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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 τη
νήσο Τζια.
Παρατηρήστε τα χαρακτηριστικά που µπορείτε να αναγνωρίσετε αλλάζοντας την κλίµακα
µε τη βοήθεια των εργαλείων της µεγέθυνσης και της σµίκρυνσης.
Ενεργοποιήστε την επιλογή “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 της Τζιας µέσα από την δορυφορική
εικόνα απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα:

α. Ποια είναι η θέση της Τζιας σε σχέση
µε τη Αθήνα;
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………
β. Περιγράψτε την ακτογραµµή του
νησιού.
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
γ.

Περιγράψτε

µε

λεπτοµέρειες

τη

µορφολογία του νησιού.

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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δ. Μελετήστε την κάλυψη γης (βλάστηση, γυµνά πετρώµατα, οικισµοί κλπ) του
νησιού και την συσχετίστε την µε πιθανές ασχολίες των κατοίκων. Τι διαπιστώνετε;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ε. Ποιες βασικές χρήσεις γης αναγνωρίζετε στην περιοχή (βιοµηχανική ζώνη, οικιστική
ζώνη, καλλιέργειες κλπ);

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

στ. Αναγνωρίστε τους οικισµούς στο νησί. Ονοµάστε τους µε τη βοήθεια του χάρτη.
∆ιατυπώστε υποθέσεις σχετικά µε την οικιστική πυκνότητα.

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

ε. Παρατηρήστε το οδικό δίκτυο και διατυπώστε υποθέσεις σχετικά µε την προσβασιµότητα
στο νησί και τον τρόπο που συνδέονται οι οικισµοί µεταξύ τους (ευκολία πρόσβασης). Τι
συµπεραίνετε;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Κάνοντας έναν τουριστικό χάρτη της περιοχής

Κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο ενεργοποίησης του Google Earth γίνεται η εισαγωγή σας
στο δικτυακό τόπο.

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

σελίδα 41

Ενώ µεγεθύνετε την εικόνα κινηθείτε µέσα σ’ αυτή µε σκοπό να βρεθείτε πάνω από την
περιοχή της οποίας θέλετε να κατασκευάσετε το χάρτη.
Μπορείτε από το αριστερό κάτω παράθυρο µε τίτλο «layers να προσθέσετε στοιχεία της
περιοχής που µελετάτε (π.χ. δρόµους ή περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ποτάµια
κτλ.)
Από το «file» του Google Earth επιλέξτε “save image” και αποθηκεύστε την περιοχή που
θέλετε να χαρτογραφήσετε µε όνοµα της επιλογής σας στο φάκελο space>work.
Ανοίξτε σε πρόγραµµα ζωγραφικής κενή σελίδα, εισάγετε την εικόνα στη σελίδα σας
επιλέγοντας «Εισαγωγή» και στη συνέχεια «εικόνα από αρχείο». Η εικόνα εισάγεται στη
σελίδα και µε την βοήθεια και άλλων πηγών π.χ. πληροφορίες από χάρτες - βιβλία ή
έρευνα πεδίου, γράφετε πάνω στη εικόνα στοιχεία που θεωρείτε σηµαντικά π.χ.
τοπωνύµια, αρχαιολογικοί χώροι κλπ. µε τελικό σκοπό η εικόνα να γίνει ένας οδηγός της
περιοχής. Αποθηκεύστε την εικόνα που δηµιουργήσατε µε όνοµα της επιλογής σας, την
εκτυπώστε την και σχολιάστε το αποτέλεσµα.
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Ο καιρός και το κλίµα µιας περιοχής
Α. Γενικά
Α.1 Περιγραφή
Το σενάριο αυτό µε χρήση δεδοµένων της ΕΜΥ και του λογισµικού Excel έχει ως στόχο την
κατανόηση των παραµέτρων από τις οποίες εξαρτάται το κλίµα και µέσα από αυτή τη
διαδικασία τη διάκριση καιρού - κλίµατος.
Οι µαθητές αξιολογούν τις προγνώσεις του καιρού µε βάση την πραγµατική κατάσταση που
καταγράφεται στα δεδοµένα των µετεωρολογικών δορυφόρων. Στη συνέχεια λαµβάνουν τα
µηνιαία κλιµατικά δεδοµένα σχετικά µε την µέση θερµοκρασία, την υγρασία και τη
βροχόπτωση, για τις πόλεις του Ηρακλείου Κρήτης και τα Ιωάννινα. Γίνεται συλλογή
δεδοµένων από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ και στη συνέχεια εισαγωγή των στοιχείων σε
φύλλα Excel για να τα αναλύσουν και να ερµηνεύσουν τις διαφορές.
Οι µαθητές µέσα από το σενάριο αυτό θα µάθουν να βρίσκουν, να χειρίζονται και να
εµφανίζουν µε τη βοήθεια γραφηµάτων κλιµατικά στοιχεία προκειµένου να κατανοήσουν
την έννοια του κλίµατος και να είναι σε θέση να περιγράψουν το κλίµα περιοχών
βασισµένοι σε επιστηµονικές παρατηρήσεις. Σταδιακά θα γίνουν ικανοί να διατυπώνουν
υποθέσεις σχετικά µε άλλα θέµατα (π.χ. ανθρωπογεωγραφίας) που συνδέονται µε το κλίµα.

Α.2 Σκοπός της δραστηριότητας
Με τη χρήση νέων τεχνολογιών πέρα από τους στόχους που αναφέρθηκαν στο γενικό
µέρος, οι µαθητές θα πρέπει να:


Αξιολογούν τις προβλέψεις καιρού.



Αναζητούν κλιµατικά στοιχεία.



Εισάγουν σε φύλλα Excel τα στοιχεία και να τα διαχειρίζονται µε σκοπό να παράγουν

γραφικές παραστάσεις.


Αναλύουν τις γραφικές παραστάσεις για να διαπιστώνουν διαφορές κλίµατος µεταξύ

δύο πόλεων µε διαφορετική γεωγραφική θέση.


Κατανοούν τη διαφορά µεταξύ κλίµατος και καιρού.



Συνδέουν έννοιες και διαδικασίες όπως κλίµα - περιβάλλον - άνθρωπος.

Α.3 Γεωγραφικές έννοιες
Κλίµα, καιρός, κλίµα και γεωγραφική θέση, παρατήρηση καιρού.
Α.4 Σύνδεση µε το ΠΣ

σελίδα 43

Η έννοια του καιρού είναι µια καθηµερινή έννοια µε την οποία οι µαθητές έρχονται σε
επαφή µέσα από τα δελτία καιρού που µεταδίδονται καθηµερινά χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι υπάρχει επαρκής γνώση για την ερµηνεία των πληροφοριών που
µεταδίδονται ώστε να γίνονται κατανοητά.
Η προσέγγιση της έννοιας του κλίµατος αφορά έναν όρο που επινοήθηκε από τους
επιστήµονες προκειµένου να περιγράψει τις µέσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν
σε µια περιοχή αλλά και τις αποκλίσεις τους για µεγάλο χρονικό διάστηµατουλάχιστον 30 χρόνων.
Αυτή είναι και η προσέγγιση που προτείνεται από το Π.Σ. τόσο της Α΄ όσο και της Β΄
Γυµνασίου. Τελικός στόχος είναι αυτές οι παρατηρήσεις του µαθητή να συνδεθούν µε
τους ποταµούς και στη συνέχεια µε τη βλάστηση καθώς και µε συνήθειες του
ανθρώπου και τπον τρόπο που ο τελευταίος δοµεί τη ζωή του και παρεµβαίνει στο
περιβάλλον.

Α.5 Επίπεδο εφαρµογής
Το συγκεκριµένο σενάριο είναι σχεδιασµένο για τη Β΄ Γυµνασίου αφού αναφέρεται
στην Ελλάδα, όµως αλλάζοντας τις περιοχές εφαρµογής του σεναρίου και µε χρήση
του cd rom ΓΑΙΑ ΙΙ και σελίδων του διαδικτύου, θα µπορούσε να εφαρµοστεί και στην
Α’ Γυµνασίου για τη µελέτη του κλίµατος του κόσµου.

