
Α΄ Τάξη Γυµνασίου
Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α – Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α

∆ιδακτέα ύλη – ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης

ΜΑΘ. Α1.1. Γεωγραφικές συντεταγµένες
∆εν θα διδαχθεί η δραστηριότητα Α1.1. από το Τετράδιο Εργασιών. Η δραστηριότητα αυτή δεν σχε-
τίζεται  µε  το  αντίστοιχο  µάθηµα  που  αφορά  στις  γεωγραφικές  συντεταγµένες.  Είναι  απλώς  µια
πρόταση για να κάνουν οι µαθητές µια έκθεση ζωγραφικής ή να συµµετάσχουν σε διαγωνισµό µε
έργα τους καλλιτεχνικά.  

ΜΑΘ. Α1.2. Παιχνίδια µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες
∆εν θα διδαχθούν οι σελ. 15 -16 (προβολές). Η έννοια της προβολής είναι από µόνη της δύσκολη,
γίνεται ακόµα δυσκολότερη όταν οι εικόνες που πρέπει να οπτικοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες κάθε
προβολής  είναι δυσανάγνωστες και δεν υπάρχει επεξηγηµατικό κείµενο.  Η γνώση διαφορετικών
προβολών είναι περισσότερο εγκυκλοπαιδική και δεν προσφέρει υλικό για παραπέρα µελέτη σε αυ-
τές τις ηλικίες, ούτε συναντώνται άλλη φορά σε όλη την ύλη που αναπτύσσεται τόσο στην Α΄ όσο
και την Β΄ Τάξη. ∆εν θα διδαχθεί επίσης η δραστηριότητα Α1.2 από το Τετράδιο Εργασιών. Ο χάρ-
της που υπάρχει και προτείνεται για µελέτη για αυτήν τη δραστηριότητα, είναι εξαιρετικά λεπτοµε-
ρής και δυσανάγνωστος. Μερικές ερωτήσεις είναι δύσκολο να απαντηθούν ακόµα και από ενηµε-
ρωµένους καθηγητές. Η ερµηνεία τους απαιτεί την ανάγνωση ισοϋψών γραµµών, δυσκολότατη ικα-
νότητα, αν προηγούµενα κάποιος δεν έχει  ασκηθεί  σε απλές ασκήσεις- παραδείγµατα  πάνω στις
ισοϋψείς. Εδώ µια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση έπεται αντί να προηγείται. Θα µπορού-
σε να διδαχθεί αυτή η άσκηση µόνο µετά από µια διδασκαλία που απαιτεί αναδιάρθρωση της συ-
γκεκριµένης ύλης του µαθήµατος αυτού.

ΜΑΘ. Α1.3. Η χρήση των χαρτών στην καθηµερινή ζωή
∆εν  θα  διδαχθεί  η  σελ.  19 (Τα  συστήµατα  Γεωγραφικών  Πληροφοριών)  µε  βάση  την  εγκύκλιο
129200/Γ2/20-10-2009 του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον δεν θα διδαχθεί από το Τετράδιο Ερ-
γασιών η δραστηριότητα Α1.2 γιατί απαιτεί για την πραγµατοποίηση της τη χρήση GPS.

ΜΑΘ. Α1.4. Ποιόν χάρτη να διαλέξω;

∆εν θα διδαχθεί το έγχρωµο ένθετο «συνταγές» για νεαρούς χαρτογράφους. Αυτό το κείµενο θα
αποτελέσει οδηγό στο κεφάλαιο Γ1.1. και θα συνδυαστεί µε την προτεινόµενη από το Τετράδιο Ερ-
γασιών Γ1.1. δραστηριότητα.

ΜΑΘ. Α1.5. Ανακρίνοντας τους χάρτες
∆εν θα διδαχθεί το µάθηµα. Ωστόσο µπορεί να αποτελέσει οδηγό µελέτης στη ∆΄ Ενότητα: «Ήπει-
ροι…Στιγµιότυπα».

ΜΑΘ. Β1.1. Ο πλανήτης Γη
∆εν θα διδαχθεί γιατί παρόµοια ύλη έχει διδαχθεί στη ΣΤ΄ ∆ηµοτικού.

ΜΑΘ. Β2.1. Ατµόσφαιρα-Σύνθεση της Ατµόσφαιρας, θερµοκρασία, άνεµοι
∆εν θα διδαχθεί από το Τετράδιο Εργασιών η δραστηριότητα Β2.1. γιατί δε συνδέεται µε το θέµα
του βιβλίου.

