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http://neic.usgs.gov/neis/eqlists/10maps_world.html 

 

 

 

http://neic.usgs.gov/neis/general/seismicity/seismicity.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάνουν 

την 

αντίστοιχη 

εργασία για την Ελλάδα. Από την ιστοσελίδα του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου του 
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 Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών   http://www.gein.noa.gr/ επιλέγουν «Κατάλογος 

σεισµών» για τα δεδοµένα των σεισµών του τελευταίου µήνα 

www.gein.noa.gr/services/monthly-list.html ή µεγαλύτερου χρονικού διαστήµατος.  

Τα σεισµολογικά δεδοµένα µπορούν να αντιγραφούν στο Word (επιλογή κειµένου από 

ιστοσελίδα-επεξεργασία-αντιγραφή-επικόλληση στο αρχείο Word) και να τεθεί κριτήριο 

επιλογής (πχ σεισµοί µεγέθους >4R) ώστε οι µαθητές να εργασθούν µε λογικό αριθµό 

σεισµών.  

Στη συνέχεια τοποθετούν τα επίκεντρα των σεισµών σε χάρτη, µε τη βοήθεια του 

λογισµικού ΓΑΙΑ ΙΙ (µικρόκοσµος ΙΑΣΩΝ). Ένας πρακτικός τρόπος είναι να ανοίξουν 

ταυτόχρονα τη ΓΑΙΑ και τη ζωγραφική των Windows όπου θα αντιγράψουν (Επεξεργασία-

αντιγραφή-επικόλληση) την οθόνη της ΓΑΙΑΣ. Στη συνέχεια µε δεξί κλικ στη γραµµή 

κατάστασης και επιλέγοντας «κατακόρυφη παράθεση παραθύρων» µπορούν να έχουν στην 

οθόνη τόσο τον χάρτη της ΓΑΙΑΣ, όπου θα βρουν τα επίκεντρα των σεισµών εισάγοντας τις 

γεωγραφικές συντεταγµένες τους, όσο και την οθόνη της ζωγραφικής όπου θα σηµειώσουν 

µε κουκίδες τα σηµεία των επικέντρων. 
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∆ηµιουργούν από την εργασία τους παρουσίαση στο Power Point –η οποία 

ενδεχοµένως θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Σηµείωση: Μπορούν να επιλέξουν και άλλους τρόπους παρουσίασης των δεδοµένων 

(από απλή τοποθέτηση σηµείων σε χάρτες έως πολλαπλές επικαλυπτόµενες 

διαφάνειες που θα δείχνουν τις λιθοσφαιρικές πλάκες, την κατανοµή των σεισµών 

καθώς και την πυκνότητα πληθυσµού στη σηµερινή εποχή). 

Σώζουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους και την εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 3 

Ένταση των σεισµών και σεισµικά κύµατα 

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 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ» και στη συνέχεια πηγαίνουν  στο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ».  

Από την αίθουσα "The Violent Earth" επιλέγουν "Violent Earth Globe" και στη 

συνέχεια "Seismic Waves". Από την αίθουσα "The Violent Earth" επιλέγουν 

"Earthquake Control Deck". Μεταφέρονται στην κονσόλα των σεισµικών κυµάτων. 

Επιλέγουν ένα γνωστό σεισµό του παρελθόντος. Ενεργοποιούν το σεισµό. 

Παρατηρούν τα σεισµικά κύµατα. 

Μεταφέρονται στην κονσόλα ενεργοποίησης σεισµών. Ρυθµίζουν τις αρχικές 

παραµέτρους. Παρακολουθούν την κινούµενη εικόνα και την αφήγηση.  
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Ανοίγουν έγγραφο στο word και περιγράφουν τη διαδικασία που ακολούθησαν και τις 

ρυθµίσεις που έκαναν προκειµένου να δηµιουργήσουν έναν καταστροφικό σεισµό. Στο 

αρχείο word στο οποίο δουλεύουν, σώζουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους 

και την εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 4 

Καταστροφές και προστασία από τους σεισµούς 

Μέσα από τη σελίδα http://www.oasp.gr/default.asp?l1=6 εµφανίζεται στην οθόνη τους 

ένα δελτίο σεισµού (σεισµοί που σηµειώθηκαν τους τελευταίους µήνες στην Ελλάδα).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέγοντας τον κάθε σεισµό χωριστά οδηγούνται σε οθόνη στην οποία δίνονται τα 

χαρακτηριστικά του σεισµού, αλλά και οι επιπτώσεις. 

Στη συνέχεια στη διεύθυνση: http://www.oasp.gr/quakeMap.html 
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µπορούν µέσα από το χάρτη της Ελλάδας να επιλέξουν περιοχές για τις οποίες 

εµφανίζονται σηµαντικοί σεισµοί. Επιλέγοντας σεισµούς των νεότερων χρόνων 

µπορούν να αντλήσουν φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για τους σεισµούς 

αυτούς.   

∆ηµιουργούν έναν πίνακα σε έγγραφο word πάνω στον οποίο γράφουν τις επιπτώσεις 

από τους σεισµούς. Ενθέτουν φωτογραφίες αν θέλουν. 

Σώζουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους και την εκτυπώνουν. 

Συλλέγουν από δικτυακούς τόπους φωτογραφίες. Σχολιάζουν τις συνέπειες. Τι θα 

µπορούσε να αποφευχθεί και πώς. 

Ενηµερώνονται από δικτυακούς τόπους σχετικά µε τη φροντίδα που θα πρέπει να 

δίνει το κράτος ώστε να προλαµβάνονται τραγικές συνέπειες φυσικών φαινοµένων 

(π.χ. κατάρρευση σπιτιών) µέσα από οργανισµούς και συµβουλές εµπειρογνωµόνων 

(Γεωδυναµικό Ινστιτούτο, ΟΑΣΠ, Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, κτλ.) 

Από τη σελίδα http://www.oasp.gr/default.asp?l1=4&l2=2&l3=4  πληροφορούνται 

σχετικά µε το χάρτη σεισµικής επικινδυνότητας (τι είναι, από ποιους δηµιουργήθηκε 

και γιατί). 
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Αναζητούν πληροφορίες για τον ΝΕΑΚ (αντισεισµικός κανονισµός) 

 

Από τη σελίδα του ΟΑΣΠ 

ενηµερώνονται για τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης: 

http://www.oasp.gr/default.a

sp?l1=4&l2=3&l3=1 

 

 

 

 

 

 

Ανάλογες πληροφορίες µπορούν να λάβουν για τον ελληνικό χώρο µέσα από τη Γενική 

Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας στη σελίδα: 

http://www.civilprotection.gr/instruction_earthquake.htm 

http://www.civilprotection.gr/movies.htm 
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∆ηµιουργούν µια αφίσα σε πρόγραµµα paint ή publisher η οποία έχει ως στόχο να 

προστατέψει και να ενηµερώσει τους πολίτες σχετικά µε το τι πρέπει να κάνουν σε 

περίπτωση σεισµού. 

Μέσα από παιχνίδια στις διευθύνσεις που ακολουθούν, µπορούν να καταγράψουν 

στάσεις και συµπεριφορές που θα πρέπει να υιοθετήσουν στην καθηµερινή τους ζωή 

ώστε να αντιδράσουν 

σωστά σε περίπτωση 

σεισµού.  

 

http://kids.oasp.gr/kids_

main/kids.html 

 

 

 

 

 

http://kids.oasp.gr/Thalis/

house_quake/info.html 
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http://kids.oasp.gr/Thalis/redu_danger/main.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://kids.oasp.gr/Thalis/market/market.html 
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http://www.civilprotection.gr/games/default.htm 

 

 

Σε πρόγραµµα power point δηµιουργούν µια παρουσίαση µε τίτλο «γνωρίζω για το 

σεισµό και προστατεύοµαι» την οποία και παρουσιάζουν στους συµµαθητές τους. 
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Φύλλο Παρατήρησης 1 

Λιθόσφαιρα και γένεση των σεισµών 

Συγκεντρώστε υλικό για τη λιθόσφαιρα και τη γένεση των σεισµών:  

� Από το λογισµικό ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ ΓΗ και µε τη βοήθεια του οδηγού, επιλέξτε, την 

ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ και στη συνέχεια Η ΓΗ. «Τρέξτε» τα βίντεο, η 

προέλευση της γης, και στη συνέχεια πηγαίνετε  στο εσωτερικό της γης. Με τη βοήθεια 

της επιλογής  «∆ΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ», διαβάστε για τη δοµή και το θερµό εσωτερικό της Γης 

(ερωτήσεις 1,2,4).  

Με τη βοήθεια του οδηγού, επιλέξτε την «ενεργή υδρόγειο» και στη συνέχεια τις 

«λιθοσφαιρικές πλάκες». ∆ιαβάστε τις πληροφορίες που σας παρέχει η επιλογή των 

«κόκκινων» λέξεων του χάρτη, όπως επίσης και η επιλογή του εικονιδίου  «∆ΕΙΤΕ 

ΕΠΙΣΗΣ» (ερώτηση 3) . 

� Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο του Εγκέλαδου συγκεντρώστε 

δεδοµένα για τη δοµή εσωτερικού της Γης, 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. Μέσα από αυτές σας 

δίνεται η δυνατότητα να µάθετε τα πάντα γύρω από τους σεισµούς στη 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.  

� Ενώ στη διεύθυνση: http://kids.oasp.gr/thalis/prehistoric/prehistoric_earth.html 

µπορείτε να παρακολουθήσετε 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). 

 

1. Απαντήστε στις ερωτήσεις: 

� Από ποια τµήµατα αποτελείται η Γη; 

o ............................................... 

o ............................................... 

o ................................................ 

� Ποιο από τα παραπάνω τµήµατα έχει µικρότερο πάχος; ................  

� Πόσο εκτιµούν οι επιστήµονες ότι είναι το πάχος του; ..................... 

� Τι είναι η λιθόσφαιρα; 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 

� Η λιθόσφαιρα είναι συµπαγής και ενιαία. 

� Η λιθόσφαιρα αποτελείται από κινούµενα τµήµατα (πλάκες) που έχουν 

σταθερά όρια και µέγεθος. 

� Η λιθόσφαιρα αποτελείται από τµήµατα (πλάκες) που συνέχεια µεταβάλλονται 

(σε αριθµό, όρια, έκταση). 

� Η λιθόσφαιρα αποτελείται από µεγάλα ακίνητα τµήµατα (πλάκες). 

3. Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις (µάγµα, ωκεανών, βυθίζεται, αποκλίνουν, 

συγκλίνουν, στερεό φλοιό) που λείπουν: 

Όταν δύο λιθοσφαιρικές πλάκες ........................, η µια ....................... και σε 

µεγάλο βάθος ένα µέρος της µετατρέπεται σε .......................... 

Όταν δύο λιθοσφαιρικές πλάκες ........................., το .......................... ανεβαίνει 

στο χάσµα που δηµιουργείται και µετατρέπεται σε ............... ..................... στο 

βυθό των .........................  

4. Κι άλλες ερωτήσεις που ζητούν απάντηση: 

α. Ποια είναι τα πιθανά αποτελέσµατα στο στερεό φλοιό της Γης από την κίνηση των 

λιθοσφαιρικών πλακών; 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

β. Σε ποιες περιοχές τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι πιο έντονα; 

..................................................................................................................... 

γ. Η Ελλάδα βρίσκεται στο µέσο µιας λιθοσφαιρικής πλάκας ή στα όριά της;    

..................................................................................................................... 

Ανοίξτε έγγραφο word στο οποίο θα περιγράψετε τις διαδικασίες γένεσης των 

σεισµών. Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες από τις σελίδες του διαδικτύου στις οποίες 

πλοηγηθήκατε ή από τα λογισµικά πατώντας PrtSc και κάνοντας επικόλληση στο 

σηµείο που θέλετε. Σώζετε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας, την 

εκτυπώνετε και την παρουσιάζετε στους συµµαθητές σας. 

 

Άλλες δραστηριότητες: 

Μέσα από τη σελίδα: http://kids.oasp.gr/Thalis/Dandd/drag_drop.html µπορείτε 

παίζοντας να µάθετε κι άλλα ενδιαφέροντα πράγµατα σχετικά µε τους σεισµούς ή να 

αξιολογήσετε τις γνώσεις σας. 

Σχεδιάστε χάρτη για την ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, που θα 

δείχνει τις λιθοσφαιρικές πλάκες και την κατεύθυνση της κίνησής τους. 
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Αναζητήστε πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό, για τις µεθόδους µε τις οποίες οι 

σύγχρονοι γεωλόγοι, διαπιστώνουν και υπολογίζουν την µετακίνηση των λιθοσφαιρικών 

πλακών. 

∆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/ 

Αποθηκεύστε τις εργασίες σας µε όνοµα της επιλογής σας. 

Εκτυπώστε τις εργασίες σας. 
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Φύλλο Παρατήρησης 2 

Κατανοµή των σεισµών στη γη  

1. Από το λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ >Εγκέλαδος επιλέξτε να εµφανιστεί µόνο ο χάρτης των 

σεισµών.  

 

Αναζητήστε φωτογραφίες και στοιχεία για σεισµικές καταστροφές του παρελθόντος. 

Εκτός από το λογισµικό µπορείτε να ανατρέξετε και σε δικτυακούς τόπους για 

περισσότερα στοιχεία: 

Ενδεικτικές σελίδες από τις οποίες µπορείτε να αντλήσετε στοιχεία: 

http://earthquake.usgs.gov/4kids/ (ποικιλία σελίδων για σεισµούς στον κόσµο) 

http://neic.usgs.gov/neis/eqlists/10maps_world.html (οι δέκα µεγαλύτεροι σεισµοί 

µετά το 1900) 

http://neic.usgs.gov/neis/general/seismicity/seismicity.html (θεµατικοί χάρτες 

σεισµών) 

Προσπαθήστε, τώρα, να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

� Νοµίζετε ότι µεγάλοι σεισµοί συµβαίνουν σε όλες τις περιοχές της Γης;  

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

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

� Ποιες περιοχές φαίνονται στο χάρτη να συγκεντρώνουν τους µεγαλύτερους 

σεισµούς; 

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

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

� Μπορείτε να ερµηνεύσετε τη συγκέντρωσή τους σε αυτές τις περιοχές; 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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� ∆ηµιουργήστε γράφηµα στο οποίο απεικονίζετε τις περιοχές που συγκεντρώνουν τους 

περισσότερους σεισµούς και εισάγετέ το στο έγγραφο. 

2. Από την ιστοσελίδα του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών  στη διεύθυνση www.gein.noa.gr επιλέξτε «Κατάλογος σεισµών» για τα δεδοµένα 

των σεισµών του τελευταίου µήνα www.gein.noa.gr/services/monthly-list.html/ ή 

µεγαλύτερου χρονικού διαστήµατος .  

Τα σεισµολογικά δεδοµένα µπορείτε να τα αντιγράψετε στο Word (επιλογή κειµένου από 

ιστοσελίδα-επεξεργασία-αντιγραφή-επικόλληση στο αρχείο Word) και να τεθεί κριτήριο 

επιλογής (πχ σεισµοί µεγέθους >4R) ώστε να επεξεργαστείτε λογικό αριθµό σεισµών.  

Στη συνέχεια τοποθετήστε τα επίκεντρα των σεισµών σε χάρτη, µε τη βοήθεια του 

λογισµικού ΓΑΙΑ Ι ή ΙΙ (µικρόκοσµος ΙΑΣΩΝ).  

Ένας πρακτικός τρόπος είναι να ο ακόλουθος: 

� Ανοίξετε ταυτόχρονα τη ΓΑΙΑ και τη ζωγραφική των Windows όπου θα αντιγράψετε 

(επεξεργασία-αντιγραφή-επικόλληση) την οθόνη της ΓΑΙΑΣ.  

� Με δεξί κλικ στη γραµµή κατάστασης και επιλέγοντας «κατακόρυφη παράθεση 

παραθύρων» µπορείτε να έχετε στην οθόνη τόσο τον χάρτη της ΓΑΙΑΣ, όπου θα βρείτε τα 

επίκεντρα των σεισµών εισάγοντας τις γεωγραφικές συντεταγµένες τους, όσο και την 

οθόνη της ζωγραφικής όπου θα σηµειώσετε µε κουκίδες τα σηµεία των επικέντρων.  

� Όταν ολοκληρωθεί ο χάρτης µπορεί να αρχίσει η σύνθεση.  Θα γίνει αντιπαράθεση της 

κατανοµής των σεισµών στο χάρτη που δηµιουργήσατε  µε χάρτες της σεισµικής 

δραστηριότητας και των ορίων των λιθοσφαιρικών πλακών . 
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� ∆ηµιουργήστε από την εργασία σας παρουσίαση στο Power Point –η οποία 

ενδεχοµένως θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

� Σηµείωση: Μπορείτε να επιλέξετε και άλλους τρόπους παρουσίασης των δεδοµένων 

(από απλή τοποθέτηση σηµείων σε χάρτες έως πολλαπλές επικαλυπτόµενες 
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διαφάνειες που θα δείχνουν τις λιθοσφαιρικές πλάκες, την κατανοµή των σεισµών καθώς 

και την πυκνότητα πληθυσµού στη σηµερινή εποχή). 

Αποθηκεύστε το φύλλο παρατήρησης 2 µε όνοµα της επιλογής σας. 

Εκτυπώστε τις εργασίες σας. 

Άλλοι διαδικτυακοί τόποι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην εργασία σας: 

http://www.oasp.gr/default.asp?l1=3&l2=1http://www.usgs.gov/ 

http://www.gein.noa.gr/   

http://www.ecpfe.gr/default.asp?page=4 

http://www.eeri.org/ 

http://www.oasp.gr/ 

 

Φύλλο Παρατήρησης 3 

Ένταση των σεισµών και σεισµικά κύµατα. 

Από το λογισµικό ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ ΓΗ και µε τη βοήθεια του οδηγού από την κεντρική 

αίθουσα του Μουσείου µεταφερθείτε στην αίθουσα "The Violent Earth". Στην αίθουσα 

"About the Earth" µπορείτε να οδηγηθείτε από την κεντρική αίθουσα του Μουσείου. Στη 

συνέχεια επιλέξτε "The Changing Earth". Από την αίθουσα "The Violent Earth" επιλέξτε 

"Violent Earth Globe" και στη συνέχεια "Seismic Waves". Από την αίθουσα "The Violent 

Earth" επιλέξτε "Earthquake Control Deck ".  

