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Σενάρια στη Γεωλογία-Γεωγραφία 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κατανόηση της δοµής του γεωγραφικού χώρου, η ερµηνεία των σχέσεων 

αλληλοεπίδρασης ανθρώπου και περιβάλλοντος καθώς και οι φυσικές διεργασίες που 

συντελούνται στον πλανήτη γη αποτελούν βασικά αντικείµενα της Γεωγραφίας και 

εωλογίας. 

Η διαχείριση και χρήση σύχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων όπως εξειδικευµένα 

εκπαιδευτικά λογισµικά, το διαδίκτυο και τα λογισµικά παρουσίασης αποτελούν 

σηαντικά συστήµατα στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποτελούν σηµαντικό 

βοήθηµα για την καλύτερη παρουσίαση εννοιώνκαι φαινοµένων, επιπλέον δίνεται η 

δυνατότητα της αλληλεπίδρασης µεσω της ανάπτυξης για παράδειγµα διαφορετικών 

σεναρίων. 

Τα Σενάρια είναι ένα υλικό που δηµιουργήθηκε πάνω στο Π.Σ. της Γεωγραφίας για τις 

νέες τεχνολογίες. Αποτελούν ένα µόνο κοµµάτι του Προγράµµατος Σπουδών και 

στόχος τους είναι να προτείνουν  µια εναλλακτική προσέγγιση των γεωγραφικών 

θεµάτων. Με την αξιοποίηση των σεναρίων ενεργοποιούνται οι εκπαιδευόµενοι στη 

µελέτη γνωστικών περιοχών από διάφορα θεµατικά πεδία και συλλέγουν πληροφορίες 

και στοιχεία από πολλές και διαφορετικές πηγές. Το τελευταίο δίνει την δυνατότητα 

προσέγγισης του υπο µελέτη αντικείµενου από διαφορετικές πηγές. 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε αυτούσια, είτε να πλαισιώσουν το σχολικό βιβλίο, 

είτε να αποτελέσουν αφορµή – κίνητρο για επαφή µε νέα µέσα χρήσιµα στην 

κατανόηση του χώρου. Ο χώρος παύει πλέον να είναι επίπεδος αλλά γίνεται 

τρισδιάστατος.  

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να αναζητήσει και άλλα υλικά ή εργαλεία νέων τεχνολογιών 

προκειµένου να προσεγγίσει το χώρο. Αυτό εξαρτάται από τις γνώσεις του στην 

επιστήµη της Γεωγραφίας καθώς και από την ικανότητά του στην χρήση υλικών. 

Μέσα από αυτά προτείνεται υλικό που ο εκπαιδευτής µπορεί µε ευκολία να 

επικαλεστεί µέσα σε µια µέση (από άποψη υλικοτεχνικών υποδοµών) τάξη του 

ελληνικού σχολείου. 

Θεµατολογικά, τα σενάρια εκτείνονται στους τρεις άξονες που διέπουν το ελληνικό 

αλλά και τα διεθνή Π.Σ. (τόποι, θέµατα, δραστηριότητες). Η λογική τους και ο 

σχεδιασµός τους ακολουθεί τη λογική της επιστήµης της Γεωγραφίας. Στα τρία πρώτα 

µε τίτλους: 
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Α. Κλίµακα και µετρήσεις αποστάσεων και επιφανειών 

Β. Στοιχεία Γεωγραφίας από δορυφορικές εικόνες 

Γ. Από τον καιρό στο κλίµα µιας περιοχής 

δίνονται εργαλεία που µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιος που ασχολείται µε τη 

γεωγραφία προκειµένου να παρατηρήσει και να καταγράψει το χώρο – 

συµπληρωµατικά προς τους χάρτες τοίχου που πιθανόν να έχει στη διάθεσή του.  

 Στις επόµενες ενότητες µε τίτλους: 

∆. Τα ποτάµια του κόσµου 

Ε. Λιθοσφαιρικές πλάκες και Σεισµοί 

ΣΤ. Ηφαίστεια 

Ζ. «Ανακαλύπτοντας» την Αφρική 

Η. Οι πόλεις της Ευρώπης 

Θ. Η Μεσόγειος 

επιχειρείται µια προσέγγιση των γεωγραφικών οντοτήτων µέσα από το πνεύµα της 

σύγχρονης γεωγραφίας. Τα γεωλογικά ή κοινωνικά ή ιστορικά ή πολιτισµικά κ.ά. στοιχεία, 

δεν αντιµετωπίζονται µεµονωµένα. Η ανάπτυξη της γεωγραφικής σκέψης απαιτεί τη 

σύνθεση όλων των παραπάνω στοιχείων στην επιχείρηση κατανόησης και ερµηνείας του 

χώρου. Κάτω από αυτό το πρίσµα δεν υπάρχουν συνταγές προσέγγισης του χώρου ή 

συγκεκριµένη θεµατολογία. 

Τα προτεινόµενα σενάρια είναι ενδεικτικά της µεθοδολογίας που προτείνεται διεθνώς στη 

σύγχρονη σχολική γεωγραφία µε στοιχεία αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Ο 

εκπαιδευτής µπορεί να επιλέξει και άλλα θέµατα ή να χρησιµοποιήσει κι άλλα 

υλικά/εργαλεία προκειµένου να οδηγηθεί στους τελικούς στόχους όπως αυτοί 

προδιαγράφονται µέσα από τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών. 

Η οµάδα Συγγραφής 
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Η σηµασία και η έννοια της κλίµακας στη µέτρηση αποστάσεων και 

επιφανειών  

 

Α. Γενικά 

Α.1 Περιγραφή 

Το σενάριο αυτό µε χρήση εξειδικευµένου λογισµικού και έχοντας ως γεωγραφικό 

υπόβαθρο δορυφορικές εικόνες, στόχο έχει την κατανόηση και εξάσκηση πάνω σε ένα 

σηµαντικό θέµα της χαρτογραφίας που είναι η κλίµακα και οι µετρήσεις που µπορούν 

να γίνουν πάντα σε σχέση µε αυτή. Οι µαθητές θα κληθούν σε χάρτη να ορίσουν 

κλίµακα , να κάνουν µετρήσεις αποστάσεων και επιφανειών, να αναλύσουν τις 

δορυφορικές εικόνες από τον δορυφόρο MODIS της ΝΑΣΑ και εποµένως να έχουν µια 

πρώτη οπτική και χρηστική επαφή µε τα δορυφορικά δεδοµένα.  

Πιο συγκεκριµένα µέσα από την περίπτωση της λίµνης Αράλη και αφού 

παρατηρήσουν δορυφορικές της εικόνες, θα κάνουν µετρήσεις σε σχέση µε 

παραµέτρους της λίµνης και µε την χρήση εικόνων διαφορετικών ηµεροµηνιών θα 

εντοπίσουν τις πιθανές αλλαγές (π.χ. στο µέγεθος της λίµνης).  Θα χρησιµοποιηθεί  

ειδικό λογισµικό µε δυνατότητα εµφάνισης δορυφορικών εικόνων σύµφωνα µε 

συγκεκριµένη κλίµακα. Η κλίµακα στην περίπτωση αυτή σχετίζεται µε το µέγεθος της 

επιφάνειας που καταλαµβάνει κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας (π.χ. 100 µέτρα 

χωρική ανάλυση για µια εικόνα σηµαίνει 100 µέτρα Χ 100 µέτρα επιφάνεια στη γη).  

Η δυνατότητα να µετρηθούν οι πραγµατικές αποστάσεις και οι επιφάνειες µέσω των 

δορυφορικών εικόνων δεν είναι η µοναδική δυνατότητα καθώς η εφαρµογή θ 

µπορούσε να επεκταθεί  στην παρακολούθηση αλλαγών π.χ. αποψίλωση, 

αστικοποιήσει που εµφανίζονται στη διάρκεια του χρόνου.   