ΜΑΘ. Β3.1. Υδρόσφαιρα. Το νερό στη φύση
∆εν θα διδαχθεί η σελίδα  50 (Μεγάλες λίµνες του κόσµου).  Είναι ασύνδετο µε το υπόλοιπο µάθη-
µα. Η υδρόσφαιρα δεν περιορίζεται µόνο στις λίµνες, αυτές αποτελούν µόνο µία περίπτωση. Εξάλ-
λου οι λίµνες  µέσα  στο βιβλίο  µελετώνται µόνο  ως προς  την διάσταση του  τρόπου  δηµιουργίας
τους, ενώ µεγαλύτερη σηµασία θα είχε να εξεταστεί ο σηµαντικός περιβαλλοντικός τους ρόλος και
το πως επηρεάζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και η σύγκρισή τους µε τα ποτάµια, την
άλλη µορφή της υδρόσφαιρας πάνω στην ξηρά. Το συγκεκριµένο κείµενο µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί ως πληροφοριακό υλικό στην ∆΄ Ενότητα: «Ήπειροι…Στιγµιότυπα». 
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ΜΑΘ. Β3.2. Ωκεανοί και θάλασσες: ∆εν θα διδαχθεί η δραστηριότητα του Τετραδίου Εργασιών
Β.3.2. (Ωκεανοί και θάλασσες), γιατί ζητά από τους µαθητές να µετρήσουν αποστάσεις, µετατρέπο-
ντας τα ναυτικά µίλια σε χιλιόµετρα και την ταχύτητα από κόµβους σε µίλια ανά ώρα, οπότε τελικά
αντί να είναι µια δηµιουργική γεωγραφική δραστηριότητα γίνεται µια άσκηση µετατροπής µονάδων,
δεξιότητα που καλλιεργείται και στο µάθηµα της Φυσικής την επόµενη σχολική χρονιά. 

ΜΑΘ. Β3.3. Άνθρωποι και θάλασσα- Τα νησιωτικά κράτη
∆εν θα διδαχθεί γιατί το πρώτο µέρος του µαθήµατος που αφορά στην κατανοµή των ανθρώπων
έχει διδαχθεί στην ΣΤ΄ τάξη και στο δεύτερο µέρος δεν τονίζονται τα χαρακτηριστικά της Ιαπωνίας
ως νησιωτικό κράτος, που είναι ο κύριος στόχος του µαθήµατος. Επίσης δεν θα διδαχθεί από το
Τετράδιο Εργασιών η δραστηριότητα Β.3.3. (Ταξίδι στις Μολούκες), γιατί οι ερωτήσεις που θέτει το
µάθηµα  δεν  µπορούν  να  απαντηθούν  χωρίς  τον  κατάλληλο  χάρτη. Ο  παγκόσµιος  χάρτης  στον
οποίο αναφέρονται οι ερωτήσεις καταλαµβάνει µόλις το ¼ της σελίδας και έτσι οι πληροφορίες του
µόνο µε µεγεθυντικό φακό θα µπορούσαν να διαβαστούν. ∆εν υπάρχει στοιχειώδης πληροφόρηση
ούτε στο κείµενο για την κατανοµή του πληθυσµού σε παραθαλάσσιες, εσωτερικές, ορεινές ή πεδι-
νές περιοχές στις οποίες αναφέρεται, αλλά  ούτε υπάρχουν πηγές στις οποίες η µελέτη τους θα
επέτρεπε να παρατηρήσουµε την δεδοµένη κατάσταση, πολύ περισσότερο δεν υπάρχει αναφορά
στους λόγους που εξηγούν αυτή την κατανοµή. Ο µαθητής δηλ. δεν έχει ούτε πηγές για µελέτη,
ούτε και την πληροφόρηση για να αντιληφθεί το γεωγραφικό φαινόµενο της κατανοµής του πληθυ-
σµού ανάλογα µε το ανάγλυφο, την γειτνίαση µε τη θάλασσα ή την απόστασή του από τον Ισηµερι-
νό που παραλείπεται εντελώς. Θα µπορούσαν να δοθούν ως πηγές διαγράµµατα ποσοστών κατα-
νοµής πληθυσµού σε σχέση µε το ανάγλυφο ή  το γεωγραφικό πλάτος, ή την απόσταση από την
θάλασσα που θα επέτρεπαν κάποια επεξεργασία και επιβεβαίωση των απαντήσεων των µαθητών.
Επιπλέον, σε µία από τις ερωτήσεις για την Ιαπωνία γίνεται λόγος για την φυσιολογική πυκνότητα,
έννοια που δεν είναι γνωστή ακόµα στους µαθητές, δεν αποτελεί στόχο στο µάθηµα και κυρίως
προβλέπεται να διδαχθεί 10 µαθήµατα παρακάτω, (στο Γ1.1 µάθηµα).
Τα Μαθήµατα:

• Β3.5. Τα ποτάµια της Ασίας, 

• Β3.6. Τα ποτάµια της Αµερικής, 

• Β3.7 Τα ποτάµια της Αφρικής-Τα ποτάµια της Αυστραλίας 
δεν θα διδαχθούν. Πρόκειται για απλή περιγραφική γεωγραφία που περιορίζεται στην ονοµατολο-
γία των ποταµών, απαιτεί µεγάλη αποµνηµόνευση ονοµάτων, δεν γενικεύει τη σηµασία των ποτα-
µών για την ανθρώπινη ζωή, δεν συνδυάζεται µε τη γενικότερη µορφολογία του εδάφους ώστε να
εξηγηθεί το µέγεθος ή το είδος της ροής τους. Το υλικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την δι-
δασκαλία της ∆ Ενότητας: «Ήπειροι …Στιγµιότυπα», γιατί εκεί µπορεί να αποτελέσει υλικό για επε-
ξεργασία και ανάλυση.

ΜΑΘ. Β4.1. Λιθόσφαιρα Μιλώντας για την ηλικία της Γης: ∆εν θα διδαχθεί γιατί έχει δύσκολες
έννοιες.  Βάσει  επιστηµονικών  ερευνών  (Ault,  1982,  1984,  Trent,  1998, Dodick,  Orion,  2003,
Libarkin et al., 2005) έχουν προσδιοριστεί βασικά και κρίσιµα εµπόδια στην ανάπτυξη επιστηµονι-
κής σκέψης των παιδιών σε θέµατα όπως: γεωλογικός χρόνος, πρότυπα µεγάλης κλίµακας στο πε-
ριβάλλον και τις αλλαγές που τις αντιπροσωπεύουν, τα πετρώµατα: δηµιουργία αυτών, κλίµακα και
διάταξή τους σε στρώµατα, κ.α. Επιπλέον είναι ένα µάθηµα που δεν συνδέεται µε τα επόµενα µα-
θήµατα.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΥΛΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗ-

ΣΕΙΣ
ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟ-

ΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΧΑΡΤΕΣ 

Α1.1. Γεωγρα-
φικές συντε-
ταγµένες

∆εν  θα  διδα-
χθεί η δραστη-
ριότητα  Α1.1.
από  το  τε-
τράδιο.

1 

Α.1.2. Παιχνί-
δια µε τις γεω-
γραφικές συ-
ντεταγµένες

∆εν  θα  διδαχθούν  οι
σελ. 15-16  (προβολές). 
(2 σελ.)

∆εν  θα  διδα-
χθεί η δραστη-
ριότητα  Α1.2.
από  το  τε-
τράδιο.

1

Α1.3. Η χρήση
των χαρτών
στην καθηµερι-
νή ζωή

∆εν θα διδαχθεί η σελ.
19 (Τα συστήµατα Γεω-
γραφικών Πληροφο-
ριών). 
(1 σελ.)

∆εν  θα  διδα-
χθεί από το τε-
τράδιο  η  δρα-
στηριότητα
Α1.2. 

Α1.4.Ποιόν
χάρτη  να  δια-
λέξω; 

∆εν  διδάσκεται  το  έγ-
χρωµο  ένθετο  «συντα-
γές» για νεαρούς χαρτο-
γράφους σελ. 22-23 
(1 σελ.) 
Αυτό το κείµενο θα απο-
τελέσει οδηγό στο κε-
φάλαιο Γ1.1. και θα συν-
δυαστεί µε την προτει-
νόµενη από το Τετράδιο
Εργασιών Γ1.1. δραστη-
ριότητα.

1

Α1.5. Ανακρί-
νοντας τους
χάρτες

 ∆εν θα διδαχθούν οι σε-
λίδες 24-27
   (4 σελ.) 
Ωστόσο µπορεί να απο-
τελέσει  οδηγό  µελέτης
στη  ∆  Ενότητα:  «Στιγ-
µιότυπα»

ΟΧΙ 

Β1.1. Ο πλανή-
της Γη

∆εν  θα  διδαχθεί  γιατί
παρόµοια ύλη έχει διδα-
χθεί  στη  ΣΤ  ∆ηµοτικού,
σελίδες 31-35 (5 σελ.)