� Μεταφερθείτε στην κονσόλα των σεισµικών κυµάτων. Επιλέξτε ένα γνωστό σεισµό του 

παρελθόντος. Ενεργοποιήστε το σεισµό. Παρατηρήστε τα σεισµικά κύµατα. 

o Πόσα είδη σεισµικών κυµάτων ξεχωρίζετε; Ποια είναι αυτά; 

o Εκτυπώστε την εικόνα που κατέγραψαν οι σεισµογράφοι. Παρατηρήστε τις 

διαφορές. 

o Που οφείλονται οι διαφορές στις εικόνες που κατέγραψαν οι σεισµογράφοι; 

 

� Μεταφερθείτε στην κονσόλα ενεργοποίησης σεισµών. Ρυθµίστε τις αρχικές 

παραµέτρους. Παρακολουθήστε την κινούµενη εικόνα και την αφήγηση.  

o Τι αποτελέσµατα είχε ο σεισµός που ενεργοποιήσατε; 

o ∆οκιµάστε πάλι µε διαφορετικές αρχικές συνθήκες. Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε 

έναν σεισµό 2 R, 4 R, 6 R, 8 R. 

o Σε τι συµπέρασµα καταλήγετε για την ένταση ενός σεισµού και τις συνέπειές του 

στην κατοικηµένη περιοχή; 

o Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αιτία των σεισµών, µε τα 

σεισµικά κύµατα, µε την ένταση, το επίκεντρο και την εστία ενός σεισµού.  

o Καταγράψτε τα συµπεράσµατά σας. 
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∆ιαδικτυακοί τόποι 

http://www.oasp.gr/default.asp?l1=3&l2=1http://www.usgs.gov/ 

http://www.gein.noa.gr/   

http://www.ecpfe.gr/default.asp?page=4 

http://www.eeri.org/ 

 

Αποθηκεύστε το φύλλο παρατήρησης 3  σε φάκελο µε όνοµα της επιλογής σας. 

Εκτυπώστε τις εργασίες σας. 

 

Φύλλο Παρατήρησης 4 

Καταστροφές και προστασία από τους σεισµούς 

 

 

 

 

 

 

 

1. Μέσα από τη 

σελίδα 

http://www.oasp.gr/default.asp?l1=6 

εµφανίζεται στην οθόνη σας ένα 

δελτίο σεισµού (σεισµοί που 

σηµειώθηκαν τους τελευταίους µήνες 

στην Ελλάδα).  

Επιλέγοντας τον κάθε σεισµό χωριστά µπορείτε να οδηγηθείτε σε οθόνη στην οποία 

δίνονται τα χαρακτηριστικά του σεισµού, αλλά και οι επιπτώσεις. 

Στη συνέχεια στη διεύθυνση: 

http://www.oasp.gr/quakeMap.html 
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µπορείτε µέσα από το χάρτη της 

Ελλάδας να επιλέξετε περιοχές για τις 

οποίες εµφανίζονται σηµαντικοί 

σεισµοί. Επιλέγοντας σεισµούς των 

νεότερων χρόνων µπορείτε να αντλήσετε φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για τους 

σεισµούς αυτούς.   

∆ηµιουργήστε έναν πίνακα σε έγγραφο word πάνω στον οποίο γράψτε τις επιπτώσεις από 

τους σεισµούς. Μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε φωτογραφίες. 

Σώστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε την. 

Συλλέξτε από δικτυακούς τόπους φωτογραφίες. Σχολιάστε τις συνέπειες. Τι θα µπορούσε 

να αποφευχθεί και πώς. 

2. Τι θα πρέπει να κάνουµε ώστε να προφυλαχθούµε από τους σεισµούς; 

Συλλέξτε πληροφορίες από τις σελίδες: 

� http://www.oasp.gr/default.asp?l1=4&l2=2&l3=4  πληροφορίες σχετικά µε το χάρτη 

σεισµικής επικινδυνότητας (τι είναι, από ποιους δηµιουργήθηκε και γιατί). 

� http://www.oasp.gr/default.asp?l1=4&l2=3&l3=1 (σχέδια έκτακτης ανάγκης) 

� http://www.civilprotection.gr/instruction_earthquake.htm και 
 

� http://www.civilprotection.gr/movies.htm (Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας) 

� Αναζητήστε πληροφορίες για τον ΝΕΑΚ (αντισεισµικός κανονισµός) 

Συλλέξατε τις απαραίτητες πληροφορίες; ∆ηµιουργήστε, τώρα, µια αφίσα σε πρόγραµµα 

paint ή publisher η οποία θα έχει ως στόχο να προστατέψει και να ενηµερώσει τους πολίτες 

σχετικά µε το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισµού. Το φύλλο που ακολουθεί θα σε 

βοηθήσει: 
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∆ηµιουργία Αφίσας 

Σχεδιασµός 

Εργαστείτε µε την οµάδα σας και συγκεντρώστε τα στοιχεία που σας χρειάζονται, 

ώστε να κατασκευάσετε µια αφίσα που θα απευθύνεται στους πολίτες του τόπου που 

ζεις: 

α. Πρόγραµµα στο οποίο θα κατασκευάσουµε την αφίσα: 

β. Τι θα παρουσιάζει η αφίσα: 

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

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

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

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

γ. Μηνύµατα που θα περιέχει η αφίσα: 

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

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

……………………………………………………………………………………. 

δ. Εικόνες που θα περιέχει η αφίσα: 

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

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

………………………………………………………………………………………. 

3. Μέσα από παιχνίδια στις διευθύνσεις που ακολουθούν, µπορείτε να καταγράψετε 

στάσεις και συµπεριφορές που θα πρέπει να υιοθετήσετε στην καθηµερινή σας ζωή 

ώστε να αντιδράτε σωστά σε περίπτωση σεισµού.  

http://kids.oasp.gr/kids_main/kids.html (κεντρική σελίδα του ΟΑΣΠ µε 

δραστηριότητες) 

http://kids.oasp.gr/Thalis/house_quake/info.html (ο σεισµός στο σπίτι) 

http://kids.oasp.gr/Thalis/redu_danger/main.html (κίνδυνοι στο σπίτι από τους 

σεισµούς) 

http://kids.oasp.gr/Thalis/market/market.html (επιλογή εφοδίων διαβίωσης από το 

σούπερ µάρκετ) 

www.gea.gr 

∆ιασκεδάσατε µε τα παιχνίδια που παίξατε; Σε πρόγραµµα power point δηµιουργείστε 

µια παρουσίαση µε τίτλο «γνωρίζω για το σεισµό προστατεύοµαι» την οποία και θα 

παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας.  
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Ηφαιστειακή δραστηριότητα. ∆ιεργασίες και κίνδυνοι. 

Α. Γενικά 

Α.1 Περιγραφή 

Το σενάριο αυτό µε χρήση λογισµικού έχει ως στόχους τη µελέτη των ηφαιστείων και των 

ηφαιστειακών διεργασιών (τρόπος δηµιουργίας,  διάκριση των ηφαιστείων σε ενεργά και 

ανενεργά, δοµή, τύποι ηφαιστείων στις χερσαίες και νησιωτικές περιοχές), τον εντοπισµό 

των περιοχών του κόσµου στις οποίες υπάρχουν ενεργά ηφαίστεια.  Παράλληλα, όµως, µε 

την εξέλιξη των ενδογενών διεργασιών, αξιολογούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 

συνδυάζοντας και έννοιες φυσικών καταστροφών και προσπαθούν να απαντήσουν στο 

ερώτηµα µεγάλων πληθυσµιακών συγκεντρώσεων σε ηφαιστειακά εδάφη. 

Αυτό σηµαίνει ότι το λογισµικό που χρησιµοποιείται καλύπτει µόνο ένα µέρος της 

προσέγγισης. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει αναζήτηση στοιχείων που σχετίζονται µε τις 

φυσικές καταστροφές και τη συγκέντρωση των ανθρώπων στις ηφαιστειογενείς περιοχές.  

 

Α.2 Σκοπός της δραστηριότητας 

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

µέρος, οι µαθητές αναµένεται να: 

� Παρακολουθήσουν µέσα από το διαδίκτυο ή από λογισµικό την αναπαράσταση της 

έκρηξης ενός ηφαιστείου. 

� Καταγράψουν ή θα  εντοπίσουν θέµατα σχετικά µε γένεση την εξέλιξη, τη δράση των 

ηφαιστείων καθώς και τα αποτελέσµατα µιας ηφαιστειακής έκρηξης 

� Εντοπίσουν περιοχές του κόσµου στις οποίες υπάρχουν ενεργά ηφαίστεια, και να 

ερµηνεύσουν το λόγο που εκδηλώνονται σε αυτές τις περιοχές (σύγκλιση πλακών, Hot 

Spot). 

� Γνωρίσουν τη «δύναµη» των ηφαιστείων και τις φυσικές καταστροφές που µπορούν να 

προκαλέσουν οι ηφαιστειακές εκρήξεις. 

� Γνωρίσουν το ανάγλυφο και τη ζωή των κατοίκων µέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

� Εντοπίσουν τις συγκεντρώσεις των ανθρώπων στις ηφαιστειακές περιοχές και να 

προσπαθούν να τις ερµηνεύουν.  

� Εξοικειωθούν µε την επεξεργασία πληροφοριών που µπορούν να αντλήσουν µέσα από µια 

ιστοσελίδα ή από ένα εκπαιδευτικό λογισµικό πχ ΓΑΙΑ  

� Να εργασθούν οµαδικά για τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών από το Internet. 
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Α.3 Γεωγραφικές έννοιες 

Ηφαίστειο, λάβα, ηφαιστειακός κώνος,  γεωγραφική κατανοµή των ηφαιστείων, 

ηφαιστειακή έκρηξη, καλδέρα , κρατήρας. 

 

Α.4 Σύνδεση µε το ΠΣ 

Τα ηφαίστεια 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.  

 

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 

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: 
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Λογισµικό:  

Ανακαλύπτω τη Γη. 

ΓΑΙΑ ΙΙ 

∆ιαδικτυακοί τόποι: 

http://library.thinkquest.org/17457/english.html στοιχεία για το εσωτερκό της γης 

http://www.volcanolive.com/photos.html 

http://www.volcanolive.com/films.html 

http://www.adobe.co.uk/education/digkids/lessons/volcano.html 

για κατασκευή σε πρόγραµµα της Adobe ενός ηφαιστείου 

http://library.thinkquest.org/J002467F/Ring_of_firetext.htm  

http://www.volcanolive.com/world.html 

http://www.volcanolive.com/contents.html 

Ευρώπη Ιταλία-Ελλάδα 

http://www.nsa.naples.navy.mil/disasterprep/volcanoes.html 

http://www.nsa.naples.navy.mil/disasterprep/vesuvius.html 

Ινδονησία 

http://www.volcanodiscovery.com/volcano-tours/terms_conditions.html 

http://www.volcanodiscovery.com/volcano-

tours/tours/indonesia/java/krakatoa_yogya.html 

http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/world.html 

http://volcano.und.edu/vwdocs/current_volcs/   
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Γ. Πορεία εργασίας/δραστηριότητας – ∆ιδακτικός χειρισµός 

∆ραστηριότητα 1 

Η Γένεση των Ηφαιστείων 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ οι µαθητές µέσα από τον µικρόκοσµο του Εγκέλαδου ερευνούν 

και συγκεντρώνουν δεδοµένα για τη δοµή εσωτερικού της Γης. Στο πιλοτήριο 

επιλέγουν «Σύσταση του εσωτερικού της γης». Μέσα από προσοµοίωση «γεώτρησης» 

που µπορούν να υλοποιήσουν µε το πάτηµα του βέλους του πιλοτηρίου, παρατηρούν 

την εικόνα του εσωτερικού της γης όπως την έχουν σχεδιάσει οι επιστήµονες. 

Βλέπουν την πυκνότητα των 

υλικών –όσο προχωρούν σε 

βάθος και τα στρώµατα στα 

οποία χωρίζεται το εσωτερικό µε 

βάση συγκεκριµένα κριτήρια.   

 

Μέσα από τη βοήθεια (i) 

οδηγούνται στα φύλλα εργασίας 

(µοβ κύκλος) 

 

 

Από τα προτεινόµενα επιλέγουν µόνο το 4 το οποίο και συµπληρώνουν. 
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Στο λογισµικό ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ ΓΗ, µε τη βοήθεια του οδηγού , επιλέγουν από την 

«ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ» την επιλογή «Η ΓΗ». Βρίσκουν τις «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ 

ΓΗΣ» και ενεργοποιούν το σχετικό βίντεο. Επιστρέφουν στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΗΣ 

Υ∆ΡΟΓΕΙΟΥ» και από το εικονίδιο  «∆ΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ», διαβάζουν τις πληροφορίες. Στη 

συνέχεια ανοίγουν το φύλλο εργασίας 1 και συλλέγουν στοιχεία για να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν. 

Πριν όµως δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις, καλό θα ήταν να πλοηγηθούν στην 

ακόλουθη ιστοσελίδα: http://library.thinkquest.org/17457/english.html στην οποία 

βρίσκουν στοιχεία για το εσωτερκό της γης 

 

Στη σελίδα αυτή πατώντας plate tectonics> continental Drift βλέπουν τις διεργασίες που 

συντελούνται στο εσωτερικό της γης. 
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Αφού συµπληρώσουν τις εργασίες τους τις αποθηκεύουν µε όνοµα της επιλογής τους. 

Εκτυπώνουν τις εργασίες τους. 

 

∆ραστηριότητα 2 

Η «λειτουργία» των ηφαιστείων 

Οι µαθητές ανοίγουν το φύλλο εργασίας 2 και συλλέγουν στοιχεία για να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  

Στο λογισµικό Ανακαλύπτω τη Γη, µε τη βοήθεια του οδηγού, επιλέγουν από την 

ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ την επιλογή Η ΓΗ. Βρίσκουν τις ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ 

ΓΗΣ και ενεργοποιούν το σχετικό βίντεο. Επιστρέφουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΗΣ 

Υ∆ΡΟΓΕΙΟΥ και από το εικονίδιο  «∆ΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ», διαβάζουν τις πληροφορίες. 

 Mέσω του διαδικτύου πηγαίνουν στην ιστοσελίδα 

http://library.thinkquest.org/17457/english.html και επιλέγουν τα κουµπιά : 

 

 

 

 

� volcanoes> structure 

of a volcano 

 

 

� volcanoes> how a 

volcano erupts 
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� volcanoes> Hotspots 

 

 

 

 

 

 

∆ιαλέγουν από βιβλία 

φωτογραφίες που περιγράφουν τη 

διαδικασία της έκρηξης ενός 

ηφαιστείου και τις σώζουν σε φάκελο ή 

αντλούν φωτογραφίες από το 

διαδίκτυο στη διεύθυνση  

http://www.volcanolive.com/photos.ht

ml και  

http://www.volcanolive.com/films.htm

l 

 

 

∆ηµιουργούν ένα δικό τους έγγραφο word που θα απαντά σε ερωτήσεις του φύλλου 

παρατήρησης το οποίο και σώζουν µε όνοµα της επιλογής τους. 

 Οδηγούνται στην ιστοσελίδα: 

http://www.adobe.co.uk/education/digkids/lessons/volcano.html 
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Μέσα από αυτή και µε πολύ συγκεκριµένες οδηγίες που τους δίνονται µπορούν να 

σχεδιάσουν ένα ηφαίστειο. Οι οδηγίες είναι γραµµένες σε πολύ απλά αγγλικά και 

ακολουθούν τη λογική της χαρτογραφίας (σχεδιασµός σε layers). Οι µαθητές 

ανοίγουν το σχεδιαστικό πρόγραµµα της ιστοσελίδας –Adobe- και ακολουθούν τα 

βήµατα. Αποθηκεύουν τις εργασίες τους µε όνοµα της επιλογής τους και τις 

εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 3 

Κατανοµή των ηφαιστείων στη γη  

Οι µαθητές ανοίγουν το φύλλο παρατήρησης 3 και συλλέγουν στοιχεία για να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  

Προκειµένου να παρατηρήσουν την κατανοµή των ηφαιστείων στην επιφάνεια του 

πλανήτη παρατηρούν δύο χάρτες.  

Τον πρώτο τον ανοίγουν µέσα από το λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ από τον οποίο επιλέγουν να 

εµφανιστεί µόνο ο χάρτης των σεισµών.  
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 Ο δεύτερος χάρτης παρουσιάζει το δαχτυλίδι της φωτιάς και βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://library.thinkquest.org/J002467F/Ring_of_firetext.htm  

 

Συγκρίνουν τους δύο χάρτες µε τη βοήθεια ερωτηµάτων του φύλλου παρατήρησης. 

Στο Λογισµικό Ανακαλύπτω τη Γη ακολουθούν τις ακόλουθες εργασίες: Στην ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΕΝΕΡΓΗΣ Υ∆ΡΟΓΕΙΟΥ και από την επιλογή ΕΝΕΡΓΗ Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ, κάνουν κλικ στη σφαίρα 

που εµφανίζεται στην οθόνη, παρατηρούν το χάρτη, βρίσκουν και σηµειώνουν τα στοιχεία 

που τους ζητούνται στο φύλλο παρατήρησης. 

Μέσα από τις σελίδες του διαδικτύου, 

http://www.volcanolive.com/world.html και 
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http://www.volcanolive.com/contents.html 

 

 

µελετούν  στοιχεία για τα ηφαίστεια στον κόσµο. Κατασκευάζουν σε λογιστικό φύλλο 

διάγραµµα στο οποίο απεικονίζουν τα ηφαίστεια ανά ήπειρο. Αποθηκεύουν το 

γράφηµά τους µε όνοµα της επιλογής τους, το εκτυπώνουν και το σχολιάζουν. Το 

εντάσσουν στο έγγραφο word που έχουν ήδη δηµιουργήσει.  

Αποθηκεύουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους, την εκτυπώνουν και την 

παρουσιάζουν στους συµµαθητές τους. 

