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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012-2013 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    2∆Ω/εβδοµάδα 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο/Η Μαθητής/τρια να µπορεί: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Γεωγραφικές 

συντεταγµένες 
 

(∆Ω 2) 
 

1. Να διακρίνει και να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η 

επιφάνεια της Γης χωρίζεται σε τµήµατα µε το ιδεατό σύστηµα 

των παραλλήλων και των µεσηµβρινών 

2. Να ορίζει τους σχετικούς όρους 

3. Να διακρίνει τις κύριες παραµέτρους οι οποίες χρησιµοποιούνται 

για τον εντοπισµό ενός τόπου στην επιφάνεια της Γης 

(αναγκαιότητα των συντεταγµένων) 

4. Να χρησιµοποιεί τις συντεταγµένες για να επιλύσουν απλά 
προβλήµατα µε γεωγραφικό περιεχόµενο 

5. Να εντοπίζουν θέσεις στην επιφάνεια της Γης από τις 
συντεταγµένες και να βρίσκουν τις συντεταγµένες τόπων µε την 

βοήθεια των χαρτών 

• Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές 

δραστηριότητες 

• Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου  

• Χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

http://maps.google.com/ - http://maps.live.com/  

e-γεωγραφία (http://geogr.eduportal.gr/) 

• ∆εν θα πραγµατοποιηθεί η δραστηριότητα Α1.1 
του Τετραδίου Εργασιών 

• Παιχνίδια µε τις 

γεωγραφικές 

συντεταγµένες 

• Η χρήση των χαρτών στην 

καθηµερινή ζωή 

 

(∆Ω 1) 
 

1. Να αναγνωρίσει ότι οι θερµικές ζώνες αναπτύσονται συµµετρικά 

βόρεια και νότια του ισηµερινού 
2. Να διακρίνει τις διαφορές ώρας στις διαφορετικές περιοχές της 

επιφάνειας της Γης και να τις ερµηνεύει στο µέτρο του δυνατού. 
3. Να διακρίνει και εφαρµόζει απλές χρήσεις των χαρτών στην 

καθηµερινή ζωή (πχ επιλογή πορείας, µέτρηση αποστάσεων µε 
τη βοήθεια της κλίµακας) 

4. Να προσανατολίζει το χάρτη στο χώρο µε της βοήθεια πυξίδας ή 

σηµείων του χώρου µε συγκεκριµένο προσανατολισµό (πχ ιερά 

εκκλησιών) 

• Η αξιολόγηση της επίτευξης του 1
ου

 στόχου 

µπορεί να επιτευχθεί µε την ερώτηση: 

Ταξιδεύοντας από τον Β. Πόλο στον Ν. Πόλο (σε 

επίπεδο θαλάσσης) πως µεταβάλλεται η 

θερµοκρασία; 

• Για την επίτευξη του 2ου στόχου µπορεί να 

αξιοποιηθούν κινητά τηλέφωνα (ρυθµίσεις ώρας 

ηµεροµηνίας) 

• Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα 

πραγµατοποιηθεί η δραστηριότητα Α1.2 του 

Τετραδίου Εργασιών και δεν θα γίνουν 

αναφορές τόσο στους προβολικούς χάρτες όσο 

και Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών 

• ∆ιαθεµατική ∆ραστηριότητα: Ερµηνεύουν µέσα 
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από συγκεκριµένα παραδείγµατα γεωγραφικά 

δεδοµένα τα οποία παρουσιάζουν οι χάρτες (πχ τη 

θέση του οδικού δικτύου σε σχέση µε το ανάγλυφο 

ή την εξέλιξη κάποιου γεωγραφικου ή 

οικονοµικού ζητήµατος (Γλώσσα, Μαθηµατικά, 

Ιστορία) 

• Ποιον χάρτη να διαλέξω; 

 

(∆Ω 1) 
 