ΟΧΙ

Β1.2. Χωρίζο-
ντας το περι-
βάλλον σε
ενότητες

1

Β2.1.
Ατµόσφαιρα-
-Σύνθεση της
Ατµόσφαιρας,
θερµοκρασία,
άνεµοι

∆εν θα διδα-
χθεί από το τε-
τράδιο η δρα-
στηριότητα
Β2.1. γιατί δεν
συνδέεται µε
το θέµα του
βιβλίου.

1

Β.2.2.  Οι  βρο- 2
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Φυσικό περι-
βάλλον 

χές, το κλίµα 

Β.3.1.
Υδρόσφαιρα.
Το  νερό  στη
φύση 

∆ε θα διδαχθεί η σελίδα
50.  Οι  µεγάλες  λίµνες
του κόσµου (1 σελ.) 
Το συγκεκριµένο κείµενο
µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί  ως  πληροφοριακό
υλικό  στην  ∆  Ενότητα:
«Ήπειροι…Στιγµιότυπα»

1

Β3.2. Ωκεανοί
και θάλασσες 

∆εν θα διδα-
χθεί η δραστη-
ριότητα Β.3.2.
(Ωκεανοί και
θάλασσες).

2 
1η ώρα γενικά 
2η ώρα  υφαλο-
κρηπίδα 

Β3.3. Άνθρω-
ποι και θάλασ-
σα- Τα νησιω-
τικά κράτη

∆εν θα διδαχθεί γιατί και
η κατανοµή των αν-
θρώπων έχει διδαχθεί
στην ΣΤ τάξη και το
υπόλοιπο περιεχόµενο
δεν είναι απαραίτητο για
τις επόµενες ενότητες
του  βιβλίου, σελίδες 54-
57 (4 σελ.)

Επίσης δεν θα
διδαχθεί από
το τετράδιο
εργασιών η
δραστηριότητα
Β.3.3. (Ταξίδι
στις Μολού-
κες).

ΟΧΙ

Β3.4.  Τα  πο-
τάµια  του
κόσµου

1

Β3.5.  Τα  πο-
τάµια  της  Ασί-
ας 

Τα  κεφάλαια  Β3.5.,
Β3.6., Β3.7. δεν θα διδα-
χθούν.  Το  υλικό  αυτό
µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί  για  την  διδασκαλία
της  ∆  Ενότητας:  «Ήπει-
ροι…Στιγµιότυπα».
Σελίδες 60-68 (9 σελ.)

ΟΧΙ Β3.6.  Τα  πο-
τάµια  της  Αµε-
ρικής

Β3.7. Τα πο-
τάµια της Αφρι-
κής-Τα πο-
τάµια της Αυ-
στραλίας

Β4.1.  ΛΙΘΟ-
ΣΦΑΙΡΑ  Μι-
λώντας  για  την
ηλικία της Γης

∆εν  θα  διδαχθεί  γιατί
έχει δύσκολες έννοιες
Σελίδες 70-71 (2 σελ.)

ΟΧΙ

Β4.2. Το εσω-
τερικό της Γης

1

Β.4.3. ∆υ-
νάµεις που δια-
µορφώνουν
την επιφάνεια
της Γης: Ενδο-
γενείς και εξω-
γενείς 

Να διατεθούν 3
ώρες  ώστε  να
χρησιµοποιηθεί
και το  CD Γεω-
γραφίας.
1η ώρα:  Α.  ∆υ-
νάµεις  στο
εσωτερικό  της
Γης  (ενδογε-
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νείς):  Πως  γεν-
νιούνται  οι  σει-
σµοί;  και  Πως
γεννιούνται  τα
βουνά  και  οι
οροσειρές;  
2η ώρα: Πως
γεννιούνται οι
µεγάλες νησιω-
τικές αλυσίδες;
Πως γεννιού-
νται τα ηφαί-
στεια; Θερµές
κηλίδες.
3η ώρα:  ∆υ-
νάµεις  στην
επιφάνεια  της
γης
(εξωγενείς )

Β4.4. Μορφές
του ανάγλυφου
της Γης

1

Β.5.1. ΒΙΟ-
ΣΦΑΙΡΑ Η γε-
ωγραφική κα-
τανοµή των ορ-
γανισµών

Να διατεθούν 3
ώρες για να γί-
νει από το τε-
τράδιο εργα-
σιών η δραστη-
ριότητα Β5.1.
(Αποδίδοντας
µε κόµικς τα οι-
κοσυστήµατα).
1η ώρα: Επε-
ξεργασία του
κειµένου του
βιβλίου
2η ώρα: Επε-
ξεργασία στην
τάξη από το τε-
τράδιο εργα-
σιών των κει-
µένων µε τίτλο:
«Ερωτήσεις
που ζητούν
απάντηση».