Σχεδιάζουν για τον παγκόσµιο χάρτη τις λιθοσφαιρικές πλάκες, τις θέσεις των 

ηφαιστείων και τις θέσεις των σεισµών σε ξεχωριστά φύλλα, ώστε τοποθετώντας το 

ένα πάνω στο άλλο να φαίνεται η συσχέτισή τους. Για να πραγµατοποιήσουν το 

σχέδιο αυτό, ακολουθούν την ίδια διαδικασία που περιγράψαµε στη δραστηριότητα 2 

µε χρήση σχεδιαστικού προγράµµατος. Αποθηκεύουν την εργασία τους µε το  όνοµα 

της επιλογής τους και την εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 4 

Οι επιπτώσεις από τις ηφαιστειακές εκρήξεις και φυσικές καταστροφές 
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Οι µαθητές µέσα από διαφορετικούς δικτυακούς τόπους προσεγγίζουν  σενάρια 

επικινδυνότητας και αναλύουν τις δυνατότητες εναλλακτικής αξιοποίησης των ηφαιστείων 

(παραγωγή ενέργειας, αναψυχή και εκδροµές κ.α.). 

Ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται στο φύλλο παρατήρησης 4 και πλοηγούνται 

στους προτεινόµενους  δικτυακούς τόπους. Καλούνται µέσα από δυο διαφορετικές περιοχές 

της γης (Ευρώπη και Ινδονησία) να συλλέξουν πληροφορίες για το πλήθος των 

ηφαιστειακών εκρήξεων από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα και να καταγράψουν κάποιες 

από τις επιπτώσεις τους. 

Ευρώπη Ιταλία-Ελλάδα 

http://www.nsa.naples.navy.mil/disasterprep/volcanoes.html 

http://www.nsa.naples.navy.mil/disasterprep/vesuvius.html 

Ινδονησία 

http://www.volcanodiscovery.com/volcano-tours/terms_conditions.html 

 

 

http://www.volcanodiscovery.com/volcano-

tours/tours/indonesia/java/krakatoa_yogya.html 

Στη συνέχεια από το δικτυακό τόπο:  http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/world.html και 

το χάρτη που ακολουθεί, καλούνται να εντοπίσουν σε ποιες από τις 12 περιοχές που 

παρουσιάζει ο χάρτης υπάρχουν κοντά στα ενεργά ηφαίστεια, µεγάλα αστικά κέντρα.  
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Από το δικτυακό τόπο http://volcano.und.edu/vwdocs/current_volcs/  συλλέγουν τα 

στοιχεία του πίνακα που παρουσιάζουν εκρήξεις ηφαιστείων στον πλανήτη τα 

τελευταία πέντε χρόνια. Αφού εντοπίσουν τις θέσεις των ηφαιστείων στον παγκόσµιο 

χάρτη, εισάγουν τα δεδοµένα σε λογιστικό φύλλο Excel  προκειµένου να 

παρουσιάσουν τη χρονιά µε τη µεγαλύτερη ηφαιστειακή έξαρση. 

 

Αποθηκεύουν την εργασία τους µε το  όνοµα της επιλογής τους και την εκτυπώνουν. 
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Φύλλο Παρατήρησης 1 

Η Γένεση των Ηφαιστείων 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο του Εγκέλαδου ερευνήστε τη δοµή 

εσωτερικού της Γης. Στο πιλοτήριο επιλέξτε «Σύσταση του εσωτερικού της γης». Μέσα από 

προσοµοίωση «γεώτρησης» µπορείτε να υλοποιήσετε µια γεώτρηση προκειµένου να δείτε τι 

συµβαίνει στο εσωτερικό της γης. Μέσα από τη βοήθεια (i) οδηγηθείτε στα φύλλα εργασίας 

(µοβ κύκλος). Από τα προτεινόµενα επιλέξτε µόνο το 4 το οποίο και συµπληρώστε. 

Στο λογισµικό ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ ΓΗ, µε τη βοήθεια του οδηγού, επιλέξτε από την 

«ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ» την επιλογή «Η ΓΗ». Βρείτε τις «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ 

ΓΗΣ» και ενεργοποιήστε το σχετικό βίντεο. Επιστρέψτε στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΗΣ 

Υ∆ΡΟΓΕΙΟΥ» και από το εικονίδιο  «∆ΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ», διαβάστε τις πληροφορίες.  

Πριν όµως δώσετε απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας, καλό θα ήταν να 

πλοηγηθείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

http://library.thinkquest.org/17457/english.html στην οποία θα βρείτε στοιχεία για το 

εσωτερκό της γης. Στη σελίδα αυτή πατώντας plate tectonics> continental Drift δείτε τις 

διεργασίες που συντελούνται στο εσωτερικό της γης. 

 

Τώρα απαντήστε στις ερωτήσεις: 

� Ποια είναι η αιτία που προκαλεί τη δηµιουργία και την έκρηξη των ηφαιστείων; 

............................................................................................................................ 

� Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία αυτή; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Σ

υµπληρώσατε τις εργασίες σας; 

Αποθηκεύστε το φύλλο παρατήρησης µε όνοµα της επιλογής σας. 

Εκτυπώστε τις εργασίες σας. 
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Φύλλο Παρατήρησης 2 

Η «λειτουργία» των ηφαιστείων 

Στο λογισµικό Ανακαλύπτω τη Γη, Με τη βοήθεια του οδηγού, επιλέξτε από την 

ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ την επιλογή Η ΓΗ. Βρείτε τις ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΤΗΣ ΓΗΣ και ενεργοποιείστε το σχετικό βίντεο. Επιστρέψτε στην ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΕΝΕΡΓΗΣ Υ∆ΡΟΓΕΙΟΥ και από το εικονίδιο  «∆ΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ», διαβάστε τις 

πληροφορίες. 

Mέσω του διαδικτύου πηγαίνετε στην ιστοσελίδα 

http://library.thinkquest.org/17457/english.html και πλοηγηθείτε στα κουµπιά : 

� volcanoes> structure of a volcano 

 

� volcanoes> how a volcano erupts 

 

� volcanoes> Hotspots 
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∆ιαλέξτε από βιβλία φωτογραφίες που περιγράφουν τη διαδικασία της έκρηξης ηφαιστείων 

και αποθηκεύστε τις ή αντλήστε φωτογραφίες από το διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://www.volcanolive.com/photos.html και 

http://www.volcanolive.com/films.html 

∆ηµιουργήστε ένα έγγραφο word στο οποίο θα φανταστείτε ότι µε κάποιον τρόπο 

παρατηρείτε την έκρηξη ενός ηφαιστείου. Μέσα από την ιστορία σας θα πρέπει να 

απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

� Τι µορφή έχει συνήθως ένα ηφαίστειο; 

� Πώς γίνεται µια έκρηξη; 

� Τι συµβαίνει κατά τη διάρκεια της έκρηξης; 

Εµπλουτίστε την ιστορία σας µε εικόνες που αντλήσατε από το δίκτυο. 

Αποθηκεύστε τις εργασίες σας µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε τις. 

∆ηµιουργήστε τώρα το δικό σας ηφαίστειο: 

Ανοίξτε την ιστοσελίδα: 

http://www.adobe.co.uk/education/digkids/lessons/volcano.html 

και διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται σε αυτή.  
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Ανοίξτε το πρόγραµµα που αναγράφεται στις οδηγίες. ∆ηµιουργήστε µια εικόνα 

ηφαιστείου ακολουθώντας προσεκτικά τα βήµατα που περιγράφονται.   

Τελειώσατε; 

Αποθηκεύστε τις εργασίες σας µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε τις. 

 

Φύλλο Παρατήρησης 3 

Κατανοµή των ηφαιστείων στη γη  

Προκειµένου να παρατηρήσετε την κατανοµή των ηφαιστείων στην επιφάνεια του 

πλανήτη, παρατηρήστε δύο χάρτες.  

Τον πρώτο θα τον ανοίξετε µέσα από το λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ>Εγκέλαδος, από τον οποίο 

επιλέξτε να εµφανιστεί µόνο ο χάρτης των σεισµών.  

Ο δεύτερος χάρτης παρουσιάζει το δαχτυλίδι της φωτιάς και βρίσκεται στη διεύθυνση 

http://library.thinkquest.org/J002467F/Ring_of_firetext.htm  

 

Ανοίξτε αρχείο word στο οποίο θα συγκρίνετε τους δύο χάρτες δίνοντας απαντήσεις 

στα ακόλουθα ερωτήµατα:  

� Υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα στους δύο χάρτες;  

� Ποιες είναι αυτές;  

� Μπορούν να τις εξηγήσουν;  

� Πώς καταλαβαίνουν τον τίτλο δαχτυλίδι της φωτιάς;  

� Σύµφωνα µε τους χάρτες πώς είναι κατανεµηµένα τα ηφαίστεια στην υδρόγειο;  

� Συγκεντρώνουν στοιχεία για: τη σεισµικότητα της Ελλάδας. Ποιοι από τους 

σεισµούς  που σηµειώθηκαν στον ελλαδικό χώρο οφείλονται σε ηφαιστειακές 

εκρήξεις; 

Στο Λογισµικό Ανακαλύπτω τη Γη ακολουθείτε τις παρακάτω εργασίες: 

Στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΗΣ Υ∆ΡΟΓΕΙΟΥ και από την επιλογή ΕΝΕΡΓΗ Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ, 

κάντε κλικ στη σφαίρα που εµφανίζεται στην οθόνη, παρατηρήστε το χάρτη. Κάντε 



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

 

 σελίδα 119 

κλικ στα κόκκινα βελάκια του χάρτη και δείτε τα ηφαίστεια Θήρα, Βεζούβιος, Νεβάδο και 

Φούτζι. 

Σηµειώστε στο φύλλο word που ήδη έχετε δηµιουργήσει στοιχεία σχετικά µε: 

� τη µεγαλύτερη έκρηξη ηφαιστείου 

� τη µεγαλύτερη έκχυση λάβας 

� την έκρηξη που προξένησε τον µεγαλύτερο αριθµό θανάτων ανθρώπων 

� την αιτία που κατάστρεψε τις παραλιακές πόλεις της Κρήτης το 1650 π.Χ περίπου 

Μέσα από τις σελίδες του διαδικτύου, 

http://www.volcanolive.com/world.html και 

http://www.volcanolive.com/contents.html 

µελετήστε  στοιχεία για τα ηφαίστεια στον κόσµο. Κατασκευάστε σε λογιστικό φύλλο 

διάγραµµα στο οποίο απεικονίζονται τα ηφαίστεια ανά ήπειρο.  

Αποθηκεύστε το γράφηµά σας µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε το. Μπορείτε να 

το εισάγετε στο αρχείο word που ήδη δουλεύετε και να το σχολιάσετε.   

Αποθηκεύστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας, εκτυπώστε την και παρουσιάστε 

την στους συµµαθητές σας. 

Σχεδιάστε τις λιθοσφαιρικές πλάκες, τις θέσεις των ηφαιστείων και τις θέσεις των σεισµών 

σε ξεχωριστά φύλλα, ώστε τοποθετώντας το ένα πάνω στο άλλο να φαίνεται η συσχέτισή 

τους. Για να πραγµατοποιήσετε το σχέδιο αυτό, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που 

περιγράψαµε στη δραστηριότητα 2 µε χρήση σχεδιαστικού προγράµµατος. Αποθηκεύστε 

την εργασία σας και  εκτυπώστε την. 

 

Φύλλο Παρατήρησης 4 

Οι επιπτώσεις από τις ηφαιστειακές εκρήξεις και φυσικές καταστροφές 

Μέσα από δυο διαφορετικές περιοχές της γης (Ευρώπη και Ινδονησία) και µε τη χρήση των 

διευθύνσεων που ακολουθούν, συλλέξτε πληροφορίες για το πλήθος των ηφαιστειακών 

εκρήξεων από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα και να καταγράψτε κάποιες από τις επιπτώσεις 

τους. 

Ευρώπη Ιταλία-Ελλάδα 

http://www.nsa.naples.navy.mil/disasterprep/volcanoes.html 

http://www.nsa.naples.navy.mil/disasterprep/vesuvius.html 

Ινδονησία 

http://www.volcanodiscovery.com/volcano-tours/terms_conditions.html 
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http://www.volcanodiscovery.com/volcano 

tours/tours/indonesia/java/krakatoa_yogya.html 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια από το δικτυακό τόπο: 

http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/world.html και το χάρτη που ακολουθεί 

εντοπίστε σε ποιες από τις 12 περιοχές του χάρτη υπάρχουν ενεργά ηφαίστεια και 

ταυτόχρονα αστικά κέντρα.  
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Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επιλέξετε (κλικ) στα  ηφαίστεια κάθε περιοχής 

του πλανήτη και σε λεπτοµερέστερο γεωµορφολογικό και πολιτικό χάρτη να εντοπίσετε τις 

θέσεις τους και τις πόλεις που βρίσκονται κοντά. ∆ηµιουργήστε έναν πίνακα µε µεγάλα 

ηφαίστεια και τα αστικά κέντρα που βρίσκονται κοντά τους. Προσθέστε γραµµές στον 

πίνακα – αν χρειάζεται. 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

  

  

  

  

  

Από τον δικτυακό τόπο http://volcano.und.edu/vwdocs/current_volcs/  επιλέξτε από τα 

στοιχεία του πίνακα εκείνα που αναφέρονται σε εκρήξεις των ηφαιστείων τα τελευταία 

πέντε χρόνια στον πλανήτη. Αφού εντοπίσετε τις θέσεις τους στον παγκόσµιο χάρτη, 

εισάγετε τα δεδοµένα σε λογιστικό φύλλο Excel  προκειµένου να παρουσιάσετε τη χρονιά 

µε τη µεγαλύτερη ηφαιστειακή έξαρση. 

 

Αποθηκεύστε την εργασία σας µε το  όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε την. 

Άλλες δραστηριότητες: 

� Επιλέξτε ένα από τα ηφαίστεια της Ελλάδας και προτείνετε εναλλακτικούς τρόπους 

αξιοποίησης του. 

� Από τον δικτυακό τόπο http://volcano.und.edu/vwdocs/current_volcs/  επιλέξτε κάποια 

από τις εκρήξεις ηφαιστείου. Συλλέξτε στοιχεία και παρουσιάστε τα µε τρόπο της 

επιλογής σας στην τάξη. 
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Η Αφρικανική ήπειρος , διαθεµατική και διεπιστηµονική προσέγγιση 

Α. Γενικά 

Α.1 Περιγραφή 

Το σενάριο αυτό στοχεύει στη µελέτη των ανθρωπογεωγραφικών στοιχείων της 

Αφρικής µέσα από πηγές του διαδικτύου, τη συλλογή στοιχείων σχετικών µε τα 

φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της ηπείρου, τα κράτη, τον πληθυσµό,  την 

προσέγγιση των συνηθειών και της τέχνης των ανθρώπων, τον εντοπισµό και τη 

διερεύνηση σηµαντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι της Αφρικής 

(π.χ. ερηµοποίηση, το πρόβληµα του καθαρού νερού,  περίθαλψη, ζητήµατα υγείας). 

Μέσα από βίντεο εξασφαλίζεται µια πρώτη επαφή µε τον τρόπο ζωής και τις 

καθηµερινές συνήθειες της ηπείρου.  

 

Α.2 Σκοπός της δραστηριότητας 

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

µέρος, θα επιτευχθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η καλλιέργεια στάσεων που 

σχετίζονται µε: 

� Τη διερεύνηση µέσα από το διαδίκτυο θεµάτων που σχετίζονται µε την Αφρική. 

� Την κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος και των κλιµατικών τύπων 

διαφορετικών περιοχών της ηπείρου. 

� Τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων για την ερηµοποίηση και το νερό. 

� Την ανάλυση στοιχείων που σχετίζονται µε αριθµητικά γεωγραφικά δεδοµένα της 

ηπείρου. 

� Την επεξεργασία κειµένου και την δηµιουργία παρουσιάσεων που προβάλλουν τα 

προς επεξεργασία στοιχεία.  

� Την αναγνώριση άλλων πολιτισµών και το σεβασµό στη διαφορετικότητα.  

� Τη δηµιουργία προσωπικής βάσης δεδοµένων για την Αφρική. 

 

Α.3 Γεωγραφικές έννοιες 

Φυσιογραφικές περιοχές, ερηµοποίηση, έλλειψη καθαρού νερού, πυκνότητα, ΑΕΠ 

 

Α.4 Σύνδεση µε το ΑΠΣ 

Η επεξεργασία των ηπείρων απαντάται στην Α΄ Γυµνασίου, οπότε το σενάριο 

συνδέεται άµεσα µε την τάξη αυτή. Βέβαια, ο τρόπος προσέγγισης είναι διαφορετικός. 

Μέσα από αυτό το σενάριο συνδέονται διαφορετικά οι οντότητες που εξετάζονται στο 

Α.Π.Σ. διαφορετικά κατανεµηµένες (π.χ. µεγάλες πόλεις της γης, οικονοµικά στοιχεία 

των ηπείρων, κτλ. � πόλεις και οικονοµικά στοιχεία της Αφρικής). 
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Εντούτοις, η προσέγγιση που ακολουθείται µπορεί να εφαρµοστεί για όλες τις ηπείρους 

τονίζοντας κάθε φορά τις ιδιαιτερότητας και τα χαρακτηριστικά της καθεµιάς. Κάτω από 

αυτό το πρίσµα, το σενάριο µπορεί να εφαρµοστεί και στη Β΄ Γυµνασίου τροποποιηµένο 

στις ανάγκες της Ευρώπης.  

 

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 Εργασίας  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 σχηµατισµού νοητικών χαρτών και 

υλοποίησης εργασιών κ.ά.).   

 

Β.2 Απαραίτητα µέσα 

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

PowerPoint), Explorer, Acrobat σύνδεση µε το διαδίκτυο. 

