεταβάλλουν τον πλανιτθ μασ και να 
αξιολογοφν ςυμπεριφορζσ που ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν 
προοπτικι τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

− Να αποδζχονται και να ςζβονται τον πολιτιςμό, τον τρόπο ηωισ και τισ αξίεσ άλλων λαϊν.  

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Εϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
Η Ελλάδα και ο κόςμοσ 

Σϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  
Ο Πλανήτησ μασ 

Αϋ Θεματικό Πεδίο: ΧΑΡΣΕ  
1. Ο χάρτθσ  – Σα είδθ των χαρτϊν.  
2. Θ ταυτότθτα του χάρτθ.  
3. Ο προςανατολιςμόσ.  
4. Ειςαγωγι ςε διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ 

χαρτογράφθςθσ. 
 

Βϋ Θεματικό Πεδίο: ΦΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΧΕΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΤ – ΦΤΙΚΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

1. Θ κζςθ τθσ Ελλάδασ (ςτον κόςμο, ςτθν 
Ευρϊπθ, ςτθ  Μεςόγειο, ςτα Βαλκάνια). 

2. Ο οριηόντιοσ διαμελιςμόσ τθσ Ελλάδασ 
(πελάγθ, χερςόνθςοι, κόλποι, νθςιά, 
ακρωτιρια, πορκμοί, ιςκμοί).  

3. Ο κατακόρυφοσ διαμελιςμόσ τθσ Ελλάδασ 
(βουνά, πεδιάδεσ, ποτάμια, λίμνεσ). 

4. Καιρόσ – Κλίμα. 
5. Σο κλίμα τθσ Ελλάδασ και ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ.  
6. Χλωρίδα-πανίδα και χαρακτθριςτικά 

οικοςυςτιματα ςτθν Ελλάδα.  
 

Γϋ Θεματικό Πεδίο: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο 
ΕΛΛΗΝΙΜΟ  
1. Ο πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ, γεωγραφικι 

κατανομι και πυκνότθτα πλθκυςμοφ. 

2. Διοικθτικι διαίρεςθ τθσ Ελλάδασ: 

Περιφζρειεσ – Περιφερειακζσ Ενότθτεσ. 
3. Γεωγραφικά Διαμερίςματα τθσ Ελλάδασ. 

υςχετίςεισ: κζςθ, ανάγλυφο, κλίμα, 
δραςτθριότθτεσ, παραγωγι, πλθκυςμόσ, 
υποδομζσ.  

4. Σοπικι ανκρωπογεωγραφία.  
5. Κφπροσ: Σο φυςικό και το ανκρωπογενζσ 

περιβάλλον.  
6. Ο ελλθνιςμόσ τθσ διαςποράσ. 
 
 

Δϋ Θεματικό Πεδίο: ΦΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ – 
ΠΡΟΛΗΨΗ –ΠΡΟΣΑΙΑ  

1. Θφαίςτεια και ςειςμοί ςτθν Ελλάδα.  

Αϋ Θεματικό Πεδίο: Η ΓΗ Ω ΟΤΡΑΝΙΟ ΩΜΑ  
1. Θ Γθ πλανιτθσ του θλιακοφ μασ 

ςυςτιματοσ – Θλικία και δομι τθσ Γθσ. 
2. Ο άξονασ και οι πόλοι, ο ιςθμερινόσ, οι 

παράλλθλοι κφκλοι και οι μεςθμβρινοί τθσ 
Γθσ.  

3. Κινιςεισ τθσ Γθσ και αποτελζςματα. 
 

Βϋ Θεματικό Πεδίο: ΦΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΧΕΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΤ – ΦΤΙΚΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ ΓΗ  

1. Ατμόςφαιρα τθσ Γθσ. Κατανομι ξθράσ 
(ιπειροι) και κάλαςςασ (ωκεανοί). 

2. Οι μεγάλεσ οροςειρζσ και οι πεδιάδεσ τθσ 
Γθσ. Θ ηωι ςτισ μεγάλεσ πεδιάδεσ.  

3. Σα μεγαλφτερα ποτάμια και οι λίμνεσ τθσ 
Γθσ. Θ ςθμαςία του γλυκοφ νεροφ ςτθ ηωι 
των ανκρϊπων. Κίνδυνοι από τθν κακι 
διαχείριςθ.  

4. Κλιματικζσ ηϊνεσ και κατανομι κλιματικϊν 
τφπων ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ. Ηϊνεσ 
βλάςτθςθσ ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ. 

 
Γϋ Θεματικό Πεδίο: ΟΙ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΣΗ ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΗΠΕΙΡΟΙ ΣΟΤ ΠΛΑΝΗΣΗ ΜΑ  

1. Ο πλθκυςμόσ τθσ Γθσ 
(κατανομι και πολιτιςμικά 
χαρακτθριςτικά). 

2. Μεγάλεσ πόλεισ του πλανιτθ. 
3. Ευρϊπθ. 
4. Αςία.  
5. Αφρικι.  
6. Αμερικι 

(Βόρεια Αμερικι & Νότια Αμερικι). 
7. Ωκεανία & Ανταρκτικι.  
 

Δϋ Θεματικό Πεδίο: ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  
1. Κλιματικι αλλαγι.  
2. Οικολογικζσ καλλιζργειεσ. 
3. Αειφόροσ ανάπτυξθ. 
4. Μετακινιςεισ πλθκυςμϊν. 
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2. Άλλοι κίνδυνοι (γεωλογικοί, υδρολογικοί, 
κλιματικοί, πυρκαγιζσ) και προςταςία. 

 

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ 

Θ πραγμάτωςθ των ςκοπϊν του μακιματοσ γενικά και των ςτόχων των επιμζρουσ 
ενοτιτων ειδικότερα, ςυντελείται μζςα από ζνα ςφνολο οργανωμζνων ενεργειϊν και 
δραςτθριοτιτων ςτον ςχολικό χϊρο, αλλά και ζξω από αυτόν. Ο γενικόσ ςκοπόσ των 
δραςτθριοτιτων είναι θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και κριτικισ 
ςκζψθσ. Ανάλογα με το αντικείμενο του μακιματοσ, μπορεί να είναι ζρευνασ, διερεφνθςθσ, 
παρατιρθςθσ, αφιγθςθσ ιςτοριϊν, δθμιουργικισ γραφισ, εικαςτικϊν δθμιουργιϊν, 
παιχνιδοποίθςθσ και χριςθσ ψθφιακϊν εργαλείων. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ καλείται επομζνωσ, 
με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια, να επιλζξει, να οργανϊςει και να ςτθρίξει ζνα πλαίςιο 
δραςτθριοτιτων μζςα από τισ οποίεσ κα υλοποιθκοφν οι διδακτικοί – μακθςιακοί ςτόχοι 
του μακιματοσ.  

Σα βαςικότερα από τα κριτιρια αυτά είναι θ φφςθ του διδακτικοφ αντικειμζνου, οι 
διδακτικοί ςτόχοι, τα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν/-τριϊν, οι διαδικαςίεσ αλλθλεπίδραςθσ 
των παραπάνω παραγόντων, οι γενικζσ ςυνκικεσ διδαςκαλίασ, οι μορφζσ και τα μζςα 
ςτιριξθσ τθσ διδαςκαλίασ. Θ επιλογι του περιεχομζνου και κυρίωσ θ δομι και θ διάρκρωςθ 
του διδακτικοφ υλικοφ αντανακλοφν ςε γενικζσ γραμμζσ ςυγκεκριμζνθ φιλοςοφία, όςον 
αφορά τθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθ διαδικαςία μάκθςθσ. ιμερα 
κεωρείται ότι μια εποικοδομθτικι διδαςκαλία ςτθρίηεται:  

− ςε μακθτοκεντρικά παιδαγωγικά πρότυπα,  

− ςτθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ,  

− ςτθ χρθςιμοποίθςθ κατεξοχιν τθσ ενεργθτικισ διαδικαςίασ μάκθςθσ (μζςω πρακτικϊν 
που προάγουν και αξιοποιοφν τθν αυτενζργεια, τθν ανακάλυψθ και τθν απάντθςθ 
γεωγραφικϊν ερωτιςεων μζςα από τθ διερεφνθςθ),  

− ςτθν αξιοποίθςθ των βιωμάτων και των εμπειριϊν των μακθτϊν/-τριϊν,  

− ςτθν ζκφραςθ, ςτθ διατφπωςθ, ςτθν επιχειρθματολογία και ςτθν τεκμθρίωςθ των 
προςωπικϊν απόψεων και αντιλιψεων ι ςυμπεραςμάτων,  

− ςτθν αξιοποίθςθ των ικανοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν, ςε ςχζςθ με τθν θλικία τουσ, για 
τθν πρόςλθψθ, οργάνωςθ, ανάλυςθ και ερμθνεία του γεωγραφικοφ χϊρου,  

− ςτθ χριςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων εποπτικϊν διδακτικϊν μζςων για τθν 
υποςτιριξθ του μακιματοσ, 

− ςτθν αξιοποίθςθ του ςτοιχείου τθσ παρατιρθςθσ και τθσ άντλθςθσ ςτοιχείων από το 
άμεςο περιβάλλον,  

− ςτθν προςπάκεια διαςφνδεςθσ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ με γεγονότα και φαινόμενα τθσ 
κακθμερινισ ηωισ και πρακτικισ,  

− ςτθ δυνατότθτα μεταφοράσ εφαρμογισ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ και πρακτικισ ςε 
άλλουσ γνωςτικοφσ χϊρουσ και ςτθ χριςθ τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ και των 
ςυνκετικϊν εργαςιϊν για τθν άντλθςθ πλθροφοριϊν (και) από άλλουσ γνωςτικοφσ 
χϊρουσ.   

− ςτθ ςυμβολι τθσ Σεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν, θ οποία κατζχει 
ςθμαντικό ρόλο και μπορεί να βοθκιςει τον διδάςκοντα να ςυμπλθρϊςει και να 
διευρφνει τα χρθςιμοποιοφμενα διδακτικά-εποπτικά μζςα, ιδιαίτερα τϊρα που τα 
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διδακτικά εγχειρίδια ςυνδζονται άμεςα μζςω του υβριδικοφ χαρακτιρα τουσ με τα 
ψθφιακά εργαλεία. 

− ςτισ αρχζσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ. Σο Π δεν εφαρμόηεται με τον ίδιο τρόπο 
ςε όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, αλλά θ διδαςκαλία τροποποιείται ωσ προσ το 
περιεχόμενο, τθ διαδικαςία και τα προϊόντα, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτα διαφορετικά 
επίπεδα ετοιμότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν, ςτουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ που μακαίνουν 
και ςτα διαφορετικά τουσ ενδιαφζροντα (Tomlinson, 2014). 

Επίςθσ, ςυμπλθρωματικά και ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ διδακτικι μεκοδολογία που 
ζχει επιλεγεί πρζπει να χαρακτθρίηεται από δυνατότθτα εφαρμογισ ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ 
διδαςκαλίασ και να εμφανίηει ευελιξία όςον αφορά τθ χριςθ εναλλακτικϊν λφςεων.  

 

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ διδακτικισ πράξθσ: τθν εκπαίδευςθ θ 
αξιολόγθςθ είναι ζνασ κφκλοσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ, που 
μπορεί να εξαςφαλίςει ότι θ μακθςιακι εμπειρία ζχει πράγματι τθν ποιότθτα που 
απαιτείται, ϊςτε να οδθγιςει ςε υψθλότερα επίπεδα μάκθςθσ. 

Θ αξιολόγθςθ δεν μπορεί να είναι μια αποπλαιςιωμζνθ δραςτθριότθτα, που 
λειτουργεί ανεξάρτθτα από τθ μακθςιακι διαδικαςία. το νζο Π, πζρα από τθν αρχικι και 
τθν τελικι αξιολόγθςθ, δίνεται ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, 
ωσ μιασ παιδαγωγικισ λειτουργίασ ενςωματωμζνθσ δυναμικά ςτθ διδακτικι πράξθ, θ οποία 
αποβλζπει ςτον ςυνεχι ζλεγχο τθσ επίτευξθσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων (μετακίνθςθ από τθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ ςτθν αξιολόγθςθ για τθ 
μάκθςθ). Τπθρετεί δθλαδι τθν ανάγκθ τθσ πλθροφόρθςθσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ για τθν 
αποτελεςματικότθτα των επιλεγόμενων από αυτόν/-ιν παρεμβάςεων, επινοιςεων και 
ενεργειϊν κατά τθν εξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Ωσ παιδαγωγικό μάλιςτα εργαλείο 
ςυναρτάται με τθν αξιοποίθςθ των λακϊν των μακθτϊν/-τριϊν που ανατροφοδοτεί τθ 
διδακτικι πορεία. 

Ζχοντασ ωσ τελικό ςτόχο τθν αντικειμενικι αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του 
Προγράμματοσ πουδϊν, των μζςων για τθν εφαρμογι του και τθν επίδοςθ και απόδοςθ 
των εμπλεκόμενων ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ, γίνεται ςυνεχισ και ςυςτθματικι αξιολόγθςθ, 
θ οποία (Newby κ.ά., 2009): 

− Βοθκά να αναγνωρίςουμε τμιματα του περιεχομζνου που είναι ςυγκεχυμζνα ι περιττά. 

− Βοθκά να αναγνωρίςουμε ςθμεία του περιεχομζνου που πρζπει να προθγθκοφν ςε 
επίπεδο ανακεϊρθςθσ, επειδι είναι ςθμαντικά ι παρουςιάηουν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ για 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ι και επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 
μάκθςθσ. 