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. επεξεργασία αριθµητικών δεδοµένων, δηµιουργία
γραφηµάτων, 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.).
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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 που αντλείται µέσα από το διαδίκτυο και το λογισµικό Excel. Επίσης
θα χρησιµοποιηθεί η ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ.
http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html
για την απόκτηση των κλιµατολογικών δεδοµένων και πληροφοριών σχετικά µε το κλίµα
της Ελλάδας και δορυφορικών εικόνων από µετεωρολογικούς δορυφόρους .

Γ. Πορεία εργασίας/δραστηριότητας – ∆ιδακτικός χειρισµός

∆ραστηριότητα 1
Πρόγνωση καιρού

Οι µαθητές από την αρχική
σελίδα

της

ΕΜΥ

http://www.hnms.gr/hnms/
greek/index_html
επιλέγουν

«πρόγνωση

καιρού» και στη συνέχεια
από το πλαίσιο «Επιλέξτε
πόλη» επιλέγουν στην αρχή
Ηράκλειο

και

κατόπιν

Ιωάννινα. Μελετούν την πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο και τα Ιωάννινα τη
συγκεκριµένη µέρα και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους στο φύλλο παρατήρησης 1.

σελίδα 45

Στη συνέχεια επιλέγουν

από το «Εικόνες µετεωρολογικού ∆ορυφόρου» το «IR

(υπέρυθρο)». Στη οθόνη εµφανίζεται η πιο πρόσφατη δορυφορική εικόνα καιρού της
ηµέρας. Η εικόνα έχει δηµιουργηθεί από την συλλογή από τον δορυφόρο της υπέρυθρης
ακτινοβολίας που ανακλάται από τα νέφη και την επιφάνεια της γης.
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Παρατηρούν

την νεφοκάλυψη

πάνω από τη Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από το Ηράκλειο και τα Ιωάννινα. Σώζουν την
εικόνα µε τη νεφοκάλυψη, αναφέροντας την ηµεροµηνία.
Επαναλαµβάνουν την ίδια διαδικασία για µία εβδοµάδα. Στο τέλος σχολιάζουν τον καιρό
µέσα από τις προβλέψεις και εισάγουν τις εικόνες µε τη νεφοκάλυψη. Συγκρίνουν τον
καιρό στις δύο περιοχές.

∆ραστηριότητα 2
Σχετικά µε τις κλιµατικές περιοχές της
Ελλάδας
Συλλέγοντας στοιχεία για το Ηράκλειο και
τα Ιωάννινα
Στο συγκεκριµένο σενάριο θα αποκτηθούν και
θα µελετηθούν κλιµατικά στοιχεία της πόλης
του

Ηρακλείου.

Για

να

αποκτήσουν

τα

κλιµατικά στοιχεία οι µαθητές στην ιστοσελίδα
της ΕΜΥ

http://www.hnms.gr/hnms/greek
/index_html
επιλέγουν

«κλιµατολογία»

(από

την πρώτη σελίδα). Στη συνέχεια

σελίδα 47

στην αριστερή πλευρά στο χώρο «Κλίµα Πόλεων» και «Επιλέξτε πόλη» επιλέγουν το
Ηράκλειο της Κρήτης.
Στην οθόνη εµφανίζονται τα µηνιαία κλιµατικά στοιχεία (µέση θερµοκρασία, υγρασία,
βροχή) µε την µορφή πινάκων και γραφηµάτων.

Αποθηκεύουν την ιστοσελίδα µε όνοµα
της επιλογής τους προκειµένου να τη
χρησιµοποιήσουν στην επόµενη δραστηριότητα.
Ακολουθούν την ίδια ακριβώς διαδικασία και για τα Ιωάννινα.

∆ραστηριότητα 3
Εισαγωγή δεδοµένων σε φύλλα εργασίας
Εισάγουν τα δεδοµένα που αποθήκευσαν σε φύλλο Excel. Συγκεκριµένα δηµιουργούν
στο ίδιο αρχείο 3 φύλλα εργασίας για τα τρία βασικά κλιµατολογικά στοιχεία: µέση
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δεύτερη

φάση θα µπορούσαν οι
µαθητές να αυξήσουν τις
πόλεις σε τρεις καθώς
και να λάβουν υπόψη
τους

και

παραµέτρους

άλλες
όπως

ο

άνεµος).
Σε κάθε φύλλο εργασίας
στον κατακόρυφο άξονα
γράφουν τους µήνες και
στον οριζόντιο άξονα τις
πόλεις. Το αρχείο σώζεται σε φάκελο µε όνοµα της επιλογής τους προκειµένου να το
χρησιµοποιήσουν στην επόµενη δραστηριότητα.

∆ραστηριότητα 4
∆ηµιουργία γραφηµάτων µέσα από το Excel.
Ανοίγουν το αρχείο στο οποίο έκαναν την εισαγωγή δεδοµένων. Για τα τρία φύλλα
εργασίας του βιβλίου δηµιουργούν τα αντίστοιχα γραφήµατα. ∆ουλεύουν στο φύλλο 1.
Στο παράδειγµα που ακολουθεί περιγράφονται τα βήµατα που ακολουθούν οι µαθητές
προκειµένου να αποδώσουν σε γράφηµα τη µέση µηνιαία βροχόπτωση. Την ίδια διαδικασία
ακολουθούν και για τις άλλες παραµέτρους.
Απόδοση γραφήµατος της «µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης»
Επιλέγουν τους αριθµούς που θέλουν να αποδώσουν µε γράφηµα και επιλέγουν από τη
σειρά εργαλείων τον «οδηγό γραφηµάτων».
Βήµα

1

παράθυρο

από

4:

Από

το

εφαρµογής

επιλέγουν «γραµµές» και ως
δευτερεύων τύπο γραφήµατος
την

απεικόνιση

που

παρουσιάζεται στην εικόνα.
Βήµα2 από 4: Στη συνέχεια
πατώντας

«επόµενο»

δηµιουργούν το γράφηµα

σελίδα 49

Επιλέγουν την ετικέτα «σειρά»


Στο «σειρά 1» πηγαίνουν στο «όνοµα». Πατούν το εικονίδιο και στη συνέχεια

κάνουν διπλό ΄΄κλικ΄΄ πάνω στη λέξη ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Η λέξη εισάγεται στη «σειρά 1».
Επαναλαµβάνουν την ίδια διαδικασία και για τη «σειρά 2».


Τέλος στο «ετικέτες κατηγοριών

(χ)», πατούν στο εικονίδιο και στη συνέχεια

σέρνουν το ποντίκι από τον Ιανουάριο ως το ∆εκέµβριο. Τα δεδοµένα εισάγονται
αυτόµατα.

Πατούν «επόµενο».
Βήµα 3 από 4: Κάνουν κλικ στο «τίτλοι»
 Επιλέγουν τον τίτλο για το γράφηµα και τους τίτλους για τους άξονες.
 Κάνοντας κλικ στο υπόµνηµα τοποθετούν σε θέση επιλογής τους το υπόµνηµα και
επιλέγουν «επόµενο».
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Βήµα 4 από 4: Στο τελευταίο βήµα δίνεται η δυνατότητα να σωθεί το γράφηµα πάνω στο
φύλλο εργασίας ή ως ξεχωριστό αρχείο µε όνοµα της επιλογής τους. Επιλέγουν να το
σώσουν πάνω στο φύλλο και επιλέγουν «τέλος». Εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Το αρχείο µε τα γραφήµατα σώζεται σε φάκελο µε όνοµα της επιλογής τους προκειµένου
να το χρησιµοποιήσουν στην επόµενη δραστηριότητα.