Ανάλογη εργασία µπορεί να γίνει για την περίπτωση της τεχνητής λίµνης του 

Μαραθώνα µε χρήση τόσο δορυφορικών εικόνων και ψηφιακών δεδοµένων χρήσης 

γης (Corine 2000)., σε πλατφόρµα GIS . Η εργασία αυτή πραγµατοποιείται σε οµάδες 

και ο σκοπός της είναι η σύνδεση των δεδοµένων η εξοικίωση µε µετρήσεις 

επιφανειών (πχ καλλιεργίσηµες εκτάσεις, οικιστική κάλυψη κ.α.) και η σύνδεσή τους 

µε θέµατα διαχείρισης και σχεδιασµού.   

 

Α.2 Σκοπός της δραστηριότητας 

Με τη χρήση νέων τεχνολογιών πέρα από τους στόχους που αναφέρθηκαν στο γενικό 

µέρος, οι µαθητές αναµένεται να: 
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� Αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές µε τη χρήση χαρτών, 

δορυφορικών εικόνων και άλλων πηγών γεωγραφικής πληροφορίας. 

� Αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται µε την αξιοποίηση εργαλείων και 

τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται για την απόκτηση χωρικών ποσοτικών 

πληροφοριών και που τελικά οδηγούν σε ποιοτικές παρατηρήσεις. 

� Παρατηρούν διαχρονικές αλλαγές στο περιβάλλον µέσω των µετρήσεων και να 

αναλύουν τη χωρική διάσταση σε σχέση τόσο µε το περιβάλλον γενικότερα, όσο και 

µε την ανθρώπινη παρουσία και δράση. 

� Αντιλαµβάνονται τις φυσικές διαδικασίες που διαµορφώνουν τη γήινη επιφάνεια. 

� Προβληµατίζονται σχετικά µε το πώς οι ανθρώπινες δράσεις τροποποιούν το φυσικό 

περιβάλλον. 

� Παρουσιάζουν την εργασία τους / συµπεράσµατά τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες 

που τους παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 

� Αναπτύξουν οµαδικό και διερευνητικό πνεύµα εργασίας.  

 

Α.3 Γεωγραφικές έννοιες 

Κλίµακα, µέτρηση αποστάσεων και επιφανειών, παρατήρηση των αλλαγών στο φυσικό 

περιβάλλον µε τον χρόνο. Ανθρώπινες επεµβάσεις ,χρήσεις γης και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. 

 

Α.4 Σύνδεση µε το ΑΠΣ 

Το ζήτηµα της ερµηνείας και χρήσης των γεωγραφικών υποβάθρων είναι πολύ σηµαντικό 

και συχνά υπάρχει πρόβληµα ως προς την ερµηνεία των στοιχείων που απεικονίζονται και –

κυρίως- µε την κλίµακά τους (εποµένως και µε την πραγµατική τους διάσταση). Οι µαθητές 

από την πρώτη τάξη του Γυµνασίου πρέπει να κατανοήσουν τι σηµαίνει κλίµακα καθώς και 

την χρησιµότητα της για τις ποσοτικές παρατηρήσεις. Ταυτόχρονα η χρήση των 

δορυφορικών εικόνων διευκολύνει την εκµάθηση καθώς ο µαθητής έχει µια αµεσότερη 

εικόνα των επιφανειακών χαρακτηριστικών π.χ. λίµνες, πόλεις, ποτάµια. Ταυτόχρονα έχει 

την ευχέρεια να  έχει οπτική αντίληψη των χαρακτηριστικών της παγκόσµιας γεωγραφίας.     

 

Α.5 Επίπεδο εφαρµογής 

Το συγκεκριµένο σενάριο είναι σχεδιασµένο για την Α΄ Γυµνασίου (λίµνες του κόσµου). Η 

ίδια εφαρµογή µε τα ίδια εργαλεία αλλά έχοντας ως γεωγραφικό υπόβαθρο δορυφορικές 

εικόνες από την Ελλάδα και την Ευρώπη θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τη Β’ 

Γυµνασίου.  
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Β. Υποδοµή 

Β.1 ∆ιδακτικό Υλικό που παράγεται και χρησιµοποιείται στην ένταξη των νέων 

τεχνολογιών στην Εκπαίδευση αναφέρεται σε: 

 

Α. Φύλλα Καταγραφής / παρατήρησης  που προβάλλονται και διανέµονται κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας και σκοπό έχουν τον εντοπισµό µέσα από το πλούσιο υλικό που 

προσφέρει το διαδίκτυο των σελίδων που θα βοηθήσουν στην πλήρωση των στόχων που ο 

εκπαιδευτικός έθεσε στην αρχή. 

 

Β. ∆ραστηριότητες που ως στόχο έχουν να αναπτύξουν δεξιότητες του µαθητή που 

σχετίζονται µε την τεχνολογία (π.χ. χρήση του διαδικτύου για απόκτηση λογισµικού, 

δηµιουργία κειµένων και εικόνων, κτλ.) και που βοηθούν στην δηµιουργία και 

ανάδειξη σχέσεων µεταξύ των οντοτήτων που εξετάζονται. 

 

Γ. Φύλλα Αξιολόγησης µέσα από τα οποία διερευνώνται όχι τόσο οι γνώσεις του 

µαθητή όσο το κατά πόσο οι µαθητές έχουν αναπτύξει δεξιότητες που σχετίζονται τη 

µεθοδολογία αλλά και µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο 

(συνεργατικότητα, χρήση εργαλείων, ικανότητα οργάνωσης σε επίπεδο νοητικού 

χάρτη και υλοποίησης εργασίας κ.ά.).   

 

Β.2 Απαραίτητα µέσα 

Υπολογιστής εφοδιασµένος µε τα προγράµµατα του MS Office (Word, Excel, Paint, 

PowerPoint, Publisher), Explorer, Acrobat , σύνδεση µε το διαδίκτυο. 

 

B.3 ∆ιδακτικό υλικό και εργαλεία που αντλούνται µέσα από το διαδίκτυο 

συγκεκριµένα από τις ιστοσελίδες:  

www.yahooligans.com (µηχανή αναζήτησης που απευθύνεται σε µαθητές), 

www.google_earth.com  (µηχανή αναζήτησης για θέµατα που σχετίζονται µε τη γη)  

http://visearth.ucsd.edu/VisE_Int/aralsea/aralanim.html (η λίµνη Αράλη αλλάζει) 

http://www.grida.no/aral/aralsea/english/arsea/arsea.htm#9 

http://nailaokda.8m.com/aral.html 

http://www.techpath.gr/library/gr/bibliothexoterikou/asia/aralh.html (χάρτης της 

περιοχής) 

http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html ( για την απόκτηση και εγκατάσταση του 

απαιτούµενου λογισµικού) 
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http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/gallery/ (για την απόκτηση των δορυφορικών 

εικόνων) 

 

Γ. Πορεία εργασίας/δραστηριότητας – ∆ιδακτικός χειρισµός 

∆ραστηριότητα 1 

Συλλογή πληροφοριών 

Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την λίµνη Αράλη της κεντρική Ασίας µέσα από 

έντυπα και το διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αφορούν τα χαρακτηριστικά της λίµνης, την 

εξέλιξή της τα τελευταία χρόνια, την πιθανή οικονοµική της εκµετάλλευση κλπ. 

  Οι µαθητές στην αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

τη µηχανή αναζήτησης www.yahooligans.com (που απευθύνεται σε µαθητές), τη µηχανή 

www.google_earth.com ή να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες: 

http://visearth.ucsd.edu/VisE_Int/aralsea/aralanim.html η λίµνη Αράλη αλλάζει 

http://www.grida.no/aral/aralsea/english/arsea/arsea.htm#9 

http://nailaokda.8m.com/aral.html 

http://www.techpath.gr/library/gr/bibliothexoterikou/asia/aralh.html (χάρτης της 

περιοχής) 

Οι µαθητές σε χώρο του υπολογιστή τους (Arali>work) δηµιουργούν φάκελο στον οποίο 

αποθηκεύουν διευθύνσεις χρήσιµες στην έρευνά τους, εικόνες, βιβλία κτλ., καθώς και 

σηµειώσεις πάνω σε θέµατα σχετικά µε τη λίµνη που τους έκαναν εντύπωση και θα ήθελαν 

να τα διερευνήσουν. Συζητούν τις παρατηρήσεις τους µε τους συµµαθητές τους και 

αναπτύσσεται ο σχετικός προβληµατισµός. 