 

B.3 ∆ιδακτικό υλικό που αντλείται µέσα από το διαδίκτυο και λογισµικά και πιο 

συγκεκριµένα: 

Λογισµικό:  

ΓΑΙΑ ΙΙ 

∆ικτυακοί τόποι: 

www.yahooligans.com.  

http://www.africa.upenn.edu/Map_Satellite/menu_Map.html 
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http://www.afro.com/children/discover/discover.html 

http://www.pbs.org/wnet/africa/explore/index_flash.html 

http://www.africa.upenn.edu/Map_Satellite/menu_Map.html 

http://www.afro.com/children/discover/discover.html 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/ sci/tech/1234244.stm 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/ world/africa/454926.stm 

http://www.geog.ouc.bc.ca/conted/onlinecourses/geog_210/210_6_6.html 

http://www. eden-foundation. org/ project/ desertif.html  

http://www.pbs.org/africa/explore/sahel/sahel_overview_lo.h tml  

http://www.africanconservation.com/ 

http://www.africanconservation.com/africareliefmap.html 

http://www.mnh.si.edu/africanvoices/ 

http://www.mnh.si.edu/africanvoices/ 

http:// www.pbs.org/ africa/photoscope  

http://www.piac.org/ childseye/sergio/ index.htm  

http://pbskids.org/africa/ tale/ 

http://www.culturesontheedge.com/gallery/archives/ceremonies/photos/ 

http://www.focusmm.com/morocco/mo_musmn.htm  

http://www.pbs.org/ africa/explore/sahara/ sahara_music_lo.html  

http://www.music.org.za/  

http://www.pbs.org /africa/explore/southern /southern_music_lo. html  

http://www.africaonline .com:80/search/search .jsp?a=v& objectid =14915&search 

String=music +tanzania& languageid=1 

http://www.pbs.org/ africa /explore/swahili/swahili_ music_lo.ht ml  

http://www .africaonline .com:80/search/ search.jsp?a=v&objectid =32042& 

searchString= MUSIC&languageid=1 

http://www.pbs .org/africa/ explore/sahel/sahel_musi c_lo.html 

http://www.samite.com/ 

http://www.pbs.org/africa/ explore/greatlakes/ greatlakes_music _lo.html 

http://www.cherbearsden.com/story1.html 

http://www.ctap3.org/_lperry/africa/getting_ready.htm 
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Γ. Πορεία εργασίας/δραστηριότητας – ∆ιδακτικός χειρισµός 

Αφόρµηση 

Ένας διασκεδαστικός τρόπος για να ξεκινήσει µια προσέγγιση είναι να δοθεί ο απαραίτητος 

χρόνος στον ερευνητή - µαθητή να  αισθανθεί άνετα µε το εργαλείο που πρόκειται 

ουσιαστικά να χρησιµοποιήσει, τον υπολογιστή και το διαδίκτυο. 

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους µαθητές να συνδεθούν 

µε το διαδίκτυο και στον Explorer να πληκτρολογήσουν τη διεύθυνση 

www.yahooligans.com. Πρόκειται για µια µηχανή αναζήτησης που περιέχει σελίδες 

ανάλογες µε το ηλικιακό επίπεδο των µαθητών. Οι µαθητές χρησιµοποιούν λέξεις κλειδιά 

π.χ. Africa, Africa maps, Africa music κτλ. προκειµένου να διερευνήσουν αν και κατά πόσο 

υπάρχουν σελίδες στο διαδίκτυο που µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµες. Το θετικό µε τη 

συγκεκριµένη µηχανή αναζήτησης, είναι ότι τα περισσότερα από τα sites που περιέχει είναι 

γραµµένα σε γλώσσα που εύκολα γίνεται κατανοητή από τους µαθητές. Επειδή τα στοιχεία 

είναι στα Αγγλικά, καλό θα ήταν η σύνθεση της οµάδας να είναι τέτοια που να ενθαρρύνει 

την αξιοποίηση του υλικού. 

Σε αυτό το στάδιο οι µαθητές καλούνται επίσης να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται 

µε: 

� ∆ηµιουργία φακέλου σε χώρο του σκληρού δίσκου µε το θέµα «Africa» και 

δηµιουργία υποφακέλων µέσα σε αυτόν µε θεµατολογία που θα ορίσουν κατά τη 

διάρκεια της αναζήτησης. 

� Αποθήκευση ιστοσελίδας που θα επεξεργαστούν στο µέλλον. 

� Αποθήκευση εικόνων. 

� Αποθήκευση διευθύνσεων. 

Κάθε οµάδα συλλέγει στοιχεία για πέντε από τα χαρακτηριστικά της ηπείρου που τους 

έκαναν εντύπωση. ∆ηµιουργείται «διακτινούµενος ήλιος» σε χαρτί του µέτρου µε τα σηµεία 

ενδιαφέροντος των οµάδων καθώς και µε θέµατα που γνωρίζουν οι µαθητές ή θα ήθελαν 

να διερευνήσουν. 

 

∆ραστηριότητα 1 

Ο χώρος 

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να οδηγηθούν στη σελίδα2: 

http://www.africa.upenn.edu/Map_Satellite/menu_Map.html 

                                          

2 Οι οδηγίες από τον εκπαιδευτικό µπορεί να δίνονται σε έγγραφο word που ο µαθητής καλείται να ανοίξει µέσα 

από συγκεκριµένο φάκελο του υπολογιστή, ώστε µε CTRL + κλικ πάνω στο σύνδεσµο, όταν υπάρχει σύνδεση, ο 

µαθητής να οδηγείται κατευθείαν στην προτεινόµενη σελίδα. 
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Μέσα από το υλικό της σελίδας αυτής µπορούν να συγκεντρώσουν χάρτες ή 

δορυφορικές εικόνες (µε την επεξήγησή  τους) που σχετίζονται µε το θέµα τους. 

Αποθηκεύουν το υλικό τους. 

 

Εντοπισµός θέσης της Αφρικής στον κόσµο µε τη χρήση του λογισµικού 

ΓΑΙΑ: 

Ο εντοπισµός τη θέσης της Αφρικής µπορεί να γίνει µέσα από τον µικρόκοσµο 

ΙΑΣΩΝ>γεωγραφικές συντεταγµένες. Ο µαθητής πραγµατοποιεί ένα εικονικό ταξίδι. 

Για να το πετύχει αυτό, οδηγεί το αεροπλανάκι από το πιλοτήριο και παρακολουθεί τη 

θέση του στο παράθυρο «πλανήτης Γη» µέσα από τις τιµές των γεωγραφικών 

συντεταγµένων (λ,φ). 

Για να πραγµατοποιηθεί το ταξίδι αυτό θα πρέπει ο µαθητής:  

Α) Να είναι σε θέση να τοποθετήσει το αεροπλανάκι στην περιοχή της Αφρικής 

(µετακίνηση του αεροπλάνου µε κλικ και σύρσιµο πάνω στο παράθυρο «παγκόσµιος 

χάρτης» ή στον επίπεδο χάρτη), 

Β) Να µπορεί να µετρήσει το µήκος της διαδροµής που καλύπτει το αεροπλάνο 

(µηδενισµός του µετρητή απόστασης στο πιλοτήριο και µε κλικ σύρσιµο και 

µετακίνηση του αεροπλάνου από µια θέση στην άλλη. Πάνω στο µετρητή φαίνεται η 

απόσταση που διάνυσε το αεροπλάνο). 

Η θέση της Αφρικής: Οι µαθητές τοποθετούν το αεροπλάνο στο βορειότερο, 

νοτιότερο, ανατολικότερο και δυτικότερο σηµείο και σηµειώνουν τα φ και λ. 

Η θέση της Αφρικής λ, φ (γεωγρ. µήκος, γεωγρ. πλάτος)  

Βορειότερο άκρο  

Νοτιότερο άκρο  

Ανατολικότερο άκρο  

∆υτικότερο άκρο  
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Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ>Torricelli> Ατµόσφαιρα, οδηγούνται στον παγκόσµιο χάρτη 

κλιµατικών ζωνών. Εντοπίζουν την Αφρική και οδηγώντας πάνω στο χάρτη το ποντίκι του 

υπολογιστή, βλέπουν τους κλιµατικούς τύπους της ηπείρου. Προσθέτουν µέσα από το 

πρόγραµµα τους παράλληλους και τους µεσηµβρινούς και προσπαθούν να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις: 

� Ποια σηµασία έχει η σχεδόν συµµετρική θέση της Αφρικής ως προς τον Ισηµερινό; (Τη 

σχεδόν συµµετρική κατανοµή των κλιµατικών τύπων προς βορρά και προς νότο και την 

απουσία πολικού κλίµατος).  

� Ποιες αφρικανικές χώρες θα πρέπει να επηρεάζονται περισσότερο από την έρηµο 

Σαχάρα; 

 

Μέσα από τη σελίδα  

http://www.afro.com/child

ren/discover/discover.html 

 

επιλέγουν στοιχεία που 

αφορούν το φυσικό περιβάλλον 

της Αφρικής και συγκριτικά 

µεγέθη.  

 

 

 

 

Στη συνέχεια µέσα από τη σελίδα 

http://www.pbs.org/wnet/afri

ca/explore/index_flash.html 

 

και ενώ εργάζονται σε οµάδες, 

καλούνται να επιλέξουν µια από τις 

φυσιογραφικές περιοχές της 

ηπείρου και να τη µελετήσουν.  

Συµπληρωµατικά στοιχεία µπορεί 

αντλήσουν και από το λογισµικό ΓΑΙΑ>ΙΑΣΟΝ> Ταξίδια στον κόσµο> Αφρική – 

Γεωφυσικός. 
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∆ηµιουργούν έγγραφο του word  στο οποίο καταγράφουν τα στοιχεία που τους 

έκαναν εντύπωση. Εντάσσουν στο υλικό τους εικόνες, εκτυπώνουν τις εργασίες τους 

και τις παρουσιάζουν στην τάξη. 

 

∆ραστηριότητα 2 

Τα κράτη και οι άνθρωποι 

Η δραστηριότητα αυτή φέρνει τους µαθητές σε επαφή µε µια σύντοµη εξέταση της 

χώρας. Πιο συγκεκριµένα ο εκπαιδευτικός καλεί τους µαθητές µέσα από χάρτες του 

διαδικτύου που ήδη έχουν εντοπίσει στη διεύθυνση 

http://www.africa.upenn.edu/Map_Satellite/menu_Map.html 

να προσδιορίσουν τα κράτη της Αφρικής.  

Συµπληρωµατικά στοιχεία µπορεί αντλήσουν και από το λογισµικό ΓΑΙΑ>ΙΑΣΟΝ> 

Ταξίδια στον κόσµο> Αφρική – Πολιτικός. Μέσα από το λογισµικό εντοπίζουν τις 

µεγάλες πόλεις τις ηπείρου. Σε πρόγραµµα Excel οι µαθητές καλούνται να 

υπολογίσουν την πυκνότητα των κρατών. 

Συνδυάζουν τα στοιχεία τους µε το γεωµορφολογικό χάρτη του λογισµικού που 

βρίσκεται στο: ΓΑΙΑ>ΙΑΣΟΝ> Ταξίδια στον κόσµο> Αφρική – Γεωφυσικός, καθώς και 

µε το θεµατικό χάρτη κλιµατικών περιοχών που βρίσκεται στο: ΓΑΙΑ ΙΙ>Torricelli> 

Ατµόσφαιρα. Προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτηµα: 

� Πώς αιτιολογούνται οι διαφορές της πληθυσµιακής πυκνότητας από περιοχή σε 

περιοχή; 

 

Στη συνέχεια τους καλεί µέσα από 

τη διεύθυνση:  

http://www.afro.com/children

/discover/discover.html3 

να επιλέξουν κάποιο από τα κράτη 

και να αποθηκεύσουν στο φάκελό 

τους Africa>countries τη σελίδα µε 

τα στοιχεία του. 

Συµπληρωµατικά στοιχεία µπορεί 

αντλήσουν και από το λογισµικό 

ΓΑΙΑ>ΙΑΣΩΝ> Ταξίδια στον κόσµο> Αφρική – Πολιτικός. 

                                          

3 Συµπληρωµατικά στοιχεία µπορούν να αντλήσουν από τη σελίδα 
http://www.pbs.org/wnet/africa/explore/sahel/sahel_overview_lo.html 
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Ακολουθεί η επεξεργασία των στοιχείων:  

α) Σε πρόγραµµα Excel οι µαθητές καλούνται 

� να υπολογίσουν την πυκνότητα του κράτους 

� να δηµιουργήσουν γράφηµα µε τις χρήσεις γης 

� να αναπαραστήσουν µε γράφηµα τη σύνθεση του πληθυσµού 

Αποθηκεύουν τα γραφήµατά τους. 

β) ∆ηµιουργία θεµατικού χάρτη 

Σε πρόγραµµα paint ή σε οποιοδήποτε άλλο σχεδιαστικό πρόγραµµα ανοίγουν το χάρτη του 

κράτους που επεξεργάζονται και εισάγουν στην εικόνα τους στοιχεία από το excel ή άλλα 

σχεδιαστικά στοιχεία δηµιουργώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο θεµατικούς χάρτες της 

περιοχής. Ονοµάζουν τον/τους χάρτη/ες και τους αποθηκεύουν. 

γ) Σχολιασµός στοιχείων 

Σε πρόγραµµα word συνθέτουν την εργασία τους. 

Εισάγουν την εικόνα του κράτους, τους θεµατικούς χάρτες και γραφήµατα από το excel και 

δηµιουργούν την ταυτότητα του κράτους. Στοιχεία που µπορούν να εντάξουν: 

� Θέση 

� Έκταση 

� Πρωτεύουσα 

� Πληθυσµός 

� Χρήσεις γης (γράφηµα) – σχολιασµός για τις ασχολίες των κατοίκων 

� Πυκνότητα (γράφηµα) - σχολιασµός 

� Σύνθεση πληθυσµού (δηµιουργία πυραµίδων ηλικιών ή γραφηµάτων) – σχολιασµός 

των πυραµίδων – σχεδιασµός για παιδεία - υγεία 

� Προσδόκιµο ζωής - σχολιασµός σε συνδυασµό µε τη σύνθεση πληθυσµού για το 

σχεδιασµός παροχών 

� Μορφωτικό επίπεδο - σχολιασµός 

 

∆ραστηριότητα 3 

Προβλήµατα της Αφρικής: Νερό – ερηµοποίηση 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσουν οι µαθητές δύο πολύ σηµαντικά θέµατα 

– προβλήµατα της Αφρικής. Αυτά του νερού και της ερηµοποίησης. 

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και οι µισές επεξεργάζονται το θέµα του νερού και οι 

άλλες µισές το θέµα της ερηµοποίησης. Επειδή πρόκειται για πολυσύνθετα και δύσκολα 

στην ερµηνεία φαινόµενα, θα αρκεστούµε σε επίπεδο καταγραφής στοιχείων. 

 

Α) Οµάδες για τα προβλήµατα που σχετίζονται µε το καθαρό νερό. 
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∆ίνονται στους µαθητές οι 

ακόλουθες διευθύνσεις: 

World warned on water 

refugees  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/ 

sci/tech/1234244.stm 

(χάρτης και δεδοµένα για την 

Αφρική) 

 

 

 

 

 

 

 

Africa's Potential Water Wars  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/ 

world/africa/454926.stm 

 

 

Κάθε οµάδα θα πρέπει να 

δηµιουργήσει στο Publisher µια 

αφίσα που θα παρουσιάζει τα κύρια σηµεία και εικόνες του θέµατος που µελέτησε και 

την αποθηκεύει4. 

Α) Οµάδες για τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την ερηµοποίηση. 

Η κάθε οµάδα «µπαίνει» σε κάποια από τις διευθύνσεις που προτείνονται από τον 

εκπαιδευτικό. Σκοπός η καταγραφή πέντε τουλάχιστον προτάσεων που ερµηνεύουν ή 

προβάλλουν την ερηµοποίηση. 

http://www.geog.ouc.bc.ca/conted/onlinecourses/geog_210/210_6_6.ht

ml (εισαγωγή στην ερηµοποίηση) 

                                          

4 Άλλοι σύνδεσµοι από τους οποίους οι µαθητές µπορούν να αντλήσουν στοιχεία γενικά για το νερό είναι:  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/ sci/tech/671800.stm (Water Arithmetic "Doesn't Add Up") 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/ sci/tech/245363.stm (A Fight to the Last Drop) 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/ sci/tech/396270.stm (Food at Risk as Water Drips Away) 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/ world/274099.stm (World Water Shortage Threatens Harvests) 
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http://www. eden-foundation. org/ project/ desertif.html (ενδιαφέρουσα 

σελίδα µε εικόνες για την περιοχή Sahel)5 

 

Κάθε οµάδα θα πρέπει να δηµιουργήσει στο Publisher µια αφίσα που θα παρουσιάζει τα 

κύρια σηµεία και εικόνες του θέµατος που µελέτησε και την αποθηκεύει. 

Όλες οι οµάδες (νερού και ερηµοποίησης) εκτυπώνουν τις εργασίες τους και δηµιουργούν 

ένα ταµπλό. Μέσα από το ταµπλό αυτό θα πρέπει να δίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις: 

� Ποιοι είναι οι µεµονωµένοι, κοινωνικοί, και περιβαλλοντικοί παράγοντες που 

σχετίζονται µε την επάρκεια του καθαρού νερού;  

� Ποιες είναι οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες που προκύπτουν από 

στην µη συντήρηση αυτού του πόρου; 

� Το ανάγλυφο και το κλίµα είναι παράγοντες που σχετίζονται µε την ύπαρξη διαθέσιµων 

πόρων και την ερηµοποίηση; 

Για να δώσουν απάντηση στο τελευταίο ερώτηµα µπορούν να ανατρέξουν στη διεύθυνση: 

http://www.pbs.org/africa/explore/sahel/sahel_overview_lo.h tml (εξερεύνηση περιοχών) 

 

 

 

 

                                          

5 Ενδιαφέρουσα διεύθυνση αλλά δύσκολη στην επεξεργασία της: http://www.cru. uea.ac.uk/cru /tiempo/ 

issue08/ desert.htm 



 132 

http://www.africanconservation.com/  

http://www.africanconservation.com/africareliefmap.html  (ανάγλυφος 

χάρτης της Αφρικής) 

Στη διερεύνησή τους οι µαθητές µπορούν να ασχοληθούν µε συγκεκριµένες περιοχές 

που συνδέονται µε τη διαχείριση του νερού και το φαινόµενο της ερηµοποίησης, όπως 

οι ακόλουθες: Μάλι, Σενεγάλη, Νιγηρία, Τσαντ, Σουδάν, Μπουρκίνα Φάζο, στις οποίες 

µπορούν να εντοπίσουν οµοιότητες και διαφορές. 