1. Να πληροφορηθεί-διακρίνει τις βασικές κατηγορίες των χαρτών 

το είδος και την ποικιλία των πληροφοριών τις οποίες παρέχει 
καθεµιά 

2. Να επιλέγει τους κατάλληλους χάρτες που χρειάζονται ανάλογα 
µε το πρόβληµα που αντιµετωπίζει 

• Παρατήρηση διαφόρων ειδών χαρτών (πχ 

γεωµορφολογικών, πολιτικών, θεµατικών) 
χωρών καταγωγής των µαθητών και ερµηνεία 

των γεωγραφικών δεδοµένων που παρουσιάζουν 

• Χωρίζοντας το φυσικό 

περιβάλλον σε ενότητες 

(∆Ω 1) 

1. Να διακρίνει τα τµήµατα στα οποία µπορεί να χωριστεί το 
φυσικό περιβάλλον και να αντιλαµβάνεται τους λόγους αυτής 

της τεχνητής διαίρεσης 
2. Να περιγράφουν τα γενικά χαρακτηριστικά των τµηµάτων αυτών 

• Ανάγνωση του κειµένου «Παραµύθι.. πάνω σε 

µια εικόνα» (σελ 38 σχολ βιβλίου) και συζήτηση 

στην επίδραση του ανθρώπου στα φυσικά 
συστήµατα 

Ατµόσφαιρα 

• Η σύνθεση της 

ατµόσφαιρας, η 
θερκοκρασία, οι άνεµοι 

• Οι βροχές το κλίµα 

 

(∆Ω 3) 
 

1. Να διακρίνει-αναφέρει τα τµήµατα της ατµόσφαιρας και τις 
ιδιαίτερες λειτουργίες του  

2. Να περιγράφει τους παράγοντες που προκαλούν τους ανέµους 
3. Να διακρίνει-περιγράφει την γεωγραφική κατανοµή των 

βροχοπτώσεων στην επιφάνεια της Γης 
4. Να αναγνωρίζει τη σηµασία των ανέµων και των βροχών για την 

διατήρηση της ζωής και ειδικότερα την επίδραση τους στη ζωή 
και τις δραστηριότητες των ανθρώπων 

5. Να διατυπώνει υποθέσεις για τις δυσκολίες που συνεπάγεται η 

προσπάθεια επιβίωσης σε ακραία περιβάλλοντα ή η εκδήλωση 

ακραίων καιρικών φαινοµένων 

6. Να διακρίνει τη διαφορά µεταξύ καιρού και κλίµατος 

7. Να διακρίνει-περιγράφει τους κλιµατικούς τύπους και τη 

γεωγραφική κατανοµή τους στην επιφάνεια της Γης 

• Αξιοποίηση του εποπτικού υλικού που 

περιέχεται στο σχολικό βιβλίο 

• Εξετάζουν χώρες ή περιοχές στις οποίες η ζωή 

των κατοίκων επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από 

τις κλιµατικές συνθήκες 

• Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι µαθητές 

να ορίζουν το κλίµα όχι άµεσα, αλλά µέσω 

των παραγόντων που το επηρεάζουν σε κάθε 

περιοχή 

 

Υδρόσφαιρα 

 

 

1. Να περιγράφει τον κύκλο του νερού εντάσσοντας σ΄αυτό τα 

ποτάµια και τις λίµνες 

2. Να διακρίνει τις διάφορες καταστάσεις του νερού και να 

σχολιάζει την γεωγραφική κατανοµή τους στην επιφάνεια της 

Γης 

• Για την επίτευξη των στόχων δεν θα αξιοποιηθεί 
η δραστηριότητα Β3.2 του Τετραδίου Εργασιών 

• Η έννοια της «παροχής» να εισαχθεί 
περιγραφικά πχ «πόσο νερό µεταφέρει ένας 
ποταµός» και όχι µαθηµατικά 
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• Το νερό στη φύση 

• Ωκεανοί και θάλασσες 

• Τα ποτάµια του κόσµου 

 

(∆Ω 5) 
 