 

∆ραστηριότητα 2 

Απόκτηση δορυφορικών εικόνων 

Οι µαθητές για να αποκτήσουν το απαραίτητο για την εργασία τους υλικό (λογισµικό και 

δορυφορικές εικόνες), ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου παρατήρησης 1. 

Πηγαίνουν στην ιστοσελίδα:  

http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/gallery/  

µε σκοπό να «κατεβάσουν» και να σώσουν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους τις 

δορυφορικές εικόνες που θα χρησιµοποιηθούν στην άσκηση. Οι συγκεκριµένες εικόνες 

είναι από τους δορυφόρους Terra (γη)  και Acqua (ύδωρ) της ΝΑΣΑ οι οποίοι σε 

συνδυασµό δηµιουργούν µια πλήρη απεικόνιση της επιφάνειας της γης σε διάστηµα  1-2 

ηµερών.  
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Πηγαίνοντας στην παραπάνω ιστοσελίδα, στο πεδίο έρευνας γράφουν “Aral Sea”  και 

αµέσως εµφανίζεται µια σειρά από εικόνες. Επιλέγουν τις εικόνες 2001/252 09/09 και 

2003/247 09/04.  

 

Για γίνει η εγκατάσταση των εικόνων στον υπολογιστή: 

Επιλέγουν µέγεθος εικονοστοιχείων  500 m (µέγεθος εικονοστοιχείου 500 µέτρα) και η 

εικόνα ανοίγει. Στη συνέχεια τοποθετούν τον κέρσορα πάνω στην εικόνα, κάνουν δεξί κλικ 

και επιλέγουν «αποθήκευση ως εικόνα». Επιλέγουν τον χώρο στον υπολογιστή τους που θα 

σωθεί η εικόνα και ως όνοµα κρατούν το προτεινόµενο. Επαναλαµβάνουν την ίδια 

διαδικασία και για τις δύο εικόνες. 

 

Εγκατάσταση ειδικού λογισµικού: 

Οι µαθητές πηγαίνουν στην ιστοσελίδα: 

http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html  

και επιλέγουν να «κατεβάσουν» το λογισµικό ImageJ (ελεύθερα διακινούµενο µέσω 

διαδικτύου λογισµικό) σύµφωνα µε το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή που 

χρησιµοποιείται συνήθως Windows. Στην επιφάνεια του υπολογιστή τους θα 

µεταφερθεί ένα συµπιεσµένο αρχείο το οποίο µε διπλό κλικ αποσυµπιέζεται και 

αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα 

εικονίδιο εκκίνησης στη επιφάνεια της οθόνης.  

 

∆ραστηριότητα 3 

Εµφάνιση εικόνων - Απόδοση κλίµακας στις εικόνες 

Οι µαθητές προκειµένου να αποδώσουν κλίµακα στις δορυφορικές εικόνες (πόσο 

µικρή σε σχέση µε την πραγµατικότητα 

είναι η περιοχή που απεικονίζουν οι 

εικόνες),  ακολουθούν τις οδηγίες του 

φύλλου παρατήρησης 2. 

Εµφανίζουν τις δύο εικόνες µέσω του 

λογισµικού ImageJ. Συγκεκριµένα από 

το file επιλέγουν open και στη συνέχεια 

επιλέγουν το αρχείο της εικόνας του 

2001. Παρατηρούν την εικόνα και 

συγκεκριµένα τη λίµνη, γίνεται 

ερµηνευτική προσπάθεια αναγνώρισης 
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της ακτογραµµής της. Στη συνέχεια ανοίγουν και την  

εικόνα του 2003 και κάνουν τις ίδιες παρατηρήσεις τοποθετώντας τα δύο παράθυρα 

µε τις εικόνες το ένα δίπλα στο άλλο. 

Από την σειρά εργαλείων του λογισµικού επιλέγουν τον φακό και κάνουν µεγεθύνσεις 

στη εικόνα µε αριστερό κλικ ενώ µε δεξί κλικ κάνουν σµίκρυνση.  
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Απόδοση κλίµακας στις εικόνες 

Οι δορυφορικές εικόνες που χρησιµοποιούν έχουν χωρική ανάλυση 500 µέτρα το 

εικονοστοιχείο και εποµένως επειδή τα εικονοστοιχεία είναι τετράγωνα η επιφάνεια που 

καταλαµβάνει είναι 500 x 500 τετραγ. µέτρα. Θέτοντας µια κλίµακα (που εισάγει τη χωρική 

βαθµολόγηση για την εικόνα), επιτρέπει στο λογισµικό ImageJ να µετατρέψει τις 

αποστάσεις από εικονοστοιχεία σε µέτρα στο έδαφος. Η βαθµονόµηση γίνεται από τη σειρά 

εντολών επιλέγουν “analyze” στη συνέχεια  “scale” και θέτουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:  

 

∆ραστηριότητα 4 

Μετρήσεις 

Οι µαθητές προκειµένου να υπολογίσουν αποστάσεις και να κάνουν µετρήσεις και 

παρατηρήσεις, ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου παρατήρησης 3. 

Από την σειρά εργαλείων του λογισµικού επιλέγουν την ευθεία γραµµή 

 

και ο κέρσορας µετατρέπεται σε σταυρό. Κάνουν κλικ πάνω στην εικόνα από το σηµείο 

εκκίνησης της µέτρησης, σύρουν τον κέρσορα µέχρι το τέλος  και τον αφήνουν. Τη 

µέτρηση µπορούν να την έχουν πηγαίνοντας στο “analyze” και στη συνέχεια στο 

“measure”. Στο τέλος του πίνακα υπάρχει το “length”  και είναι η µέτρηση σε µέτρα. 

Αν επιλέξουν από την σειρά των εργαλείων το πολύγωνο, µπορούν να δηµιουργήσουν 

πάνω στην εικόνα ένα πολύγωνο π.χ. να αντιστοιχεί στην ακτή της λίµνης και στη συνέχεια 

να πάρουν το αποτέλεσµα της µέτρησης της επιφάνειας της λίµνης µέσα από το “analyze”, 

“measure”, “length”.  

Συµπληρώνουν τα στοιχεία που τους ζητά το φύλλο παρατήρησης. Αποθηκεύουν την 

εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους και την εκτυπώνουν. Συγκρίνουν την εργασία 
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 που έκαναν µε τη βοήθεια του φύλλου παρατήρησης 1 µε αυτή του φύλλου 

παρατήρησης 3. Τι παρατηρούν; 

 

∆ραστηριότητα 5 

Κάνοντας µια παρουσίαση για τη λίµνη Αράλη 

Οι µαθητές συνθέτουν µια εργασία αξιοποιώντας τα στοιχεία που συνέλεξαν και τις 

µετρήσεις που έκαναν για τη λίµνη Αράλη και την παρουσιάζουν µέσα από το Power 

Point. 

Για να γίνει αυτό θα χρειαστούν στοιχεία που αποθήκευσαν στον υπολογιστή τους και 

το φύλλο παρατήρησης 4.  

Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά απαιτητική, καθώς απαιτεί από τους µαθητές να 

οργανώσουν οι ίδιοι την εργασία τους. Θα πρέπει να δηµιουργήσουν στον υπολογιστή 

το φάκελο µέσα στον οποίο θα αποθηκεύσουν τα προς χρήση στοιχεία και να 

δηµιουργήσουν υποφακέλους µε το υλικό (πληροφοριακό, εικονιστικό, χάρτες) που 

έχουν αντλήσει από το διαδίκτυο. Μπορούν ακόµη να δηµιουργήσουν γραφήµατα που 

θα αποδίδουν στοιχεία της επιλογής τους.  

Αποφασίζουν για τη µορφή που θα έχει το υλικό και το συνθέτουν στο Power Point. 

∆εν ξεχνούν να παραθέσουν τις πηγές τους. 

Αφού συνθέσουν την εργασία τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες, την αποθηκεύουν σε 

φάκελο  µε όνοµα της επιλογής τους και την παρουσιάζουν στους συµµαθητές τους. 