∆ραστηριότητα 5

σελίδα 51

Οι µαθητές µελετούν τα τρία (ή περισσότερα –αν έχουν επιλέξει να εργαστούν µε
περισσότερες παραµέτρους) συγκριτικά γραφήµατα που δηµιούργησαν: της µέσης
θερµοκρασίας, της υγρασίας και βροχόπτωσης.
Κάνουν το «κλιµατολογικό προφίλ» της κάθε πόλης µε τη βοήθεια του φύλλου
καταγραφής 5 που τους δίδεται. Αξιολογούν τις διαφορές µεταξύ των δυο πόλεων για
τα συγκεκριµένες κλιµατολογικές παραµέτρους και παρατηρούν τις διαφοροποιήσεις
για κάθε µήνα ξεχωριστά. Συγκρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαπιστώνουν
ότι ακόµα και όταν το κλίµα µιας χώρας όπως η Ελλάδα χαρακτηρίζεται σε γενικές
γραµµές µεσογειακό υπάρχουν κατά τόπους διαφορές που εξαρτώνται από ειδικές
συνθήκες (π.χ. υψόµετρο, απόσταση από θάλασσα, προσανατολισµός, ανάγλυφο
κτλ.)
Αφού διατυπώσουν τις υποθέσεις τους, µπορούν -µέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ
επιλέγοντας «κλιµατολογία» να διαβάσουν γενικά για το κλίµα της Ελλάδας και να
επαληθεύσουν στο βαθµό που είναι εφικτό την εργασία τους.

Φύλλο παρατήρησης 1
Προβλέποντας τον καιρό
1. Από την αρχική σελίδα της ΕΜΥ http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html
επιλέξτε «πρόγνωση καιρού» και στη συνέχεια από το πλαίσιο «Επιλέξτε πόλη»
επιλέξτε στην αρχή Ηράκλειο και κατόπιν Ιωάννινα. Μελετήστε την πρόγνωση του
καιρού για το Ηράκλειο και τα Ιωάννινα τη συγκεκριµένη µέρα.
Αποτύπωσε, τώρα, µε τη βοήθεια των πινάκων που ακολουθούν την πρόβλεψη του
καιρού στο Ηράκλειο και στα Ιωάννινα. Συµπλήρωσε τους πίνακες που ακολουθούν.
Μπορείς να προσθέσεις «κελιά», ή όποιο άλλο στοιχείο κρίνεις απαραίτητο.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Γενικός
χαρακτηρισµός

Χρόνος

Παράµετροι

(ηµεροµηνίες

ΚΑΙΡΟΣ

εβδοµάδας )

ΜΕΣΗ

ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Τόπος

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γενικός χαρακτηρισµός

Χρόνος
ηµεροµηνία

ώρα

Παράµετροι
ΚΑΙΡΟΣ

ΜΕΣΗ

ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
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Στη συνέχεια επιλέξτε

από το «Εικόνες µετεωρολογικού ∆ορυφόρου» το «IR

(υπέρυθρο)». Στη οθόνη εµφανίζεται η πιο πρόσφατη δορυφορική εικόνα καιρού της
ηµέρας. Η εικόνα έχει δηµιουργηθεί από την συλλογή από τον δορυφόρο της
υπέρυθρης ακτινοβολίας που ανακλάται από τα νέφη και την επιφάνεια της γης.
Παρατηρήστε τη νεφοκάλυψη πάνω από τη Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από το
Ηράκλειο και τα Ιωάννινα. Σώστε την εικόνα µε τη νεφοκάλυψη, αναφέροντας την
ηµεροµηνία και την ώρα.
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για µία εβδοµάδα. Στο τέλος σχολιάστε τον καιρό
µέσα από τις προβλέψεις και εισάγετε στο έγγραφο τις εικόνες µε τη νεφοκάλυψη.
Συγκρίνετε τον καιρό στις δύο περιοχές.
…Εδώ µπορείτε να εισάγετε εικόνες (εισαγωγή>εικόνα> από αρχείο)

Μελετήστε την πρόβλεψη καιρού για την κάθε ηµέρα που γίνεται η άσκηση για το
Ηράκλειο και τα Ιωάννινα και στη συνέχεια παρατηρήστε την εικόνα του
µετεωρολογικού δορυφόρου της ίδιας ηµέρα αλλά και ώρας, εάν είναι δυνατόν, και
ειδικότερα την νεφοκάλυψη πάνω από τις δύο πόλεις. Υπάρχει ταύτιση µεταξύ της
πρόγνωσης για τις δύο πόλεις και των παρατηρήσεων από την εικόνα σε σχέση πάντα µε
την νεφοκάλυψη;
Φύλλο Παρατήρησης 2
Συλλέγοντας στοιχεία για το Ηράκλειο και τα Ιωάννινα
1. Για να αποκτήσετε τα κλιµατικά στοιχεία των δύο πόλεων, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ
http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html

επιλέξτε «κλιµατολογία» (από την

πρώτη σελίδα).


Στην αριστερή πλευρά στο χώρο «Κλίµα Πόλεων» και «Επιλέξτε πόλη» επιλέξτε το

Ηράκλειο της Κρήτης.


Στην οθόνη εµφανίζονται τα µηνιαία κλιµατικά στοιχεία (µέση θερµοκρασία,

υγρασία, βροχή) µε την µορφή πινάκων και γραφηµάτων.


Αποθηκεύστε την ιστοσελίδα σε φάκελο µε όνοµα της επιλογής σας προκειµένου

να τη χρησιµοποιήσετε στην επόµενη δραστηριότητα.

Ακολουθήστε την ίδια ακριβώς διαδικασία και για τα Ιωάννινα.
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Φύλλο Παρατήρησης 3
Εισαγωγή δεδοµένων σε φύλλα εργασίας
Εισάγετε τα δεδοµένα που αποθηκεύσατε σε βιβλίο Excel. Συγκεκριµένα δηµιουργήστε στο
ίδιο αρχείο 3 φύλλα εργασίας για τα τρία βασικά κλιµατολογικά στοιχεία: µέση
βροχόπτωση, µέση θερµοκρασία και υγρασία.
Σε κάθε φύλλο εργασίας:


Γράψτε το θέµα στο πρώτο κελί



Στον κατακόρυφο άξονα γράφετε τους µήνες



Στον οριζόντιο άξονα γράφετε τις πόλεις

Σώστε το αρχείο σε φάκελο µε όνοµα της επιλογής σας προκειµένου να το χρησιµοποιήσετε
στην επόµενη δραστηριότητα.
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Φύλλο Παρατήρησης 4
∆ηµιουργία γραφηµάτων µέσα από το Excel.
Ανοίξτε το αρχείο στο οποίο κάνατε την εισαγωγή δεδοµένων. Για τα τρία φύλλα
εργασίας του βιβλίου θα δηµιουργήσετε τα αντίστοιχα γραφήµατα. ∆ουλεύετε στο
φύλλο στο οποίο έχετε περάσει τα δεδοµένα για

τη µέση µηνιαία βροχόπτωση.

Ακολουθήστε τα βήµατα:
Απόδοση γραφήµατος της «µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης»
Επιλέξτε τους αριθµούς που θέλετε να αποδώσετε µε γράφηµα και επιλέξτε από τη
σειρά εργαλείων τον «οδηγό γραφηµάτων».
Βήµα 1 από 4: Από το παράθυρο εφαρµογής επιλέξτε «γραµµές» και ως δευτερεύων
τύπο γραφήµατος την απεικόνιση που παρουσιάζεται στην εικόνα.

Βήµα 2 από 4: Στη συνέχεια πατώντας «επόµενο» δηµιουργήστε το γράφηµα
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Επιλέξτε την ετικέτα «σειρά»


Στο «σειρά 1» στο «όνοµα», πατήστε το εικονίδιο και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ

πάνω στη λέξη ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Η λέξη εισάγεται στη σειρά 1. Επαναλαµβάνετε την ίδια
διαδικασία και για τη σειρά 2.


Τέλος στο «ετικέτες κατηγοριών (χ)», πατήστε στο εικονίδιο και στη συνέχεια σύρετε

το ποντίκι από τον Ιανουάριο ως το ∆εκέµβριο. Τα δεδοµένα εισάγονται αυτόµατα.

Πατήστε «επόµενο».
βήµα 3 από 4: Κάνετε ΄΄κλικ΄΄ στο «τίτλοι»


Γράψτε τον τίτλο του γραφήµατος και τους τίτλους των αξόνων.
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Κάνοντας

στο

κλικ

«υπόµνηµα»

τοποθετήστε σε θέση
επιλογής

σας

υπόµνηµα

το
και

επιλέξτε «επόµενο».