− Προςφζρει μια ςυλλογιςτικι, ςτοιχεία και εξθγιςεισ που τεκμθριϊνουν τθν ανάγκθ 
πραγματοποίθςθσ ςυγκεκριμζνων αλλαγϊν. 

Θ αξιολόγθςθ του Π, για να ζχει ολοκλθρωμζνα και τεκμθριωμζνα αποτελζςματα, 
παίρνει διαφορετικζσ κατευκφνςεισ και γίνεται κακθμερινά με πολλαπλοφσ τρόπουσ. 
υμμετζχουν ςε αυτιν εκπαιδευτικοί και μακθτζσ/-τριεσ και ςτθρίηεται ςε τρεισ βαςικζσ 
αρχζσ για τθν επιλογι και τθ χριςθ των καταλλθλότερων τεχνικϊν αξιολόγθςθσ:  

α) Θ ςυνεχισ βελτίωςθ προχποκζτει ςυνεχι πλθροφόρθςθ, αφοφ ςκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ 
είναι θ βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ που επιτυγχάνεται μζςα από ςυνεχι αυτοεξζλιξθ και 
αυτοβελτίωςθ όλων των ςυμμετεχόντων. Αντιμετωπίηονται δθλαδι θ διδαςκαλία και θ 
μάκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν ωσ ςυνεχϊσ εξελιςςόμενεσ διαδικαςίεσ. Οι βελτιϊςεισ 
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εξειδικεφονται και γίνονται όλο και πιο μικρζσ, αλλά αυτζσ οι μικρζσ βελτιϊςεισ δεν είναι 
λιγότερο ςθμαντικζσ από τισ μεγάλεσ (Stiggins, 2005). 

β) Ενκάρρυνςθ και εκμάκθςθ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ για τον τρόπο με τον οποίο 
μποροφν να αξιολογοφν και να αυτοαξιολογοφνται. Αςφαλϊσ, οι εκπαιδευτικοί είναι 
υπεφκυνοι για τθν αξιολόγθςθ (παρατθροφν ςυςτθματικά, καταγράφουν, αναλφουν και 
αναςτοχάηονται τισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ τουσ και τισ κατακτιςεισ των μακθτϊν/-τριϊν 
τουσ). Παρ’ όλα αυτά, ςε όλο τον κφκλο τθσ αξιολόγθςθσ οι μακθτζσ/-τριεσ ςυχνά μποροφν 
να αξιολογοφν τθν πρόοδό τουσ και τθ διδαςκαλία που εφαρμόςτθκε προκειμζνου να 
τουσ/τισ βοθκιςει να «μάκουν». Ζτςι, κερδίηεται πολφτιμοσ χρόνοσ και αξιοποιοφνται οι 
ιδιαιτερότθτεσ του κάκε μακθτι και τθσ κάκε μακιτριασ. 

γ) Οι πλθροφορίεσ αποκτοφν μεγαλφτερο βάροσ όταν διαςταυρϊνονται από διαφορετικζσ 
πθγζσ και τεχνικζσ. Θ διαδικαςία ονομάηεται τριγωνοποίθςθ (Morrison κ.ά., 2004). ε κάκε 
περίπτωςθ χρθςιμοποιοφνται περιςςότερα του ενόσ μζςα αξιολόγθςθσ, αφοφ και οι 
εργαςίεσ των μακθτϊν/-τριϊν ποικίλλουν ςε κάκε διδακτικό αντικείμενο. 

Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ του Προγράμματοσ πουδϊν είναι αξιόπιςτα όταν 
προζρχονται από όλουσ/-εσ τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ, ζχουν χρθςιμοποιθκεί 
περιςςότερα μζςα και τεχνικζσ για τθ ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων τθσ και ζχουν 
αξιοποιθκεί με πολλαπλζσ μεκόδουσ ζρευνασ και ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων.   

υμπεραςματικά, εφόςον θ αξιολόγθςθ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ κάκε 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ανατροφοδοτεί τον/τθν εκπαιδευτικό ςτθν προςπάκεια 
επίτευξθσ των διδακτικϊν ςτόχων, πρζπει να χρθςιμοποιείται τόςο για τθν αξιολόγθςθ του 
Προγράμματοσ πουδϊν όςο και για τθν αποτελεςματικότθτα των προτεινόμενων 
ςτρατθγικϊν διδαςκαλίασ. Θ αξιολόγθςθ που πραγματοποιείται από τουσ/τισ 
εκπαιδευτικοφσ μπορεί να είναι τόςο διαμορφωτικι όςο και τελικι. Εργαλεία αξιολόγθςθσ 
μπορεί να είναι:  

− κλείδεσ επιτευγμάτων με κλειςτζσ ερωτιςεισ, ςτισ οποίεσ οι εκπαιδευτικοί αναγράφουν 
το ποςοςτό των μακθτϊν/-τριϊν που κατζκτθςαν κάκε ςτόχο,  

− ανοιχτά ερωτθματολόγια, ςτα οποία οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τα πλεονεκτιματα, τα 
μειονεκτιματα, τισ δυςκολίεσ του προτεινόμενου Προγράμματοσ πουδϊν και κάνουν 
προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ,  

− δειγματολθπτικζσ ςυνεντεφξεισ με εκπαιδευτικοφσ, 

− καταγεγραμμζνεσ παρατθριςεισ κατά τθ διάρκεια οριςμζνων προτεινόμενων 
δραςτθριοτιτων. 

Θ αξιολόγθςθ περιλαμβάνει όχι μόνο τον γνωςτικό τομζα, αλλά και όλεσ τισ άλλεσ 
(ψυχοκινθτικζσ, ςυναιςκθματικζσ) ικανότθτεσ (επάρκειεσ) του/τθσ μακθτι/-τριασ, κακϊσ θ 
γνϊςθ προςεγγίηεται ωσ ολότθτα. Βαςικζσ αρχζσ τθσ αξιολόγθςθσ αποτελοφν: 

− θ χρθςιμότθτα τθσ γνϊςθσ ςτο πλαίςιο τθσ κακθμερινισ ηωισ, 

− θ ςχζςθ τθσ γνϊςθσ με τα ενδιαφζροντα και τισ ανθςυχίεσ των μακθτϊν/-τριϊν, 

− θ απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ ςε ομαδοςυνεργατικό πλαίςιο, 

− θ ςφνδεςθ τθσ γνϊςθσ με τισ ΣΠΕ, 

− θ οργανικι ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν κοινότθτα,  

− θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία. 
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Βϋ Μζροσ 

Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδϊν 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – Εϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ να 
είναι ςε θζςη: 

Οι μαθητζσ/-τριεσ μποροφν: 

Α. Χάρτεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ο χάρτθσ – Σα είδθ 
των χαρτϊν.  

● Να αναγνωρίηουν 
ότι οι χάρτεσ είναι 
μζςα ςυμβολικισ 
αναπαράςταςθσ τθσ 
πραγματικότθτασ, 
αλλά και «εργαλεία» 
μελζτθσ του χϊρου.  

● Να χρθςιμοποιιςουν τουσ 
χάρτεσ τθσ Ελλάδασ του 
βιβλίου τουσ και να 
ςυηθτιςουν ποιεσ 
πλθροφορίεσ αντλοφν από 
τον κακζνα. 

● Να αντλοφν 
πλθροφορίεσ από 
διάφορα είδθ χαρτϊν 
χρθςιμοποιϊντασ το 
υπόμνθμά τουσ. 

● Να αναηθτιςουν 
πολυχάρτεσ τθσ Ελλάδασ ςτον 
παγκόςμιο ιςτό (να 
χρθςιμοποιιςουν τουσ 
υπερςυνδζςμουσ/κϊδικεσ QR 
του βιβλίου τουσ) και να 
ςυηθτιςουν για τισ 
πολλαπλζσ χριςεισ τουσ. 

● Να διακρίνουν 
διάφορα είδθ χαρτϊν 
και να ςυςχετίηουν 
κάκε χάρτθ με τισ 
πλθροφορίεσ που 
παρζχει. 

● Να κατθγοριοποιιςουν 
χάρτεσ (π.χ. 
γεωμορφολογικοφσ, 
γεωλογικοφσ, πολιτικοφσ, 
οδικοφσ, παραγωγικοφσ, 
ιςτορικοφσ, τουριςτικοφσ κτλ.) 
και να καταγράψουν ςε 
πίνακα τα διαφορετικά είδθ 
τουσ και τισ πλθροφορίεσ που 
αντλοφν από τον κακζνα. 

● Να ςυγκρίνουν 
χάρτεσ διαφορετικισ 
κλίμακασ τθσ ίδιασ 
περιοχισ ι 
διαφορετικϊν 
περιοχϊν και να 
προςδιορίηουν 
ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ. 

● Να ταξινομιςουν χάρτεσ 
διαφορετικισ κλίμακασ ίδιων 
ι διαφορετικϊν 
γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων 
τθσ Ελλάδασ και να 
καταγράψουν  τισ 
παρατθριςεισ τουσ. 

● Να αναγνωρίηουν 
τθ ςθμαςία των 
χαρτϊν ςτθ ηωι μασ. 

● Να παρατθριςουν  
φωτογραφίεσ παλαιϊν και 
ςφγχρονων χαρτϊν μζςα από 
τθ ςυλλογι φωτογραφιϊν ι 
λογιςμικοφ και να 
ςυηθτιςουν για τθν 
αναγκαιότθτα φπαρξθσ 
χαρτϊν ςτθ ηωι μασ. 

2. Θ ταυτότθτα του 
χάρτθ  
(τίτλοσ, υπόμνθμα, 
ποιοτικι προςζγγιςθ 

● Να ςυγκρίνουν 
χάρτεσ διαφορετικισ 
κλίμακασ τθσ ίδιασ 
περιοχισ ι 

● Να παρατθριςουν δφο 
χάρτεσ τθσ ίδιασ περιοχισ με 
διαφορετικι κλίμακα, να 
αναφζρουν τισ πλθροφορίεσ 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

12 |  Γεωγραφία Ε΄, Στ΄ Δημοτικού  

 

 

Α. Χάρτεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τθσ κλίμακασ). διαφορετικϊν 
περιοχϊν και να 
προςδιορίηουν 
ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ. 

που αντλοφν και να 
επιςθμάνουν ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ.  

● Να ςειριοκετοφν 
χάρτεσ διαφορετικισ 
κλίμακασ. 

● Να ιεραρχιςουν χάρτεσ 
ςφμφωνα με τθν κλίμακα 
(παγκόςμιοσ, Ευρϊπθσ, 
Βαλκανίων, Ελλάδασ, πόλθσ: 
Να τουσ βάλουν ςε ςειρά από 
τθ μικρότερθ ςτθ μεγαλφτερθ 
κλίμακα). 

● Να περιγράφουν τα 
ςφμβολα που 
παρατθροφν ςτον 
χάρτθ. 

● Να εξαςκθκοφν με τα 
ςφμβολα του χάρτθ μζςα από 
διαδραςτικζσ αςκιςεισ. 

● Να εντοπίηουν το 
ςθμείο του 
υπομνιματοσ ςτουσ 
χάρτεσ. 

● Να διαβάςουν το 
υπόμνθμα ενόσ χάρτθ και να 
ερμθνεφςουν τα ςφμβολά 
του. 

● Να αναγνωρίηουν 
τθ ςθμαςία τθσ 
ταυτότθτασ του 
χάρτθ. 

● Να επεξεργαςτοφν χάρτεσ 
με ελλιπι ςτοιχεία και να 
προβλθματιςτοφν για τθ 
χρθςιμότθτά τουσ. Να 
ςυμπλθρϊςουν τουσ χάρτεσ 
με τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτάσ 
τουσ που λείπουν, ζτςι ϊςτε 
να μποροφν να είναι 
χριςιμοι.  

● Να διακρίνουν τουσ 
κεματικοφσ χάρτεσ 
ανάλογα με τθν 
ταυτότθτά τουσ και να 
επιλζγουν τουσ 
κατάλλθλουσ για κάκε 
περίπτωςθ. 

● Να εργαςτοφν ςε ομάδεσ 
και ςε «λευκό» χάρτθ μιασ 
περιοχισ να φτιάξουν τον 
δικό τουσ κεματικό χάρτθ με 
τα απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ 
ταυτότθτάσ του. 

● Να οργανϊνουν 
τοποκεςίεσ για 
επιςκζψεισ 
επιλζγοντασ τον 
κατάλλθλο χάρτθ. 

● Να επιλζξουν τον 
κατάλλθλο χάρτθ για μια 
εκδρομι που ςχεδιάηουν ςτο 
ςχολείο τουσ. 

3. Ο προςανατολιςμόσ. ● Να 
προςανατολίηονται 
ςτον χϊρο με τθ 
βοικεια του χάρτθ 
και τθσ πυξίδασ και να 
εκτιμοφν τθ ςθμαςία 
του 
προςανατολιςμοφ 
ςτθν κακθμερινι τουσ 
ηωι. 

● Να προςδιορίςουν τθ κζςθ 
τουσ ςτον χϊρο που 
βρίςκονται χρθςιμοποιϊντασ 
τα ςθμεία του ορίηοντα. 

● Να αναγνωρίηουν 
τα ςθμεία του 
ορίηοντα ςτον χάρτθ. 

● Να εντοπίςουν  ςτον χάρτθ 
τα ςθμεία του ορίηοντα και να 
διαπιςτϊςουν ότι το πάνω 
μζροσ ενόσ χάρτθ δείχνει τον 
βορρά (ςφμφωνα με το 
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Α. Χάρτεσ  ςθμάδι του 
προςανατολιςμοφ του 
χάρτθ).  