 

Κάνοντας µια παρουσίαση για τη λίµνη του Μαραθώνα  

 

Οι µαθητές συνθέτουν µια εργασία αξιοποιώντας τα στοιχεία που συνέλεξαν και τις 

µετρήσεις που έκαναν για τη λίµνη του Μαραθώνα και την παρουσιάζουν µέσα από το 

Power Point. 

Για να γίνει αυτό θα χρειαστούν στοιχεία που αποθήκευσαν στον υπολογιστή τους και 

το φύλλο παρατήρησης 4.  

Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά απαιτητική, καθώς απαιτεί από τους µαθητές να 

οργανώσουν οι ίδιοι την εργασία τους. Θα πρέπει να δηµιουργήσουν στον υπολογιστή 

το φάκελο µέσα στον οποίο θα αποθηκεύσουν τα προς χρήση στοιχεία και να 

δηµιουργήσουν υποφακέλους µε το υλικό (πληροφοριακό, εικονιστικό, χάρτες) που 

έχουν αντλήσει από το διαδίκτυο. Μπορούν ακόµη να δηµιουργήσουν γραφήµατα που 

θα αποδίδουν στοιχεία της επιλογής τους.  

Αποφασίζουν για τη µορφή που θα έχει το υλικό και το συνθέτουν στο Power Point. 

∆εν ξεχνούν να παραθέσουν τις πηγές τους. 
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Αφού συνθέσουν την εργασία τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες, την αποθηκεύουν σε 

φάκελο  µε όνοµα της επιλογής τους και την παρουσιάζουν στους συµµαθητές τους. 

 

Φύλλο παρατήρησης 1 

Απόκτηση δορυφορικών εικόνων 

Μέσα από τη διαδικασία που ακολουθεί, θα εργαστείτε σε οµάδες προκειµένου να 

αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας δορυφορικές εικόνες και λογισµικό που θα σας 

βοηθήσουν να παρατηρήσετε καλύτερα τη λίµνη και να επεξεργαστείτε στοιχεία που 

σχετίζονται µε αυτήν. 

Βήµα 1: Απόκτηση δορυφορικών εικόνων 

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα:  

http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/gallery/  

Εκεί θα βρείτε τις δορυφορικές εικόνες που θα χρησιµοποιηθούν στην άσκηση. Οι 

συγκεκριµένες εικόνες είναι από τους δορυφόρους Terra (γη)  και Acqua (ύδωρ) της 

ΝΑΣΑ οι οποίοι σε συνδυασµό δηµιουργούν µια πλήρη απεικόνιση της επιφάνειας της 

γης σε διάστηµα  1-2 ηµερών.  

Στην παραπάνω ιστοσελίδα, στο πεδίο έρευνας γράψτε “Aral Sea”.  Θα εµφανιστεί µια 

σειρά από εικόνες.  

Επιλέξτε τις εικόνες 2001/252 09/09 και 2003/247 09/04.  

Βήµα 2:  Για γίνει η εγκατάσταση των εικόνων στον υπολογιστή 

Επιλέξτε µέγεθος εικονοστοιχείων  500 m και η εικόνα ανοίγει. Στη συνέχεια τοποθετήστε 

τον κέρσορα πάνω στην εικόνα, κάντε δεξί κλικ και επιλέγουν «αποθήκευση ως εικόνα». 

Επιλέξτε τον χώρο στον υπολογιστή σας που θα σωθεί η εικόνα. Ως όνοµα κρατήστε το 

προτεινόµενο. Επαναλαµβάνετε την ίδια διαδικασία και για τις δύο εικόνες. 

Βήµα 3: Εγκατάσταση ειδικού λογισµικού 

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα: 

http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html  

και επιλέξτε να «κατεβάσετε» το λογισµικό ImageJ (ελεύθερα διακινούµενο µέσω 

διαδικτύου λογισµικό).  

Στην επιφάνεια του υπολογιστή σας θα µεταφερθεί ένα συµπιεσµένο αρχείο. Με διπλό κλικ 

αποσυµπιέστε το και αποθηκεύστε το στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.  Το λογισµικό θα 

δηµιουργήσει αυτόµατα ένα εικονίδιο εκκίνησης στην επιφάνεια της οθόνης, ώστε  να έχετε 

εύκολη πρόσβαση σε αυτό.  

 

Φύλλο παρατήρησης 2 

Εµφάνιση εικόνων - Απόδοση κλίµακας στις εικόνες 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 σελίδα 15 

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του λογισµικού ImageJ που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας.  

Για να εµφανίσετε τις δύο εικόνες, µέσα από το file επιλέξτε open και στη συνέχεια επιλέξτε 

το αρχείο της εικόνας του 2001.  

Παρατηρήστε την εικόνα και συγκεκριµένα τη λίµνη. Πώς είναι η ακτογραµµή της;  

 Στη συνέχεια µε τον ίδιο τρόπο ανοίξτε και την εικόνα του 2003 και περιγράψτε την 

ακτογραµµή της λίµνης. 

Τοποθετώντας τα δύο παράθυρα µε τις εικόνες το ένα δίπλα στο άλλο, συγκρίνετε τις δύο 

εικόνες. (Για να εντοπίσετε µε µεγαλύτερη ακρίβεια στοιχεία των εικόνων, από τη σειρά 

εργαλείων του λογισµικού επιλέξτε τον φακό και κάντε µεγεθύνσεις στη εικόνα µε αριστερό 

κλικ ενώ µε δεξί κλικ κάντε σµικρύνσεις).  

Τώρα είστε έτοιµοι να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας. Εµφανίστε και πάλι στην οθόνη 

σας το παράθυρο µε τις δύο δορυφορικές εικόνες. Πατήστε από το πληκτρολόγιο το κουµπί 

PrtSc (για να αντιγράψετε την οθόνη που έχετε µπροστά σας).  

Ανοίξτε έγγραφο του word. Πατήστε paste (επικόλληση). Στο έγγραφό σας επικολλώνται οι 

δύο εικόνες της λίµνης. Γράψτε κάτω από τις εικόνες τις παρατηρήσεις σας.  

� Παρέµεινε η µορφή της λίµνης ίδια στο πέρασµα των χρόνων; 

� Πότε ήταν µεγαλύτερη: το 2001 ή το 2003; 

� Ποιες άλλες αλλαγές παρατηρείτε στη µορφή της λίµνης; 

Αποθηκεύστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας.  

Εκτυπώστε την εργασία σας και συζητήστε µε τους συµµαθητές σας σχετικά. 

 

Απόδοση κλίµακας στις εικόνες 

Η ενέργεια που θα ακολουθήσει θα επιτρέψει στην οµάδα σας να κάνει µετρήσεις 

πάνω στις εικόνες. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο αν εισάγουµε κλίµακα στην εικόνα. Στη 

συνέχεια το πρόγραµµα – όπως θα δείτε στην επόµενη δραστηριότητα- θα κάνει 

αυτόµατα τις µετρήσεις (δηλαδή δεν θα χρειάζεται να κάνετε υπολογισµούς –όπως 

κάνετε µε το χάρτη – προκειµένου να υπολογίσετε µια απόσταση ή επιφάνεια). 

Οι δορυφορικές εικόνες που χρησιµοποιείτε έχουν χωρική ανάλυση 500 µέτρα για 

κάθε εικονοστοιχείο και εποµένως επειδή τα εικονοστοιχεία είναι τετράγωνα, η 

επιφάνεια που  καταλαµβάνει είναι 500 χ 500 τ.µέτρα. Θέτοντας µια κλίµακα (που 

εισάγει τη χωρική βαθµολόγηση για την εικόνα), επιτρέπει στο λογισµικό ImageJ  να 

µετατρέψει τις αποστάσεις από εικονοστοιχεία σε µέτρα στο έδαφος. Η βαθµονόµηση 

γίνεται από την ακόλουθη σειρά εντολών: 

Επιλέξτε “analyze” στη συνέχεια  “scale”. Στο πλαίσιο που εµφανίζεται, γράψτε τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά:  
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 Τώρα το πρόγραµµα είναι έτοιµο να υπολογίζει τις αποστάσεις!  