3η ώρα: Πα-
ρουσίαση ερ-
γασιών των µα-
θητών που
έχουν απαντή-
σει στα κείµενα
µε τίτλο: «∆ικιά
σου εργασία».

Γ1.1. Ο πληθυ- 2
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
Ανθρωπογε-
νές περιβάλ-
λον 

σµός της Γης

Γ1.2.  Η  κατα-
νοµή  των  αν-
θρώπων  στη
Γη

1

Γ1.3.  Παιχνίδια
µε τις ηλικιακές
πυραµίδες…

1

Γ1.4.  Οι  µε-
γάλες  πόλεις
του πλανήτη

1

Γ.1.5. Που είναι
χτισµένες οι
µεγάλες πόλεις
του πλανήτη

Να διατεθούν
τρεις (3) διδα-
κτικές ώρες 1η

ώρα: σελ. 104
(δες το µοντέλο
µιας πόλης)
2η ώρα:
σελ.102-103
(θέσεις πόλε-
ων)
3η ώρα: Προ-
βλήµατα στις
µεγάλες
πόλεις.

Γ1.6. τόσο δια-
φορετικοί, τόσο
ίδιοι

1

Γ2.1. Φυσικοί
πόροι

2

Γ2.2. Ανθρώπι-
νοι πόροι

1

Γ2.3. Προβλή-
µατα που ζη-
τούν απαντή-
σεις

2

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆
«Ήπειροι …
Στιγµιότυπα»

∆.1. Αφρική-
-Φυσικό Περι-
βάλλον … και
άνθρωποι

* *βλ. παρατή-
ρηση στο
τέλος του πί-
νακα

2

∆.2. Ασία-Φυ-
σικό Περιβάλ-
λον … και άν-
θρωποι

2

∆.3. Βόρεια και
Κεντρική  Αµε-

2
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ρική-Φυσικό
Περιβάλλον  …
και άνθρωποι

∆.4. Νότια Αµε-
ρική-Φυσικό
Περιβάλλον …
και άνθρωποι

2

∆.5. Ωκεανία-
-Φυσικό Περι-
βάλλον … και
άνθρωποι

2

∆.6. Ανταρκτι-
κή

1

∆.7. Ευρώπη 1

ΣΥΝΟΛΟ 45 ώρες

**Παρατήρηση: 

Η Ενότητα ∆’: «Ήπειροι…Στιγµιότυπα» προτείνεται να διδαχθεί σε µορφή project. Οι µαθητές κάθε
τάξης µπορούν να χωριστούν σε οµάδες που να αντιστοιχούν µία σε κάθε ήπειρο. 
Ενδεικτικό σενάριο φυσικού περιβάλλοντος: µε τη µατιά ενός εξερευνητή µια οµάδα µαθητών ερευ-
νά το φυσικό περιβάλλον της Ν. Αµερικής ξεκινώντας από τις Άνδεις συνεχίζοντας στον Αµαζόνιο
και φτάνοντας µέχρι τη Γη του Πυρός.
Ενδεικτικό σενάριο ανθρωπογεωγραφίας: µε την οπτική γωνία ενός πρακτορείου ταξιδιών µια
οµάδα µαθητών θα πρέπει να φτιάξει από τις διαφηµιστικές αφίσες µέχρι το κόστος και το
πρόγραµµα επισκέψεων σε πόλεις της Ν. Αµερικής.
Ανάλογα σενάρια θα µπορούσαν να γίνουν και για τις υπόλοιπες ηπείρους (βασικά για την Αφρική,
Ασία, Βόρεια και Κεντρική Αµερική, Νότια Αµερική και Ωκεανία µιας και η Ανταρκτική δεν ενδείκνυ-
ται για τέτοιου είδους σενάρια και η Ευρώπη θα διδαχθεί αναλυτικά στην επόµενη τάξη).
Η συγκρότηση των οµάδων των µαθητών και η εκπόνηση των projects θεωρείται σκόπιµο να γί-
νουν πολύ πριν από την έναρξη διδασκαλίας της Ενότητας ∆’, έτσι ώστε όταν φθάσουν σ’ αυτή οι
µαθητές να είναι έτοιµοι να παρουσιάσουν τις εργασίες τους
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