● Να αναηθτοφν 
κζςεισ τόπων ςε 
προςανατολιςμζνο 
χάρτθ. 

● Να περιγράψουν τθ ςχετικι 
κζςθ ενόσ τόπου ι διαφόρων 
πόλεων ωσ προσ άλλα ςθμεία 
του χϊρου ι ωσ προσ τον 
τόπο τουσ ι τα ςφνορα πάνω 
ςτον προςανατολιςμζνο 
χάρτθ. 

● Να εντοπίηουν τθ 
κζςθ του ςχολείου ωσ 
προσ τον τόπο που 
κατοικοφν. 

● Να πάρουν το ςχζδιο του 
ςχολείου προςανατολιςμζνο, 
μία πυξίδα και με οδθγίεσ να 
αναηθτιςουν τον «κρυμμζνο 
κθςαυρό ςτθν αυλι». 

4. Ειςαγωγι ςε 
διαδικτυακζσ 
υπθρεςίεσ 
χαρτογράφθςθσ. 

● Να χρθςιμοποιοφν 
τισ νζεσ τεχνολογίεσ 
για αναηιτθςθ, 
επεξεργαςία και 
απεικόνιςθ 
πλθροφοριϊν χϊρου. 

● Να ςυντάξουν μία 
πρόςκλθςθ γενεκλίων, ςτθν 
οποία κα περιζχονται το 
ςχζδιο πόλθσ και οδθγίεσ για 
να βρουν το ςπίτι οι 
καλεςμζνοι, αξιοποιϊντασ 
εφαρμογζσ τεχνολογίασ, 
όπωσ Google Maps, GPS, GIS. 

● Να πλοθγοφνται ςε 
γεωγραφικοφσ τόπουσ 
μζςω τριςδιάςτατων 

απεικονίςεων. 

● Να αξιοποιιςουν ψθφιακά 
εργαλεία διαδικτυακισ 
χαρτογράφθςθσ για να 
εντοπίςουν διευκφνςεισ, να 
επιλζξουν διαδρομζσ και 
τρόπουσ μετακίνθςθσ, να 
βρουν ςθμεία ενδιαφζροντοσ, 
όπωσ τοπωνφμια, αξιοκζατα, 
να υπολογίςουν εκτάςεισ 
γεωγραφικισ περιοχισ από 
ςθμείο εκκίνθςθσ και 
προκακοριςμζνο χρόνο. 

● Να διακρίνουν τα 
ςθμεία του ορίηοντα. 

● Να εξαςκθκοφν ςτον 
προςανατολιςμό με βάςθ τα 
ςθμεία του ορίηοντα μζςω 
διαδραςτικϊν αςκιςεων. 

Β. Φυςικό 
περιβάλλον 
και ςχζςεισ 
ανθρϊπου –
φυςικοφ 
περιβάλλο-
ντοσ ςτην 
Ελλάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Θ κζςθ τθσ Ελλάδασ 
(ςτον κόςμο, ςτθν 
Ευρϊπθ, ςτθ Μεςόγειο, 
ςτα Βαλκάνια). 

● Να εντοπίηουν τθν 
Ελλάδα ςε χάρτεσ 
διαφορετικισ 
κλίμακασ. 

● Να περιθγθκοφν τον 
παγκόςμιο ιςτό μζςω του 
Google Earth (ι ΓΠ) και να 
εςτιάςουν ςτθν Ελλάδα.  

● Να προςδιορίηουν 
τα ςφνορα τθσ 
Ελλάδασ. 

● Να εντοπίςουν  ςε χάρτεσ 
των Βαλκανίων, τθσ 
Μεςογείου, τθσ Ευρϊπθσ ι 
παγκόςμιουσ τθ κζςθ τθσ 
Ελλάδασ και να τθν 
περιγράψουν.  

● Να περιγράφουν τθ 
γεωγραφικι κζςθ τθσ 
Ελλάδασ και να 
αξιολογοφν τθ 
ςθμαςία τθσ. 

● Να ονομάςουν και να 
δείξουν τισ χϊρεσ με τισ 
οποίεσ ςυνορεφει θ Ελλάδα. 

● Να αναγνωρίηουν 
τθ ςθμαςία τθσ 

● Να ςυηθτιςουν τα 
πλεονεκτιματα τθσ 
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Β. Φυςικό 
περιβάλλον 
και ςχζςεισ 
ανθρϊπου –
φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ 
ςτην Ελλάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γεωγραφικισ κζςθσ 
τθσ Ελλάδασ. 

γεωγραφικισ κζςθσ τθσ 
Ελλάδασ ςε ςχζςθ με άλλεσ 
χϊρεσ. 

● Να αναλφουν τουσ 
τρόπουσ χριςθσ των 
χαρτϊν τθσ Ελλάδασ, 
κακϊσ και τθ ςθμαςία 
του τοπίου ςε ςχζςθ 
με άλλα κράτθ. 

● Να παρατθριςουν, να 
περιγράψουν, να 
ερμθνεφςουν με τθ χριςθ 
χαρτϊν τισ ςυςχετίςεισ και τισ 
αλλθλεπιδράςεισ του 
φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ 
περιβάλλοντοσ τθσ Ελλάδασ 
και να τισ ςυγκρίνουν με τον 
υπόλοιπο κόςμο.  

2. Ο οριηόντιοσ 
διαμελιςμόσ τθσ 
Ελλάδασ 
(πελάγθ, χερςόνθςοι, 
κόλποι, νθςιά, 
ακρωτιρια, πορκμοί, 
ιςκμοί).  

● Να περιγράφουν 
τον οριηόντιο 
διαμελιςμό τθσ 
Ελλάδασ με τθ 
βοικεια χαρτϊν. 

● Να παρατθριςουν  και να 
δείξουν τθν ακτογραμμι τθσ 
Ελλάδασ ςτον χάρτθ (ζντυπο 
και θλεκτρονικό) και ςτον 
παγκόςμιο ιςτό μζςω του 
Google Earth (ι ΓΠ) 
(υβριδικό βιβλίο). 

● Να ονομάηουν τα 
μεγάλα ελλθνικά 
πελάγθ και τα 
κυριότερα 
ακτογραφικά ςτοιχεία 
και να τα εντοπίηουν 
ςτον χάρτθ. 

● Να αναηθτιςουν και να 
δείξουν πελάγθ, 
χερςονιςουσ, κόλπουσ, 
ακρωτιρια, πορκμοφσ και τον 
Λςκμό τθσ Κορίνκου. 

● Να εντοπίηουν ςτον 
χάρτθ τα μεγαλφτερα 
νθςιά και τα 
νθςιωτικά 
ςυμπλζγματα με τα 
μεγαλφτερα νθςιά 
τουσ. 

● Να αναηθτιςουν και να 
δείξουν τα μεγάλα νθςιά και 
τα νθςιωτικά ςυμπλζγματα. 
Να εντάξουν τα νθςιά ςτα 
νθςιωτικά ςυμπλζγματα που 
ανικουν. 

● Να γνωρίηουν τθν 
επίδραςθ τθσ 
κάλαςςασ ςτθ ηωι 
των Ελλινων.  

● Να παρακολουκιςουν 
βίντεο ςτθν εκπαιδευτικι 
τθλεόραςθ ςχετικά με τθν 
κακθμερινι ηωι των 
κατοίκων ςτα νθςιά και να 
αντιςτοιχίςουν νθςιά και 
νθςιωτικά ςυμπλζγματα με 
πελάγθ περιγράφοντασ τθ 
ηωι των κατοίκων ςτα νθςιά. 

● Να ςυγκρίνουν 
ελλθνικά νθςιά και 
ακτζσ. 

● Να παρατθριςουν  και να 
περιγράψουν  φωτογραφίεσ 
από διάφορα ελλθνικά νθςιά 
και από ελλθνικζσ ακτζσ, να 
βρουν ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ και να ςυηθτιςουν 
για τθ φυςιογνωμία και τθν 
ποικιλία τουσ. 

● Να εντοπίηουν 
ακτογραμμζσ ςτον 
χάρτθ. 

● Να αντιςτοιχίςουν 
ακτογραφικά ςτοιχεία με 
γεωγραφικά διαμερίςματα.  

● Να περιγράφουν 
και να ονομάηουν 
παρακαλάςςιεσ 

● Να αναηθτιςουν και να 
εντοπίςουν  ςτον χάρτθ 
παρακαλάςςιεσ πόλεισ και να 
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Β. Φυςικό 
περιβάλλον 
και ςχζςεισ 
ανθρϊπου –
φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ 
ςτην Ελλάδα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πόλεισ.  ςυηθτιςουν για τισ αςχολίεσ 
και τισ δραςτθριότθτεσ των 
ανκρϊπων.  

● Να ςυνδζουν τθν 
Ελλάδα με τθ 
Μεςόγειο κάλαςςα 
και να επιςθμαίνουν 
τθ ςθμαςία τθσ. 

● Να παρακολουκιςουν 
βίντεο ςτθν εκπαιδευτικι 
τθλεόραςθ ςχετικά με τισ 
κάλαςςεσ τθσ Ελλάδασ. 

● Να ανακαλοφν 
ονόματα που 
αφοροφν τον 
οριηόντιο διαμελιςμό 
τθσ Ελλάδασ. 

● Να τοποκετιςουν ςε 
«λευκό» χάρτθ τθσ Ελλάδασ 
τα ονόματα των χερςονιςων, 
κόλπων, ακρωτθρίων, 
πορκμϊν, μεγάλων νθςιϊν, 
νθςιωτικϊν ςυμπλεγμάτων 
και παρακαλάςςιων πόλεων. 

● Να εξθγοφν τθν 
αξία τθσ κάλαςςασ 
ςτο πζραςμα των 
χρόνων. 

● Να ςυηθτιςουν και να 
γράψουν ποιιματα, κείμενα 
για τθ ςθμαςία τθσ κάλαςςασ 
ςτθν Ελλάδα, ςτο παρόν αλλά 
και ςτθν αρχαιότθτα.  

3. Ο κατακόρυφοσ 
διαμελιςμόσ τθσ 
Ελλάδασ 
(βουνά, πεδιάδεσ, 
ποτάμια, λίμνεσ). 

● Να ονομάηουν και 
να εντοπίηουν ςτον 
χάρτθ τθ κζςθ των 
κφριων ορεινϊν 
όγκων και των 
πεδιάδων τθσ 
Ελλάδασ ςυνολικά και 
κατά γεωγραφικό 
διαμζριςμα. 

● Να διαβάςουν πίνακα με 
ελλθνικζσ οροςειρζσ και 
πεδιάδεσ, να εντοπίςουν  τθ 
κζςθ τουσ ςτον χάρτθ και να 
ςυηθτιςουν για τα 
πλεονεκτιματα τθσ 
γεωγραφικισ τουσ κζςθσ.  
● Να ςυγκρίνουν μζςα από το 
Google Earth τθν ζκταςθ των 
μεγαλφτερων πεδιάδων και 
βουνϊν τθσ χϊρασ μασ και να 
τισ κατατάξουν κατά ςειρά 
μεγζκουσ.  

● Να χρθςιμοποιοφν 
τισ νζεσ τεχνολογίεσ 
για τον εντοπιςμό του 
ανάγλυφου τθσ χϊρασ 
μασ και να 
προςδιορίηουν τισ 
επιδράςεισ του ςτισ 
ανκρϊπινεσ 
δραςτθριότθτεσ. 

● Να παρατθριςουν  μζςα 
από το Google Earth και να 
ςυηθτιςουν ςε προφίλ (τομι) 
τθ μορφι του ανάγλυφου τθσ 
χϊρασ μασ κατά μικοσ 
διάφορων διαδρομϊν. Να 
ςυγκρίνουν και να 
ςυηθτιςουν το ςυγκριτικό 
υψόμετρο και τθ μορφι των 
ορεινϊν όγκων τθσ.  

● Να παρατθροφν 
φωτογραφίεσ, ταινίεσ 
ελλθνικϊν βουνϊν 
και πεδιάδων, να 
επεξεργάηονται 
πίνακεσ με 
αρικμθτικά ςτοιχεία 
και να περιγράφουν 
τθ φυςιογνωμία τουσ. 

● Να παρακολουκιςουν 
βίντεο ςτθν εκπαιδευτικι 
τθλεόραςθ ςχετικά με τισ 
οροςειρζσ και τισ πεδιάδεσ 
τθσ Ελλάδασ και να 
ονομάςουν τα κυριότερα 
ελλθνικά βουνά ςυνολικά και 
κατά γεωγραφικό 
διαμζριςμα. Να περιγράψουν  
τθ κζςθ τουσ ςτθν Ελλάδα και 
να βρουν ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ ωσ προσ διάφορα 
χαρακτθριςτικά (υψόμετρο, 
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φυςιογνωμία κτλ.).  

● Να διακρίνουν τα 
μζρθ ενόσ ποταμοφ 
και να προςδιορίηουν 
τα κφρια 
χαρακτθριςτικά των 
ελλθνικϊν ποταμϊν. 

● Να ταξινομιςουν τα 
ελλθνικά ποτάμια με βάςθ 
διάφορα κριτιρια (π.χ. 
βρίςκονται ςτθ βόρεια 
Ελλάδα, πθγάηουν από άλλεσ 
χϊρεσ, εκβάλλουν ςτο Αιγαίο/ 
Λόνιο πζλαγοσ κτλ.).  

● Να προςδιορίηουν 
τθ κζςθ των 
μεγαλφτερων 
βουνϊν, πεδιάδων,  
ποταμϊν και των 
μεγαλφτερων λιμνϊν 
(φυςικϊν και 
τεχνθτϊν) τθσ 
Ελλάδασ.  