 

Φύλλο Παρατήρησης 3 

Μετρήσεις 

Ανοίξτε το λογισµικό και ανακαλέστε τις δορυφορικές εικόνες (αν δεν θυµάστε πώς, 

ανατρέξτε στο φύλλο εργασίας 2). Από τη σειρά εργαλείων του λογισµικού επιλέξτε την 

ευθεία γραµµή 

 

και ο κέρσορας θα µετατραπεί σε σταυρό.  

Κάντε κλικ πάνω στη εικόνα. Εντοπίστε την απόσταση που θέλετε να µετρήσετε (π.χ. 

µέγιστο µήκος).  

Από το σηµείο εκκίνησης της µέτρησης, σύρετε τον κέρσορα µέχρι το τέλος  και αφήστε 

τον. Τη µέτρηση µπορείτε να τη δείτε πηγαίνοντας στο “analyze” και στη συνέχεια στο 

“measure”. Στο τέλος του πίνακα υπάρχει το “length”  και είναι η µέτρηση σε µέτρα. 

Αν επιλέξετε από την σειρά των εργαλείων το πολύγωνο, µπορείτε να δηµιουργήσετε πάνω 

στη εικόνα ένα πολύγωνο π.χ. να αντιστοιχεί στην ακτή της λίµνης και στη συνέχεια να 

πάρετε το αποτέλεσµα της µέτρησης της επιφάνειας της λίµνης µέσα από το “analyze”, 

“measure”, “length” σε µέτρα.  

Πειραµατιστείτε µε τα υπόλοιπα εργαλεία αυτής της σειράς…. 

Τώρα είστε έτοιµοι να συνεχίσετε την άσκηση! 

Μετά την εκτέλεση των ενεργειών  για τη εγκατάσταση του λογισµικού και των 

δορυφορικών εικόνων απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις 
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1. Ποιο είναι το µέγιστο πλάτος της λίµνης στη εικόνα του 2001 και πόσο στη εικόνα του 

2003 ποια είναι η διαφορά τους σε µέτρα; 

Μέγιστο πλάτος της λίµνης στην εικόνα του 2001:……………………………. 

Μέγιστο πλάτος της λίµνης στην εικόνα του 2003: …………………………… 

∆ιαφορά σε µέτρα:……………………………………………………………….. 

2. Ποια  είναι η συνολική επιφάνεια της λίµνης το 2001; 

………………………………………………………………………………………… 

3. Ποια  είναι η συνολική επιφάνεια της λίµνης το 2003; 

………………………………………………………………………………………… 

4. Ποια  είναι η διαφορά τους σε τετραφωνικά µέτρα µέσα σε δύο χρόνια; 

………………………………………………………………………………………… 

5. Υπολόγισε τώρα: Αν η επιφάνεια της λίµνης συνεχίσει να µειώνεται µε τον ίδιο ρυθµό,  

πόσα χρόνια  απαιτούνται µέχρι την πλήρη εξαφάνισή της; (Κάνε ένα γράφηµα στο 

excel που να απεικονίζει τους υπολογισµούς σου). 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Κατά τη διάρκεια των δύο ετών η περιοχή που καλύπτεται µε νερό στην 

αριστερή πλευρά της λίµνης  µειώθηκε στο ίδιο ποσοστό µε το νερό που υπάρχει στο 

δεξί µέρος; 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Ποια είναι η παρουσίαση της βλάστησης στη ευρύτερη περιοχή της λίµνης 

Αράλης; (Περιγράψτε την συγκρίνοντας τις δύο εικόνες) 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Αποθηκεύστε το φύλλο παρατήρησης 3 µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε την 

εργασία σας.  
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Φύλλο παρατήρησης 4 

Κάνοντας µια παρουσίαση για τη λίµνη Αράλη 

Η οµάδα µελέτης στην οποία ανήκετε θα πρέπει να παρουσιάσει µια εργασία για τη λίµνη 

Αράλη. Θα πρέπει να εργαστείτε ως οµάδα και να προσχεδιάσετε την εργασία σας. Το 

φύλλο καταγραφής 1 θα σας βοηθήσει. 

Για να γίνει αυτό θα χρειαστούν στοιχεία που αποθηκεύσατε σε φακέλους µε ονόµατα της 

επιλογής σας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αντιστοιχούν στα σηµεία που αποφασίσατε να 

µελετήσετε. Επειδή όµως το υλικό που θα συγκεντρώσετε θα είναι αρκετό, οργανώστε το 

έτσι στον υπολογιστή σας ώστε να µην …. χαθείτε. Στο φύλλο καταγραφής 2 οργανώστε τη 

δουλειά σας και δηµιουργείστε τους φακέλους και υποφακέλους στον υπολογιστή σας. 

Τώρα πια είστε έτοιµοι για την αναζήτηση. Σκανάρετε εικόνες από περιοδικά, αποθηκεύστε 

κείµενα που γράφετε, αποθηκεύστε εικόνες ή χάρτες από το διαδίκτυο.  

Μην ξεχνάτε στο φύλλο καταγραφής 3 να γράφετε τις πηγές από τις οποίες αντλείτε τις 

πληροφορίες. Θα σας χρειαστούν στο τέλος.  

Αποφασίστε για τη µορφή που θα έχει το υλικό σας και συνθέστε τη στο Power Point. Στο 

φύλλο καταγραφής 4 συγκεντρώστε τι θα βάλετε σε κάθε διαφάνεια. Μην ξεχάσετε να 

παραθέσετε τις πηγές σας. 

Αποθηκεύστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας στο φάκελο που δηµιουργήσατε. 

Παρουσιάστε την εργασία στους συµµαθητές σας. Πώς τους φάνηκε; 

 

Κάνοντας µια παρουσίαση για τη λίµνη του Μαραθώνα 

Η οµάδα µελέτης στην οποία ανήκετε θα πρέπει να παρουσιάσει µια εργασία για τη λίµνη 

του Μαραθώνα. Θα πρέπει να εργαστείτε ως οµάδα και να προσχεδιάσετε την εργασία σας. 

Το φύλλο καταγραφής 1 θα σας βοηθήσει. 

Για να γίνει αυτό θα χρειαστούν στοιχεία που αποθηκεύσατε σε φακέλους µε ονόµατα της 

επιλογής σας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αντιστοιχούν στα σηµεία που αποφασίσατε να 

µελετήσετε. Επειδή όµως το υλικό που θα συγκεντρώσετε θα είναι αρκετό, οργανώστε το 

έτσι στον υπολογιστή σας ώστε να µην …. χαθείτε. Στο φύλλο καταγραφής 2 οργανώστε τη 

δουλειά σας και δηµιουργείστε τους φακέλους και υποφακέλους στον υπολογιστή σας. 

Τώρα πια είστε έτοιµοι για την αναζήτηση. Σκανάρετε εικόνες από περιοδικά, αποθηκεύστε 

κείµενα που γράφετε, αποθηκεύστε εικόνες ή χάρτες από το διαδίκτυο.  

Μην ξεχνάτε στο φύλλο καταγραφής 3 να γράφετε τις πηγές από τις οποίες αντλείτε τις 

πληροφορίες. Θα σας χρειαστούν στο τέλος.  

Αποφασίστε για τη µορφή που θα έχει το υλικό σας και συνθέστε τη στο Power Point. Στο 

φύλλο καταγραφής 4 συγκεντρώστε τι θα βάλετε σε κάθε διαφάνεια. Μην ξεχάσετε να 

παραθέσετε τις πηγές σας. 
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Αποθηκεύστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας στο φάκελο που δηµιουργήσατε. 