Βήµα 4 από 4: Στο
τελευταίο

βήµα

δίνεται η δυνατότητα
να σωθεί το γράφηµα
πάνω

στο

εργασίας

φύλλο
ή

ως

ξεχωριστό αρχείο µε
όνοµα της επιλογής
σας. Επιλέξτε να το
σώσετε
φύλλο

πάνω
και

στο

επιλέξτε

«τέλος». Εµφανίζεται
η ακόλουθη οθόνη.

Επαναλάβετε την ίδια
εργασία και για τα δύο άλλα φύλλα
Αποθηκεύστε την εργασία σας σε φάκελο µε όνοµα της επιλογής σας προκειµένου να
το χρησιµοποιήσετε στην επόµενη δραστηριότητα.
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Φύλλο Παρατήρησης 5
∆ηµιουργήστε το «κλιµατολογικό προφίλ» της κάθε πόλης µε τη βοήθεια του φύλλου
καταγραφής που ακολουθεί:

ΠΟΛΗ: Ηράκλειο
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΥΨΟΜΕΤΡΟ:
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ:
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (µήνας – τιµή):
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (µήνας – τιµή):
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (µήνας – τιµή):
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (µήνας – τιµή):
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (µήνας – τιµή):
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (µήνας – τιµή

ΠΟΛΗ: Ιωάννινα
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΥΨΟΜΕΤΡΟ:
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ:
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (µήνας – τιµή):
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (µήνας – τιµή):
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (µήνας – τιµή):
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (µήνας – τιµή):
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (µήνας – τιµή):
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (µήνας – τιµή):

Συγκρίνοντας γραφήµατα:
1. Εισάγετε το γράφηµα των «µέσων θερµοκρασιών» :

Παρατηρώντας το γράφηµα των µέσων θερµοκρασιών στη διάρκεια ενός έτους για τις δύο
πόλεις απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα:

σελίδα 59

α) Ποια είναι η χαµηλότερη και υψηλότερη µέση θερµοκρασία για κάθε πόλη και σε
ποιο µήνα συµβαίνει;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
β)

Ποια από τις δύο πόλεις είναι θερµότερη;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ)

Είναι σταθερή η διαφορά τους στη διάρκεια του έτους;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
2. Εισάγετε το γράφηµα των «µέσων µηνιαίων βροχοπτώσεων»:

Παρατηρώντας το γράφηµα των µέσων µηνιαίων βροχοπτώσεων στη διάρκεια ενός
έτους για τις δύο πόλεις απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα:

α) Σε ποιους µήνες οι δύο πόλεις παρουσιάζουν την χαµηλότερη και υψηλότερη µέση
βροχόπτωση;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
β) Ποια πόλη έχει τις περισσότερες βροχοπτώσεις και γιατί σε σχέση µε τη θέση της;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
3. Εισάγετε το γράφηµα το σχετικό µε την υγρασία:
Παρατηρώντας το γράφηµα το σχετικό µε την υγρασία στη διάρκεια ενός έτους για
τις δύο πόλεις απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα:

α) Ποια από τις δύο πόλεις είναι η πιο υγρή;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

β) Η διαφορά υγρασίας τον χειµώνα και το καλοκαίρι µεταξύ των δύο πόλεων είναι
σταθερή;
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Αποθηκεύστε την εργασία σας.

Ποτάµια και υδρογραφικά δίκτυα
Α. Γενικά
Α.1 Περιγραφή
Το σενάριο αυτό µε χρήση λογισµικού έχει ως στόχο τη µελέτη των ποταµών και των
ποταµίων συστηµάτων, τις ποτάµιες διεργασίες, τη σηµασία των ποταµών στην εξέλιξη των
σύγχρονων και παλαιότερων κοινωνιών και τέλος τη κατανοµή τους στην επιφάνεια της
γης. Παράλληλα οι µαθητές θα µπορέσουν να ασχοληθούν µε τα πληµµυρικά φαινόµενα
και τις συνέπειές τους καθώς και µε φυσικές καταστροφές που σχετίζονται µε τα ποτάµια.
Η προσέγγιση που θα επιχειρηθεί στο συγκεκριµένο σενάριο αφορά στην κατανοµή των
ποταµών στην επιφάνεια της γης και στην ταξινόµηση και σύγκριση των βασικών τους
χαρακτηριστικών, µήκος, παροχή, επιφάνεια υδρογραφικής λεκάνης, έκταση του δέλτα
κ.α. Παράλληλα την εξέλιξη και κατανοµή των πληθυσµιακών χαρακτηριστικών των
παραποτάµιων και ποτάµιων περιοχών σε συνδυασµό µε ιστορικά, οικονοµικά στοιχεία και
γεωµορφολογικούς παράγοντες.
Αυτό σηµαίνει ότι το λογισµικό που χρησιµοποιείται καλύπτει µόνο ένα µέρος της
προσέγγισης. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει αναζήτηση στοιχείων που σχετίζονται µε τον
τρόπο που αναπτύσσονται οι οικισµοί των ανθρώπων γύρω από τους ποταµούς και πώς οι
τελευταίοι αλλοιώνουν, τροποποιούν και επιβαρύνουν το περιβάλλον, για τα ποτάµια ως
πεδίο διαµάχης µεταξύ των κρατών και ως αιτία πολέµου κτλ.

Α.2 Σκοπός της δραστηριότητας
Με τη χρήση νέων τεχνολογιών πέρα από τους στόχους που αναφέρθηκαν στο γενικό
µέρος, οι µαθητές αναµένεται να:
 Να διερευνήσουν µέσα από το λογισµικό τη γεωγραφική κατανοµή των µεγάλων
ποταµών του κόσµου.


Nα κατανοήσουν τις ποτάµιες διεργασίες, τα ποτάµια συστήµατα, τα εκβολικά

συστήµατα και τις δελταϊκές περιοχές.


Να

αναγνωρίζουν και να

συνδέουν τα ποτάµια συστήµατα µε την εξέλιξη των

ανθρώπινων κοινωνιών.


Να αντιληφθούν τη περιβαλλοντική σηµασία των ποταµίων συστηµάτων.
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 Να επεξεργαστούν στοιχεία που αφορούν τα δέλτα των ποταµών και την παροχή
τους.
 Να γνωρίσουν το ανάγλυφο και τη ζωή των κατοίκων από το πλούσιο φωτογραφικό
υλικό.
 Να γνωρίσουν τη «δύναµη» των ποταµών και τις φυσικές καταστροφές που
µπορούν να προκαλέσουν τα πληµµυρικά φαινόµενα.
 Παρουσιάζουν την εργασία τους / συµπεράσµατά τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες
που τους παρέχουν οι νέες τεχνολογίες
 Αναπτύξουν οµαδικό και διερευνητικό πνεύµα εργασίας.
 Να εργασθούν οµαδικά για τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών από το Internet.

Α.3 Γεωγραφικές έννοιες
Ποταµός, γεωγραφική κατανοµή ποταµών, υδρογραφική λεκάνη, υδροκρίτης, δέλτα,
κύκλος του νερού, κατανοµή των βροχοπτώσεων, πληµµύρες.

Α.4 Σύνδεση µε το ΠΣ
Τα µεγάλα ποτάµια του κόσµου και η κατανοµή τους στο χώρο απαντάται στην Α΄
Γυµνασίου, οπότε το σενάριο συνδέεται άµεσα µε την τάξη αυτή. Οι µαθητές θα
πρέπει να µην περιοριστούν µόνο στην κατανοµή – όπως γίνεται µέσα από το
λογισµικό, αλλά να επιχειρήσουν και ερµηνείες στο βαθµό που τους επιτρέπει η ηλικία
τους και τα στοιχεία που τους παρέχονται.
Εξάλλου ο χώρος µπορεί να ερµηνευτεί µε πολλούς τρόπους ανάλογα µε τα κριτήρια
και τα δεδοµένα που κάθε φορά ο ερευνητής έχει στη διάθεσή του. Σίγουρα, όµως, οι

ερµηνείες αυτές δεν µπορεί να είναι µονοσήµαντες.
Εντούτοις, η προσέγγιση που ακολουθείται και µέσα από τη χρήση και πάλι του ίδιου
λογισµικού µπορεί να εφαρµοστεί για όλα τα ποτάµια του κόσµου τονίζοντας κάθε
φορά τις ιδιαιτερότητας και τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός ποταµού σε µια
συγκεκριµένη περιοχή και συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά αυτά µε ένα άλλο ποταµό
σε διαφορετική περιοχή.
Κάτω από αυτό το πρίσµα, το σενάριο µπορεί να εφαρµοστεί και στην Β΄ Γυµνασίου
τροποποιηµένο για τους µεγάλους ποταµούς της Ευρώπης..