● Να τοποκετιςουν ςε 
«λευκό» χάρτθ τθσ Ελλάδασ 
τα ονόματα των βουνϊν, 
πεδιάδων, ποταμϊν και των 
λιμνϊν και να χρωματίςουν 
ανάλογα (ονόματα – 
χρϊματα). 

● Να περιθγοφνται 
ψθφιακά τον 
παγκόςμιο ιςτό μζςω 
εφαρμογϊν 
εντοπίηοντασ 
πεδιάδεσ. 

● Να δείξουν ςτον χάρτθ 
(ζντυπο και θλεκτρονικό) και  
ςτον παγκόςμιο ιςτό μζςω 
του Google Earth (ι ΓΠ) τισ 
πεδιάδεσ τθσ Ελλάδασ, να 
περιγράψουν  τθ κζςθ τουσ 
ςυνολικά και κατά 
γεωγραφικό διαμζριςμα, να 
τισ ονομάςουν και να βρουν 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ ωσ 
προσ διάφορα 
χαρακτθριςτικά (ζκταςθ, 
παρακαλάςςιεσ, θπειρωτικζσ, 
κοιλάδεσ, οροπζδια κτλ.). 

● Να επιςθμαίνουν τθ 
ςθμαςία τθσ 
μορφολογίασ του 
ανάγλυφου ςε 
ορεινζσ και πεδινζσ 
περιοχζσ. 

● Να καταγράψουν  τισ 
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ 
(αςχολίεσ, επαγγζλματα, 
ελεφκεροσ χρόνοσ, 
πλθκυςμόσ κτλ.) ςε ορεινζσ 
και πεδινζσ περιοχζσ και να 
τισ ςυςχετίςουν με τθ 
μορφολογία του ανάγλυφου. 

● Να αξιοποιοφν 
ψθφιακοφσ χάρτεσ 
για να παρατθριςουν 
ποτάμια και λίμνεσ 
τθσ χϊρασ μασ. 

● Να περιθγθκοφν τον 
παγκόςμιο ιςτό μζςω του 
Google Earth (ι ΓΠ),  να 
εντοπίςουν  λίμνεσ και  τα 
μζρθ των ποταμϊν (τισ πθγζσ, 
τθν πορεία τουσ και τθν 
περιοχι που εκβάλλουν, τα 
δζλτα τουσ). Να δουν τισ 
επιτόπιεσ φωτογραφίεσ τουσ.  

● Να αναηθτοφν 
ςτοιχεία για ποτάμια 
και λίμνεσ. 

● Να εντοπίςουν  και να 
ονομάςουν τισ μεγαλφτερεσ 
λίμνεσ και τα μεγαλφτερα 
ποτάμια τθσ Ελλάδασ ςτον 
χάρτθ. Να δείξουν τθ 
διαδρομι των ποταμϊν,  να 
αναφζρουν από ποφ 
πθγάηουν και ποφ εκβάλλουν. 
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Να διαβάςουν πίνακα με 
ςτοιχεία ελλθνικϊν ποταμϊν 
(μικοσ, ποςότθτα νεροφ κτλ.) 
και να κάνουν ςυγκρίςεισ. 

● Να αναγνωρίηουν 
φυςικζσ λίμνεσ. 

● Να ονομάςουν τισ φυςικζσ 
λίμνεσ τθσ Ελλάδασ και να 
δείξουν τθ κζςθ τουσ ςτον 
χάρτθ. 

● Να ορίηουν και να 
περιγράφουν 
τρόπουσ ςχθματιςμοφ 
τεχνθτϊν λιμνϊν. 

● Να εντοπίςουν  τθ κζςθ των 
τεχνθτϊν λιμνϊν και να 
ςυηθτιςουν τθν 
αναγκαιότθτα τθσ 
καταςκευισ τουσ (φδρευςθ, 
γλυκό νερό και ενζργεια).  

● Να εξοικειωκοφν με 
τθν εικονικι 
περιιγθςθ ςε 
οικοςυςτιματα του 
ελλαδικοφ χϊρου. 

● Να επιςκεφκοφν 
χαρακτθριςτικά 
οικοςυςτιματα ςτθν Ελλάδα 
μζςα από το Google Earth και 
να αποκτιςουν οπτικζσ 
εμπειρίεσ από επιλεγμζνα 
οικοςυςτιματα (εκβολζσ, 
λίμνεσ, λιμνοκάλαςςεσ κ.ά.).  

● Να ςυγκεντρϊνουν 
ςτοιχεία για 
αποξθραμζνεσ λίμνεσ. 

● Να αναηθτιςουν 
πλθροφορίεσ για λίμνεσ που 
ζχουν αποξθρανκεί (ονόματα, 
κζςθ, αιτίεσ αποξιρανςθσ, 
ςυνζπειεσ) και να 
αντιςτοιχίςουν λίμνεσ με 
γεωγραφικά διαμερίςματα.  

● Να αναγνωρίηουν 
τθν αξία των ποταμϊν 
και των λιμνϊν ςτθ 
ηωι μασ. 

● Να παρακολουκιςουν 
βίντεο ςχετικό με τθ ςθμαςία 
των ελλθνικϊν ποταμϊν και 
λιμνϊν για τθ φφςθ και τον 
άνκρωπο.  

● Να ςυνδυάηουν 
γνϊςεισ για τα 
ποτάμια και τισ λίμνεσ 
από διαφορετικοφσ 
τομείσ τθσ ηωισ. 

● Να αναηθτιςουν 
τραγοφδια, μφκουσ, ιςτορίεσ 
που ζχουν γραφτεί για 
ποτάμια και λίμνεσ ςτο 
πζραςμα του χρόνου.  

4. Καιρόσ – Κλίμα. ● Να διακρίνουν τισ 
ζννοιεσ καιρόσ και 
κλίμα. 

● Να παρακολουκιςουν 
ολιγόλεπτο βίντεο με δελτίο 
καιροφ, να καταγράψουν  τα 
ςτοιχεία του καιροφ και να 
τον διακρίνουν από το κλίμα.  

● Να διαβάηουν 
απλοφσ χάρτεσ 
μετεωρολογικϊν 
δελτίων. 

● Να ςυγκεντρϊςουν 
μετεωρολογικοφσ  χάρτεσ  και  
να παρουςιάςουν  
ομοιότθτεσ και διαφορζσ.  

5. Σο κλίμα τθσ Ελλάδασ 
και οι ανκρϊπινεσ 
δραςτθριότθτεσ.  

● Να περιγράφουν τα 
γενικά 
χαρακτθριςτικά του 
κλίματοσ τθσ 
Ελλάδασ. 

● Να παρατθριςουν  ζναν 
μετεωρολογικό χάρτθ τθσ 
Ελλάδασ (από εφθμερίδα, 
διαδίκτυο κτλ.), να 
ςυνδζςουν τα ςφμβολα με 
καιρικζσ ςυνκικεσ και να 
περιγράψουν  τον καιρό.  

● Να διακρίνουν τουσ ● Να ονομάςουν με 
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παράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ 
διαμόρφωςθ του 
κλίματοσ τθσ χϊρασ 
μασ. 

καταιγιςμό ιδεϊν τουσ 
παράγοντεσ που επθρεάηουν 
το κλίμα μιασ περιοχισ 
(υψόμετρο, άνεμοι, 
απόςταςθ από τθ κάλαςςα). 

● Να χρθςιμοποιοφν 
προςομοιϊςεισ 
ςχετικά με τουσ 
παράγοντεσ 
επίδραςθσ του 
κλίματοσ ςτθν 
Ελλάδα.  

● Να παρακολουκιςουν τθν 
προςομοίωςθ ςχετικά με τθν 
επίδραςθ τθσ οροςειράσ τθσ 
Πίνδου ςτο κλίμα τθσ 
Ελλάδασ και να ςυηθτιςουν 
τθν επίδραςθ τθσ οροςειράσ 
ςτθ διαφοροποίθςθ του 
κλίματοσ ανατολικισ και 
δυτικισ Ελλάδασ. 

6. Χλωρίδα-πανίδα και 
χαρακτθριςτικά 
οικοςυςτιματα ςτθν 
Ελλάδα. 

● Να αναγνωρίηουν 
τθν ποικιλία και τον 
πλοφτο τθσ ελλθνικισ  
χλωρίδασ και 
πανίδασ. 

● Να αναηθτιςουν και να 
καταγράψουν  τα είδθ των 
φυτϊν και των ηϊων τθσ 
Ελλάδασ ςε διάφορεσ 
περιοχζσ, ορεινζσ, πεδινζσ, 
παρακαλάςςιεσ, νθςιωτικζσ 
(δθμιουργία εννοιολογικοφ 
χάρτθ για τθν κατανόθςθ του 
όρου «βιοποικιλότθτα»).  

● Να περιγράφουν 
χαρακτθριςτικά 
οικοςυςτιματα του 
ελλθνικοφ χϊρου και 
να εντοπίηουν τθ 
κζςθ τουσ ςτον 
χάρτθ. 

● Να αναηθτιςουν 
πλθροφορίεσ για τα ενδθμικά 
φυτά και τα ηϊα τθσ Ελλάδασ, 
να ςυγκεντρϊςουν 
φωτογραφίεσ και να φτιάξουν 
ζνα κολάη. 

● Να διακρίνουν τα 
υπό εξαφάνιςθ φυτά 
και ηϊα ςτθν Ελλάδα. 

● Να παρακολουκιςουν 
βίντεο για προςτατευόμενα 
είδθ φυτϊν και ηϊων ςτθν 
Ελλάδα.  

● Να ςυςχετίηουν τθν 
κατανομι τθσ 
ελλθνικισ χλωρίδασ 
με το ανάγλυφο του 
εδάφουσ και το κλίμα. 

● Να παρατθριςουν  τισ 
κλιματικζσ ηϊνεσ και τισ ηϊνεσ 
βλάςτθςθσ ςτον χάρτθ τθσ 
Ελλάδασ και να τισ 
ςυςχετίςουν. 

● Να ζχουν κετικι 
ςτάςθ όςον αφορά 
τθν ανάγκθ 
διατιρθςθσ του 
φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ και 
τθσ βιοποικιλότθτασ. 

● Να εντοπίςουν  ςτον χάρτθ 
περιοχζσ τθσ Ελλάδασ 
προςτατευόμενεσ ι που 
χριηουν προςταςίασ. 

Γ. 
Ανθρωπογενζσ 
περιβάλλον 
τησ Ελλάδασ 
και ο 
ελληνιςμόσ 
 
 
 
 

1. Ο πλθκυςμόσ τθσ 
Ελλάδασ, γεωγραφικι 
κατανομι και 
πυκνότθτα πλθκυςμοφ. 

● Να μελετοφν τθν 
κατανομι του 
πλθκυςμοφ ςτθν 
Ελλάδα και να 
προςδιορίηουν τουσ 
παράγοντεσ ςτουσ 
οποίουσ οφείλεται. 

● Να παρατθριςουν  ζναν 
χάρτθ κατανομισ πλθκυςμοφ 
τθσ Ελλάδασ και να 
εντοπίςουν  ποφ 
ςυγκεντρϊνεται ο 
περιςςότεροσ ελλθνικόσ 
πλθκυςμόσ. 

● Να επεξεργάηονται 
γραφιματα και 
πίνακεσ για τθν 

● Να εντοπίςουν  ςτον χάρτθ 
πυκνοκατοικθμζνεσ και 
αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ 
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εξζλιξθ του 
πλθκυςμοφ τθσ 
Ελλάδασ και να 
κάνουν ςυγκρίςεισ.  

τθσ Ελλάδασ και να βρουν 
ςχζςεισ με το ανάγλυφό τουσ.  

● Να διαβάηουν 
γραφιματα 
κατανομισ 
πλθκυςμοφ ςτθν 
Ελλάδα. 

● Να μελετιςουν γράφθμα 
με τθν εξζλιξθ κατανομισ του 
αςτικοφ, θμιαςτικοφ και 
αγροτικοφ πλθκυςμοφ ςτθν 
Ελλάδα.  

● Να διακρίνουν τον 
πλθκυςμό ςε αςτικό, 
θμιαςτικό και 
αγροτικό και να 
ςυςχετίηουν τθν 
κατανομι αυτι με το 
γεωμορφολογικό 
περιβάλλον. 

● Να καταγράψουν  τουσ 
λόγουσ για τουσ οποίουσ οι 
άνκρωποι επιλζγουν ωσ τόπο 
κατοικίασ τουσ οριςμζνεσ 
περιοχζσ (να δθμιουργιςουν 
εννοιολογικό χάρτθ). 

● Να ορίηουν τθν 
απογραφι. 

● Να ςυηθτιςουν για τθν 
απογραφι (τι είναι, κάκε 
πότε γίνεται, ποια θ ςθμαςία 
τθσ). 

2. Διοικθτικι διαίρεςθ 
τθσ Ελλάδασ: 

Περιφζρειεσ –
Περιφερειακζσ 
Ενότθτεσ. 

● Να ςυηθτοφν για 
τθν αναγκαιότθτα τθσ 
διοικθτικισ διαίρεςθσ 
τθσ Ελλάδασ  και να 
αναγνωρίηουν τισ 13 
περιφζρειεσ τθσ 
Ελλάδασ και τισ ζδρεσ 
τουσ. 

● Να αναηθτιςουν ςτον 
χάρτθ τισ 13 περιφζρειεσ τθσ 
Ελλάδασ και τισ ζδρεσ τουσ 
και να εκφράςουν απόψεισ 
για τθν αναγκαιότθτά τουσ. 