Παρουσιάστε την εργασία στους συµµαθητές σας. Πώς τους φάνηκε; 

 

 

Φύλλο καταγραφής 1 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ  

(Ε∆Ω  ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ Ή ΝΑ «ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ). 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΘΕΣΗ:  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ:  

ΠΟΤΑΜΙΑ ΠΟΥ ΕΚΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ: 

ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ (ενδεικτικά): 

ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ: 

� Η ιστορία της Αράλης µέσα στο χρόνο 
� Κίνδυνοι – απειλές (π.χ. προβλήµατα εξαιτίας της υψηλής αλατότητας (salitity)  

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (για το κλίµα, την υγεία, τη βιοποικιλότητα, την οικονοµία κ.ά.):  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ  

(Ε∆Ω  ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ Ή ΝΑ «ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ). 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΘΕΣΗ:  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ:  

ΠΟΤΑΜΙΑ ΠΟΥ ΕΚΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ: 

ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ (ενδεικτικά): 

ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ: 

� Η ιστορία της κατασκευής της λίµνης του Μαραθώνα. 
� Κίνδυνοι – απειλές (π.χ. προβλήµατα εξαιτίας της αλλαγής χρήσης γης, οικιστική 

ανάπτυξη)  

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (για το κλίµα, την υγεία, τη βιοποικιλότητα, την οικονοµία κ.ά.):  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
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Φύλλο καταγραφής 2 

Οργανώστε τη δουλειά σας και δηµιουργείστε τους φακέλους και υποφακέλους στον 

υπολογιστή σας για να µην …. χαθείτε!!! 

Σχεδιάστε εδώ το διάγραµµα οργάνωσης. 

 

Είστε ικανοποιηµένοι από τη δουλειά σας; Αν ναι, δηµιουργήστε στον υπολογιστή σας 

τους φακέλους και υποφακέλους στους οποίους θα αποθηκεύσετε την εργασία σας. 
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 σελίδα 21 

Φύλλο Καταγραφής 3  

Πηγές – Βιβλιογραφικές αναφορές 

Εδώ γράφετε τις πηγές που χρησιµοποιήσατε (από πού βρήκατε το υλικό και τις εικόνες) 
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Φύλλο Καταγραφής 4  

Σχεδιασµός της παρουσίασης 

Εδώ σχεδιάστε τη µορφή που θα έχει η εργασία σας. Για την παρουσίαση µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε έτοιµες ιδέες από το Power point και τα στοιχεία από το 

σηµειωµατάριο. Θυµηθείτε! Στις διαφάνειες δε γράφουµε πολλά λόγια! 

 

Έτοιµοι; Συµφωνείτε όλοι µε το σχεδιασµό; Καλή επιτυχία στη υλοποίηση του 

προγράµµατος.  

1η διαφάνεια: Τίτλος, ονόµατα συντελεστών 

2η διαφάνεια: θέση (αναλυτικά) 

3η διαφάνεια:……………………………….. 

4η διαφάνεια:……………………………….. 

5η διαφάνεια:……………………………….. 

6η διαφάνεια:……………………………….. 

7η διαφάνεια:……………………………….. 

8η διαφάνεια:……………………………….. 
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Συλλογή και αξιοποίηση γεωγραφικών πληροφοριών από ∆ορυφορικές 

Εικόνες 

Α. Γενικά 

Α.1 Περιγραφή 

Το σενάριο αυτό προτείνει έναν τρόπο ένταξης των «εργαλείων» της σύγχρονης 

τεχνολογίας (δορυφορικές εικόνες και λογισµικό) στη διδασκαλία της γεωγραφίας. Η 

αλµατώδης πρόοδος στη διαχείριση αρχείων µεγάλης χωρητικότητας, όπως είναι οι 

δορυφορικές εικόνες, σε συνδυασµό µε την απλούστευση των διαδικασιών εµφάνισης και 

διαχείρισης καθιστά τις δορυφορικές εικόνες µέσω διαδικτύου σηµαντικό εργαλείο στη 

διδασκαλία της γεωγραφίας.  

Ειδικότερα τα νεότερα δορυφορικά προϊόντα µε την υψηλή ανάλυση που διαθέτουν έχουν 

διευρύνει το πεδίο των αντικειµένων της διδασκαλίας. Οι µαθητές θα κληθούν να ανακτούν 

εικόνες υψηλής ευκρίνειας µέσω του διαδικτύου, να προσπαθούν να εντοπίσουν 

συγκεκριµένες περιοχές, να αναγνωρίσουν µορφολογικά χαρακτηριστικά κλπ. Επίσης να 

µπορούν να αξιοποιούν τα δεδοµένα δηµιουργώντας θεµατικούς χάρτες.  

Η ιστοσελίδα Google Earth αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στη διάχυση των δορυφορικών 

εικόνων ως γεωγραφική πηγή. Το τελευταίο σε συνδυασµό µε το ότι οι µαθητές βρίσκουν 

το διάστηµα συναρπαστικό, θα τους ενθαρρύνει για να ασκήσουν την φαντασία τους για 

την ανάκτηση της γεωγραφικής πληροφορίας. Επίσης οι µεγαλύτεροι οργανισµοί 

διαστήµατος (ΝΑΣΑ, ΕΟ∆) έχουν ειδικό τµήµα στις ιστοσελίδες τους σχετικά µε την 

εκπαίδευση των µαθητών µε βασικό αντικείµενο τη διδασκαλία της γεωγραφίας.  

 

 Α.2 Σκοπός της δραστηριότητας 

Με τη χρήση νέων τεχνολογιών πέρα από τους στόχους που αναφέρθηκαν στο γενικό 

µέρος, οι µαθητές αναµένεται να: 

� Μάθουν να αξιοποιούν τις εικόνες δορυφόρων παρατήρησης της γης ως πηγές 

γεωγραφικής πληροφορίας. 

� ∆ιαχειρίζονται τις εικόνες µέσω του διαδικτύου (εφαρµόζοντας εργαλεία που 

µπορούν να βρουν στο διαδίκτυο) για την απόκτηση χωρικών ποσοτικών πληροφοριών 

που οδηγούν σε ποιοτικές παρατηρήσεις. 

� Αξιολογούν την πρακτική πλευρά του διαδικτύου και την φιλικότητα του 

συστήµατος. 
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� Αξιοποιούν τις πληροφορίες που µπορούν να παρέχουν οι δορυφορικές εικόνες 

µέσω της συνοπτικής απεικόνισης µιας εκτεταµένης περιοχής αλλά και της 

ευρύτερης περιφέρειας. 

� Μελετούν ένα µορφολογικό χαρακτηριστικό ή οποιοδήποτε επιφανειακό 

χαρακτηριστικό σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

� Χρησιµοποιούν ως βασικό εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία που θεωρούνται ότι 

αποτελούν επιτεύγµατα και αιχµή της σύγχρονης τεχνολογίας. 

� Παρουσιάζουν την εργασία τους / συµπεράσµατά τους αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες που τους παρέχουν οι νέες τεχνολογίες 

 

Α.3 Γεωγραφικές έννοιες 

Μορφολογία, κάλυψη γης, χρήση γης, κλίµακα προσανατολισµός. 

 

Α.4 Σύνδεση µε το ΠΣ 

Το ζήτηµα της ερµηνείας και χρήσης των γεωγραφικών υποβάθρων είναι πολύ 

σηµαντικό και συχνά υπάρχει πρόβληµα τόσο ως προς την ερµηνεία των στοιχείων 

που απεικονίζονται όσο και ως προς την κλίµακά τους και εποµένως την πραγµατική 

τους διάσταση. Επίσης καλούνται να περιγράψουν µια περιοχή όσον αφορά  τα 

φυσικά (π.χ. θέµατα φυσικής γεωγραφίας)  και τα ανθρωπογεωγραφικά (οικισµοί, 

οδικό δίκτυο) χαρακτηριστικά.  Οι έννοιες που προσεγγίζονται από το συγκεκριµένο 

σενάριο συνδέονται τόσο µε τη Α’ όσο και µε τη Β’ Γυµνασίου. Η ιστοσελίδα Google 

Earth δίνει την δυνατότητα επιλογής περιοχών  στη Ελλάδα  αλλά και σε πολλά άλλα 

µέρη του κόσµου.  

 

Α.5 Επίπεδο εφαρµογής 

Το συγκεκριµένο σενάριο είναι σχεδιασµένο για την Β ΄ Γυµνασίου. Η ίδια εφαρµογή 

µε τα ίδια εργαλεία αλλά έχοντας ως γεωγραφικό υπόβαθρο δορυφορικές εικόνες από 

τον κόσµο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την Α’ Γυµνασίου.  