3. Να εντοπίζει στο χάρτη τους ωκεανούς και τις µεγαλύτερες 

θάλασσες και να περιγράφει τη θέση και τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά τους 

4. Να περιγράφει τους κυριότερους σχηµατισµούς της µορφολογίας 
του βυθού και να συνδέουν - στο µέτρο του δυνατού - την 

παρουσία τους µε τις διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό της 
Γης 

5. Να αναγνωρίζει – περιγράφει διάφορα κριτήρια µε τα οποία 
µπορούν να οµαδοποιηθούν οι ποταµοί (µήκος έκταση, λεκάνης 

απορροής, παροχή) 
6. Να διακρίνει τα διάφορα τµήµατα ενός ποταµού και να εντοπίζει 

– στο µέτρο του δυνατού – τους παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτώνται τα κύρια χαρακτηριστικά τους (πχ µέγεθος) 

• Προτείνεται να γίνει αναφορά και στα 
µεγαλύτερα ποτάµια της Ελλάδας (πχ 

εντοπισµός στο χάρτη) 
 

• Γραπτή αξιολόγηση Α’ τριµ.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)  

• ∆ιαθ. ∆ραστ: Χώρες στις οποίες η θάλασσα παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων τους πχ 

νησιωτικές χώρες (Γλώσσα, Ιστορία Βιολογία, 

Οικιακή Οικονοµία) 

• ∆ιαθ. ∆ραστ Ποτάµια και Άνθρωποι (Κοινωνική 

και Πολιτική Αγωγή,Ιστορία, Βιολογία, Γλώσσα) 

• Το εσωτερικό της Γης 

 

(∆Ω 1) 
 

1. Να ονοµάζει τα κύρια τµήµατα του εσωτερικού της Γης και να 
περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά τους 

2. Να ορίζει την έννοια των λιθοσφαιρικών πλακών 

3. Να συσχετίζει τη θέση των λιθοσφαιρικών πλακών µε τη θέση 

των ηπείρων και των ωκεανών 

• Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων να 
αξιοποιηθεί το λογισµικό της Γεωγραφίας Α και 

Β Γυµνασίου και να πραγµατοποιηθεί η 

δραστηριότητα Β4.1 του Τετραδίου Εργασιών 

• Η διδασκαλία να επικεντρωθεί στην 

κατανόηση των απόψεων της επιστήµης 

σχετικά µε το εσωτερικό της Γης και τις 

λιθοσφαιρικές πλάκες και όχι στην 

αποστήθιση ορισµών 

• ∆υνάµεις που διαµορφώνουν 

την επιφάνεια της Γης: 

• Ενδογενεις και εξωγενείς 

 

(∆Ω 3) 
 

1. Να διακρίνει τη δυναµική των γεωλογικών παραγόντων, οι 

οποίοι διαµορφώνουν τη µορφή της επιφάνειας της Γης και να 

αναγνωρίζει την µεταβλητότητα αυτής της µορφής στο χρόνο 

2. Να διακρίνει – διαφοροποιεί τις ενδογενείς δυνάµεις από τις 

εξωγενείς και να περιγράφει το τρόπο µε τον οποίον γεννώνται 

και διαµορφώνουν το ανάγλυφο της Γης 

3. Να συσχετίζει την δράση των γεωλογικών δυνάµεων µε 
ορισµένες εκδηλώσεις τους στην επιφάνεια της Γης (σεισµοί, 

ηφαίστεια, διάβρωση) 
4. Να αναγνωρίζουν επιδράσεις αυτών των εκδηλώσεων (ιδιαίτερα 

των σεισµών) στη ζωή των ανθρώπων 

• Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων να 
αξιοποιηθεί το λογισµικό της Γεωγραφίας Α και 

Β Γυµνασίου και να πραγµατοποιηθεί η 

δραστηριότητα Β4.2 του Τετραδίου Εργασιών 

 

• ∆ιαθ. ∆ραστ. Τα Ηφαίστεια και οι Σεισµοί. Μέτρα 

αντισεισµικής προστασίας (Βιολογία, Γλώσσα, 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή) 

• Πραγµατοποίηση άσκησης σεισµού. 
 



ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2012 -2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    2∆Ω/εβδοµάδα 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο/Η Μαθητής/τρια να µπορεί: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΧΑΡΤΕΣ 
 

• Οι έννοιες «γεωγραφική» 
και «σχετική» θέση 

 

• Η σηµασία της σχετικής 

θέσης για τους 
ανθρώπους 

 

(∆Ω 3) 
 

1. Να προσδιορίζει τη σχετική και γεωγραφική θέση ενός τόπου 

2. Να αναγνωρίζει τις δυνατότητες πληροφόρησης που µας παρέχει 
καθένας από αυτούς τους δύο τρόπους προσδιορισµού θέσης 

3. Να εκτιµά τη χρησιµότητα της σχετικής θέσης στην επισήµσνση 

των χαρακτηριστικών ενός τόπου 
4. Να διατυπώνει συµπεράσµατα για τις πιθανές ιδιότητες ενός 

τόπου µε κριτήριο τη σχετική του θέση 
5. Να αναφέρει παραδείγµατα για την πρακτική σηµασία της 

σχετικής θέσης στις καθηµερινές δραστηριότητες 

• Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές 

δραστηριότητες 

• Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου  

• Χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

http://maps.google.com/ -http://maps.live.com/  

• ∆ιαθ. ∆ραστ. Επιλογή χώρου κατοικίας µε 

κριτήρια τις ιδιότητες του χώρου επιλογής , 

ανάλογα µε τη σχετική του θέση ως προς τα 

συγκοινωνιακά δίκτυα, τα εµπορικά κέντρα κλπ 

(Γλώσσα, Μαθηµατικά, Τεχνολογία, 

Πληροφορική, Ιστορία, Οικιακή Οικονοµία, 

Βιολογία) 

• Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων να 
πραγµατοποιηθούν οι δραστηριότητες των 

Φύλλων Εργασίας (1 & 2) του Τετραδίου 

Εργασιών 

• Μελετώντας µε χάρτες τη 

θέση της Ευρώπης στον 

κόσµο 

 

(∆Ω 1) 
 

 

1. Να σχηµατίζει και να χρησιµοποιεί νοητικούς χάρτες της περιοχής 

που τυχόν θα µελετήσει 

2. Να χρησιµοποιεί χάρτες γενικούς και θεµατικούς, ως εργαλεία 

µελέτης της θέσης της Ευρώπης στον κόσµο 

3. Να καταγράφει µε τη µελέτη των κατάλληλων χαρτών 

χαρακτηριστικά της ηπείρου που αφορούν έκταση, τα όριά της τον 

γενικό τύπο κλίµατος κλπ 

4. Να αναγνωρίζει µε την βοήθεια των χαρτών, πλεονεκτήµατα για 

τον άνθρωπο που προκύπτουν από τη θέση της Ευρώπης στον 

κόσµο 

• Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων να 
πραγµατοποιηθούν οι δραστηριότητες του 

Φύλλου Εργασίας (3)  του Τετραδίου Εργασιών 

• Μελετώντας µε χάρτες το 

φυσικό περιβάλλον της 

Ευρώπης 

 

1. Να αναφέρει και να δείχνει σ΄ένα χάρτη τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της ηπείρου 
2. Να καταγράφει µε τη βοήθεια των χαρτών, τα χαρακτηριστικά της 

ηπείρου που αφορούν το ανθρωπογενές περιβάλλον 

• Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων να 

πραγµατοποιηθούν οι δραστηριότητες των 

Φύλλων Εργασίας (4 & 5) του Τετραδίου 

Εργασιών 
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• Μελετώντας µε χάρτες 
τους κατοίκους της 

Ευρώπης 

 

(∆Ω 2) 