 

∆ραστηριότητα 4 

Μια ήπειρος… µια ιστορία 

Στη διεύθυνση  

http://www.mnh.si.edu/africanv

oices/ µελετούν σε οµάδες την 

ιστορία της Αφρικής. Κάθε οµάδα 

αναλαµβάνει συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο και συγκεντρώνει τα στοιχεία 

που της κάνουν εντύπωση. 

∆ηµιουργούν θεµατικό χάρτη της 

ηπείρου µε τα στοιχεία που επέλεξαν. 

Εναλλακτικά δηµιουργούν τη γραµµή του χρόνου, πάνω στην οποία τοποθετούν τα 

σηµαντικά γεγονότα στην ιστορία. 

Απαντούν στο τέλος στις ερωτήσεις: 

� Ποιες ήταν οι συνέπειες της γειτονίας της Αφρικής µε την Ασία και την Ευρώπη; 

(Συνοπτική αναφορά στις αλληλεπιδράσεις των πολιτισµών και των θρησκειών που 

αναπτύχθηκαν σ` αυτές τις ηπείρους – παραδείγµατα.)  

� Γιατί τα σύνορα πολλών αφρικανικών κρατών είναι ευθείες γραµµές; 

� Γιατί η Αφρική άργησε τόσο πολύ να εξερευνηθεί σε όλη της την έκταση (Η 

απάντηση υπάρχει στο σχολικό βιβλίο. Ο µαθητής θα πρέπει να µην την αποστηθίσει 

αλλά να την επιβεβαιώσει µε τη βοήθεια του χάρτη αναγλύφου ). 

� Πώς ερµηνεύεται η «διαίρεση» της Αφρικής σε λευκή και µαύρη; 

� Πώς συνδέεται το δουλεµπόριο µε την ιστορία της Αφρικής;  
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∆ραστηριότητα 5 

Το βιβλίο µε τις εικόνες  

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η δηµιουργία ενός λευκώµατος µε εικόνες της 

Αφρικής. Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να παρουσιάσει 

διαφορετικά στοιχεία της ζωής στην Αφρική. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

http://www.mnh.si.edu/africanvoices/ (για όλες τις οµάδες) 

 

Η καθηµερινή ζωή στην Αφρική 

Στη σελίδα http://www.mnh.si.edu/africanvoices/ αναζητούν στοιχεία και εικόνες ή 

videos σχετικά µε τη ζωή στη Αφρική. Αποθηκεύουν τα στοιχεία/εικόνες που τους κάνουν 

εντύπωση.  

Συγκρίνουν τη ζωή των κατοίκων της Αφρικής σε πόλεις και χωριά µε αυτή των κατοίκων 

της Ευρώπης και γράφουν ένα σχετικό κείµενο το οποίο και αποθηκεύουν. 

Η Αφρική του πολέµου 

Οι µαθητές στη διεύθυνση: 

http:// www.pbs.org/ africa/photoscope κλικ στη λέξη  "Conflict" βλέπουν 

φωτογραφίες σχετικά µε τον πόλεµο στην Αφρική. Στη σελίδα http://www.piac.org/ 

childseye/sergio/ index.htm βλέπουν τη συλλογή φωτογραφιών ενός Μοζαµβικανού 

φωτογράφου του Sergio Joao Francisco da Silva, ο οποίος από το 1987 ως το 1994, 

φωτογράφισε παιδιά στον πόλεµο στην Κεντρική Μοζαµβίκη. Οι µαθητές επιλέγοντας τις 

εικόνες µεγεθύνουν τις φωτογραφίες.  

Αποθηκεύουν τις φωτογραφίες που αποδίδουν τη φρίκη του πολέµου στο φάκελο 

Africa>countries µε το όνοµα war. Γράφουν σχετικά ποιήµατα στα οποία περιγράφουν την 

κατάσταση, τα αίτια των πολέµων στη συγκεκριµένη ήπειρο, ή τα συναισθήµατα που τους 

προκαλούν οι εικόνες. Αποθηκεύουν τα ποιήµατά τους.   

Μύθοι της Αφρικής 
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Οι µαθητές στην διεύθυνση που ακολουθεί παρακολουθούν έναν µύθο των Σουαχίλι.   

http://pbskids.org/africa/ tale/ 

Εναλλακτικά µπορεί να διαβάσουν µύθους της Αφρικής µέσα από βιβλία. Αφού οι 

µαθητές ακούσουν ή διαβάσουν τους µύθους, επιλέγουν και οπτικοποιούν µε χρήση 

του υπολογιστή κάποιον από αυτούς. Αποθηκεύουν την εργασία τους. 

Συνήθειες – Τελετές της Αφρικής 

Οι µαθητές µέσα από τη διεύθυνση: 

http://www.culturesontheedge.com/gallery/archives/ceremonies/photos 

 

αντλούν στοιχεία για τις τελετές και τη θέση τους στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων 

της Αφρικής. Στις σελίδες που η παραπάνω διεύθυνση τους δίνει τη δυνατότητα να 

ανατρέξουν, υπάρχουν στοιχεία που εξηγούν για ποιο λόγο οι γηγενείς βάφουν το 

πρόσωπο ή ζωγραφίζουν το σώµα τους σε κάθε τελετή.  

Οι µαθητές διαλέγουν τις εικόνες που θα ήθελαν να σχολιάσουν και τις αποθηκεύουν. 

Σύνθεση εργασίας 

Για τη δηµιουργία του βιβλίου τους µπορούν να ζωγραφίσουν στο Paint ή να 

σκανάρουν εικόνες, να χρησιµοποιήσουν εικόνες από περιοδικά ή βιβλία ή και εικόνες 

που υπάρχουν στο δίκτυο. Πριν συνθέσουν τις εργασίες τους σε βιβλίο, αποφασίζουν 

για τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών και των εικόνων, για τη γραµµατοσειρά 

και τον τύπο γραµµάτων που θα χρησιµοποιήσουν.  
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∆ραστηριότητα 6 

Το cd µε τη µουσική της Αφρικής 

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές θα συγκεντρώσουν στοιχεία για την ποικιλία 

των ακουσµάτων που µπορεί να έχει κανείς στην Αφρική. 

Οι µαθητές θα πρέπει να φτιάξουν ένα cd στο οποίο θα γράψουν µουσικές που 

συγκεντρώσουν από το δίκτυο. Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες καθεµία από τις οποίες 

αναλαµβάνει να συγκεντρώσει ήχους από διαφορετικές διευθύνσεις του διαδικτύου.  

Βόρεια Αφρική: 

http://www.focusmm.com/morocco/mo_musmn.htm  

(πληροφορίες και µουσικά θέµατα από το Μαρόκο)  

http://www.pbs.org/ africa/explore/sahara/ sahara_music_lo.html  

(πληροφορίες και µουσικά θέµατα από τους Τουαρέγκ)  

Νότια Αφρική: 

http://www.music.org.za/  

(µοντέρνα µουσική από τους µουσικούς της Νότιας Αφρικής, πολλοί από τους οποίους 

στηρίζονται σε παραδοσιακούς ήχους)  

http://www.pbs.org /africa/explore/southern /southern_music_lo. html  

Ανατολική Αφρική: 

http://www.africaonline .com:80/search/search .jsp?a=v& objectid 

=14915&search String=music +tanzania& languageid=1  

(επισκόπιση της µουσικής της Τανζανίας)   

http://www.pbs.org/ africa /explore/swahili/swahili_ music_lo.ht ml  

(πληροφορίες και µουσικά θέµατα από την Ανατολική Ακτή της Αφρικής)  

∆υτική Αφρική: 

http://www .africaonline .com:80/search/ search.jsp?a=v&objectid =32042& 

searchString= MUSIC&languageid=1  

(επισκόπιση της µουσικής της Γκάνα)  

http://www.pbs .org/africa/ explore/sahel/sahel_musi c_lo.html  

(πληροφορίες και µουσικά θέµατα  από τους Ντόγκον στην δυτική Σαχέλ)  

Κεντρική Αφρική: 

http://www.samite.com/  

(Μουσική και συνθέτες από την Ουγκάντα µε µουσικά θέµατα από την περιοχή)  

http://www.pbs.org/africa/ explore/greatlakes/ greatlakes_music _lo.html 

 

Στο τέλος συγκεντρώνουν τα µουσικά κοµµάτια, τα αποθηκεύουν και δηµιουργούν ένα 

µουσικό cd µε ήχους της επιλογής τους. Στο πρόγραµµα δηµιουργίας εξωφύλλων για cd, 
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 σχεδιάζουν το εξώφυλλό του και σε συνοδευτικό βιβλιαράκι γράφουν στοιχεία για τα 

µουσικά θέµατα που επέλεξαν6 (τόπος προέλευσης, καλλιτέχνης, διάρκεια µουσικού 

θέµατος κτλ.). 

 

Αξιολόγηση 

Οι µαθητές παρακολουθούν σε διεύθυνση που τους δίνεται ένα παραµύθι για µικρά 

παιδιά σχετικό µε τα «χρώµατα της Αφρικής».   

http://www.cherbearsden.com/story1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλοηγούνται και στη σελίδα 

http://www.ctap3.org/_lperry/africa/getting_ready.htm στην οποία 

παρουσιάζεται ένα ταξίδι στην Αφρική. 

                                          

6 Συµπληρωµατικά µπορούν να αντλήσουν µουσική και από τις διευθύνσεις:  

http://www.theholid ayspot.com /kwanzaa/kwanzaa _music.htm  

http://www.humansong s.com/artists .htm  

http://www.african-drumbeat.co.uk/ 
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Καλούνται σε οµάδες να δηµιουργήσουν ένα παραµύθι ή ένα ταξίδι µε ήχους, εικόνες και 

κείµενο, στο οποίο θα παρουσιάζονται τα «διαφορετικά πρόσωπα της Αφρικής». Ως 

εργαλείο στο ταξίδι αυτό µπορούν να χρησιµοποιήσουν το PowerPoint. 

Στο τέλος παρουσιάζουν το ταξίδι τους στους συµµαθητές τους οι οποίοι και αξιολογούν 

την εργασία τους µε βάση τα κριτήρια που έχουν ορίσει από την αρχή της εργασίας.  

 

Ευρωπαϊκές πόλεις. Μητροπόλεις και αστικά κέντρα  

Α. Γενικά 

Α.1 Περιγραφή 

Το σενάριο αυτό µε χρήση λογισµικού έχει ως στόχο τη µελέτη ενός από τα σηµαντικότερα 

έργα του ανθρώπου στην επιφάνεια της γης, των πόλεων. Πιο συγκεκριµένα οι µαθητές θα 

κληθούν να ασχοληθούν µε τις πόλεις της Ευρώπης. Η προσέγγιση που θα επιχειρηθεί στο 

συγκεκριµένο σενάριο αφορά στην κατανοµή των πόλεων στην επιφάνεια της Ευρώπης και 

στην κατανοµή των ανθρώπων σε αυτές, µέσα από την ερµηνεία αριθµητικών κυρίως 

στοιχείων σε συνδυασµό µε ιστορικά 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 µεγάλες πόλεις. Πιο συγκεκριµένα: 

� Για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων τους οι µεγάλες πόλεις αναπτύσσονται 

όχι µόνο σε έκταση (προκύπτει από τα αριθµητικά στοιχεία και είναι εύκολο να το 

µελετήσει ο µαθητής) αλλά και σε ύψος και σε βάθος.  

� Η ανάγκη να εξασφαλίσουν τη διατροφή των κατοίκων τους τις οδηγεί στην 

υποδούλωση του γύρω χώρου µε τη δηµιουργία σχέσεων στενής οικονοµικής 

εξάρτησης. 



 138 

� Με την πάροδο του χρόνου δηµιουργούν ένα δικό τους περιβάλλον αλλοιώνοντας 

τις κλιµατικές και τις οικολογικές συνθήκες.   

 

Α.2 Σκοπός της δραστηριότητας 

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

µέρος, οι µαθητές αναµένεται να: 

� ∆ιερευνήσουν µέσα από το λογισµικό τη γεωγραφική κατανοµή των µεγάλων 

πόλεων της Ευρώπης. 

� Ερµηνεύσουν κατά προσέγγιση την κατανοµή των µεγάλων Ευρωπαϊκών 

πόλεων στο χώρο. 

� Αναγνωρίζουν ότι οι πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι χρισµένες πάνω σε παλιές 

πόλεις. 

� Αντιλαµβάνονται την έννοια της πυκνότητας του πληθυσµού επισηµαίνοντας τις 

πιο πυκνοκατοικηµένες και τις πιο αραιοκατοικηµένες περιοχές. 

� Συσχετίζουν την πυκνότητα του πληθυσµού µε τις συνθήκες διαβίωσης και 

ποιότητας ζωής (οικονοµικές, παραγωγικές, κοινωνικές). 

� Συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες πόλεις που τους κινούν το 

ενδιαφέρον. 

� 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 

Πυκνότητα, γεωγραφική κατανοµή πόλεων, πρωτεύουσα 

 

Α.4 Σύνδεση µε το ΑΠΣ 

Η επεξεργασία των µεγάλων πόλεων της Ευρώπης και του ρόλου τους στο χώρο 

απαντάται στην Β΄ 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 όλες τις πρωτεύουσες του κόσµου τονίζοντας  
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κάθε φορά τις ιδιαιτερότητας και τα χαρακτηριστικά της καθεµιάς. Κάτω από αυτό το 

πρίσµα, το σενάριο µπορεί να εφαρµοστεί και στην Α΄ Γυµνασίου τροποποιηµένο στις 

ανάγκες του κόσµου.  

 

Α.5 Επίπεδο εφαρµογής 

Το συγκεκριµένο σενάριο είναι σχεδιασµένο για τη Β΄ 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 

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, σύνδεση µε το διαδίκτυο. 

B.3 ∆ιδακτικό υλικό που αντλείται µέσα από το διαδίκτυο και λογισµικά και πιο 

συγκεκριµένα: 

Λογισµικό:  

ΓΑΙΑ ΙΙ 

 

Γ. Πορεία εργασίας/δραστηριότητας – ∆ιδακτικός χειρισµός 

∆ραστηριότητα 1 

Ας χτίσουµε τον οικισµό µας 

Οι µαθητές παρατηρούν την εικόνα 1. Καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες του φύλλου 

δραστηριοτήτων 1. Στο τέλος αποθηκεύουν τις εργασίες τους µε όνοµα της 
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 επιλογής τους, εκτυπώνουν τις εικόνες που δηµιούργησαν συγκρίνουν τις επιλογές 

τους και τις σχολιάζουν. 

 

∆ραστηριότητα 2 

Οι πόλεις της Ευρώπης- γεωγραφική θέση 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνουν κλικ στην «Ιστορία 

των Ευρωπαϊκών πόλεων» και επιλέγουν τον πολιτικό χάρτη. Ανοίγουν το φύλλο 

δραστηριοτήτων 2. Προσπαθούν στον πίνακα του φύλλου δραστηριοτήτων να 

αποτυπώσουν στοιχεία των πόλεων (όνοµα, φ,λ, θέση) βάζοντας Χ στο κατάλληλο 

τετράγωνο και θέση. 

Ανοίγουν φύλλο εργασίας στο excel και δηµιουργούν ένα γράφηµα µε τις πόλεις που 

είναι παραθαλάσσιες, ηπειρωτικές ή χτισµένες στις όχθες κάποιου ποταµού, και 

ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα της καταγραφής.  

Αποθηκεύουν το γράφηµά τους µε όνοµα της επιλογής τους. Εισάγουν το γράφηµα 

στο αρχείο word στο οποίο δουλεύουν, αποθηκεύουν την εργασία τους µε όνοµα της 

επιλογής τους και την εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 3 

Ταξίδι στις πόλεις του ∆ούναβη 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνουν κλικ στην «Ιστορία 

των Ευρωπαϊκών πόλεων» και επιλέγουν τον γεωφυσικό χάρτη. Ανοίγουν το φύλλο 

δραστηριοτήτων 3. Επιλέγουν να ταξιδέψουν µε ένα ελικόπτερο κατά µήκος του 

ποταµού. Σε πίνακα, γράφουν τις πόλεις που συναντούν και τις χώρες στις οποίες 

ανήκουν οι πόλεις αυτές. Με τα εργαλεία του λογισµικού εντοπίζουν την απόσταση 

των χωρών από την θάλασσα, διαβάζουν τα ιστορικά στοιχεία κάθε πόλης που 

βρίσκονται στο πλαίσιο ιστορικές πληροφορίες και προσπαθούν να ερµηνεύσουν γιατί 

οι πόλεις αυτές κτίστηκαν κατά µήκος του ποταµού. 

Σε άλλο πίνακα του ίδιου φύλλου εργασίας, επαναλαµβάνουν µόνοι τους αυτή τη 

φορά την ίδια εργασία. Εντοπίζουν τα ποτάµια και τις πόλεις που είναι χτισµένες στις 

όχθες τους. Επαληθεύεται η αρχική τους υπόθεση;  

Σώζουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους και την εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 4 

Οι πόλεις της Ευρώπης- ιστορικά στοιχεία 
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Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνουν κλικ στην «Ιστορία των 

Ευρωπαϊκών πόλεων» και επιλέγουν τον πολιτικό χάρτη. Με τη βοήθεια του δορυφόρου 

καλούνται να συλλέξουν ιστορικά στοιχεία για τις πρωτεύουσες της Ευρώπης.  

Ανοίγουν το φύλλο δραστηριοτήτων 4. Στον πίνακα στον οποίο αναγράφονται ευρωπαϊκά 

κράτη, εντοπίζουν τις πρωτεύουσες. Βρίσκουν µέσα από τις ιστορικές πληροφορίες στοιχεία 

για αυτές.  

� Είναι καινούριες πόλεις ή παλιές και πόσο;  

� Ποιοι τις ίδρυσαν;  

� Ποιοι λαοί εγκαταστάθηκαν στο χώρο που σήµερα είναι χτισµένες αυτές;  

Αποθηκεύουν τη δουλειά τους µε όνοµα της επιλογής τους και την εκτυπώνουν. 