 

Β. Υποδοµή 

Β.1 ∆ιδακτικό Υλικό που παράγεται και χρησιµοποιείται στην ένταξη των 

νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση αναφέρεται σε: 

Α. Φύλλα Καταγραφής / παρατήρησης  που προβάλλονται και διανέµονται κατά 

τη διάρκεια της διδασκαλίας και σκοπό έχουν τον εντοπισµό µέσα από το πλούσιο 
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 υλικό που προσφέρει το διαδίκτυο των σελίδων που θα βοηθήσουν στην πλήρωση των 

στόχων που ο εκπαιδευτικός έθεσε στην αρχή. 

Β. ∆ραστηριότητες που ως στόχο έχουν να αναπτύξουν δεξιότητες του µαθητή που 

σχετίζονται µε την τεχνολογία (π.χ. χρήση του διαδικτύου για τη διαχείριση εικόνων, 

 κτλ.) και που βοηθούν στην δηµιουργία και ανάδειξη σχέσεων µεταξύ των οντοτήτων που 

εξετάζονται. 

Γ. Φύλλα Αξιολόγησης µέσα από τα οποία διερευνώνται όχι τόσο οι γνώσεις του µαθητή 

όσο το κατά πόσο οι µαθητές έχουν αναπτύξει δεξιότητες που σχετίζονται τη µεθοδολογία 

αλλά και µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο (συνεργατικότητα, χρήση 

εργαλείων, ικανότητα οργάνωσης σε επίπεδο νοητικού χάρτη και υλοποίησης εργασίας 

κ.ά.).   

 

Β.2 Απαραίτητα µέσα 

Υπολογιστής εφοδιασµένος µε τα προγράµµατα του MS Office (Word, Excel, Paint, 

PowerPoint, Publisher), Explorer, Acrobat, σύνδεση µε το διαδίκτυο. 

 

B.3 ∆ιδακτικό υλικό και εργαλεία που αντλούνται µέσα από το διαδίκτυο  

Και πιο συγκεκριµένα από την ιστοσελίδα  http://earth.google.com/ 

Βοηθητικά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν χάρτες της περιοχής που µελετάται στη 

συγκεκριµένη εφαρµογή. 

 

Γ. Πορεία εργασίας/δραστηριότητας – ∆ιδακτικός χειρισµός 

∆ραστηριότητα 1 

Εγκατάσταση δικτυακού λογισµικού Google Earth  

Πηγαίνουν στην ιστοσελίδα  http://earth.google.com/ 

Επιλέγουν “Get Google Earth” που υπάρχει στο πάνω δεξιό τµήµα της αρχικής σελίδας. Στη 

συνέχεια επιλέγουν “download Google Earth.exe” µε  σκοπό να κατεβάσουν το 

συγκεκριµένο αρχείο στον υπολογιστή, 

ενέργεια που γίνεται αυτόµατα.  

 

 

Αποθηκεύουν το αρχείο στην επιφάνεια 

εργασίας και αµέσως εµφανίζεται ένα εικονίδιο. 

Ενεργοποιούν το εικονίδιο µε διπλό κλικ και 

δηµιουργείται νέο εικονίδιο. 

Ενεργοποιούν το συγκεκριµένο εικονίδιο και 
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τους εισάγει στη βάση δεδοµένων των δορυφορικών εικόνων. 
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∆ραστηριότητα 2 

Εκµάθηση βασικών λειτουργικών εργαλείων  

Οι µαθητές µαθαίνουν τη χρήση βασικών λειτουργικών εργαλείων τα οποία θα τους 

φανούν απαραίτητα στη συνέχεια. Έτσι δουλεύοντας στο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω 

δεξί µέρος της εικόνας, διαπιστώνουν ότι: 

 

 

 

 

 

� Η µεγέθυνση της εικόνας γίνεται από την στήλη αριστερά (1). Για µεγέθυνση κάνουν 

κλικ στο + και για σµίκρυνση στο --. 

� Προσανατολίζουν σωστά την εικόνα επιλέγοντας το 2. Ο βορράς είναι προς το πάνω 

µέρος της εικόνας. 

� Η κίνηση µέσα στην εικόνα προς τα δυτικά, ανατολικά βόρια και προς νότο γίνεται από 

την επιλογή 3. 

� Με τη χρήση της δεξιάς στήλης (4) η περιοχή η οποία υπάρχει στο βασικό παράθυρο 

απεικονίζεται υπό γωνία µε σκοπό την τρισδιάστατη απεικόνιση. 

� Η κίνηση µέσα στην εικόνα καθώς και η µεγέθυνση και σµίκρυνση γίνεται και από τον 

κέρσορα (παλάµη). Σέρνοντας τον  κέρσορα πάνω στη εικόνα επιλέγουν την περιοχή 

που θέλουν να µελετήσουν µε αριστερό κλικ γίνεται µεγέθυνση και µε δεξί κλικ 

σµίκρυνση. 

∆ίνεται στους µαθητές ο απαραίτητος χρόνος να «παίξουν» µε το εργαλείο, ώστε τελικά να 

τους φαίνεται οικείο. 

 

∆ραστηριότητα 3 

Εφαρµογή 1 

Κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο ενεργοποίησης του Google Earth γίνεται εισαγωγή στον 

δικτυακό τόπο.  

1
2 

3 
4 
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Μέσω των κατάλληλων εργαλείων ή του κέρσορα (παλάµη) µετακινούνται στην 

εικόνα προς την Ελλάδα.  

Με το εργαλείο µεγέθυνσης / σµίκρυνσης ή µε αριστερό κλικ στο ποντίκι κάνουν 

µεγέθυνση στην εικόνα. Ενεργοποιούν την επιλογή του ορθού προσανατολισµού της 

εικόνας.  

 

Ενώ µεγεθύνουν την 

εικόνα κινούνται στη 

µέσα σ’ αυτή µε σκοπό 

να βρεθούν πάνω από το 

Θριάσιο Πεδίο της 

Αττικής.  
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Παρατηρούν τα χαρακτηριστικά που µπορούν να αναγνωρίσουν αλλάζοντας την κλίµακα µε 

τη βοήθεια των εργαλείων της  µεγέθυνσης και της σµίκρυνσης.  

 

Επιλέγουν το εργαλείο που εµφανίζει την περιοχή υπό γωνία και έχοντας ενεργοποιήσει 

την επιλογή “terrain” που βρίσκεται κάτω αριστερά στο παράθυρο. Η περιοχή εµφανίζεται 

τρισδιάστατη και οι µαθητές µπορούν να µελετήσουν την µορφολογία του Θριάσιου Πεδίου 

καθώς και των γύρω από αυτό περιοχών. Επίσης αναγνωρίζουν τις διάφορες χρήσεις γης 

(βιοµηχανική ζώνη, οικιστική ζώνη, καλλιέργειες κλπ). 
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∆ραστηριότητα 4 

Εφαρµογή 2 

Κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο ενεργοποίησης του Google Earth γίνεται εισαγωγή 

στον δικτυακό τόπο.  

 

Μέσω των κατάλληλων εργαλείων ή 

του κέρσορα (παλάµη) µετακινούνται 

στην εικόνα προς την Ελλάδα.  

Με το εργαλείο µεγέθυνσης / 

σµίκρυνσης ή µε αριστερό κλικ στο 

ποντίκι κάνουν µεγέθυνση στην 

εικόνα. Ενεργοποιούν την επιλογή του 
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ορθού προσανατολισµού της εικόνας.  

 

Ενώ µεγεθύνουν την εικόνα κινούνται στη µέσα σ’ αυτή µε σκοπό να βρεθούν πάνω από τη 

νήσο Κέα (Τζια).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούν τα χαρακτηριστικά που 

µπορούν να αναγνωρίσουν αλλάζοντας 

την κλίµακα µε τη βοήθεια των 

εργαλείων της  µεγέθυνσης και της 

σµίκρυνσης.  

Αναγνωρίζουν τους οικισµούς στο νησί, 

το οδικό δίκτυο κάνουν υποθέσεις 

σχετικά µε την προσβασιµότητα στο νησί 
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και την οικιστική πυκνότητα. Μέσω της τρισδιάστατης απεικόνισης  µελετούν την 

µορφολογία του νησιού. Επίσης µελετούν την κάλυψη γης (βλάστηση, γυµνά 

 πετρώµατα, οικισµοί κλπ) του 

νησιού και την συσχετίζουν µε 

πιθανές ασχολίες των 

κατοίκων. 
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∆ραστηριότητα 5 

Κάνοντας έναν τουριστικό χάρτη της περιοχής 

Κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο ενεργοποίησης του Google Earth γίνεται εισαγωγή στον 

δικτυακό τόπο.  