● Να διακρίνουν τα 
επίπεδα διοικθτικισ 
διαίρεςθσ τθσ χϊρασ. 

● Να ενϊςουν τα κομμάτια 
ενόσ παηλ με τθ διοικθτικι 
διαίρεςθ τθσ Ελλάδασ. (ε 
κάκε περιφζρεια να 
υπάρχουν ςχθματιςμζνεσ οι 
Περιφερειακζσ Ενότθτεσ και 
ζτςι να φτιάξουν τον πολιτικό 
χάρτθ τθσ Ελλάδασ και να 
εξοικειωκοφν με αυτόν).  

3. Γεωγραφικά 
Διαμερίςματα τθσ 
Ελλάδασ.  υςχετίςεισ: 
κζςθ, ανάγλυφο, κλίμα, 
δραςτθριότθτεσ, 
παραγωγι, πλθκυςμόσ, 
υποδομζσ.  

● Να διακρίνουν τα 
γεωγραφικά 
διαμερίςματα τθσ 
Ελλάδασ και να 
ςυςχετίηουν τθ κζςθ, 
το ανάγλυφο με το 
κλίμα, τον πλθκυςμό 
(αςτικό, θμιαςτικό και 
αγροτικό), τισ 
δραςτθριότθτεσ, τθν 
παραγωγι, τισ 
υποδομζσ.  

● Να αναηθτιςουν κάκε 
γεωγραφικό διαμζριςμα τθσ 
Ελλάδασ ςε ποικίλουσ 
κεματικοφσ χάρτεσ ι 
πολυχάρτεσ 
(γεωμορφολογικό, πολιτικό, 
κλίματοσ, βλάςτθςθσ, 
πρωτογενοφσ παραγωγισ, 
πλθκυςμοφ κ.ά.) και να 
ςυηθτιςουν τισ 
αλλθλεπιδράςεισ και τισ 
αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ 
ανκρϊπων και ςτοιχείων του 
γεωγραφικοφ χϊρου.  

4. Σοπικι  
ανκρωπογεωγραφία. 

● Να περιγράφουν 
και να αιτιολογοφν 
χαρακτθριςτικά του 
τόπου τουσ. 

● Να εργαςτοφν ςε ομάδεσ. 
Κάκε ομάδα να αξιοποιιςει 
τα εργαλεία του γεωγράφου, 
να αναηθτιςει, να ςυλλζξει 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

20 |  Γεωγραφία Ε΄, Στ΄ Δημοτικού  

 

 

Γ. 
Ανθρωπογενζσ 
περιβάλλον 
τησ Ελλάδασ 
και ο 
ελληνιςμόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

και να παρουςιάςει ςτοιχεία 
του τόπου που βρίςκεται το 
ςχολείο. τθν τάξθ να γίνει 
ςφνκεςθ και ερμθνεία των 
τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν και 
ιδιαιτεροτιτων.  

5. Κφπροσ: Σο φυςικό 
και το ανκρωπογενζσ 
περιβάλλον.  

● Να εντοπίηουν και 
να περιγράφουν τθ 
γεωγραφικι κζςθ και 
τα κυριότερα 
γεωμορφολογικά 
χαρακτθριςτικά τθσ 
Κφπρου. 

● Να αναηθτιςουν ςτον 
χάρτθ τθσ Μεςογείου τθν 
Κφπρο και να περιγράψουν  
τθ κζςθ τθσ. Να φτιάξουν τον 
χάρτθ τθσ Κφπρου. 

● Να ςυςχετίηουν το 
κλίμα τθσ Κφπρου με 
τθ χλωρίδα και τθν 
πανίδα τθσ. 

● Να παρατθριςουν  και να 
καταγράψουν  τα βουνά, τισ 
πεδιάδεσ, τα ποτάμια και 
τουσ κόλπουσ τθσ Κφπρου. Να 
φτιάξουν κολάη για τα φυτά 
και τα ηϊα τθσ Κφπρου, 
κυρίωσ για τα ενδθμικά είδθ  
και να ςυηθτιςουν για το 
κλίμα τθσ. 

● Να επεξεργάηονται 
ςτοιχεία για τθ 
ςφνκεςθ και τθ 
γεωγραφικι 
κατανομι του 
πλθκυςμοφ τθσ 
Κφπρου. 

● Να μελετιςουν τθ ςφνκεςθ 
του πλθκυςμοφ τθσ Κφπρου 
ςτο βάκοσ του ιςτορικοφ 
χρόνου μζςα από ιςτορικά, 
λαογραφικά και λογοτεχνικά 
κείμενα. 

● Να αναλφουν τθν 
ιςτορικι εξζλιξθ του 
νθςιοφ και τθ ςχζςθ 
του με τον ελλθνιςμό. 

● Να εντοπίςουν  και να 
ονομάςουν τισ πόλεισ τθσ 
Κφπρου και να διακρίνουν 
ςτοιχεία ελλθνιςμοφ ςε 
αυτζσ. 

● Να αναγνωρίηουν 
τα γεωμορφολογικά 
ςτοιχεία τθσ Κφπρου. 

● Να παρακολουκιςουν 
βίντεο για το φυςικό 
περιβάλλον τθσ Κφπρου και 
να τοποκετιςουν ςε «λευκό» 
χάρτθ τθσ Κφπρου τα ονόματα 
των βαςικϊν 
γεωμορφολογικϊν ςτοιχείων 
τθσ. 

6. Ο ελλθνιςμόσ τθσ 
διαςποράσ. 

● Να ονομάηουν τισ 
χϊρεσ ςτισ οποίεσ 
ηουν οι Ζλλθνεσ τθσ 
διαςποράσ και  να 
αναφζρουν τισ αιτίεσ 
που τουσ ανάγκαςαν 
να μεταναςτεφςουν.  

● Να αναηθτιςουν ςτον 
παγκόςμιο χάρτθ τισ χϊρεσ 
ςτισ οποίεσ διαμζνουν 
Ζλλθνεσ μετανάςτεσ και να 
ςυηθτιςουν για τα αίτια τθσ 
μετανάςτευςθσ ςτο παρελκόν 
και ςιμερα. 

● Να αναγνωρίηουν 
ελλθνικζσ αποικίεσ. 

● Να μελετιςουν χάρτθ τθσ 
Μεςογείου με αποικίεσ των 
Ελλινων κατά τθν αρχαιότθτα 
και να κάνουν ςυγκρίςεισ με 
τισ μεταναςτεφςεισ των 
νεότερων χρόνων. 

● Να αντιπαρακζτουν ● Να διαβάςουν γράφθμα 
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Γ. 
Ανθρωπογενζσ 
περιβάλλον 
τησ Ελλάδασ 
και ο 
ελληνιςμόσ 

ςτοιχεία κατανομισ 
πλθκυςμοφ. 

τθσ κατανομισ του απόδθμου 
ελλθνιςμοφ και να κάνουν 
ςυγκρίςεισ (ςε ποια ιπειρο 
βρίςκονται οι περιςςότεροι 
Ζλλθνεσ κτλ.). 

● Να προςδιορίηουν 
τουσ δεςμοφσ των 
Ελλινων τθσ 
διαςποράσ με τθν 
πατρίδα και τθν 
προςφορά τουσ ςε 
αυτιν. 

● Να εργαςτοφν ςε ομάδεσ, 
να ςχεδιάςουν και να 
ςυντάξουν ζναν κατάλογο 
ερωτιςεων για Ζλλθνεσ τθσ 
διαςποράσ ι ςυγγενικά τουσ 
πρόςωπα και να 
παρουςιάςουν τισ 
ςυνεντεφξεισ τουσ ςτθν τάξθ 
(επιςκόπθςθ ιδεϊν). 

● Να ςυγκεντρϊνουν 
ςτοιχεία από 
δραςτθριότθτεσ 
Ελλινων τθσ 
διαςποράσ. 

● Να φτιάξουν κολάη με 
πλθροφοριακό και 
φωτογραφικό υλικό για τουσ 
Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ και τισ 
δραςτθριότθτζσ τουσ, τα 
επιτεφγματά τουσ, τα 
ελλθνικά ςχολεία και τουσ 
ςυλλόγουσ τουσ από τισ 
διάφορεσ περιοχζσ των 
χωρϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνοι (διάφορεσ 
μορφζσ εννοιολογικϊν 
χαρτϊν). 

Δ. Φυςικοί 
κίνδυνοι –
Πρόληψη –
Προςταςία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Θφαίςτεια και 
ςειςμοί ςτθν Ελλάδα.  

● Να ερμθνεφουν το 
επιςτθμονικό μοντζλο 
ςχθματιςμοφ των 
θφαιςτείων, να 
μελετοφν τα  
θφαίςτεια τθσ 
Ελλάδασ, να 
διακρίνουν το 
ελλθνικό θφαιςτειακό 
τόξο του Αιγαίου ςτον 
χάρτθ και τα ενεργά 
θφαίςτεια.  

● Να παρακολουκιςουν 
παρουςίαςθ και βίντεο του 
θλεκτρονικοφ βιβλίου για τθ 
δθμιουργία των θφαιςτείων. 
Να δείξουν ςτον χάρτθ τθσ 
Ελλάδασ περιοχζσ που 
παρουςιάηουν φαινόμενα 
θφαιςτειότθτασ και να 
ονομάςουν τα θφαίςτεια. Να 
παρατθριςουν  εικόνεσ από 
τισ ςυγκεκριμζνεσ τοποκεςίεσ 
και να περιγράψουν  τα 
χαρακτθριςτικά τουσ. 

● Να περιθγοφνται 
ψθφιακά περιοχζσ με 
ενεργά θφαίςτεια. 

● Να επιςκεφκοφν μζςω του 
Google Earth και να 
παρατθριςουν  ενεργά 
θφαίςτεια ςτον ελλαδικό 
χϊρο.  

● Να υιοκετοφν τα 
μζτρα προςταςίασ 
από θφαιςτειακζσ 
εκριξεισ. 

● Να επιςκεφκοφν τθ ςελίδα 
τθσ πολιτικισ προςταςίασ και 
να ενθμερωκοφν για τον 
θφαιςτειακό κίνδυνο και τισ 
οδθγίεσ προςταςίασ.  

● Να αντιδροφν 
ςωςτά ςε περίπτωςθ 
ςειςμοφ. 

● Να παρακολουκιςουν 
βίντεο για τθν αντιμετϊπιςθ 
ςειςμοφ και να εξαςκθκοφν 
ςτο να ακολουκοφν ςωςτι 
ςυμπεριφορά πριν, μετά και 
κατά τθ διάρκεια του ςειςμοφ 
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Δ. Φυςικοί 
κίνδυνοι –
Πρόληψη –
Προςταςία 

μζςα ςτθν τάξθ και μζςα ςτο 
ςπίτι.  

● Να ςυνοψίηουν 
οδθγίεσ προςταςίασ 
από ςειςμοφσ. 

● Να διαβάςουν ενθμερωτικό 
ζντυπο για τουσ ςειςμοφσ και 
να φτιάξουν οδθγό (πίνακα-
κολάη) για τον τοίχο με 
ενζργειεσ που πρζπει να 
κάνουν πριν, κατά τθ 
διάρκεια και μετά τον ςειςμό 
ςε διάφορουσ χϊρουσ. Να 
παρουςιάςουν τον οδθγό-
πίνακα ςε όλεσ τισ τάξεισ του 
ςχολείου και να τον 
τοποκετιςουν ςε ευδιάκριτο, 
από όλθ τθ ςχολικι 
κοινότθτα, χϊρο. 

● Να αναπτφςςουν 
τθν ζννοια του 
ςειςμοφ μζςα από 
μφκουσ. 

● Να μελετιςουν μφκουσ ανά 
τον κόςμο για τουσ ςειςμοφσ 
και να τουσ ςυγκρίνουν με τθ 
ςφγχρονθ επιςτθμονικι 
άποψθ για τον ςειςμό.  

2. Άλλοι κίνδυνοι 
(γεωλογικοί, 
υδρολογικοί, 
κλιματικοί, πυρκαγιζσ) 
και προςταςία. 

● Να αναγνωρίηουν 
τουσ κινδφνουσ και τισ 
φυςικζσ 
καταςτροφζσ.  

● Να ενθμερωκοφν για τα 
είδθ των κινδφνων και των 
φυςικϊν καταςτροφϊν από 
διάφορεσ ζγκυρεσ πθγζσ, 
όπωσ από τθν Πολιτικι 
Προςταςία. 

● Να κατανοοφν και 
να υιοκετοφν τα 
μζτρα πρόλθψθσ και 
προςταςίασ από 
αυτοφσ 
(κατολιςκιςεισ, 
πυρκαγιζσ, 
πλθμμφρεσ, ζντονα 
καιρικά φαινόμενα: 
κυελλϊδεισ άνεμοι, 
καταιγίδεσ, 
χαλαηόπτωςθ, 
χιονόπτωςθ, παγετόσ, 
καφςωνασ). 

● Να αςκθκοφν ςε ςτάςεισ 
και ςυμπεριφορζσ για τθν 
κατάλλθλθ προετοιμαςία, τθν 
προφφλαξθ και τθν 
προςταςία από φυςικζσ 
καταςτροφζσ δθμιουργϊντασ 
οδθγό (φυλλάδιο, αφίςα, 
κολάη, άρκρο) για τισ 
ενζργειεσ που πρζπει να 
κάνουν πριν, κατά τθ 
διάρκεια και μετά τθν 
εκδιλωςθ του φαινομζνου. 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – Σϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ να 
είναι ςε θζςη: 

Οι μαθητζσ/-τριεσ μποροφν: 

Α. Η Γη ωσ 
ουράνιο ςϊμα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Θ Γθ πλανιτθσ του 
θλιακοφ μασ 

ςυςτιματοσ – Θλικία 

και δομι τθσ Γθσ.  