∆ηµιουργούν στο Paint µε χρήση της εικόνας 2, θεµατικό χάρτη της ίδρυσης των πόλεων. 

Αποθηκεύουν τη δουλειά τους µε όνοµα της επιλογής τους και την εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 5 

Οι πόλεις της Ευρώπης- πληθυσµιακά στοιχεία 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων επιλέγουν τον πολιτικό χάρτη από 

την «Ιστορία των Ευρωπαϊκών πόλεων».  

Ανοίγουν το φύλλο δραστηριοτήτων 5. ∆ηµιουργούν λογιστικό φύλλο στο οποίο γράφουν 

την έκταση του κάθε κράτους και τον πληθυσµό όπως παρουσιάζεται στο λογισµικό και µε 

τη βοήθεια του λογιστικού προγράµµατος υπολογίζουν την πληθυσµιακή πυκνότητα.  

Κάνουν γραφήµατα στα οποία απεικονίζουν α) τον πληθυσµό και β) την πληθυσµιακή 

πυκνότητα.  

Αποθηκεύουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους και την εκτυπώνουν.  

Εντάσσουν τα γραφήµατά τους σε αρχείο word που δηµιουργούν οι ίδιοι, τα σχολιάζουν 

γραπτώς, αποθηκεύουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους και την εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 6 

Μελετώντας µια Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα 

Οι µαθητές µέσα από ποικίλο  υλικό (µηχανές αναζήτησης, βιβλία, περιοδικά, διαφηµιστικά 

έντυπα, κτλ.) αναζητούν στοιχεία για την πρωτεύουσα της επιλογής τους.  

Ανοίγουν το φύλλο δραστηριοτήτων 6 και µε τη βοήθεια της κλείδας καταγραφής που 

προτείνεται σε αυτό, συγκεντρώνουν στοιχεία που τους αφορούν.  

Τελικός σκοπός, η δηµιουργία ενός τετράφυλλου διαφηµιστικού εντύπου που θα 

παρουσιάζει την πρωτεύουσα που η κάθε οµάδα µελετά και τη σχέση της µε το χώρο. Η 

διαδικασία αυτή είναι αρκετά απαιτητική, καθώς απαιτεί από τους µαθητές να οργανώσουν 
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 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 είτε έχουν 

σκανάρει είτε 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 τους και το συνθέτουν στο Publisher. 

∆εν ξεχνούν να παραθέσουν τις πηγές τους. 

Αποθηκεύουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους στο φάκελο που 

δηµιούργησαν και την εκτυπώνουν. 



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

 

 σελίδα 143 

Φύλλο Παρατήρησης 1 

Ας χτίσουµε τον οικισµό µας 

Παρατηρήστε προσεκτικά την εικόνα 1 και προσπαθήστε να  περιγράψετε το ανάγλυφο. 

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

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

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

Σε ποια σηµεία της εικόνας θα έπρεπε να εγκατασταθεί κάποιος που θα είχε κάποια από τις 

παρακάτω ανάγκες; Αφού συζητήσετε µεταξύ σας, βάλτε Χ στο σωστό τετράγωνο.  

 Ποτάµι ∆άσος  Πεδιάδα  Γέφυρα 

Επάρκεια νερού     

Πρώτες ύλες για χτίσιµο     

Καύσιµα (ξυλεία)     

Μετακινήσεις     

Προστασία από υπερχείλιση ποταµού     

Χώρος για καλλιέργεια φυτών     

Στην εικόνα δεν υπάρχουν οικισµοί.  

Σκεφτείτε πού θα θέλατε να µείνετε µε βάση τις ανάγκες σας. 

Μαζί µε εσάς θα χτίσουν τον οικισµό τους στην περιοχή κάποιοι κτηνοτρόφοι ενώ κάποιος 

εργοστασιάρχης θέλει να χτίσει εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου. Πού θα φτιάξουν τις 

εγκαταστάσεις τους; (Σκεφτείτε τις ανάγκες τους) 

Γράψτε τις σκέψεις σας. 

 Ανάγκες 

Η οµάδα µας  

 

 

 

Κτηνοτρόφοι  

 

 

 

Εργοστασιάρχης 

επεξεργασίας ξύλου 
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Ζωγραφίστε τώρα τους οικισµούς σας. Στο πρόγραµµα Paint ή σε άλλο πρόγραµµα 

ζωγραφικής της επιλογής σας, ζωγραφίστε τον οικισµό σας, τον οικισµό των 

κτηνοτρόφων και το εργοστάσιο ξυλείας. Τα κτίριά σας µπορείτε να τα επιλέξετε από 

το Internet (εικόνες που θα τις αποθηκεύσετε σε αρχείο σας και θα τις επικολλήσετε). 

Αποθηκεύστε το φύλλο παρατήρησης 1. 

Εκτυπώστε τις εργασίες σας και συγκρίνετε τους οικισµούς που δηµιουργήσατε. 

 

Φύλλο Παρατήρησης 2 

Οι πόλεις της Ευρώπης- γεωγραφική θέση 

 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνετε κλικ στην «Ιστορία 

των Ευρωπαϊκών πόλεων» και επιλέξτε τον πολιτικό χάρτη.  

Συµπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί γράφοντας τα ονόµατα είκοσι -τουλάχιστον- 

πόλεων που υπάρχουν στο χάρτη, τη χώρα που ανήκει η κάθε πόλη, τη θέση της 

κάθε πόλης (φ,λ) καθώς και το πού είναι χτισµένη. 

(Αν θέλεις να καταγράψεις στοιχεία και για άλλες πόλεις, µπορείς να προσθέσεις 

γραµµές στον πίνακα.) 

Πόλη Χώρα φ,λ Παραθα-

λάσσια 

Παρόχθια Ηπειρωτική 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Το φ στις πόλεις που έχετε εντοπίσει παίρνει θετικές ή αρνητικές τιµές; Τι σηµαίνει 

αυτό; 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Το λ στις πόλεις που έχετε εντοπίσει παίρνει θετικές ή αρνητικές τιµές; Τι σηµαίνει αυτό; 

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

………………………………………………... 

Ανοίξτε φύλλο εργασίας στο excel και δηµιουργήστε ένα γράφηµα µε τις πόλεις που είναι 

παραθαλάσσιες, ηπειρωτικές ή χτισµένες στις όχθες κάποιου ποταµού, και ανακοινώστε τα 

αποτελέσµατα της καταγραφής.  

Αποθηκεύστε το γράφηµά σας µε όνοµα της επιλογής σας.  

Στο χώρο που ακολουθεί µπορείτε να εισάγετε το γράφηµα από το Excel και τα σχόλιά σας. 

Σώστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας και την εκτυπώστε την. 

 

Φύλλο Παρατήρησης 3 

Ταξίδι στις πόλεις του ∆ούναβη 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνετε κλικ στην «Ιστορία των 

Ευρωπαϊκών πόλεων» και επιλέξτε το γεωφυσικό χάρτη.  

Επιλέξτε να ταξιδέψετε µε ένα ελικόπτερο κατά µήκος του ποταµού ∆ούναβη. Στον πίνακα 

που ακολουθεί, γράψτε τις πόλεις που συναντάτε κατά µήκος του ποταµού και τις χώρες 

στις οποίες ανήκουν οι πόλεις αυτές.  

Ποταµός Πόλη Χώρα Απόσταση από τη 

θάλασσα 

   

   

   

   

   

∆ούναβης 

   

 

Βρείτε µε τη βοήθεια του λογισµικού την απόσταση των χωρών από την θάλασσα και 

σηµειώστε την. 

∆ιαβάστε, τώρα, τα ιστορικά στοιχεία κάθε πόλης που βρίσκονται στο πλαίσιο «ιστορικές 

πληροφορίες»  

∆ιατυπώστε την υπόθεσή σας: Γιατί οι πόλεις αυτές κτίστηκαν κατά µήκος του 

∆ούναβη; 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

∆ηµιουργήστε µόνοι σας τώρα έναν πίνακα επαναλαµβάνοντας την ίδια εργασία. 

Εντοπίστε στα υπόλοιπα ποτάµια της Ευρώπης, τις πόλεις που είναι χτισµένες στις 

όχθες τους. Επαληθεύεται η υπόθεση που διατυπώσατε για τις πόλεις που είναι 

χτισµένες στις όχθες του ∆ούναβη; Σώστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής 

σας στο φάκελο cities>work και εκτυπώστε την. 

 

Φύλλο Παρατήρησης 4 

Οι πόλεις της Ευρώπης- ιστορικά στοιχεία 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνετε κλικ στην «Ιστορία 

των Ευρωπαϊκών πόλεων» και επιλέξτε τον πολιτικό χάρτη. Χρησιµοποιείστε το 

δορυφόρο προκειµένου να εντοπίσετε ιστορικά στοιχεία για τις πρωτεύουσες της 

Ευρώπης.  

Στον πίνακα που ακολουθεί και παρουσιάζει ευρωπαϊκά κράτη, εντοπίστε τις 

πρωτεύουσες.  

Βρείτε µέσα από τις «ιστορικές πληροφορίες» που υπάρχουν στο πάνω δεξιό µέρος 

της οθόνης, στοιχεία για αυτές και τοποθετήστε τα στον πίνακα. Στη συνέχεια 

απαντήστε στις ερωτήσεις. Είναι καινούριες πόλεις ή παλιές και πόσο; Ποιοι τις 

ίδρυσαν; Ποιοι λαοί εγκαταστάθηκαν στο χώρο που σήµερα είναι χτισµένες αυτές;  

Χώρα Πρωτεύουσα Έτος ή περίοδος 

ίδρυσης 

Λαοί 

εγκαταστάθηκαν 

στο χώρο 

Βέλγιο    

Γαλλία    

Γερµανία    

Ελλάδα    

Ιρλανδία    

Ισπανία    

Ιταλία    

Μ. Βρετανία    

Ολλανδία    

Πορτογαλία    

Αποθηκεύστε τη δουλειά σας µε όνοµα της επιλογής σας στο φάκελο cities>work και 

εκτυπώστε την. 
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∆ηµιουργείστε στο Paint θεµατικό χάρτη της ίδρυσης των πόλεων. Για να κάνετε το χάρτη 

σας χρησιµοποιήστε την εικόνα 2.  

Στο λευκό υπόβαθρο απεικονίστε τα στοιχεία σας που θα πρέπει να έχετε συµφωνήσει µε 

την οµάδα σας. Η παρακάτω κλείδα παρατήρησης θα σας βοηθήσει:  

� Κατηγορίες που θα δηµιουργήσετε και που αντιστοιχούν στην «ηλικία» των πόλεων: 

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

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

Σύµβολα που θα χρησιµοποιήσετε για να παρουσιάσετε την «ηλικία» των πόλεων (χρώµα και 

µέγεθος): 

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

……………………………………………………………………………………………… 

Τον τίτλο του θεµατικού χάρτη: 

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

Το υπόµνηµα: 

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

Αποθηκεύστε τη δουλειά σας µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε την. 

 

Φύλλο Παρατήρησης 5 

Οι πόλεις της Ευρώπης- πληθυσµιακά στοιχεία 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνετε κλικ στην «Ιστορία των 

Ευρωπαϊκών πόλεων» και επιλέξτε τον πολιτικό χάρτη.  

Με τη βοήθεια του δορυφόρου εντοπίστε στοιχεία που αφορούν στην  έκταση του κάθε 

κράτους και τον πληθυσµό και γράψτε τα στοιχεία στους ανάλογους πίνακες.  

Χώρα Έκταση Πληθυσµός Πυκνότητα 

Βέλγιο    

Γαλλία    

Γερµανία    

Ελλάδα    

Ιρλανδία    

Ισπανία    
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Ιταλία    

Μ. Βρετανία    

Ολλανδία    

Πορτογαλία    

Με βοήθεια του προγράµµατος Excel υπολογίστε την πληθυσµιακή πυκνότητα. Στη 

συνέχεια δηµιουργήστε γραφήµατα στα οποία θα απεικονίζονται:  

α) ο πληθυσµός και  

β) η πληθυσµιακή πυκνότητα του κάθε κράτους.  

Αποθηκεύστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε την -αν 

θέλετε.  

∆ηµιουργήστε µόνοι σας αρχείο word στο οποίο θα εντάξετε τα γραφήµατά σας.  

Γράψτε τα σχόλιά σας κάτω από κάθε γράφηµα. 

Αποθηκεύστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε την. 

 

Φύλλο Παρατήρησης 6 

Μελετώντας µια Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα 

Είστε διαφηµιστές και θα πρέπει να δηµιουργήσετε ένα ενηµερωτικό έντυπο για την 

ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της επιλογής σας.  

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

καταγραφής 1 θα σας βοηθήσει. 

Μέσα από ποικίλο  υλικό (µηχανές αναζήτησης, βιβλία, περιοδικά, διαφηµιστικά 

έντυπα, κτλ.) αναζητήστε στοιχεία για την πρωτεύουσα 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. Μην ξεχνάτε στο φύλλο καταγραφής 3 να 

γράφετε τις πηγές από τις οποίες αντλείτε τις πληροφορίες. Θα σας χρειαστούν στο 

τέλος. Σκανάρετε εικόνες από περιοδικά, αποθηκεύστε κείµενα που γράφετε, 

αποθηκεύστε εικόνες ή χάρτες από το διαδίκτυο.  

Αποφασίστε για τη µορφή που θα έχει το υλικό σας και συνθέστε το στο Publisher ή 

άλλο πρόγραµµα της επιλογής σας. Μην ξεχάσετε να παραθέσετε τις πηγές σας. 

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

και εκτυπώστε την. 

Παρουσιάστε την εργασία στους συµµαθητές σας. Πώς τους φάνηκε; 
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Φύλλο Καταγραφής 1 

Α) Στοιχεία που θα παρουσιάζονται στο έντυπο. (Γράψτε τα στις ακτίνες του κύκλου.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Πρωτεύουσα: 

 

 

 

 

 

 

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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Φύλλο Καταγραφής 3  

Πηγές – Βιβλιογραφικές αναφορές 

Εδώ γράφετε τις πηγές που χρησιµοποιήσατε (από πού βρήκατε το υλικό και τις 

εικόνες) 

 

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 Publisher. 

 

 

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

προγράµµατος.  
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Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 



 

Μεσόγειος, διαθεµατική και διεπιστηµονική προσέγγιση  

Α. Γενικά 

Α.1 Περιγραφή 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια πρόταση ερµηνείας και υλοποίησης του Προγράµµατος 

Σπουδών της Β΄ Γυµνασίου µέσα από την ανάπτυξη ενός σεναρίου για την ενότητα 

«Μεσόγειος».  Η µέχρι τώρα προσέγγιση που ακολουθείται στο σχολείο βασίζεται στην 

επισήµανση και παροχή πληροφοριών και στη συνέχεια στην επεξεργασία ή στην επίλυση 

ασκήσεων. Τα νέα δεδοµένα της επιστήµης, επιβάλλουν µια πιο ενεργητική προσέγγιση µε 

χρήση των νέων τεχνολογιών.  

Μέσα από αυτή τη διαδικασία αξιοποιούνται παράλληλα οι νέες απόψεις  διδακτικής για το 

πώς  ο µαθητής µαθαίνει µέσα από τη σύνδεση των γεωγραφικών εννοιών µε τις άλλες 

έννοιες / επιστήµες µε τις οποίες ο µαθητής έρχεται σε επαφή  στο σχολείο. Η έννοια της 

Μεσογείου στο συγκεκριµένο σενάριο περνάει µέσα από το φυσικό, ιστορικό, πολιτισµικό 

τοπίο, ενώ παράλληλα επιχειρείται ένας διαφορετικός τρόπος ερµηνείας και προέκτασης 

των στόχων του Π.Σ. 

 

Α.2 Σκοπός της δραστηριότητας 

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

µέρος, οι µαθητές αναµένεται: 

 

� Να εντοπίζουν στους κατάλληλους χάρτες τη Μεσόγειο θάλασσα και να την εντάσσουν 

γεωγραφικά στο ευρύτερο σύνολο στο οποίο ανήκει.  

� Να διακρίνουν και να περιγράφουν τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά της Μεσογείου 

(διαστάσεις, µορφολογία, κλίµα, αλατότητα, βλάστηση κτλ.). 

� Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν την αλληλεπίδραση φυσικού περιβάλλοντος και 

ανθρώπινων οµάδων που έφτασαν κατά καιρούς στις ακτές της Μεσογείου (σχέση των 

ανθρώπων µε το µεσογειακό χώρο) µέσα από ιστορικά γεγονότα, µνηµεία, οικισµούς, 

µουσική, τέχνη κτλ. 

� Να εντοπίζουν οµοιότητες και διαφορές των λαών που ζουν στη Μεσόγειο. 

� Να διακρίνουν και να περιγράφουν λόγους για τους οποίους οι λαοί που έφτασαν 

µέχρι τη Μεσόγειο απέκτησαν ορισµένα κοινά πολιτισµικά στοιχεία. 

� Να αναγνωρίζουν τη συνέχεια (ιστορική, πολιτισµική, γεωγραφική κ.α.) των λαών στο 

µεσογειακό χώρο. 

� Να παρουσιάζουν την εργασία τους / συµπεράσµατά τους αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες που τους παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 

� Να αναπτύξουν οµαδικό και διερευνητικό πνεύµα εργασίας.  
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Α.3 Γεωγραφικές έννοιες 

Μεσόγειος, µεσογειακός χώρος, µεσογειακή λεκάνη, µεσογειακό κλίµα, µεσογειακή 

βλάστηση, ο πολιτισµός της Μεσογείου 

 

Α.4 Σύνδεση µε το ΠΣ 

Η επεξεργασία της Μεσογείου και του ρόλου της στο χώρο απαντάται στην Β΄ 

Γυµνασίου, οπότε το σενάριο συνδέεται άµεσα µε την τάξη αυτή. Οι µαθητές δεν θα 

πρέπει να περιοριστούν µόνο στα φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά της µεσογείου, 

αλλά να διακρίνουν το πώς συνδέονται τα χαρακτηριστικά αυτά µε τους λαούς που 

έζησαν στο χώρο αυτό, µε τον πολιτισµό που αυτοί ανέπτυξαν, µε τις πόλεις που 

έκτισαν.  