 

Μέσω των κατάλληλων εργαλείων ή του κέρσορα (παλάµη) µετακινούνται στην εικόνα 

προς την Ελλάδα.  

Με το εργαλείο µεγέθυνσης / σµίκρυνσης ή µε αριστερό κλικ στο ποντίκι κάνουν 

µεγέθυνση στην εικόνα. Ενεργοποιούν την επιλογή του ορθού προσανατολισµού της 

εικόνας.  

 

Ενώ µεγεθύνουν την εικόνα κινούνται στη µέσα σ’ αυτή µε σκοπό να βρεθούν πάνω από 

την περιοχή της οποίας θέλουν να κατασκευάσουν το χάρτη. 
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Μπορούν από το αριστερό κάτω παράθυρο µε τίτλο «layers να προσθέσουν στοιχεία 

της περιοχής που µελετούν (π.χ. δρόµους ή περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή 

ποτάµια κτλ.)  

Από το «file» του Google Earth επιλέγουν “save image” και αποθηκεύουν την περιοχή 

που θα ήθελαν να χαρτογραφήσουν µε όνοµα της επιλογής τους στο φάκελο 

space>work.  

Ανοίγουν σε πρόγραµµα ζωγραφικής κενή σελίδα, εισάγουν την εικόνα στη σελίδα 

τους επιλέγοντας «Εισαγωγή» και στη συνέχεια «εικόνα από αρχείο». Η εικόνα 

εισάγεται στη σελίδα και µε την βοήθεια και άλλων πηγών πληροφοριών (π.χ. χάρτες) 

ή έρευνα πεδίου, γράφουν πάνω στη εικόνα πληροφοριακά στοιχεία π.χ. τοπωνύµια, 

ιδιαίτερες χρήσεις γης π.χ. αρχαιολογικός χώρος κλπ. µε τελικό σκοπό η εικόνα να 

γίνει ένας οδηγός της περιοχής. Αποθηκεύουν την εικόνα που δηµιούργησαν στο 

φάκελο space>work µε όνοµα της επιλογής τους, την εκτυπώνουν και συζητούν το 

αποτέλεσµα. 

 

Φύλλο οδηγιών 1 

Εγκατάσταση δικτυακού λογισµικού Google Earth  

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα  http://earth.google.com/ 

 

Επιλέξτε “Get Google Earth” που υπάρχει στο πάνω δεξιό τµήµα της αρχικής σελίδας.  

 

 

Στη συνέχεια επιλέξτε “download Google 

Earth.exe” µε  σκοπό να κατεβάσετε το 

συγκεκριµένο αρχείο στον υπολογιστή, 

ενέργεια που γίνεται αυτόµατα.  
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Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας. Στην οθόνη εµφανίζεται ένα εικονίδιο 

που στη συνέχεια ενεργοποιώντας το µε διπλό κλικ και δηµιουργείται νέο εικονίδιο. 

Ενεργοποιήστε το δεύτερο εικονίδιο. Αυτόµατα θα εισαχθείτε στη βάση δεδοµένων των 

δορυφορικών εικόνων. 

 

Φύλλο Οδηγιών 2 

Εκµάθηση βασικών λειτουργικών εργαλείων  

 Μέσα από αυτό το φύλλο 

εργασίας θα µάθετε τη χρήση βασικών 

λειτουργικών εργαλείων του 

προγράµµατος «Google Earth» που ήδη 

έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή 

σας, τα οποία θα σας φανούν 

απαραίτητα στη συνέχεια.  

Ανοίξτε µε διπλό κλικ το πρόγραµµα 

«Google Earth». Η οθόνη σας παίρνει 

την ακόλουθη µορφή: 

Θα δουλέψετε στο πλαίσιο που 

βρίσκεται στο κάτω δεξί µέρος 

της εικόνας. Πειραµατιστείτε µε 

τα κουµπιά. Ποιες είναι οι 

λειτουργίες τους;  

 

� Πεδίο 1: Τι γίνεται µε το ΄΄+΄΄; 

               Τι γίνεται µε το ΄΄-΄΄; 

� Πεδίο 2: Ποια είναι η χρήση του; 

� Πεδίο 3: Τι γίνεται αν πατήσετε τα βελάκια προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, 

αριστερά; 

� Πεδίο 4: Τι γίνεται όταν επιλέγουµε την πάνω κατεύθυνση; 

                     Τι γίνεται όταν επιλέγουµε την κάτω κατεύθυνση;  

� Κίνηση µέσα στην εικόνα: Σύρετε τον  κέρσορα πάνω στη εικόνα. Επιλέξτε την περιοχή 

που θέλετε να µελετήσετε. Τι γίνεται µε αριστερό ΄΄κλικ΄΄ και τι µε δεξί ΄΄κλικ΄΄;  

1
2 

3 
4 
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Εφαρµογή 1 

Ανοίξτε µε διπλό κλικ το πρόγραµµα «Google Earth». Γίνεται η εισαγωγή σας στον 

δικτυακό τόπο και η οθόνη σας παίρνει την ακόλουθη µορφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσω των κατάλληλων εργαλείων ή του κέρσορα (παλάµη) –βλ. φύλλο οδηγιών 2- 

µετακινηθείτε στην εικόνα προς την Ευρώπη και µετά προς την Ελλάδα.  

Με το εργαλείο µεγέθυνσης / σµίκρυνσης ή µε αριστερό κλικ στο ποντίκι κάνετε 

µεγέθυνση στην εικόνα. Ενεργοποιήστε την επιλογή του ορθού προσανατολισµού της 

εικόνας (φύλλο οδηγιών 2 – πεδίο 2).  

Ενώ µεγεθύνετε την 

εικόνα κινηθείτε στη 

µέσα σ’ αυτή µε σκοπό 

να βρεθείτε πάνω από το 

Θριάσιο Πεδίο της 

Αττικής.  

Παρατηρήστε τα 

χαρακτηριστικά που 

µπορείτε να 

αναγνωρίσετε 

αλλάζοντας την κλίµακα 

µε τη βοήθεια των 

εργαλείων της  

µεγέθυνσης και της σµίκρυνσης.  

Ενεργοποιήστε την επιλογή  
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“terrain” που βρίσκεται κάτω αριστερά στο παράθυρο και επιλέξτε το εργαλείο που 

εµφανίζει την περιοχή υπό γωνία (φύλλο οδηγιών 2 - πεδίο 4). Η περιοχή εµφανίζεται 

τρισδιάστατη. 

1. Μετά την παρατήρηση και µελέτη της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου µέσα από την 

δορυφορική εικόνα απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα: 

 

α. Ποια είναι η µορφολογία του 

Θριάσιου Πεδίου αλλά και της γύρω 

περιοχής; Περιγράψτε την µε 

λεπτοµέρειες. 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Ποιες βασικές χρήσεις γης αναγνωρίζετε στην περιοχή (βιοµηχανική ζώνη, οικιστική 

ζώνη, καλλιέργειες κλπ); 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

γ. Αναγνωρίστε την θέση της πόλης του Ασπροπύργου και κρίνετε µε βάση την εικόνα 

την οικιστική πυκνότητα  της περιοχής (πόσο πυκνοκατοικηµένη είναι). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

δ. Ποια στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αναγνωρίζετε; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

ε. Ποια είναι η θέση του Θριάσιου Πεδίου σε σχέση µε τη Αθήνα;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Εφαρµογή 2 

Ανοίξτε µε διπλό κλικ το πρόγραµµα «Google Earth». Γίνεται η εισαγωγή σας στον 

δικτυακό τόπο και η οθόνη σας παίρνει την ακόλουθη µορφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσω των κατάλληλων εργαλείων ή του κέρσορα (παλάµη) –βλ. φύλλο οδηγιών 2- 

µετακινηθείτε στην εικόνα προς την Ευρώπη και µετά προς την Ελλάδα.  