3. Να χαράσσει πάνω στον κατάλληλο χάρτη ένα φαντασυικό 

δροµολόγιο από µια θέση της Ευρώπης σε µια άλλη λαµβάνοντας 

υπόψη διάφορους παράγοντες (ανάγλυφο, θάλασσες κ,α) 

4. Να διακρίνει µε τη βοήθεια διαφόρων ειδών χαρτών τα πιο 
σηµαντικά φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της Ευρώπης 

5. Να καταγράφει και να ιεραρχεί την ποικιλία των πληροφοριών (τι; 
που; γιατί;) τις οποίες µπορεί να προσφέρει ένας χάρτης 

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ  

 

• Σεισµική και 
ηφαιστειακή δράση 

στην Ευρώπη και στην 

Ελλάδα 

• Η επίδραση των 

σεισµών και των 

ηφαστείων στη ζωή µας 

 

(∆Ω 5) 
 

1. Να εντοπίζει τις περιοχές έντονης σεισµικότητας στον ευρωπαικό 
χώρο και στην Ελλάδα 

2. Να εντοπίζει σ΄ ένα χάρτη της Ευρώπης τα πιο σηµαντικά 
ηφαίστεια και να ερµηνεύει τη θέση τους και το µηχανισµό της 

δηµιουργία τους 
3. Να ερµηνεύει την έντονη σεισµικότητα και ηφαιστειότητα του 

ελλαδικού χώρου 
4. Να περιγράφει τα προβλήµατα που προκαλούν οι σεισµοί και τα 

ηφαίστεια στους ανθρώπους 

5. Να περιγράφει τις σωστές αντιδράσεις των ανθρώπων σε 

περίπτωση σεισµού η ηφαιστειακής έκρηξης και να υιοθετήσει 

ανάλογη συµπεριφορά κατά την εκδήλωση αυτών των 

φαινοµένων 

6. Να γνωρίσει – αναφέρει πως µπορούν τα ηφαιστειακά φαινόµενα 

να δηµιουργήσουν εισοδήµατα ή να βελτιώσουν τη ζωή των 

ανθρώπων 

• Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων να 

αξιοποιηθεί το λογισµικό της Γεωγραφίας Α και 

Β Γυµνασίου και σχετικές ιστοσελίδες πχ 

http://www.oasp.gr/ 

ή αναζήτηση από την ΕΤ 1 του σχετικού Video 

από το τσουνάµι του 2004 

και να πραγµατοποιηθούν οι δραστηριότητες των 

Φύλλων Εργασίας (9 & 10) του Τετραδίου 

Εργασιών 

• ∆ιαθ. ∆ραστ Συλλογή και επεξεργασία 

πληροφοριών για τις συνέπειες σηµαντικών 

ηφαιστειακών εκρήξεων και µεγάλων σεισµών 

στην περιοχή της Ελλάδας και των Βαλκανίων 

γενικότερα (Μαθηµατικά,Ιστορία, Βιολογία, 

Γλώσσα,Οικ. Οικονοµία)  

• Πραγµατοποίηση άσκησης σεισµού.  

• Γραπτή αξιολόγηση Α’τριµ.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

• Οι θάλασσες της 

Ευρώπης 

 

(∆Ω 2) 
 

1. Να αναγνωρίζει στον χάρτη και να ονοµάζει τις θαλάσσιες µάζες 

που βρέχουν την Ευρώπη 

2. Να διακρίνει τη µεγάλη σηµασία που έχουν για τους 

περισσότερους κατοίκους της Ευρώπης οι ακτές όπως και οι 

θαλάσσιες συγκοινωνίες και µεταφορές 

3. Να εντοπίζει και να περιγράφει µε συγκεκριµένα παραδείγµατα 

οµοιότητες τρόπων ζωής, που επιβάλλει σε διαφορετικές περιοχές 

της ηπείρου η γειτονία µε την θάλασσα. 

• Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων να 
πραγµατοποιηθούν οι δραστηριότητες του 

Φύλλου Εργασίας (12) του Τετραδίου Εργασιών 

• Συγκέντρωση στοιχείων και συζήτηση στο 

ερώτηµα:Γιατί πολλοί από τους λαούς της 
Ευρώπης αναγκάσθηκαν να στραφούν στην 

θάλασσα για να επιβιώσουν; 

• Συγκέντρωση στοιχείων και συζήτηση για 

ιστορικά γεγονότα που συνδέονται µε τον έλεγχο 
θαλάσσιων οδών (πχ Γιβραλτάρ, Ελλήσποντος) 
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• Η Μεσόγειος Θάλασσα 

• Οι άνθρωποι στη 

Μεσόγειο 

 

(∆Ω 3) 
 

1. Να αντιλαµβάνεται το µέγεθος και τις διαστάσεις της Μεσογείου 

και του γενικότερου χώρου µέσα στον οποίον τοποθετείται 

2. Να διακρίνει – περιγράφει τα φυσικά χαρακτηριστικά της 

Μεσογείου (µορφή, διαστάσεις, µορφολογία πυθµένα κτλ) 
3. Να συσχετίζει τις κλιµατικές συνθήκες µε την βλάστηση της 

µεσογείου, µε το φυσικό τοπίο και µε την παραγωγή 
συγκεκριµένων προϊόντων 

4. Να εξηγούν την αλληλεξάρτηση φυσικών και ανθρωπογενών 
στοιχείων της Μεσογείου  

5. Να συνδέουν την γεωγραφική θέση της Μεσογείου µε την 
ιστορική και πολιτιστική της σηµασία 

• Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων να 
πραγµατοποιηθούν οι δραστηριότητες των  

Φύλλων Εργασίας (14 & 15) του Τετραδίου 
Εργασιών 

• ∆ιαθ. ∆ραστ. Μεσόγειος και Μεσογειακοί 
Πολιτισµοί.Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε 

γεωγραφικό και ιστορικό χαρακτήρα σχετικά µε 
την ανάπτυξη διαφόρων πολιτισµών στον ευρύτερο 

µεσογειακό χώρο (Γλώσσα,Ιστορία Αισθητική 

Αγωγή). 

• ∆ιαθ. ∆ραστ Οι ακτές του τόπου µας: Οργάνωση 

οµαδικών εργασιών για τη µελέτη τη σηµασία των 

ακτών στη ζωή των κατοίκων µιας περιοχής της 

Ελλάδας από οικονοµική και κοινωνική άποψη 

(χαρτογράφηση, καταγραφή και επεξεργασία 

στοιχείων)(Ιστορία, Βιολογία, Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή) 

• Τα βουνά και οι 
πεδιάδες της Ευρώπης 

• Τα βουνά και οι 

πεδιάδες στη ζωή των 

Ευρωπαίων 

 

(∆Ω 3) 
 

1. Να εντοπίζει τη θέση των µεγάλων ευρωπαικών οροσειρών, να τις 

ονοµάζει και να τις αντιστοιχεί µε συγκεκριµένες χώρες 

2. Να εκτιµά και περιγράφει την επίδραση του αναγλύφου στη ζωή 
και τις δραστηριότητες των Ευρωπαίων 

3. Να προσδιορίζει πλευρές της ανθρώπινης ζωής και 
δραστηριότητας που επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από το 

ανάγλυφο της περιοχής που ζούν 
4. Να αναγνωρίζει – περιγράφει τις «παροχές» των βουνών και των 

πεδιάδων προς τον άνθρωπο, καθώς και τις αλλαγές που έχει 
επιφέρει ο άνθρωπος στα βουνά και στις πεδιάδες 

• Ως προέκταση του 1
ου

 στόχου για την περίπτωση 
της Ελλάδας να πραγµατοποιηθούν οι 

δραστηριότητες 1 και 2 του µαθήµατος 18 του 

σχολικού βιβλίου (σελ 63) 

• Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων να 
πραγµατοποιηθούν οι δραστηριότητες των  

Φύλλων Εργασίας (16 & 17) του Τετραδίου 
Εργασιών 

 

 