Α.5 Επίπεδο εφαρµογής
Το συγκεκριµένο σενάριο είναι σχεδιασµένο για την Α΄ Γυµνασίου

Β. Υποδοµή

62

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04

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. επεξεργασία αριθµητικών δεδοµένων, 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 που αντλείται µέσα από το διαδίκτυο και λογισµικά και πιο
συγκεκριµένα:
Λογισµικό: ΓΑΙΑ ΙΙ
∆ιαδικτυακοί τόποι
http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/terrestrial/at/at0122.html
http://www.aegypten-fotos.de/aswan_e.htm
http://www.zambiatourism.com/travel/places/victoria.htm
Παρανά –Ρίο ντε λα Πλάτα
http://www.socialstudiesforkids.com/articles/geography/paranariver.htm
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=8281
http://ag.arizona.edu/OALS/ALN/aln44/milich7.html
http://www.coled.org/echo2002/Watershed%20Issues%20Webguide/linkslessplan/watersheds.htm
Μισσισίπης
http://biology.usgs.gov/s+t/SNT/noframe/ms137.htm
http://www.fmr.org/
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Αµαζόνιος
http://www.mbarron.net/Amazon/bigmap.htm
http://www.mbarron.net/Amazon/
http://cgee.hamline.edu/rivers/Resources/river_profiles/Amazon.html
http://web.bryant.edu/~langlois/ecology/gangesmap.htm
http://www.mapsofindia.com/maps/india/india-river-map.htm

Γ. Πορεία εργασίας/δραστηριότητας – ∆ιδακτικός χειρισµός
∆ραστηριότητα 1
Tα ποτάµια της Αφρικής
Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνουν κλικ στο «Ταξίδια στο
Κόσµο» και:

Στο αριστερό µέρος του
πιλοτηρίου

τον

Επιλέγουν το χάρτη µε
οποίο

ασχοληθούν

θέλουν
κάθε

(γεωφυσικό
πολιτικό

να

φορά
χάρτη,

χάρτη

ή

σκαρίφηµα της Αφρικής)

του

Ρυθµίζουν το µέγεθος
χάρτη

µετακινώντας

το βελάκι που βρίσκεται
κάτω από τον «τίτλο» δεξιά ή αριστερά.


Ενεργοποιούν το τρίγωνο που αντιστοιχεί σε «εµφάνιση πληροφορίας πάνω στο

ανάγλυφο

του

χάρτη».

Πάνω

στο

χάρτη

παρουσιάζονται

τα

σύµβολα

που

χρησιµοποιούνται στο υπόµνηµα του χάρτη, το οποίο και µπορούν να δουν µέσα από
τη «βοήθεια» (i) στο δεξί µέρος του πιλοτηρίου. Στη συγκεκριµένη εργασία µας
ενδιαφέρουν τα ποτάµια τα οποία και σηµειώνονται σαν κυµατιστή µπλε γραµµή.
Πατώντας στο χάρτη της Αφρικής πάνω σε αυτό το σύµβολο, βλέπουν στο δεξί µέρος
του χάρτη τις πληροφορίες για το συγκεκριµένο ποτάµι (όνοµα, γεωγραφικό µήκος
και πλάτος -φ,λ- του συγκεκριµένου σηµείου, µήκος). Όπως γίνεται εύκολα
αντιληπτό µέσα από το λογισµικό δίνονται στοιχεία µόνο για το µήκος και όχι για την
παροχή του ποταµού. Αν ο εκπαιδευτικός θέλει να µελετήσει την παροχή θα πρέπει να
αναζητήσει πληροφορίες σε άλλο υλικό.
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Ενεργοποιούν τον κύκλο που αντιστοιχεί σε «εµφάνιση πρωτευουσών» ώστε να

µπορούν να παρατηρήσουν ποιες από τις πρωτεύουσες είναι χρισµένες στις όχθες του
ποταµού. Αν οι µαθητές θέλουν να αναζητήσουν στοιχεία και για τους υπόλοιπους
οικισµούς που είναι χτισµένοι κατά µήκος του ποταµού, θα πρέπει να στραφούν στο χάρτη
της τάξης ή σε χάρτη που παρέχεται από το διαδίκτυο.



Επιλέγουν εκτύπωση ή αντιγραφή κτλ. από τα εικονίδια που βρίσκονται δίπλα στον

«τίτλο» και µεταφέρουν αυτόµατα τις πληροφορίες του ενεργοποιηµένου πλαισίου στο
έγγραφό τους.
Στο δεξί τµήµα του πιλοτηρίου:
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Επιλέγουν την ενεργοποίηση του κουµπιού «συγχρονισµός χάρτη και βάσης
δεδοµένων», ώστε να υπάρχει η σύνδεση της οντότητας που µελετούν µε τον
πίνακα δεδοµένων.



Επιλέγουν τον «επεξεργαστή εγγραφών» µε κλικ στον πίνακα που υπάρχει δίπλα
στην υδρόγειο



Επιλέγουν µε κλικ πάνω στη υδρόγειο πώς θέλουν να εµφανίζεται η πληροφορία
(σε χάρτη ή στη σφαίρα)

Στον πίνακα εγγραφών που βρίσκεται στο δεξί µέρος πάνω από το πιλοτήριο
επιλέγουν «Ανάγλυφο» ώστε να παρουσιάζονται µπροστά τους τα δεδοµένα που
αφορούν το φυσικό περιβάλλον

ή χώρες όταν αναζητούν πληροφορίες που αφορούν το ανθρωπογενές περιβάλλον.
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Επεξεργασία των δεδοµένων:
Ανοίγουν το φύλλο παρατήρησης 1. Συλλέγουν τα στοιχεία που τους ζητούνται από
το φύλλο εργασίας.
Ανοίγουν

λογιστικό

χαρακτηριστικά

φύλλο

των

εργασίας

µεγαλύτερων

και

δηµιουργούν

ποταµών

της

ένα

γράφηµα

Αφρικής

µε

τα

(γεωγραφικές

συντεταγµένες (φ,λ) των πηγών και των εκβολών, µήκος σε ευθεία γραµµή,
πραγµατικό

µήκος

του

ποταµού)

και

ανακοινώνουν

τα

αποτελέσµατα

της

καταγραφής.
Εισάγουν το γράφηµα στο αρχείο word στο οποίο δουλεύουν, σώζουν την εργασία
τους µε όνοµα της επιλογής τους στο φάκελο work και την εκτυπώνουν.
Αποθηκεύουν το γράφηµά τους αλλά και όλες τις εργασίες µε όνοµα της επιλογής
τους.