Για να το πετύχουν αυτό και επειδή το προτεινόµενο cd καλύπτει µόνο µέρος του 

φυσικού περιβάλλοντος, στοιχεία του κλίµατος και των µεγάλων ευρωπαϊκών 

πόλεων. Για τα υπόλοιπα στοιχεία θα πρέπει να στραφούν στο δίκτυο. Η ερµηνεία 

του χώρου της Μεσογείου δεν είναι εύκολη, αλλά καλό θα ήταν οι µαθητές να 

επιχειρήσουν και ερµηνείες στο βαθµό που τους επιτρέπει η ηλικία τους και τα 

στοιχεία που τους παρέχονται.  

 

Α.5 Επίπεδο εφαρµογής 

Το συγκεκριµένο σενάριο είναι σχεδιασµένο για τη Β΄ 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 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 
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 (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 

∆ικτυακοί τόποι: 

http://www.lib.utexas.edu/maps/europe/mediterranean_rel82.jpg (Χάρτης Μεσογείου) 

http://www.kepemep-cree.org/Mediterranean/medit_gr.html (Χάρτες της Μεσογείου) 

http://www.flags.gr/flags.html  (Σηµαίες κρατών)  

http://www.geocities.com/greece_sea/ (Τα µεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου) 

http://www.unipv.it/webcib/edu_Mediterraneo_uk.html (χάρτης της Μεσογείου) 

http://www.iucn.org/themes/ssc/plants/ (εικόνες και πληροφορίες για τη βλάστηση) 

http://www.medsos.gr/content/view/140/ (εικόνες και πληροφορίες για τη βλάστηση) 

http://www.explorecrete.com/greek/mediterranean-gr.html (εικόνες και πληροφορίες για 

τη βλάστηση) 

http://www.explorecrete.com/greek/mediterranean-gr.html (Μεσόγειος - προβλήµατα - 

προοπτικές) 

http://www.physics4u.gr/news/2004/scnews1348.html (πύλη της φυσικής) 

http://www.medsos.gr/ (Μεσόγειος - προβλήµατα - προοπτικές)  

http://www.medsos.gr/content/blogsection/5/35/  (Μεσόγειος - προβλήµατα - 

προοπτικές) 

 

Γ. Πορεία εργασίας/δραστηριότητας – ∆ιδακτικός χειρισµός 

∆ραστηριότητα 1 

Η Μεσόγειος στον κόσµο 

Ο εντοπισµός τη θέσης της Μεσογείου στον κόσµο µπορεί να γίνει µέσα από τον 

µικρόκοσµο ΙΑΣΩΝ> γεωγραφικές συντεταγµένες. Ο µαθητής πραγµατοποιεί ένα εικονικό 

ταξίδι. Οδηγεί το αεροπλανάκι από το πιλοτήριο και παρακολουθεί τη θέση του στο 

παράθυρο «πλανήτης Γη» µέσα από τις τιµές των γεωγραφικών συντεταγµένων (λ,φ). 

Για να πραγµατοποιηθεί το ταξίδι θα πρέπει ο µαθητής:  
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Α) να είναι σε θέση να τοποθετήσει το αεροπλανάκι στην περιοχή της µεσογείου 

(µετακίνηση του αεροπλάνου µε κλικ και σύρσιµο πάνω στο παράθυρο «παγκόσµιος 

χάρτης» ή στον επίπεδο χάρτη) 

Β) να µπορεί να µετρήσει το µήκος της διαδροµής που καλύπτει το αεροπλάνο 

(µηδενισµός του µετρητή απόστασης στο πιλοτήριο και µε κλικ σύρσιµο και 

µετακίνηση του αεροπλάνου από µια θέση στην άλλη. Πάνω στο µετρητή φαίνεται η 

απόσταση που διάνυσε το αεροπλάνο). 

Εναλλακτικά η ίδια άσκηση µπορεί να εξυπηρετηθεί µέσα από τις ακόλουθες οδούς: 

ΙΑΣΩΝ> ταξίδια στον κόσµο 

ΙΑΣΩΝ> Η Ιστορία των ευρωπαϊκών πόλεων. 

Στη συγκεκριµένη άσκηση ο εκπαιδευτικός θα προτιµήσει τη διαδροµή ΙΑΣΩΝ> Η 

Ιστορία των ευρωπαϊκών πόλεων, γιατί αναδεικνύεται καλύτερα ο χώρος της 

Μεσογείου. 

Η θέση της Μεσογείου στην επιφάνεια της γης: Οι µαθητές τοποθετούν το 

αεροπλάνο στο βορειότερο, νοτιότερο, ανατολικότερο και δυτικότερο σηµείο και 

σηµειώνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται στο φύλλο παρατήρησης 1. 

Για τις ερωτήσεις που ακολουθούν θα χρειαστούν και τη βοήθεια του σχολικού χάρτη 

και του χάρτη (εικόνα 1) http://www.unipv.it/webcib/edu_Mediterraneo_uk.html . 

Συµπληρωµατικό υλικό (χάρτες) για την εργασία τους οι µαθητές µπορούν να 

εντοπίσουν στις διευθύνσεις: 

http://www.lib.utexas.edu/maps/europe/mediterranean_rel82.jpg (Χάρτης 

Μεσογείου) 

http://www.kepemep-cree.org/Mediterranean/medit_gr.html (Χάρτες της 

Μεσογείου) 

http://www.flags.gr/flags.html  (Σηµαίες κρατών)  

http://www.geocities.com/greece_sea/ (Τα µεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου) 

 

Σώζουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους και την εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 2 

Το κλίµα της Μεσογείου 

 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ>Torricelli οι 

µαθητές κάνουν κλικ στο εικονίδιο 

Ατµόσφαιρα. Μπροστά τους 

παρουσιάζεται ο θεµατικός 
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 χάρτης των κλιµατικών περιοχών του κόσµου. 

Ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στο φύλλο παρατήρησης 2, δηµιουργούν σε νέο 

φύλλο εργασίας έναν πίνακα µε τέσσερις στήλες. Η πρώτη στήλη θα φέρει το όνοµα 

«σηµείο της µεσογείου», η δεύτερη το όνοµα «συντεταγµένες φ,λ», η τρίτη στήλη το 

όνοµα «κλίµα» και η τέταρτη στήλη το όνοµα «περιγραφή».  

Στο πλαίσιο ΓΗ του λογισµικού, κάνουν κλικ στο τετραγωνάκι και µεγεθύνεται η 

υδρόγειος. Επιλέγουν το ανατολικότερο σηµείο, σηµειώνουν στον πίνακά τους τις 

συντεταγµένες και στη δεύτερη στήλη γράφουν ανατολικότερο σηµείο της Μεσογείου.  

 

Πατούν στο πάνω δεξί µέρος το διπλό τετραγωνάκι και επανέρχονται στην αρχική οθόνη. 

 

Παρατηρούν τον τύπο του κλίµατος που περιγράφεται. Στη συνέχεια από τα εικονίδια 

κάτω αριστερά επιλέγουν την εποχή και πειραµατίζονται µε το αερόστατο προκειµένου να 

εντοπίσουν πώς αλλάζουν οι τιµές.  
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Προσοχή!  

� Θα πρέπει να επισηµανθεί στους µαθητές ότι η οπτικοποίηση στην κλιµατική 

περιοχή είναι παραπλανητική. Το ύψος αναγράφεται στο αριστερό µέρος του 

πιλοτηρίου. Οπότε αν θέλουν να έχουν µια σχετική κλίµακα για το τι συµβαίνει, θα 

πρέπει να σκεφτούν ότι τα 0 m αντιστοιχούν στην επιφάνεια της θάλασσας, ενώ τα 

3000 m (3 Km) αντιστοιχούν στο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Με τη 

στρατόσφαιρα και την Ιονόσφαιρα δεν ασχολούµαστε στη σχολική γεωγραφία.  

 

Κάνουν την ίδια εργασία και για το νοτιότερο, δυτικότερο και βορειότερο σηµείο της 

Μεσογείου και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. 

Επισήµανση:  

� Οι µαθητές δεν θα πρέπει να ανοίξουν το χάρτη κλιµατικών περιοχών που 

υπάρχει δίπλα από το θερµόµετρο γιατί στην έκδοση που εξετάσαµε δε συνεργάζεται 

µε τη ΓΗ. Επίσης το ίδιο πρόβληµα παρουσιάζεται αν ανοίξουν το Ιάσων>πόλεις του 

κόσµου κτλ. (Σε καθένα από τα παραπάνω προγράµµατα δίνονται -από λάθος των 

κατασκευαστών- άλλες συντεταγµένες, οπότε θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Το 

καλύτερο θα είναι να εργαστούν στην οθόνη που βλέπετε µπροστά σας). 

Οι µαθητές µπορούν να εισάγουν στο έγγραφό τους στοιχεία από το εργαστήριο 

πατώντας πάνω στη φωτογραφική µηχανή -όταν το παράθυρο που θέλουν να 

αντιγράψουν είναι ενεργό- και επικολλώντας τα στο έγγραφό τους. 

Στο τέλος συµπληρώνουν το κείµενο που αφορά το κλίµα των µεσογειακών χωρών, 

επαληθεύοντας προτάσεις και δηµιουργώντας δικές τους, όπως προκύπτουν µέσα 

από την παρατήρηση. 

Σώζουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους στο φάκελο med>work και 

την εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 3 

Κάνοντας ένα λεύκωµα µε τα φυτά της Μεσογείου 

Οι µαθητές ανατρέχουν σε σελίδες του διαδικτύου και ερευνούν σχετικά µε τη 

χλωρίδα. Στόχος τους να διακρίνουν κάποια από τα διαφορετικά είδη φυτών που 

φύονται στην περιοχή µελέτης και να συνδέσουν την ύπαρξή τους µε το κλίµα της 

περιοχής (π.χ. αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες και στο µακρύ και άνυδρο 

καλοκαίρι κτλ.)  

Θα κατασκευάσουν ένα λεύκωµα µε τα φυτά της Μεσογείου και κάποιες πληροφορίες 

γι΄ αυτά, σύµφωνα µε τις οδηγίες που τους δίνονται στο φύλλο παρατήρησης 3.  
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Προτεινόµενες σελίδες του διαδικτύου στις οποίες µπορούν να συλλέξουν εικόνες και 

πληροφορίες είναι οι ακόλουθες: 

http://www.iucn.org/themes/ssc/plants/ 

http://www.medsos.gr/content/view/140/ 

http://www.explorecrete.com/greek/mediterranean-gr.html 

 

Σώζουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους, συνθέτουν τις εργασίες των 

οµάδων και τις εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 4  

Κατασκευάζοντας µια γραµµή ιστορικού χρόνου για τη  Μεσόγειο- ιστορικά 

στοιχεία του χώρου 

Οι µαθητές ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 4 επιλέγουν εργαζόµενοι σε 

οµάδες τις ιστορικές περιόδους µε τις οποίες θα ασχοληθούν. Καλό θα ήταν κάθε οµάδα να 

ασχοληθεί µε µία περίοδο, ώστε το υλικό να είναι αρκετά πλούσιο. Στόχος της κάθε 

οµάδας είναι να κατασκευάσει µια γραµµή της ιστορικής περιόδου που καλείται να 

µελετήσει στην οποία θα  περιέχονται πληροφορίες και εικόνες. Τις πληροφορίες αυτές οι 

µαθητές θα τις αναζητήσουν µέσα από βιβλία (ή και το δίκτυο).  

∆ηµιουργούν έναν φάκελο µέσα στον οποίο αποθηκεύουν τις ψηφιακά σαρωµένες εικόνες, 

χάρτες και πληροφορίες. Όλες οι οµάδες συµφωνούν ως προς την απόδοση της εργασίας 

(αισθητικό µέρος και στοιχεία που θα περιέχει) και κατασκευάζουν σύµφωνα µε αυτές τη 

γραµµή.  

Αποθηκεύουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους στο φάκελο med>work και 

την εκτυπώνουν. Ενώνουν τις εργασίες τους και σχηµατίζουν την ιστορική γραµµή της 

Μεσογείου.  
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Συζητούν σχετικά µε τις παρατηρήσεις τους ως προς τους λαούς που 

εγκαταστάθηκαν στο χώρο της Μεσογείου σε διαφορετικές περιόδους.  

 

∆ραστηριότητα 5 

Οι πόλεις της Μεσογείου- γεωγραφική θέση 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνουν κλικ στην «Ιστορία 

των Ευρωπαϊκών πόλεων» ή στο «Ταξίδια στον κόσµο» και επιλέγουν τον πολιτικό 

χάρτη ή το σκαρίφηµα. Αν δεν παρουσιάζονται οι πόλεις επιλέγουν το στρογγυλό 

εικονίδιο ώστε να εµφανιστούν.  

Ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριοτήτων 5. Σε δικό τους φύλλο 

εργασίας δηµιουργούν έναν πίνακα µε πέντε στήλες. Στην πρώτη στήλη γράφουν το 

όνοµα «ήπειρος», στη δεύτερη το όνοµα «κράτος», στην τρίτη το όνοµα 

«πρωτεύουσα», στην τέταρτη το όνοµα «παραθαλάσσια» στην πέµπτη το όνοµα 

«ηπειρωτική». Με τη βοήθεια του λογισµικού συµπληρώνουν τον πίνακα.  

Σε λογιστικό φύλλο κάνουν γράφηµα µε τις παραθαλάσσιες και ηπειρωτικές 

πρωτεύουσες των κρατών που βρέχονται από τη µεσόγειο. Σώζουν το γράφηµά τους 

µε όνοµα της επιλογής τους και εισάγουν το γράφηµα κάτω από τον πίνακα.  

Σχολιάζουν τα αποτελέσµατα του γραφήµατος. Πού είναι χτισµένες οι περισσότερες 

πρωτεύουσες κοντά στη θάλασσα ή µακριά από αυτή; Αιτιολογούν την απάντησή 

τους αναφέροντας παραδείγµατα. 

Αποθηκεύουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους στο φάκελο med>work 

και την εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 6 

Η Μεσόγειος σε κίνδυνο 

Οι µαθητές ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριοτήτων 6. Γράφουν τις 

υποθέσεις τους σχετικά µε ενέργειες που απειλούν τη Μεσόγειο και τις συνέπειες 

αυτών των ενεργειών.  

Στη συνέχεια µέσα από τις σελίδες του διαδικτύου  

http://www.explorecrete.com/greek/mediterranean-gr.html 
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http://www.physics4u.gr/news/2004/scnews1348.html (πύλη της φυσικής) 

 

http://www.medsos.gr/ 

http://www.medsos.gr/content/blogsection/5/35/ 

 

έρχονται σε επαφή µε άρθρα που αναφέρονται σε προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 

µεσόγειος και επαληθεύουν ή όχι τις υποθέσεις τους.  
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Προτείνουν δράσεις ή κάνουν αναφορά σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 

προστασίας, που βρίσκονται σε εξέλιξη στο χώρο της Μεσογείου. 

Αποθηκεύουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους και την εκτυπώνουν. 

 

∆ραστηριότητα 7 

Ταξίδι στη Μεσόγειο 

Οι µαθητές µέσα από ποικίλο  υλικό (µηχανές αναζήτησης, βιβλία, περιοδικά, 

διαφηµιστικά έντυπα, κτλ.) αναζητούν στοιχεία της Μεσογείου.  

Το ταξίδι που θα κάνει η κάθε οµάδα σχετίζεται µε τα ενδιαφέροντά της. Έτσι κάθε 

ταξίδι µπορεί να είναι διαφορετικό (ταξίδι στην κουζίνα της µεσογείου, στην 

αρχιτεκτονική, κτλ) Τελικός σκοπός η οργάνωση ενός ταξιδιού που θα παρουσιάζει 

το χώρο και τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτόν αναδεικνύοντας τα διαφορετικά 

τοπία της µεσογείου. 

Στο φύλλο δραστηριοτήτων 7 και µε τη βοήθεια της κλείδας καταγραφής που 

προτείνεται, συγκεντρώνουν στοιχεία που τους αφορούν.  

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 είτε έχουν σαρώσει είτε 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 τους και το συνθέτουν στο 

Publisher. ∆εν ξεχνούν να παραθέσουν τις πηγές τους. 

Αποθηκεύουν την εργασία τους µε όνοµα της επιλογής τους και την εκτυπώνουν. 

 

Φύλλο Παρατήρησης 1 

Εντοπίζοντας τη Μεσόγειο στους χάρτες 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάνετε κλικ στην «Ιστορία 

των Ευρωπαϊκών πόλεων» και επιλέξτε το γεωφυσικό χάρτη. Μπροστά σας βλέπετε 

τη Μεσόγειο θάλασσα.  

Πατήστε τη σφαίρα (στο πάνω αριστερό µέρος της σελίδας) ώστε να εµφανιστούν 

πάνω στο χάρτη οι παράλληλοι και οι µεσηµβρινοί. 

Έτοιµοι για το ταξίδι!!! Ανεβείτε στο αεροπλάνο και εντοπίστε τα στοιχεία που 

ζητούνται: 
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Η θέση της Μεσογείου στον κόσµο 

Η Μεσόγειος είναι µια κλειστή θάλασσα που βρίσκεται:  

� Στο …………… ηµισφαίριο,  

� Ανάµεσα στον ………… και ……….. παράλληλο και στον …………….. και …………… 

µεσηµβρινό 

� Ανάµεσα  στην ………………….., στην ……………………. και στην …………….. (ηπείρους). 