● Να αναγνωρίηουν 
τθ Γθ ωσ ζνα ουράνιο 
ςϊμα και να τθν 
εντάςςουν ςτο 
θλιακό μασ ςφςτθμα. 

● Να παρατθριςουν  εικόνεσ 
του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ 
και τισ να περιγράψουν.  
● Να βρουν πλθροφορίεσ για 
τα ονόματα των πλανθτϊν και 
να τισ ανακοινϊςουν ςτθν 
τάξθ. 

● Να διακρίνουν τα 
ουράνια ςϊματα που 
ανικουν ςτο θλιακό 
μασ ςφςτθμα ςε 
αςτζρια, πλανιτεσ 
και δορυφόρουσ.  

● Να παρακολουκιςουν 
προςομοιϊςεισ για το θλιακό 
ςφςτθμα και να ςυηθτιςουν 
για τα χαρακτθριςτικά του 
Ιλιου, των πλανθτϊν και των 
δορυφόρων, να κάνουν 
ςυγκρίςεισ με βάςθ τα 
χαρακτθριςτικά τουσ 
(μζγεκοσ, απόςταςθ από τον 
Ιλιο κτλ.) και να βρουν 
διαφορζσ. 

● Να ονομάηουν και 
να ταξινομοφν τουσ 
πλανιτεσ ανάλογα 
με το μζγεκοσ και 
τθν απόςταςι τουσ 
από τον Ιλιο.  

● Να διαβάςουν πίνακεσ με 
ςτοιχεία που αναφζρονται 
ςτον Ιλιο, τουσ πλανιτεσ και 
να δθμιουργιςουν 
καταςκευζσ. 

● Να ορίηουν τθν 
θλικία τθσ Γθσ. 

● Να ςυηθτιςουν για τθν 
θλικία τθσ Γθσ.  

● Να περιγράφουν 
τθ δομι του 
εςωτερικοφ τθσ Γθσ. 

● Να παρατθριςουν  τομι του 
εςωτερικοφ τθσ Γθσ και να 
περιγράψουν  τθ δομι του 
(φλοιόσ, μανδφασ, πυρινασ).  

● Να αναγνωρίηουν 
τθν κατανομι των 
λικοςφαιρικϊν 
πλακϊν ςτθν 
επιφάνεια τθσ Γθσ. 

● Να παρακολουκιςουν 
προςομοίωςθ των κινιςεων 
των λικοςφαιρικϊν πλακϊν 
και να ςυηθτιςουν για τα 
αποτελζςματά τουσ και τθν 
επίδραςθ ςτο ανάγλυφο τθσ 
Γθσ.  

● Να ςυςχετίηουν τα 
όρια των 
λικοςφαιρικϊν 
πλακϊν με τθ 
δθμιουργία των 
θφαιςτείων και των 
ςειςμϊν. 

● Να παρακολουκιςουν 
βίντεο/προςομοίωςθ με τισ 
κινιςεισ των λικοςφαιρικϊν 
πλακϊν (ςυγκλίνουςα, 
αποκλίνουςα, παράλλθλθ) και 
τον τρόπο που 
δθμιουργοφνται τα θφαίςτεια 
και οι ςειςμοί. 

2. Ο άξονασ και οι 
πόλοι, ο ιςθμερινόσ, οι 
παράλλθλοι κφκλοι και 
οι μεςθμβρινοί τθσ 
Γθσ. 

● Να αναγνωρίηουν 
το ςχιμα τθσ Γθσ και 
να το προςομοιάηουν 
με το ςχιμα τθσ 
υδρογείου ςφαίρασ. 

● Να δείξουν ςτθν υδρόγειο 
ςφαίρα και ςτθν ψθφιακι 
υδρόγειο τουσ πόλουσ, τον 
ιςθμερινό, τουσ παράλλθλουσ 
κφκλουσ και τον μεςθμβρινό 
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Α. Η Γη ωσ 
ουράνιο ςϊμα 

του Γκρίνουιτσ, κακϊσ και 
τουσ μεςθμβρινοφσ και να 
ονομάςουν τα θμιςφαίρια που 
δθμιουργοφνται.  

● Να ορίηουν 
βαςικζσ ζννοιεσ που 
ςχετίηονται με το 
ιδεατό ςφςτθμα 
γραμμϊν και 
ςθμείων 
(παράλλθλοι, 
μεςθμβρινοί και 
πόλοι) ςτθν 
επιφάνεια τθσ Γθσ.  

● Να περιθγθκοφν ψθφιακά 
το ιδεατό ςφςτθμα γραμμϊν 
και ςθμείων τθσ Γθσ  μζςω 
προςομοιϊςεων. 

3. Κινιςεισ τθσ Γθσ και 
αποτελζςματα. 

● Να διακρίνουν τισ 
κινιςεισ τθσ Γθσ 
γφρω από τον εαυτό 
τθσ (περιςτροφι) και 
γφρω από τον Ιλιο 
(περιφορά) και να τισ 
ςυςχετίηουν με 
φαινόμενα που 
ςυνδζονται με αυτζσ 
(θμζρα-νφχτα και 
εποχζσ). 

● Να παρατθριςουν  
καλλιτεχνικζσ 
αναπαραςτάςεισ τθσ 
περιφοράσ τθσ Γθσ γφρω από 
τον Ιλιο και να τισ 
περιγράψουν.  

● Να ερμθνεφουν το 
φαινόμενο του 
θμερονυχτίου και 
των εποχϊν. 

● Να παρακολουκιςουν 
προςομοιϊςεισ τθσ περιφοράσ 
και τθσ περιςτροφισ τθσ Γθσ 
ςε ζνα μοντζλο, να 
ςχολιάςουν αυτό που 
βλζπουν και να ςυςχετίςουν 
τα φαινόμενα του 
θμερονυχτίου και των εποχϊν 
με τισ κινιςεισ τθσ Γθσ. 

● Να διακρίνουν τισ 
κινιςεισ τθσ Γθσ 
γφρω από τον εαυτό 
τθσ και γφρω από τον 
Ιλιο. 

● Να παίξουν ςτθν αυλι του 
ςχολείου παιχνίδι ρόλων 
αναπαριςτϊντασ τον Ιλιο και 
τθ Γθ, τισ διαφορετικζσ 
κινιςεισ τθσ, κακϊσ και τα 
αποτελζςματα από αυτζσ 
(βιωματικό παιχνίδι). 

Β. Φυςικό 
περιβάλλον και 
ςχζςεισ 

ανθρϊπου – 
φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ 
ςτη Γη  
 
 
 
 
 

1. Ατμόςφαιρα τθσ Γθσ. 
Κατανομι ξθράσ 
(ιπειροι) και 
κάλαςςασ (ωκεανοί). 

● Να αναγνωρίηουν 
ότι θ Γθ είναι ζνασ 
πλανιτθσ του 
θλιακοφ μασ 
ςυςτιματοσ που ζχει 
ατμόςφαιρα, θ οποία 
επιτρζπει τθν φπαρξθ 
και τθ διατιρθςθ τθσ 
ηωισ.  

● Να παρατθριςουν  τθν 
εικόνα τθσ Γθσ και να 
ςυηθτιςουν για τθν φπαρξθ 
τθσ ατμόςφαιρασ που τθν 
περιβάλλει. 

● Να αναγνωρίηουν 
τα ςτρϊματα τθσ 
ατμόςφαιρασ. 

● Να παρατθριςουν  ςχζδιο 
με τα επιμζρουσ ςτρϊματα 
τθσ ατμόςφαιρασ, να τα 
ονομάςουν και να ςυηθτιςουν 
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για τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

● Να επιςθμαίνουν 
τθ ςθμαςία του 
ατμοςφαιρικοφ αζρα 
ςτθ ηωι μασ. 

● Να διαβάςουν γράφθμα με 
τα ςυςτατικά του 
ατμοςφαιρικοφ αζρα, να τα 
ονομάςουν και να 
ςυςχετίςουν τθν φπαρξθ τθσ 
ατμόςφαιρασ με τθ διατιρθςθ 
τθσ ηωισ ςτθ Γθ. 

● Να ορίηουν το 
φαινόμενο του 
κερμοκθπίου. 

● Να περιγράψουν  με τθ 
βοικεια ςχεδιαγράμματοσ το 
φαινόμενο του κερμοκθπίου 
και να ςυηθτιςουν για τισ 
αιτίεσ που το προκαλοφν και 
για τα αποτελζςματά του ςτθ 
ηωι του ανκρϊπου. 

● Να εντοπίηουν τθ 
κζςθ των θπείρων 
και των ωκεανϊν 
ςτον παγκόςμιο 
χάρτθ, να τισ/τουσ 
ονομάηουν και να 
αναφζρουν 
χαρακτθριςτικά τουσ. 

● Να παρατθριςουν  τθν 
κατανομι ξθράσ και κάλαςςασ 
ςτθν υδρόγειο ςφαίρα και ςε 
δορυφορικζσ φωτογραφίεσ. 

● Να αναγνωρίηουν 
θπείρουσ και 
ωκεανοφσ. 

● Να δείξουν τθ κζςθ των 
θπείρων και των ωκεανϊν και 
να ςθμειϊςουν τα ονόματά 
τουσ ςε «λευκό» παγκόςμιο 
χάρτθ.  

● Να ςυνκζτουν τθν 
εικόνα του χάρτθ τθσ 
Γθσ. 

● Να καταςκευάςουν ςε 
παιχνίδι παηλ τον χάρτθ τθσ 
Γθσ.  

● Να κάνουν 
αναςκόπθςθ των 
θπείρων και των 
ωκεανϊν τθσ Γθσ με 
τθ χριςθ τθσ νζασ 
τεχνολογίασ. 

● Να χρθςιμοποιιςουν από το 
λογιςμικό Γεωγραφία Εϋ– Σϋ 
Δθμοτικοφ τθ δραςτθριότθτα 
«Ο γφροσ του κόςμου». 

2. Οι μεγάλεσ 
οροςειρζσ και οι 
πεδιάδεσ τθσ Γθσ. Θ 
ηωι ςτισ μεγάλεσ 
πεδιάδεσ.  

● Να παρατθροφν 
ςτον παγκόςμιο 
χάρτθ το ανάγλυφο 
τθσ Γθσ και να 
περιγράφουν τα 
κφρια 
χαρακτθριςτικά του.  

● Να δείξουν ςτον παγκόςμιο 
χάρτθ τισ μεγάλεσ οροςειρζσ 
και τισ πεδιάδεσ, να τισ 
ονομάςουν και να αναφζρουν 
τθν ιπειρο ςτθν οποία 
βρίςκονται.  

● Να εντοπίηουν τθ 
κζςθ των μεγάλων 
οροςειρϊν και 
πεδιάδων ςτθν 
επιφάνεια τθσ Γθσ 
και να ςχολιάηουν 
τθν κατανομι τουσ. 

● Να τοποκετιςουν ςτον 
παγκόςμιο χάρτθ με τθ 
βοικεια λογιςμικοφ και 
προςομοιϊςεων τισ μεγάλεσ 
οροςειρζσ του πλανιτθ και τισ 
μεγάλεσ πεδιάδεσ. 

● Να περιγράφουν 
και να ςυςχετίηουν, 
μζςα από 
ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα, τον 

● Να εργαςτοφν ςε ομάδεσ 
και να βρουν πλθροφορίεσ, 
εικόνεσ και άλλο υλικό για τθ 
ηωι των ανκρϊπων που ηουν 
ςε μεγάλο υψόμετρο. 
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τρόπο ηωισ των 
ανκρϊπων ςε ψθλζσ 
οροςειρζσ και 
οροπζδια ι μεγάλεσ 
πεδιάδεσ. 

● Να διακρίνουν 
οροςειρζσ και 
πεδιάδεσ. 

● Να ςυμπλθρϊςουν ςε 
«λευκό» παγκόςμιο χάρτθ τισ 
μεγαλφτερεσ οροςειρζσ και 
πεδιάδεσ. 

● Να 
κατθγοριοποιοφν 
οροςειρζσ, 
ωκεανοφσ, πεδιάδεσ 
με βάςθ τα κφρια 
χαρακτθριςτικά τουσ. 

● Να διαβάςουν τα ςτοιχεία 
πίνακα που παρουςιάηει το 
μεγαλφτερο υψόμετρο 
οροςειρϊν, το μεγαλφτερο 
βάκοσ των ωκεανϊν και τθ 
μεγαλφτερθ ζκταςθ πεδιάδων 
ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ, να 
κάνουν ςυγκρίςεισ και να 
αντιςτοιχίςουν με θπείρουσ.  

● Να αξιοποιοφν τθν 
ψθφιακι τεχνολογία 
για να 
παρατθριςουν 
περιοχζσ από 
υψόμετρο. 

● Να χρθςιμοποιιςουν το 
Google Earth (ι ΓΠ) και να 
παρατθριςουν  από 
δορυφορικζσ εικόνεσ το 
περιβάλλον ςε περιοχζσ με 
πολφ μεγάλο υψόμετρο ι 
μεγάλεσ πεδιάδεσ τθσ Γθσ. Να 
περιγράψουν  τα 
χαρακτθριςτικά 
ςυγκεκριμζνων περιοχϊν (π.χ. 
Λμαλάια, Άνδεισ κτλ.) και να 
ςυςχετίςουν τον τρόπο ηωισ 
των ανκρϊπων με τισ 
ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε 
αυτζσ (καταιγιςμόσ ιδεϊν, 
εννοιολογικοί χάρτεσ). 