∆ραστηριότητα 2
Τα ποτάµια της Αµερικής.
Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνουν κλικ στο «Ταξίδια στο
Κόσµο» και επιλέγουν τον γεωφυσικό χάρτη της Αµερικής. Προϋπόθεση για την
εκτέλεση της δραστηριότητας είναι η γνώση των εργαλείων του λογισµικού (βλ.
δραστηριότητα 1)
Ανοίγουν το φύλλο παρατήρησης 2. Συλλέγουν τα στοιχεία που τους ζητούνται από
το φύλλο εργασίας.
Ανοίγουν

λογιστικό

φύλλο

εργασίας

και

δηµιουργούν

ένα

γράφηµα

µε

τα

χαρακτηριστικά των µεγαλύτερων ποταµών της Αµερικής (φ,λ των πηγών και των
εκβολών,

µήκος

σε

ευθεία

γραµµή,

πραγµατικό

µήκος

του

ποταµού)

και

ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα της καταγραφής. Είναι απαραίτητο να εργαστούν στη
ίδια κλίµακα µήκους στο excel µε αυτή που χρησιµοποίησαν στα ποτάµια της Αφρικής,
αν θέλουν να κάνουν συγκρίσεις.
Εισάγουν το γράφηµα στο αρχείο word στο οποίο δουλεύουν, σώζουν την εργασία
τους µε όνοµα της επιλογής τους στο φάκελο work και την εκτυπώνουν.
Αποθηκεύουν το γράφηµά τους αλλά και όλες τις εργασίες και τις εκτυπώνουν.
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∆ραστηριότητα 3
Τα ποτάµια της Ασίας
Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνουν κλικ στο «Ταξίδια στο
Κόσµο» και επιλέγουν τον γεωφυσικό χάρτη της Ασίας. Προϋπόθεση για την εκτέλεση της
δραστηριότητας είναι η γνώση των εργαλείων του λογισµικού (βλ. δραστηριότητα 1)
Ανοίγουν το φύλλο παρατήρησης 3. Συλλέγουν τα στοιχεία που τους ζητούνται από το
φύλλο εργασίας.
Ανοίγουν λογιστικό φύλλο εργασίας και δηµιουργούν ένα γράφηµα µε τα χαρακτηριστικά
των µεγαλύτερων ποταµών της Ασίας (φ,λ των πηγών και των εκβολών, µήκος σε ευθεία
γραµµή, πραγµατικό µήκος των ποταµών) και ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα της
καταγραφής. Είναι απαραίτητο να εργαστούν στη ίδια κλίµακα µήκους στο excel µε αυτή
που χρησιµοποίησαν στα ποτάµια της Αφρικής και της Αµερικής, αν θέλουν να κάνουν
συγκρίσεις.
Εισάγουν το γράφηµα στο αρχείο word στο οποίο δουλεύουν, σώζουν την εργασία τους µε
όνοµα της επιλογής τους στο φάκελο work και την εκτυπώνουν.
Αποθηκεύουν το γράφηµά τους αλλά και όλες τις εργασίες µε όνοµα της επιλογής τους και
τις εκτυπώνουν.

∆ραστηριότητα 4
Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνουν κλικ στο «Ταξίδια στο
Κόσµο» και επιλέγουν να ταξιδέψουν µε ένα ελικόπτερο κατά µήκος ενός

ποταµού της

επιλογής τους. Σε πίνακα που δηµιουργούν σε αρχείο word, γράφουν τις πόλεις που
συναντούν κατά µήκος του ποταµού και τις χώρες στις οποίες ανήκουν οι πόλεις αυτές.
Βρίσκουν την απόσταση των πόλεων από την θάλασσα (σε ευθεία γραµµή), αναζητούν τα
ιστορικά στοιχεία των πόλεων σε υλικό της επιλογής τους

και προσπαθούν να

ερµηνεύσουν γιατί οι πόλεις αυτές κτίστηκαν κατά µήκος του ποταµού.
Προσπαθούν ακόµη, στην περίπτωση που ο ποταµός ανήκει σε διαφορετικές χώρες, να
αντλήσουν στοιχεία για τον τρόπο διαχείρισης των νερών του. Υπάρχει σύµπνοια µεταξύ
των κρατών ή δηµιουργούνται διαµάχες και προστριβές µεταξύ των χωρών;
Αποθηκεύουν όλα τα στοιχεία της εργασίας µε όνοµα της επιλογής τους. Εκτυπώνουν και
παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην τάξη.
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Φύλλο Παρατήρησης 1
Tα ποτάµια της Αφρικής
Βρισκόµαστε στον µικρόκοσµο του Ιάσονα

«Tαξίδια στον Κόσµο». Επιλέγετε το

«γεωφυσικό χάρτη της Αφρικής». Αριστερά έχετε τον χάρτη της Αφρικής και δεξιά
βλέπετε τον πλανήτη Γη και τη βάση δεδοµένων. Κάτω βρίσκεται το παράθυρο του
πιλοτηρίου, όπου µπορείτε να επιλέξετε είδος και µέγεθος του χάρτη που θέλετε.

Από το αριστερό τµήµα των επιλογών επιλέξτε το χάρτη και το µέγεθός του και
εµφανίστε η αποκρύψτε τις πληροφορίες για το ανάγλυφό του χάρτη που επιλέξατε.
Στο δεξί τµήµα των επιλογών µπορείτε να

εµφανίσετε ή να αποκρύψετε τη βάση

δεδοµένων για τον ποταµό που έχετε επιλέξει.
Κάνετε κλικ στο Εµφάνιση/ Απόκρυψη πληροφοριών για το ανάγλυφο.
Κάνετε κλικ στο Εµφάνιση/ Απόκρυψη βάσης δεδοµένων και επιλέξτε την καρτέλα
Ανάγλυφο.
Εντοπίστε στον χάρτη τους ποταµούς Νείλο, Νίγηρα και Κόνγκο.
1. Σηµειώστε το µήκος του καθενός από αυτούς.
ΠΟΤΑΜΟΣ

ΜΗΚΟΣ
πραγµατικό

σε ευθεία γραµµή
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2. Σηµειώστε για τον καθένα από αυτούς πού βρίσκονται οι εκβολές του.
ΠΟΤΑΜΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΚΒΟΛΩΝ
φ,λ (κατά προσέγγιση)

Ωκεανός ή θάλασσα

3. Κάνετε γράφηµα στο excel στο οποίο θα παρουσιάζετε το µήκος των ποταµών της
Αφρικής και αποθηκεύστε το µε όνοµα της επιλογής σας.
4. Αντιστοιχίστε τις έννοιες της πρώτης στήλης µε όλες τις έννοιες της δεύτερης.
1.Νείλος

α. Σαχέλ

2.Νίγηρας

β. λίµνη Βικτόρια

3.Κόνγκο

γ. παρθένα δάση
δ. Μπενουέ

5. Από πού πηγάζει ο Νείλος;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
6. Ποιοι είναι οι δύο µεγάλοι παραπόταµοί του;
…………………………………………………………………………………………
ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.

Χαρακτηριστικά του δέλτα του Νίγηρα.

2.

Χαρακτηριστικά του δέλτα του Νείλου, η διαδροµή και η σηµασία του στην οικονοµική

και πολιτισµική εξέλιξη των περιοχών που διαρρέει.
3.

Το φράγµα του Ασουάν και η σηµασία του στον έλεγχο των πληµµυρών.

∆ιαδικτυακοί τόποι
http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/terrestrial/at/at0122.html
http://www.aegypten-fotos.de/aswan_e.htm
http://www.zambiatourism.com/travel/places/victoria.htm

Αποθηκεύστε το φύλλο παρατήρησης 1 και τις εργασίες σας µε όνοµα της επιλογής σας.

Εκτυπώστε τις εργασίες σας.
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Φύλλο Παρατήρησης 2
Tα ποτάµια της Αµερικής
Βρισκόµαστε στον µικρόκοσµο του Ιάσονα «Tαξίδια στον Κόσµο». Επιλέγετε το
«γεωφυσικό χάρτη της Αµερικής». Αριστερά έχετε τον χάρτη της Αµερικής και δεξιά
βλέπετε τον πλανήτη Γη και τη βάση δεδοµένων. Κάτω βρίσκεται το παράθυρο του
πιλοτηρίου, όπου µπορείτε να επιλέξετε είδος και µέγεθος του χάρτη που θέλετε.
Από το αριστερό τµήµα των επιλογών επιλέγετε το χάρτη και το µέγεθός του και
εµφανίζουµε η αποκρύπτουµε τις πληροφορίες για το ανάγλυφό του χάρτη που
επιλέξαµε. Στο δεξί τµήµα των επιλογών µπορείτε να εµφανίσετε ή να αποκρύψετε
τη βάση δεδοµένων για τον ποταµό που έχετε επιλέξει.
Επιλέξτε το γεωφυσικό χάρτη της Αµερικής.
Κάνετε κλικ στο Εµφάνιση/ Απόκρυψη πληροφοριών για το ανάγλυφο.
Κάνετε κλικ στο Εµφάνιση/ Απόκρυψη βάσης δεδοµένων και επιλέξτε την καρτέλα
«Ανάγλυφο».
Εντοπίστε στον χάρτη τους ποταµούς Αµαζόνιο, Μισισιπή, Ρίο ντε λα Πλάτα.
1. Σηµειώστε το µήκος του καθενός από αυτούς.
ΠΟΤΑΜΟΣ