 λ, φ (γεωγρ. µήκος, γεωγρ. πλάτος)    

Βορειότερο άκρο  

Νοτιότερο άκρο  

Ανατολικότερο άκρο  

∆υτικότερο άκρο  

 

� Ποιες θάλασσες ή ωκεανοί επικοινωνούν µε τη Μεσογειακή λεκάνη; 

……………………………………………………………………………………… 

Για τις ερωτήσεις που ακολουθούν θα χρειαστείς και τη βοήθεια του σχολικού χάρτη και 

του χάρτη που βρίσκεται στη διεύθυνση 

http://www.unipv.it/webcib/edu_Mediterraneo_uk.html (εικόνα 1)  

Συµπληρωµατικό υλικό (χάρτες) για την εργασία σας µπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις: 

http://www.lib.utexas.edu/maps/europe/mediterranean_rel82.jpg (Χάρτης Μεσογείου) 

http://www.kepemep-cree.org/Mediterranean/medit_gr.html (Χάρτες της Μεσογείου) 

http://www.flags.gr/flags.html  (Σηµαίες κρατών)  

http://www.geocities.com/greece_sea/ (Τα µεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου) 

� Πού βρίσκεται το πιο βαθύ σηµείο της Μεσογείου; 

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

Οι γεωγράφοι για να µελετήσουν καλύτερα το χώρο της Μεσογείου τον χωρίζουν σε 

µικρότερα τµήµατα, τα πελάγη. Μπορείς να εντοπίσεις τα πελάγη της Μεσογείου;  

……………………………………………………………………………………… 

� Ποιες χερσονήσους εντοπίζεις στη Μεσόγειο ;  

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

∆ιαπλέοντας τη Μεσόγειο από τον κόλπο της Αλεξανδρέττας (Ανατολική Μεσόγειος) ως 

τον κόλπο της Βαλέντσια (∆υτική Μεσόγειος) ποια µεγάλα νησιά συναντάς ; 

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

Τελειώσατε; 

Αποθηκεύστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε την. 
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Φύλλο Παρατήρησης 2 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ>Torricelli οι κάντε κλικ στο εικονίδιο Ατµόσφαιρα. Μπροστά 

σας παρουσιάζεται ο θεµατικός χάρτης των κλιµατικών περιοχών του κόσµου. 

∆ηµιουργήστε σε νέο φύλλο εργασίας έναν πίνακα µε τέσσερις στήλες.  

� Η πρώτη στήλη θα φέρει το όνοµα «συντεταγµένες λ,φ» 

� Η δεύτερη θα φέρει το όνοµα «σηµείο της Μεσογείου» στο οποίο θα πρέπει να 

προσδιορίσετε τις λέξεις ανατολικότερο, δυτικότερο, νοτιότερο, βοριότερο 

� Η τρίτη στήλη το όνοµα «κλίµα»  

� Η τέταρτη στήλη το όνοµα «περιγραφή».  

Τώρα δουλέψτε µε το λογισµικό. 

� Στο πλαίσιο ΓΗ του λογισµικού, κάντε κλικ στο τετραγωνάκι για να µεγεθύνετε 

την υδρόγειο. Επιλέξτε το ανατολικότερο σηµείο (πρώτη στήλη του πίνακα), και 

σηµειώστε στον πίνακά σας τις συντεταγµένες (δεύτερη στήλη).  

� Πατήστε στο πάνω δεξί µέρος το διπλό τετραγωνάκι προκειµένου να επανέλθετε 

στην αρχική οθόνη του λογισµικού. 

� Παρατηρήστε τον τύπο του κλίµατος που περιγράφεται και γράψτε τις 

παρατηρήσεις σας στην τρίτη στήλη.  

Πειραµατιστείτε! Από τα εικονίδια κάτω αριστερά επιλέξτε την εποχή και 

πειραµατιστείτε µε το αερόστατο προκειµένου να εντοπίσετε πώς αλλάζουν οι τιµές.  

Προσοχή: Μην παρασύρεστε από την εικόνα! Το πραγµατικό ύψος αναγράφεται στο 

αριστερό µέρος του πιλοτηρίου. Αν θέλετε να έχετε µια σχετική κλίµακα για το τι 

συµβαίνει, σκεφτείτε ότι το 0 km αντιστοιχεί στην επιφάνεια της θάλασσας, ενώ το 

3km αντιστοιχεί στο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Από ποιους παράγοντες 

εξαρτάται το κλίµα της περιοχής που µελετάτε; Συµπληρώστε τις παρατηρήσεις σας 

στην περιγραφή.  

Σηµείωση: Αν θέλετε να εισάγετε στο έγγραφό σας στοιχεία από το εργαστήριο, 

πατήστε πάνω στη φωτογραφική µηχανή όταν το παράθυρο που θέλετε να 

αντιγράψετε είναι ενεργό και επικολλήστε τα στο έγγραφό σας. 

� Κάνετε την ίδια εργασία και για το νοτιότερο, δυτικότερο και βορειότερο σηµείο 

της Μεσογείου και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 

Τελειώσατε µε τον πίνακα; 

Γράψτε τώρα κάτω από τον πίνακά σας ένα κείµενο που αφορά το κλίµα των 

µεσογειακών χωρών, επαληθεύοντας προτάσεις όπως προκύπτουν µέσα από την 

παρατήρηση που ήδη κάνατε. 

Παράδειγµα: 
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� Το κλίµα των Μεσογειακών κρατών επηρεάζεται κυρίως: στα δυτικά από τον 

Ατλαντικό, στα νότια από τη Σαχάρα και στα ανατολικά από την Ασία.  

� Οι θερµοί και ξηροί νότιοι άνεµοι που φυσούν από τη Σαχάρα αυξάνουν, κατά τη 

θερινή περίοδο,  τις θερµοκρασίες στις ευρωπαϊκές µεσογειακές ακτές.   

� Το κλίµα της Μεσογείου επηρεάζεται από τους ανέµους που πνέουν από την Ασία, κ.ά. 

Τώρα ολοκληρώσατε την εργασία σας. 

Σώστε την µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε την. Συγκρίνετε τα αποτελέσµατά 

σας µε αυτά των άλλων οµάδων. 

 

Φύλλο Παρατήρησης 3 

Κάνοντας ένα λεύκωµα µε τα φυτά της Μεσογείου 

Ανατρέξτε σε σελίδες του διαδικτύου προκειµένου να διεξάγετε µια έρευνα σχετικά µε τη 

χλωρίδα. Στόχος σας είναι η  να κατασκευάσετε ένα λεύκωµα µε τα φυτά της Μεσογείου 

και κάποιες πληροφορίες γι΄ αυτά.  

Θα πρέπει να δηµιουργήσετε έναν υποφάκελο µε όνοµα της επιλογής σας, στον οποία θα 

αποθηκεύσετε τα δεδοµένα και την εργασία σας. 

Χρήσιµες διευθύνσεις από τις οποίες µπορείτε να αντλήσετε στοιχεία είναι οι ακόλουθες:  

http://www.iucn.org/themes/ssc/plants/ 

http://www.medsos.gr/content/view/140/ 

http://www.explorecrete.com/greek/mediterranean-gr.html 

Ψάξτε και σε άλλες διευθύνσεις ή βιβλία και σκανάρετε εικόνες και πληροφορίες.  

Κάθε σελίδα του λευκώµατος θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

� Όνοµα φυτού 

� Φωτογραφία του φυτού ή ζωγραφιά που απεικονίζει το φυτό 

� Άλλα ονόµατα µε τα οποία απαντάται 

� Οικογένεια στην οποία ανήκει 

� Κατάσταση (είναι υπό εξαφάνιση ή όχι;) 

� Τόπος που φύεται (λόγια ή χάρτης/ σκαρίφηµα) 

� Άλλες πληροφορίες 

  

Σώστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας στον υποφάκελο που δηµιουργήσατε 

και εκτυπώστε την. Η εργασία της κάθε οµάδας θα πρέπει να αναφέρεται σε πέντε 

τουλάχιστον φυτά. Στον υπολογιστή κατασκευάστε όλοι µαζί το εξώφυλλο του 

λευκώµατος. Ενώστε τις εργασίες σας και κάντε ένα λεύκωµα (θερµοκόλληση). 
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Φύλλο Παρατήρησης 4 

Κατασκευάζοντας µια γραµµή ιστορικού χρόνου για τη  Μεσόγειο - Ιστορικά 

στοιχεία του χώρου 

Επιλέξτε από τις ιστορικές περιόδους που ακολουθούν αυτή µε την οποία θα θέλατε 

να ασχοληθείτε. Φροντίστε να καλυφθούν όλες οι περίοδοι που προτείνονται: 

� Στα νεολιθικά χρόνια (9η χιλιετία π.Χ.) µια πόλη, η Ιεριχώ εµφανίζεται στην 

κοιλάδα του Ιορδάνη. Το νοτιοανατολικό τµήµα της Μεσογείου παρέµεινε 

κατοικηµένο για τις επόµενες χιλιετίες. 

� Το 7000π.χ. το Αιγαίο κατοικείται από Φοίνικες,  και Έλληνες  

� Από τον 8ο ως τον 6ο αιώνα π.Χ., οι Έλληνες ξανοίχτηκαν πέρα από το Αιγαίο. 

Ταξίδεψαν στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία ως τη νότια Γαλλία, στη Νίκαια και τη 

Μασσαλία ιδρύοντας νέες πόλεις.  

� Μετά τον Αλέξανδρο οι ελληνικές πόλεις παρήκµασαν και κατακτήθηκαν από τους 

Ρωµαίους. Οι Ρωµαίοι έγιναν οι κυρίαρχοι της Μεσογείου. 

� Το Βυζάντιο αναπτύχθηκε στο  ανατολικό τµήµα της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 

κέντρο βάρους της Μεσογείου µετατοπίστηκε ανατολικά και δηµιουργήθηκε η 

µεγαλύτερη πόλη, η Κωνσταντινούπολη. 

� Η διάδοση του Ισλάµ πέρα από την Αραβική χερσόνησο τον 8ο αιώνα (632), 

σχεδόν µετέτρεψε τη Μεσόγειο σε αραβική θάλασσα.  

� Οι Σταυροφορίες έφεραν στο χώρο της Μεσογείου (1095-1500) τις φράγκικες και 

τις Βενετσιάνικες καστρουπόλεις. Το εµπόριο αναπτύσσεται και γίνεται πηγή 

πλούτου. 

� Στα πρόσφατα χρόνια η γαλλική παρουσία σηµάδεψε τις πόλεις της 

βορειοαφρικανικής ακτής, η Ιταλία µετέφερε την εικόνα της στις πόλεις της Λιβύης 

και τα ∆ωδεκάνησα, ενώ η Αγγλία ήταν παρούσα στην Αίγυπτο και στο χώρο που 

σήµερα βρίσκονται το Ισραήλ και η Παλαιστίνη 

Στόχος είναι η κατασκευή µιας γραµµής του χρόνου, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι λαοί 

εγκαταστάθηκαν στο χώρο αυτό και αν άφησαν ίχνη. 

Κάθε οµάδα θα πρέπει να κατασκευάσει µια γραµµή της περιόδου που θα µελετήσει. 

Συµπληρώστε την πρότασή σας µε πληροφορίες και εικόνες που θα στηρίζουν τα 

µικρά κείµενά σας. Ακόµα θα πρέπει να συσχετίσετε τη διαδοχή αυτή µε τη θέση της 

Μεσογείου (σταυροδρόµι ηπείρων). 

Τις πληροφορίες θα τις αναζητήσετε µέσα από βιβλία (ή και το δίκτυο). 

∆ηµιουργήστε έναν φάκελο µε όνοµα της επιλογής σας µέσα στον οποίο θα 

αποθηκεύσετε εικόνες, χάρτες και πληροφορίες.  
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Συλλέξατε το υλικό; 

Τώρα θα πρέπει να συνεργαστείτε µε τις υπόλοιπες οµάδες και να συµφωνήσετε σχετικά: 

� Με το πλάτος της γραµµής του χρόνου 

� Τα χρώµατα που θα επιλέξετε 

� Τη γραµµατοσειρά που θα χρησιµοποιήσετε 

� Το µέγεθος των εικόνων και τον όγκο της πληροφορίας  

� Το περιεχόµενο των πληροφοριών κτλ. 

Αποθηκεύστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε την. Ενώστε τις 

εργασίες σας και σχηµατίστε την ιστορική γραµµή της Μεσογείου.  

Συζητήστε, τώρα, σχετικά µε τις παρατηρήσεις σας ως προς τους λαούς που 

εγκαταστάθηκαν στο χώρο της Μεσογείου σε διαφορετικές περιόδους.  

 

Φύλλο Παρατήρησης 5 

Οι πόλεις της Μεσογείου- Γεωγραφική θέση 

Στο λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ µέσα από τον µικρόκοσµο Ιάσων κάντε κλικ στην «Ιστορία των 

Ευρωπαϊκών πόλεων» ή στο «Ταξίδια στον κόσµο» και επιλέξτε τον πολιτικό χάρτη ή το 

σκαρίφηµα. Αν δεν παρουσιάζονται οι πόλεις επιλέξτε το στρογγυλό εικονίδιο ώστε να 

εµφανιστούν.  

Σε φύλλο εργασίας του word δηµιουργήστε έναν πίνακα µε πέντε στήλες. 

� Στην πρώτη στήλη γράψτε το όνοµα «ήπειρος»,  

� Στη δεύτερη το όνοµα «κράτος»,  

� Στην τρίτη το όνοµα «πρωτεύουσα»  

� Στην τέταρτη το όνοµα «παραθαλάσσια»  

� Στην πέµπτη το όνοµα «ηπειρωτική».  

Με τη βοήθεια του λογισµικού συµπληρώστε τον πίνακα.  

Ανοίξτε φύλλο excel και κάνετε γράφηµα µε τις παραθαλάσσιες και ηπειρωτικές 

πρωτεύουσες των κρατών που βρέχονται από τη Μεσόγειο.  

Σώστε το γράφηµά σας µε όνοµα της επιλογής σας.  

Εισάγετε το γράφηµα κάτω από τον πίνακα που δηµιουργήσατε και συµπληρώσατε.  

Σχολιάστε τα αποτελέσµατα του γραφήµατος. Πού είναι χτισµένες οι περισσότερες 

πρωτεύουσες κοντά στη θάλασσα ή µακριά από αυτή; Αιτιολογήστε την απάντησή σας 

αναφέροντας παραδείγµατα. 

Αποθηκεύστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε την. 
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Φύλλο Παρατήρησης 6 

Η Μεσόγειος σε κίνδυνο 

Στον πίνακα που ακολουθεί γράψτε τις υποθέσεις σας σχετικά µε ενέργειες κάνουν οι 

άνθρωποι και κατά τη γνώµη σας απειλούν τη Μεσόγειο καθώς και πιθανές συνέπειες 

αυτών των ενεργειών. (Μπορείτε να προσθέσετε σειρές στον πίνακα –αν δεν είναι 

αρκετές). 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΑΛΛΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΤΟΥΣ 

Αναπτυξιακά 

έργα και 

κατασκευαστικά 

αναχώµατα στις 

ακτές της 

Μεσογείου για 

την εξυπηρέτηση 

του τουρισµού, 

των µεταφορών, 

της γεωργίας, 

της βιοµηχανίας 

∆ιάβρωση των 

ακτών της 

Μεσογείου   

Στοιχεία του 

προγράµµατος 

CORINE αναφέρουν 

ότι µόνο το 50% 

των ακτών της 

Μεσογείου 

παραµένει σταθερό 

 

    

    

    

    

    

 

Στη συνέχεια µέσα από τις σελίδες του διαδικτύου:  

http://www.explorecrete.com/greek/mediterranean-gr.html 

http://www.physics4u.gr/news/2004/scnews1348.html (πύλη της φυσικής) 

http://www.medsos.gr/ 

http://www.medsos.gr/content/blogsection/5/35/ 

βρείτε άρθρα που αναφέρονται σε προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Μεσόγειος και 

επαληθεύουν ή όχι τις υποθέσεις σας. (Συµπληρώστε τον πίνακα)  
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Προτείνετε δράσεις ή κάνετε αναφορά σε προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο 

χώρο της Μεσογείου. 

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

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

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

Αποθηκεύστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας και εκτυπώστε την. 

 

Φύλλο Παρατήρησης 7 

Ταξίδι στη Μεσόγειο 

Το ταξίδι που θα κάνει η κάθε οµάδα σας σχετίζεται µε τα ενδιαφέροντά σας. Κάθε ταξίδι 

µπορεί να είναι διαφορετικό (ταξίδι στην κουζίνα της Μεσογείου, στην αρχιτεκτονική, κτλ) 

Τελικός σκοπός η παρουσίαση του χώρου της Μεσογείου και των σχέσεων που 

αναπτύσσονται σε αυτόν.  

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

καταγραφής 1 θα σας βοηθήσει. 

Μέσα από ποικίλο  υλικό (µηχανές αναζήτησης, βιβλία, περιοδικά, διαφηµιστικά έντυπα, 

κτλ.) αναζητήστε στοιχεία για το ταξίδι που επιλέξατε να κάνετε. Τα στοιχεία αυτά θα 

πρέπει να αντιστοιχούν στο θέµα 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. Μην ξεχνάτε στο φύλλο καταγραφής 3 να 

γράφετε τις πηγές από τις οποίες αντλείτε τις πληροφορίες. Θα σας χρειαστούν στο τέλος. 

Σκανάρετε εικόνες από περιοδικά, αποθηκεύστε κείµενα που γράφετε, αποθηκεύστε 

εικόνες ή χάρτες από το διαδίκτυο.  

Αποφασίστε για τη µορφή που θα έχει το υλικό σας και συνθέστε το στο Publisher ή άλλο 

πρόγραµµα της επιλογής σας. Μην ξεχάσετε να παραθέσετε τις πηγές σας. 

Αποθηκεύστε την εργασία σας µε όνοµα της επιλογής σας στον υποφάκελο που 

δηµιουργήσατε και εκτυπώστε την. 

Παρουσιάστε την εργασία στους συµµαθητές σας. Πώς τους φάνηκε; 

 

Φύλλο Καταγραφής 1 

Α) Στοιχεία που θα παρουσιάζονται στο έντυπο. (Γράψτε τα στις ακτίνες του κύκλου.) 
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                                                         Ταξίδι: 

 

 

 

 

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

φακέλους και υποφακέλους στους οποίους θα αποθηκεύσετε την εργασία σας.  

 

Φύλλο Καταγραφής 3  

Πηγές – Βιβλιογραφικές αναφορές 

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

 

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 Publisher. 

 

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

προγράµµατος.  
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Εικόνα 1 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