3. Σα μεγαλφτερα 
ποτάμια και οι λίμνεσ 
τθσ Γθσ. Θ ςθμαςία του 
γλυκοφ νεροφ ςτθ ηωι 
των ανκρϊπων. 
Κίνδυνοι από τθν κακι 
διαχείριςθ.  

● Να εντοπίηουν 
ςτον παγκόςμιο 
χάρτθ και να 
ονομάηουν τουσ 
μεγάλουσ ποταμοφσ 
και τισ λίμνεσ τθσ Γθσ.  

● Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ και 
να καταγράψουν  ανά ιπειρο 
τα μεγαλφτερα ποτάμια και 
λίμνεσ. 

● Να διακρίνουν, 
όςο τουσ επιτρζπει θ 
θλικία τουσ, τα 
πλεονεκτιματα και 
τα πικανά 
μειονεκτιματα ενόσ 
τόπου με πλοφςιο 
υδρογραφικό δίκτυο. 

● Να διαβάςουν κείμενα 
ςχετικά με τθ χριςθ  των 
νερϊν των ποταμϊν και να 
ςυηθτιςουν για τθ ςθμαςία 
τουσ ςτθ ηωι των ανκρϊπων.  

● Να αναγνωρίηουν 
τα μεγάλα ποτάμια 
του πλανιτθ. 

● Να παρακολουκιςουν ςε 
χάρτθ κατάλλθλθσ κλίμακασ ι 
ςτο Google Earth τθ ροι 
μεγάλων ποταμϊν, όπωσ του 
Μιςιςιπι, του Νείλου, του 
Αμαηόνιου ι του Δοφναβθ, να 
τθν περιγράψουν  και να 
αναφζρουν ςτοιχεία για τισ 
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ανθρϊπου – 
φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ 
ςτη Γη  

πθγζσ και τισ εκβολζσ τουσ, 
κακϊσ και τισ χϊρεσ που 
διαρρζουν. 

● Να διαχωρίηουν τα 
μεγάλα ποτάμια και 
τισ μεγάλεσ λίμνεσ. 

● Να ςυμπλθρϊςουν ςτον 
παγκόςμιο χάρτθ τα ονόματα 
των μεγάλων ποταμϊν και 
λιμνϊν. 

● Να εκτιμοφν τα 
μεγαλφτερα ποτάμια 
και λίμνεσ τθσ Γθσ. 

● Να επεξεργαςτοφν ςτοιχεία 
από πίνακεσ που τουσ δίνονται 
ςχετικά με τα μεγαλφτερα 
ποτάμια και τισ μεγαλφτερεσ 
λίμνεσ του κόςμου (κζςθ, 
μζγεκοσ κ.ά.).  

● Να αναγνωρίηουν 
τισ χριςεισ του 
γλυκοφ νεροφ. 

● Να παρακολουκιςουν 
ςχετικά βίντεο και να 
αναφζρουν χριςεισ του 
γλυκοφ νεροφ ςτθν 
κακθμερινι ηωι (πικανϊσ με 
δθμιουργία εννοιολογικοφ 
χάρτθ).  

● Να περιγράφουν 
με ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα τθ 
ςθμαςία του γλυκοφ 
νεροφ ςτθν 
κακθμερινι ηωι και 
να αναφζρουν 
προβλιματα και 
κινδφνουσ από τθν 
κακι διαχείριςθ των 
υδάτινων πόρων του 
πλανιτθ.  

● Να καταγράψουν  
πλεονεκτιματα και 
προβλιματα που μπορεί να 
προκαλζςει θ παρουςία ενόσ 
μεγάλου ποταμοφ ςε κάποια 
περιοχι (ομαδικι εργαςία: 
Κάκε ομάδα να μελετιςει 
ζναν ποταμό). 

4. Κλιματικζσ ηϊνεσ και 
κατανομι κλιματικϊν 
τφπων ςτθν επιφάνεια 
τθσ Γθσ. Ηϊνεσ 
βλάςτθςθσ ςτθν 
επιφάνεια τθσ Γθσ. 

● Να αναγνωρίηουν 
τουσ βαςικοφσ 
παράγοντεσ που 
επθρεάηουν το κλίμα 
κάκε περιοχισ.  

● Να ςυηθτιςουν τουσ 
παράγοντεσ που επθρεάηουν 
κάκε κλιματικό τφπο. 

● Να διακρίνουν τισ 
κλιματικζσ ηϊνεσ τθσ 
Γθσ και να 
ςυςχετίηουν 
διάφορουσ 
κλιματικοφσ τφπουσ 
με τουσ παράγοντεσ 
που τουσ 
διαμορφϊνουν. 

● Να εντοπίςουν  τθ κζςθ των 
κλιματικϊν ηωνϊν, να τισ 
ονομάςουν και να 
περιγράψουν τθ κζςθ τουσ 
ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ. 

● Να προςδιορίηουν 
περιοχζσ τθσ Γθσ με 
ςυγκεκριμζνεσ ηϊνεσ 
βλάςτθςθσ, να 
περιγράφουν τα 
χαρακτθριςτικά τουσ 
και να τισ ςυνδζουν 
με τισ κλιματικζσ 
ηϊνεσ. 

● Να τοποκετιςουν ςε 
«λευκό» παγκόςμιο χάρτθ  τισ 
κλιματικζσ ηϊνεσ (ονόματα – 
χρϊματα) και να φτιάξουν το 
υπόμνθμα. 

● Να διακρίνουν τισ ● Να περιγράψουν  τα βαςικά 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

28 |  Γεωγραφία Ε΄, Στ΄ Δημοτικού  

 

 

κλιματικζσ ηϊνεσ. χαρακτθριςτικά των 
κλιματικϊν ηωνϊν τθσ Γθσ. 

● Να ορίηουν τισ 
φυτικζσ διαπλάςεισ 
(ςαβάνεσ, ςτζπεσ 
κ.ά.). 

● Να παρατθριςουν  χάρτθ με 
τθν παγκόςμια κατανομι 
φυςικισ βλάςτθςθσ, να 
ονομάςουν τισ κυριότερεσ 
φυτικζσ διαπλάςεισ (τροπικά 
δάςθ, τάιγκα, ςαβάνεσ, 
ςτζπεσ, τοφνδρα κτλ.) και να 
περιγράψουν  τθ κζςθ τουσ 
ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ. 

● Να αναγνωρίηουν 
τθν επίδραςθ του 
φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ ςτθ 
ηωι των ανκρϊπων. 

● Να περιγράψουν  τθ ηωι 
των ανκρϊπων ςε 
διαφορετικά φυςικά 
περιβάλλοντα και να 
ςυςχετίςουν τον τρόπο ηωισ 
τουσ  με τισ περιβαλλοντικζσ 
ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε 
κακζνα από αυτά.  

Γ. Οι κάτοικοι 
τησ Γησ και οι 
ήπειροι του 
πλανήτη μασ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ο πλθκυςμόσ τθσ 
Γθσ (κατανομι και 
πολιτιςμικά 
χαρακτθριςτικά).  

● Να επεξεργάηονται 
ςτοιχεία από χάρτεσ, 
πίνακεσ και 
διαγράμματα ςχετικά 
με τον πλθκυςμό τθσ 
Γθσ και τα 
πολιτιςμικά 
χαρακτθριςτικά του.  

● Να διαβάςουν πίνακεσ και 
διαγράμματα που 
παρουςιάηουν τον πλθκυςμό 
τθσ Γθσ, να περιγράψουν  τθν 
εξζλιξι του και να 
ανακοινϊςουν τα 
ςυμπεράςματά τουσ ςτθν τάξθ 
αναφορικά με τθν αφξθςι του. 

● Να διακρίνουν τθν 
κατανομι των 
ανκρϊπων ςτισ 
θπείρουσ και να 
ταξινομοφν τισ 
θπείρουσ ανάλογα 
με τον  πλθκυςμό 
τουσ.  

● Να αναηθτιςουν λόγουσ τθσ 
αφξθςθσ του πλθκυςμοφ, να 
τουσ ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ 
και να διατυπϊςουν 
ςυμπεράςματα ςχετικά με το 
κζμα (καταιγιςμόσ ιδεϊν). 

● Να εντοπίηουν 
ςτον παγκόςμιο  
χάρτθ τισ 
πυκνοκατοικθμζνεσ 
και τισ 
αραιοκατοικθμζνεσ 
περιοχζσ τθσ Γθσ και, 
όςο τουσ επιτρζπει θ 
θλικία και οι γνϊςεισ 
τουσ, να ερμθνεφουν 
τισ διαφορζσ τουσ και 
να τισ ςυςχετίηουν με 
τισ φυςικζσ, 
πολιτικζσ, 
οικονομικζσ κ.ά. 
ςυνκικεσ.  

● Να εντοπίςουν  ςτον 
παγκόςμιο χάρτθ τισ περιοχζσ 
με τθ μεγαλφτερθ και με τθ 
μικρότερθ ςυγκζντρωςθ 
πλθκυςμοφ ανά ιπειρο. 

● Να ςυγκρίνουν τισ 
θπείρουσ με τον 
πλθκυςμό τουσ. 

● Να κατατάξουν τισ θπείρουσ 
ανάλογα με τον πλθκυςμό 
τουσ και να παρατθριςουν  
γραφιματα ςχετικά με τθν 
εξζλιξθ του πλθκυςμοφ ανά 
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τησ Γησ και οι 
ήπειροι του 
πλανήτη μασ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ιπειρο.  

● Να διακρίνουν τθν 
κατανομι του 
πλθκυςμοφ από τθν 
πυκνότθτα.  

● Να ςυςχετίςουν τθν 
κατανομι πλθκυςμοφ  με τουσ 
κλιματικοφσ τφπουσ και με το 
ανάγλυφο τθσ Γθσ και να 
ςυηθτιςουν για τουσ 
παράγοντεσ που μπορεί να 
επθρεάηουν τθν κατανομι του 
πλθκυςμοφ ςτθν επιφάνεια 
τθσ Γθσ.  

● Να διακρίνουν τα 
βαςικά διαφορετικά 
χαρακτθριςτικά των 
λαϊν. 

● Να παρατθριςουν  χάρτεσ 
που παρουςιάηουν τισ βαςικζσ 
γλϊςςεσ και κρθςκείεσ ςτον 
κόςμο και να περιγράψουν  
τθν κατανομι τουσ. 

2. Μεγάλεσ πόλεισ του 
πλανιτθ.  

● Να ονομάηουν με 
τθ βοικεια πίνακα 
τισ μεγαλφτερεσ 
πόλεισ του πλανιτθ, 
να τισ εντοπίηουν 
ςτον παγκόςμιο 
χάρτθ και να τισ 
ταξινομοφν ανάλογα 
με τον πλθκυςμό 
τουσ και τθν ιπειρο 
ςτθν οποία ανικουν. 

● Να επεξεργαςτοφν ςτοιχεία 
από πίνακα με τισ 
μεγαλφτερεσ πόλεισ του 
κόςμου (πόλεισ-πλθκυςμόσ-
κράτοσ-ιπειροσ), να κάνουν  
ταξινομιςεισ με διάφορα 
κριτιρια (πλθκυςμό, ιπειρο, 
θμιςφαίριο κ.ά.) και να τισ 
εντοπίςουν  ςτον παγκόςμιο 
χάρτθ. 

● Να ερμθνεφουν 
τθν ανάπτυξθ 
μεγάλων πόλεων 
βάςει τθσ 
γεωγραφικισ κζςθσ 
και του ανάγλυφου 
τθσ Γθσ. 

● Να ςυμπλθρϊςουν ςε 
παγκόςμιο «λευκό» χάρτθ τισ 
πολφ μεγάλεσ πόλεισ του 
πλανιτθ μασ. 

3.  Ευρϊπθ. ● Να αναγνωρίηουν 
τθν ιπειρο τθσ 
Ευρϊπθσ και  να 
περιγράφουν το 
φυςικό και 
ανκρωπογενζσ 
περιβάλλον τθσ. 

● Να εκπονιςουν απλά 
ςχζδια εργαςίασ για τθν 
Ευρϊπθ και να τα 
παρουςιάςουν  ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ 
επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των λαϊν 
για μια ειρθνικι ςυνφπαρξθ. 

● Να προςδιορίηουν 
τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ 
ταυτότθτασ τθσ 
Ευρϊπθσ 
(γεωγραφικά, 
περιβαλλοντικά, 
πολιτικά και 
πολιτιςτικά) και  
να παρουςιάηουν 
ςχζδια εργαςίασ για 
τθν Ευρϊπθ. 

● Να καταγράψουν τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ Ευρϊπθσ 
(ταυτότθτα τθσ θπείρου). 
Μποροφν να  ςυμπεριλάβουν 
χάρτεσ, αφίςεσ  που κα ζχουν 
φτιάξει (ηωγραφικι, κολάη 
κτλ.), φωτογραφίεσ, αναφορζσ 
ςτθν ιςτορία, τον πολιτιςμό – 
μουςεία, τζχνθ, μουςικι, 
ηωγραφικι,  κζματα τθσ 
επικαιρότθτασ κ.ά. Σα ζργα 
τουσ μποροφν να 
αποτελζςουν υλικό για μια 
ζκκεςθ ι ζνα κεατρικό 
δρϊμενο ςτο ςχολείο ςτο 
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τζλοσ τθσ χρονιάσ. 