ΜΗΚΟΣ
πραγµατικό

σε ευθεία γραµµή

2. Σηµειώστε για τον καθένα από αυτούς που βρίσκονται οι εκβολές του.
ΠΟΤΑΜΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΚΒΟΛΩΝ
φ,λ (κατά προσέγγιση)

Ωκεανός ή θάλασσα

3. Γράψτε στον καθένα από αυτούς αν βρίσκεται στην Βόρεια ή στην Νότια Αµερική
Αµαζόνιος: ………………………………………………………………
Μισισιπή:……………………………………………………………….
Ρίο ντε λα Πλάτα:………………………………………………………….
4. Να τοποθετήσετε σε διάγραµµα excel τα παρακάτω χαρακτηριστικά και των τριών
ποταµών: συνολικό µήκος, µήκος σε ευθεία γραµµή. Εισάγετε τα διαγράµµατά σας σε
αρχείο word και σχολιάστε τα.
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5. Αναζητήστε από το διαδίκτυο στοιχεία για την έκταση λεκάνης απορροής και παροχή στις
εκβολές τους και δηµιουργήστε διαγράµµατα.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Χαρακτηριστικά του δέλτα του Μισσισίπη.
2. Χαρακτηριστικά του δέλτα του Παρανά.

3. Ο Αµαζόνιος, το δέλτα του και η αναγκαιότητα προστασίας της λεκάνης απορροής του.
∆ιαδικτυακοί τόποι
Παρανά –Ρίο ντε λα Πλάτα
http://www.socialstudiesforkids.com/articles/geography/paranariver.htm
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=8281
http://ag.arizona.edu/OALS/ALN/aln44/milich7.html
http://www.coled.org/echo2002/Watershed%20Issues%20Webguide/linkslessplan/watersheds.htm
Μισσισίπης
http://biology.usgs.gov/s+t/SNT/noframe/ms137.htm
http://www.fmr.org/
Αµαζόνιος
http://www.mbarron.net/Amazon/bigmap.htm
http://www.mbarron.net/Amazon/
http://cgee.hamline.edu/rivers/Resources/river_profiles/Amazon.html
Αποθηκεύστε το φύλλο παρατήρησης 2 και τις εργασίες σας µε όνοµα της επιλογής σας.
Εκτυπώστε τις εργασίες σας.
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Φύλλο Παρατήρησης 3
Tα ποτάµια της Ασίας
Βρισκόµαστε στον µικρόκοσµο του Ιάσονα «Tαξίδια στον Κόσµο». Επιλέγετε το
«γεωφυσικό χάρτη της Ασίας». Αριστερά έχετε τον χάρτη της Ασίας και δεξιά βλέπετε
τον πλανήτη Γη και τη βάση δεδοµένων. Κάτω βρίσκεται το παράθυρο του
πιλοτηρίου, όπου µπορείτε να επιλέξετε είδος και µέγεθος του χάρτη που θέλετε.
Από το αριστερό τµήµα των επιλογών επιλέγετε το χάρτη και το µέγεθός του και
εµφανίζουµε η αποκρύπτουµε τις πληροφορίες για το ανάγλυφό του χάρτη που
επιλέξαµε. Στο δεξί τµήµα των επιλογών µπορείτε να εµφανίσετε ή να αποκρύψετε
τη βάση δεδοµένων για τον ποταµό που έχετε επιλέξει.
Επιλέξτε το γεωφυσικό χάρτη της Ασίας.
Κάνετε κλικ στο Εµφάνιση/ Απόκρυψη πληροφοριών για το ανάγλυφο.
Κάνετε κλικ στο Εµφάνιση/ Απόκρυψη βάσης δεδοµένων και επιλέξτε την καρτέλα
Ανάγλυφο.
Εντοπίστε στον χάρτη τους ποταµούς Γιανγκ Τσε, Ινδό, Γάγγη, Βραχµαπούτρα, Λένα,
Βόλγα.
1. Σηµειώστε το µήκος του καθενός από αυτούς.
ΠΟΤΑΜΟΣ

ΜΗΚΟΣ
πραγµατικό

σε ευθεία γραµµή

2. Σηµειώστε για τον καθένα από αυτούς που βρίσκονται οι εκβολές του.
ΠΟΤΑΜΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΚΒΟΛΩΝ
φ,λ (κατά προσέγγιση)

Ωκεανός ή θάλασσα
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3. Γράψτε στον καθένα από αυτούς ποιες χώρες της Ασίας διαρρέει:
Γιανγκ Τσε………………………………………………………………………………
Ινδός:……………………………………………………………………………………
Γάγγης:………………………………………………………………………………..
Βραχµπούτρα:………………………………………………………………………….
Λένας:………………………………………………………………………………….
Βόλγας:………………………………………………………………………………..
4. Να τοποθετήσετε σε διάγραµµα excel τα παρακάτω χαρακτηριστικά και των τριών
ποταµών: συνολικό µήκος,

µήκος σε ευθεία γραµµή. Εισάγετε τα διαγράµµατά σας σε

αρχείο word και σχολιάστε τα.
5. Αναζητήστε από το διαδίκτυο στοιχεία για την έκταση λεκάνης απορροής και παροχή στις
εκβολές τους και δηµιουργήστε διαγράµµατα.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Χαρακτηριστικά του δέλτα του Γιανγκ Τσε.
2. Γιατί από την οροσειρά των Ιµαλαΐων αναπτύσσονται οι περισσότεροι και µεγαλύτεροι
ποταµοί.
3. Το δέλτα του Γάγγη και η σηµασία του στην κοινωνική, ιστορική και οικονοµική εξέλιξη
της περιοχής.
4. Με ένα ελικόπτερο ταξιδέψτε νοερά κατά µήκος των ποταµών αυτών και καταγράψτε
τις σηµαντικότερες πόλεις σε ένα πίνακα, ανά ποταµό.

∆ιαδικτυακοί τόποι
http://web.bryant.edu/~langlois/ecology/gangesmap.htm
http://www.mapsofindia.com/maps/india/india-river-map.htm
Αποθηκεύστε το φύλλο παρατήρησης 3 και τις εργασίες σας µε όνοµα της επιλογής σας.
Εκτυπώστε τις εργασίες σας.
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Σεισµοί και λιθοσφαιρικές. Φυσικές διεργασίες και κίνδυνοι
Α. Γενικά
Α.1 Περιγραφή
Το σενάριο αυτό µε χρήση λογισµικού έχει ως στόχο τη µελέτη των σεισµών, των
ενδογενών διεργασιών που σχετίζονται µε την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, τα
ρήγµατα και τις παραµορφώσεις της λιθόσφαιρας.
Η προσέγγιση που θα επιχειρηθεί στο συγκεκριµένο σενάριο αφορά στην κατανοµή
των σεισµικά ενεργών περιοχών στην επιφάνεια της γης, στην ταξινόµηση και
σύγκριση

των

διεργασιών,

βασικών

την

τους

αξιολόγηση

χαρακτηριστικών,
των

επιπτώσεων

την
στο

εξέλιξη

των

περιβάλλον

ενδογενών

(φυσικό

και

αθρωπογενές) συνδυάζοντας τις έννοιες φυσικών καταστροφών, κ.ά.
Αυτό σηµαίνει ότι το λογισµικό που προτείνεται καλύπτει µόνο ένα µέρος της
προσέγγισης. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει αναζήτηση των στοιχείων που
σχετίζονται µε τη σεισµική δράση, τους µεγάλους σεισµούς σε παγκόσµια κλίµακα,
την πρόληψη και τις δράσεις που σχετίζονται µε αυτή.

Α.2 Σκοπός της δραστηριότητας
Με τη χρήση νέων τεχνολογιών πέρα από τους στόχους που αναφέρθηκαν στο γενικό
µέρος, οι µαθητές αναµένεται να:


Περιγράφουν ποιοτικά τον τρόπο δηµιουργίας και διάδοσης των σεισµικών

κυµάτων.


Ανακαλύπτουν τις συνέπειες ενός σεισµού και να τις συσχετίζουν µε τη σεισµική

κλίµακα.


Ανακαλύπτουν την αιτία ενός σεισµού.



∆ιακρίνουν τα είδη των σεισµικών κυµάτων.



Εντοπίζουν

περιοχές

του

κόσµου

στις

οποίες

υπάρχουν

ενεργά

ρήγµατα

ηφαίστεια, και να ερµηνεύσουν το λόγο που εκδηλώνονται σε αυτές τις περιοχές
σεισµοί (σύγκλιση πλακών, Hot Spot).


Προσδιορίζουν τη µονάδα µέτρησης της έντασης ενός σεισµού και να συσχετίζουν

τη διαβάθµιση της κλίµακας Richter µε την ποσότητα της ενέργειας που εκλύεται /
µετασχηµατίζεται κατά τη διάρκεια µιας σεισµικής δόνησης.


Αναγνωρίζουν τη «δύναµη» των σεισµών και τις φυσικές καταστροφές που

µπορούν να προκαλέσουν.


Προσεγγίζουν τρόπους προστασίας από τους σεισµούς.
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Εξοικειωθούν µε την επεξεργασία πληροφοριών που µπορούν να αντλήσουν µέσα από
µια ιστοσελίδα ή από ένα εκπαιδευτικό λογισµικό πχ. ΓΑΙΑ



Εργάζονται οµαδικά για τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών από το Internet.

Α.3 Γεωγραφικές έννοιες
Σεισµός, επίκεντρο, εστία, σεισµικά κύµατα, ρήγµα, τεκτονική τάφρος, κλίµακα Richter,
κλίµακα Mercalli, γεωγραφική κατανοµή των σεισµών, σεισµογράφος, tsunami, κινήσεις
λιθοσφαιρικών πλακών, πολιτική προστασία.

Α.4 Σύνδεση µε το ΠΣ
Οι σεισµοί, η κατανοµή τους στην επιφάνεια της γης και οι κινήσεις των λιθοσφαιρικών
πλακών απαντώνται στην Α΄ Γυµνασίου, οπότε το σενάριο συνδέεται άµεσα µε την τάξη
αυτή. Οι µαθητές θα πρέπει να µην περιοριστούν µόνο στη µελέτη του φαινοµένου και
στην κατανοµή των σεισµών στη γη– όπως γίνεται µέσα από το λογισµικό, αλλά να
επιχειρήσουν και ερµηνείες στο βαθµό που τους επιτρέπει η ηλικία τους και τα στοιχεία που
τους παρέχονται. Εξάλλου ο χώρος µπορεί να ερµηνευτεί µε πολλούς τρόπους ανάλογα µε
τα κριτήρια και τα δεδοµένα που κάθε φορά ο ερευνητής έχει στη διάθεσή του. Σίγουρα,
όµως, οι ερµηνείες αυτές δεν µπορεί να είναι µονοσήµαντες.
Μέσω των λογισµικών ΓΑΙΑ ΙΙ και Ανακαλύπτω τη γη µπορεί να καλυφθεί το γνωστικό
κοµµάτι του φαινοµένου (τι είναι ο σεισµός, σεισµικά κύµατα, χωρικός εντοπισµός του
φαινοµένου, δηµιουργία σεισµού µε ορισµό παραµέτρων κ,.ά.). Μέσω συγκεκριµένων
σελίδων πολλές από τις οποίες διατίθενται στα ελληνικά µπορούν να υιοθετήσουν στάσεις
και συµπεριφορές που θα τους βοηθήσουν να προφυλάξουν τον εαυτό τους και να
ενεργήσουν αποτελεσµατικά σε περίπτωση σεισµού.

Α.5 Επίπεδο εφαρµογής
Το συγκεκριµένο σενάριο είναι σχεδιασµένο 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
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. επεξεργασία αριθµητικών δεδοµένων, δηµιουργία
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κειµένων και εικόνων, κτλ.) και που βοηθούν στην δηµιουργία και ανάδειξη σχέσεις
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 που αντλείται µέσα από το διαδίκτυο και λογισµικά και πιο
συγκεκριµένα:
Λογισµικό:
Ανακαλύπτω τη Γη.
ΓΑΙΑ ΙΙ
∆ιαδικτυακοί τόποι:
http://www.fema.gov/kids/
http://www.usgs.gov/
http://seismo.geology.upatras.gr/
http://www.gein.noa.gr/
http://www.ecpfe.gr/default.asp?page=4
http://geohazards.cr.usgs.gov/research.php
http://www.eeri.org/
http://www.civilprotection.gr
http://www.oasp.gr
http://earthquake.usgs.gov/4kids/
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Γ. Πορεία εργασίας/δραστηριότητας – ∆ιδακτικός χειρισµός
∆ραστηριότητα 1
Λιθόσφαιρα και γένεση των σεισµών
Στο λογισµικό Ανακαλύπτω τη Γη, µε τη βοήθεια του οδηγού, επιλέγουν από την
«ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ» την επιλογή «Η ΓΗ». Ενεργοποιούν το

βίντεο «η

προέλευση της γης» και στη συνέχεια πηγαίνουν στο εσωτερικό της γης. Με τη βοήθεια
της επιλογής «∆ΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ», διαβάζουν για τη δοµή και το θερµό εσωτερικό της Γης.
Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο του Εγκέλαδου ερευνούν και
συγκεντρώνουν δεδοµένα για τη δοµή εσωτερικού της Γης και τις κινήσεις των πλακών και
τη δηµιουργία των σεισµών.

Προς

την

ίδια

κατεύθυνση

(εναλλακτικά

ή

και

συµπληρωµατικά)

µπορεί

να

χρησιµοποιηθούν µέσα από το διαδίκτυο οι σελίδες του ΟΑΣΠ. Οι µαθητές έχουν τη
δυνατότητα να µάθουν τα πάντα γύρω από τους σεισµούς µέσα από τη διεύθυνση:
http://kids.oasp.gr/learn/default.asp?page=0 (τι είναι ο σεισµός)
http://kids.oasp.gr/learn/default.asp?page=3 (πώς και πού γεννιέται ένας σεισµός),
πατώντας απλά τα εικονίδια που υπάρχουν στο πάνω µέρος της οθόνης.
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Ενώ στη διεύθυνση:
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http://kids.oasp.gr/thalis/prehistoric/prehistoric_earth.html

µπορούν

να

παρακολουθήσουν βίντεο µε αφήγηση σχετικά µε τη γη και τους σεισµούς (τι είναι και πώς
κινούνται οι λιθοσφαιρικές πλάκες, αποτελέσµατα της κίνησης, δηµιουργία σεισµού,
λεξιλόγιο σεισµού).
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Μέσα από τη σελίδα:
http://kids.oasp.gr/Thalis/Dandd/drag_drop.html

µπορούν

παίζοντας

να

µάθουν

σχετικά µε τους σεισµούς.

Ανοίγουν έγγραφο word στο οποίο και περιγράφουν τις διαδικασίες γένεσης των
σεισµών. Μπορούν να προσθέσουν εικόνες από τις σελίδες του διαδικτύου στις οποίες
πλοηγήθηκαν ή από τα λογισµικά µε PrtSc και επικόλληση στο σηµείο που θέλουν.
Σώζουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους, την εκτυπώνουν και την
παρουσιάζουν στους συµµαθητές τους.

∆ραστηριότητα 2
Κατανοµή των σεισµών στη γη
Από το λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ >Εγκέλαδος επιλέγουν να εµφανιστεί µόνο ο χάρτης των
σεισµών.
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Προσδιορίζουν τις περιοχές της γης µε τους περισσότερους σεισµούς και µε αντίστοιχη
επίσκεψη σε τόπους του διαδικτύου και ανάκληση γνώσεων και πληροφοριών από την
προηγούµενη δραστηριότητα, προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη συγκέντρωσή τους σε αυτές
τις περιοχές. ∆ηµιουργούν γράφηµα στο οποίο απεικονίζουν τις περιοχές αυτές.
Ενδεικτικές σελίδες από τις οποίες οι µαθητές µπορούν να αντλήσουν στοιχεία:
http://earthquake.usgs.gov/4kids/
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