● Να αναηθτοφν, να 
επιλζγουν, να 
καταγράφουν και να 
αξιοποιοφν 
πλθροφορίεσ από 
διαφορετικζσ πθγζσ 
για τθν Ευρϊπθ. 

● Να εξετάςουν δουλεφοντασ 
ςε ομάδεσ 
(ομαδοςυνεργατικά) τθν 
Ευρϊπθ μζςα από τον ρόλο: 
α) του γεωγράφου,  
β) του περιθγθτι/τουρίςτα,  
γ) του δθμοςιογράφου,  
δ) του οικολόγου/ 
περιβαλλοντολόγου, 
ε) του ιςτορικοφ κ.ά. 

4.  Αςία.  ● Να αναγνωρίηουν 
τθν ιπειρο τθσ Αςίασ 
και να  περιγράφουν 
το φυςικό και 
ανκρωπογενζσ 
περιβάλλον τθσ. 

● Να εκπονιςουν απλά 
ςχζδια εργαςίασ για τθν Αςία 
και να τα παρουςιάςουν  ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ 
επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των λαϊν 
για μια ειρθνικι ςυνφπαρξθ. 

● Να προςδιορίηουν 
τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ 
ταυτότθτασ τθσ 
Αςίασ (γεωγραφικά, 
περιβαλλοντικά, 
πολιτικά και 
πολιτιςτικά) και  
να παρουςιάηουν 
ςχζδια εργαςίασ για 
τθν Αςία. 

● Να καταγράψουν τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ Αςίασ 
(ταυτότθτα τθσ θπείρου). 
Μποροφν να  ςυμπεριλάβουν 
χάρτεσ, αφίςεσ  που κα ζχουν 
φτιάξει (ηωγραφικι, κολάη 
κτλ.), φωτογραφίεσ, αναφορζσ 
ςτθν ιςτορία, τον πολιτιςμό – 
μουςεία, τζχνθ, μουςικι, 
ηωγραφικι,  κζματα τθσ 
επικαιρότθτασ κ.ά. Σα ζργα 
τουσ μποροφν να 
αποτελζςουν υλικό για μια 
ζκκεςθ ι ζνα κεατρικό 
δρϊμενο ςτο ςχολείο ςτο 
τζλοσ τθσ χρονιάσ. 

● Να αναηθτοφν, να 
επιλζγουν, να 
καταγράφουν και να 
αξιοποιοφν 
πλθροφορίεσ από 
διαφορετικζσ πθγζσ 
για τθν Αςία. 

● Να εξετάςουν δουλεφοντασ 
ςε ομάδεσ 
(ομαδοςυνεργατικά) τθν Αςία 
μζςα από τον ρόλο: 
α) του γεωγράφου,  
β) του περιθγθτι/τουρίςτα,  
γ) του δθμοςιογράφου, 
δ) του οικολόγου/ 
περιβαλλοντολόγου, 
ε) του ιςτορικοφ κ.ά. 

5. Αφρικι.  ● Να αναγνωρίηουν 
τθν ιπειρο τθσ 
Αφρικισ και να 
περιγράφουν το 
φυςικό και 
ανκρωπογενζσ 
περιβάλλον τθσ. 

● Να εκπονιςουν απλά 
ςχζδια εργαςίασ για τθν 
Αφρικι και να τα 
παρουςιάςουν ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ 
επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των λαϊν 
για μια ειρθνικι ςυνφπαρξθ.  

● Να προςδιορίηουν 
τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ 
ταυτότθτασ τθσ 

● Να καταγράψουν τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ Αφρικισ 
(ταυτότθτα τθσ θπείρου). 
Μποροφν να  ςυμπεριλάβουν 
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Αφρικισ 
(γεωγραφικά, 
περιβαλλοντικά, 
πολιτικά και 
πολιτιςτικά) και  
να παρουςιάηουν 
ςχζδια εργαςίασ για 
τθν Αφρικι. 

χάρτεσ, αφίςεσ  που κα ζχουν 
φτιάξει (ηωγραφικι, κολάη 
κτλ.), φωτογραφίεσ, αναφορζσ 
ςτθν ιςτορία, τον πολιτιςμό – 
μουςεία, τζχνθ, μουςικι, 
ηωγραφικι,  κζματα τθσ 
επικαιρότθτασ κ.ά. Σα ζργα 
τουσ μποροφν να 
αποτελζςουν υλικό για μια 
ζκκεςθ ι ζνα κεατρικό 
δρϊμενο ςτο ςχολείο ςτο 
τζλοσ τθσ χρονιάσ. 

● Να αναηθτοφν, να 
επιλζγουν, να 
καταγράφουν και να 
αξιοποιοφν 
πλθροφορίεσ από 
διαφορετικζσ πθγζσ 
για τθν Αφρικι. 

● Να εξετάςουν δουλεφοντασ 
ςε ομάδεσ 
(ομαδοςυνεργατικά) τθν 
Αφρικι μζςα από τον ρόλο: 
α) του γεωγράφου,  
β) του περιθγθτι/τουρίςτα,  
γ) του δθμοςιογράφου,  
δ) του οικολόγου/ 
περιβαλλοντολόγου, 
ε) του ιςτορικοφ κ.ά. 

6. Αμερικι  
(Βόρεια Αμερικι και 
Νότια Αμερικι). 

● Να αναγνωρίηουν 
τθν ιπειρο τθσ 
Αμερικισ και  να 
περιγράφουν το 
φυςικό και 
ανκρωπογενζσ 
περιβάλλον τθσ. 

● Να εκπονιςουν απλά 
ςχζδια εργαςίασ για τθν 
Αμερικι και να τα 
παρουςιάςουν ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ 
επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των λαϊν 
για μια ειρθνικι ςυνφπαρξθ. 

● Να προςδιορίηουν 
τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ 
ταυτότθτασ τθσ 
Αμερικισ  
(γεωγραφικά, 
περιβαλλοντικά, 
πολιτικά και 
πολιτιςτικά) και  
να παρουςιάηουν 
ςχζδια εργαςίασ για 
τθν Αμερικι. 

● Να καταγράψουν τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ Αμερικισ 
(ταυτότθτα τθσ θπείρου). 
Μποροφν να  ςυμπεριλάβουν 
χάρτεσ, αφίςεσ  που κα ζχουν 
φτιάξει (ηωγραφικι, κολάη 
κτλ.), φωτογραφίεσ, αναφορζσ 
ςτθν ιςτορία, τον πολιτιςμό – 
μουςεία, τζχνθ, μουςικι, 
ηωγραφικι,  κζματα τθσ 
επικαιρότθτασ κ.ά. Σα ζργα 
τουσ μποροφν να 
αποτελζςουν υλικό για μια 
ζκκεςθ ι ζνα κεατρικό 
δρϊμενο ςτο ςχολείο ςτο 
τζλοσ τθσ χρονιάσ. 

● Να αναηθτοφν, να 
επιλζγουν, να 
καταγράφουν και να 
αξιοποιοφν 
πλθροφορίεσ από 
διαφορετικζσ πθγζσ 
για τθν Αμερικι. 

● Να εξετάςουν δουλεφοντασ 
ςε ομάδεσ 
(ομαδοςυνεργατικά) τθν 
Αμερικι μζςα από τον ρόλο:  
α) του γεωγράφου,  
β) του περιθγθτι/τουρίςτα,  
γ) του δθμοςιογράφου,  
δ) του οικολόγου/ 
περιβαλλοντολόγου, 
ε) του ιςτορικοφ κ.ά.  
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Γ. Οι κάτοικοι 
τησ Γησ και οι 
ήπειροι του 
πλανήτη μασ 

7. Ωκεανία και 
Ανταρκτικι. 

● Να αναγνωρίηουν 
τθν ιπειρο τθσ 
Ωκεανίασ και 
Ανταρκτικισ και  να 
περιγράφουν το 
φυςικό και 
ανκρωπογενζσ 
περιβάλλον τθσ.  

● Να εκπονιςουν απλά 
ςχζδια εργαςίασ για τθν 
Ωκεανία και Ανταρκτικι και να 
τα παρουςιάςουν ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ 
επιςθμαίνοντασ τθ 
ςυνεργαςία μεταξφ των λαϊν 
για μια ειρθνικι ςυνφπαρξθ.  

● Να προςδιορίηουν 
τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ 
ταυτότθτασ  τθσ 
Ωκεανίασ και 
Ανταρκτικισ 
(γεωγραφικά, 
περιβαλλοντικά, 
πολιτικά και 
πολιτιςτικά) και να  
παρουςιάηουν 
ςχζδια εργαςίασ για 
τθν Ωκεανία και 
Ανταρκτικι. 

● Να καταγράψουν τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ Ωκεανίασ 
και Ανταρκτικισ (ταυτότθτα 
τθσ θπείρου). Μποροφν να  
ςυμπεριλάβουν χάρτεσ, 
αφίςεσ  που κα ζχουν φτιάξει  
(ηωγραφικι, κολάη κτλ.), 
φωτογραφίεσ, αναφορζσ ςτθν 
ιςτορία, τον πολιτιςμό – 
μουςεία, τζχνθ, μουςικι, 
ηωγραφικι,  κζματα τθσ 
επικαιρότθτασ κ.ά. Σα ζργα 
τουσ μποροφν να 
αποτελζςουν υλικό για μια 
ζκκεςθ ι ζνα κεατρικό 
δρϊμενο ςτο ςχολείο ςτο 
τζλοσ τθσ χρονιάσ. 

● Να αναηθτοφν, να 
επιλζγουν, να 
καταγράφουν και να 
αξιοποιοφν 
πλθροφορίεσ από 
διαφορετικζσ πθγζσ 
για τθν Ωκεανία και 
Ανταρκτικι. 

● Να εξετάςουν δουλεφοντασ 
ςε ομάδεσ 
(ομαδοςυνεργατικά) τθν 
Ωκεανία και Ανταρκτικι μζςα 
από τον ρόλο: 
α) του γεωγράφου,  
β) του περιθγθτι/τουρίςτα,  
γ) του δθμοςιογράφου,  
δ) του οικολόγου/ 
περιβαλλοντολόγου, 
ε) του ιςτορικοφ κ.ά. 

Δ. Παγκόςμια 
προβλήματα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κλιματικι κρίςθ.  ● Να αναγνωρίηουν 
τθν ζννοια τθσ 
κλιματικισ κρίςθσ και 
να προςδιορίηουν 
τουσ παράγοντεσ που 
ενιςχφουν το 
φαινόμενο και τισ 
ςυνζπειζσ του ςτον 
πλανιτθ. 

● Να αναηθτιςουν 
παράγοντεσ που επιδροφν 
ςτθν κλιματικι αλλαγι. Να 
ςυηθτιςουν για τισ ςυνζπειεσ 
τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τα 
φαινόμενα που προκαλοφνται. 
 

● Να ςυςχετίηουν 
τθν επίδραςθ 
φυςικϊν 
διαδικαςιϊν και 
ανκρϊπινων 
δραςτθριοτιτων 
ςτθν κλιματικι 

κρίςθ του πλανιτθ. 

● Να διαμορφϊςουν 
υπεφκυνεσ ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ που μποροφν 
να ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ 
των παραγόντων που 
προκαλοφν τθν κλιματικι 
αλλαγι μζςα από τθν 
παρουςίαςθ δράςεων 
ατομικισ ευκφνθσ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

2. Οικολογικζσ ● Να ● Να παρακολουκιςουν 
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Δ. Παγκόςμια 
προβλήματα 

καλλιζργειεσ. προβλθματίηονται 
για τισ ςυνζπειεσ τθσ 
χριςθσ λιπαςμάτων, 
φυτοφαρμάκων, 
εντομοκτόνων. 

βίντεο για τισ βιολογικζσ 
καλλιζργειεσ και να 
ςυηθτιςουν για τισ χριςεισ 
χθμικϊν ουςιϊν ςτισ 
καλλιζργειεσ. 

3. Αειφόροσ ανάπτυξθ. ● Να αναγνωρίηουν 
αλλθλεπιδράςεισ 
ανάμεςα ςτον 
άνκρωπο, ςτθν 
κοινωνία και τθ 
φφςθ. 

● Να ςυηθτιςουν για τισ 
επικυμίεσ του ανκρϊπου, τισ 
πραγματικζσ του ανάγκεσ και 
τισ δυνατότθτεσ ενόσ 
πεπεραςμζνου πλανιτθ.  

● Να αναγνωρίηουν 
ότι θ ικανοποίθςθ  
των αναγκϊν μασ δεν 
πρζπει να 
υπονομεφει τθν 
ικανότθτα των 
μελλοντικϊν γενεϊν 
να ικανοποιοφν τισ 
δικζσ τουσ. 

● Να αναηθτιςουν προτάςεισ 
και λφςεισ αξιοποιϊντασ πθγζσ 
από το διαδίκτυο, ϊςτε να 
λειτουργοφν ωσ υπεφκυνοι και 
ενεργοί πολίτεσ κατανοϊντασ 
τθν ορκολογικι χριςθ των 
φυςικϊν πόρων, τισ ςυνζπειεσ 
ςτο περιβάλλον από τισ 
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, 
τθν αξία των ανκρϊπινων 
δικαιωμάτων.  

4. Μετακινιςεισ 
πλθκυςμϊν. 

● Να προςδιορίηουν 
αιτίεσ που οδθγοφν 
πλθκυςμοφσ ςε 
μετακίνθςθ 
(πρόςφυγεσ και 
μετανάςτεσ). 

● Να ςυγκεντρϊςουν ςχετικζσ 
αφθγιςεισ και φωτογραφικό 
υλικό από το φιλικό τουσ 
περιβάλλον. 

 

 


