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Συνθήκες & Πλαίσιο της αλλαγής των 
σχολικών εγχειριδίων της Γεωγραφίας 

• Ωρολόγιο Πρόγραμμα  (2 ώρες/εβδομάδα 
όλο το σχ. έτος)  

• Αξιολόγηση μαθητή (Ισχύει Ν. 1994 για 
συνήθεις μαθητές και Γ2/25154/05-03-
2009 ΥΠ.Ε.Π.Θ  για ΑμΕΕΑ) 

• Notebook  στους μαθητές Α Γυμνασίου  
 



  

Τα εκπαιδευτικό υλικό και οι οδηγίες 
• Βιβλίο μαθητή 
• Οδηγός διδασκαλίας για τον διδάσκοντα  
• Τετράδιο δραστηριοτήτων 
• Εκπαιδευτικό Λογισμικό ( GEO-Κατσανιώτης,  SIEM)  
• Οδηγίες διδασκαλίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

– Εγκύκλιος  97961/Γ2/ 12-08-2009/ΣΕΠΕ∆/ΥΠΕΠΘ   με θέμα 
«Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ 
τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου»  

– Εγκύκλιος  129200/Γ2/ 20-10-2009 /ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ/ 
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /  ∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ/ΜΗΜΑ Α‘/ΥΠΕΠΘ ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της με αρ. 
πρ. 97961/Γ2/12-8-09 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες  για τη  
διδασκαλία των μαθημάτων των Α΄Β΄ και Γ΄ τάξεων του 
Ημερησίου και Εσπερινού  Γυμνασίου.»   

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo1.doc
http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc


  

Ενότητα 1η: Οι χάρτες 
Ενότητα 2η: Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης 
Ενότητα  3η: Οι κάτοικοι της Ευρώπης 
Ενότητα  4η: Οι οικονομικές δραστηριότητες των 
Ευρωπαίων 
Οδηγίες για έμφαση/υποβάθμιση. 129200/Γ2/ 20-10-
2009 /…….. Α‘/ΥΠΕΠΘ ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 
με αρ. πρ. 97961/Γ2/12-8-09 εγκυκλίου με θέμα: 
«Οδηγίες  για τη  διδασκαλία των μαθημάτων των 
Α΄Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου και Εσπερινού  
Γυμνασίου.» 

Υπάρχει στον 
οδηγό 
δασκάλου 
του πακέτου. 
Προτείνεται. 
129200/Γ2/ 
20-10-2009 

ΝΕΟ Βιβλίο 
Ημερήσιο  
Γυμνάσιο: οι  
Ενότητες 
1,2,3,4. 
Στο Εσπερινό  
ΔΕΝ 
περιλαμβάνετ
αι η ενότητα  
4. 

Γεωλογία-
Γεωγραφία 
Β’ 
Γυμνασίου 
Ημερήσιο & 
Εσπερινό. 
2ώρες/εβδο
μάδα όλο το 
σχ. έτος 

Ενότητα Α’:  Χάρτες 
Ενότητα Β’:  Φυσικό Περιβάλλον 
Ενότητα Γ’:  Ανθρωπογενές Περιβάλλον 
Ενότητα Δ’:  Ήπειροι… «Στιγμιότυπα» 
Οδηγίες για έμφαση/υποβάθμιση. 129200/Γ2/ 20-10-
2009 /…….. Α‘/ΥΠΕΠΘ ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 
με αρ. πρ. 97961/Γ2/12-8-09 εγκυκλίου με θέμα: 
«Οδηγίες  για τη  διδασκαλία των μαθημάτων των 
Α΄Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου και Εσπερινού  
Γυμνασίου.»   

Υπάρχει στον 
οδηγό 
δασκάλου 
του πακέτου. 
Προτείνεται. 
129200/Γ2/ 
20-10-2009  

ΝΕΟ Βιβλίο 
Ημερήσιο  
Γυμνάσιο : οι 
Ενότητες 
Α,Β,Γ,Δ. 
Στο Εσπερινό  
ΔΕΝ 
περιλαμβάνετ
αι η ενότητα  
Γ.  

Γεωλογία-
Γεωγραφία 
Α’ 
Γυμνασίου 
Ημερήσιο & 
Εσπερινό. 
2ώρες/εβδο
μάδα όλο το 
σχ. έτος 

Έμφαση/υποβάθμιση περιορισμός/ Δε θα διδαχθούν  Χρονικός προ 
γραμματισμός 

 Διδακτέα ύλη Μάθημα 

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc
http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc
http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc
http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc


  

Α Γυμνασίου. Επισημάνσεις 1η  
(Εγκ. 129200/Γ2/ 20-10-2009 ) 

•  Οι χάρτες, οι πίνακες, τα γραφήματα κτλ. αποτελούν 
«εργαλεία» μελέτης και όχι αυτόνομη εξεταστέα ύλη. 
Αυτό δεν θα είχε νόημα ούτε από παιδαγωγική ούτε από 
επιστημονική άποψη αφού και τα φυσικά και τα 
ανθρωπογενή στοιχεία της επιφάνειας της Γης 
μεταβάλλονται συνεχώς, με αποτέλεσμα οι γνώσεις που 
αποκτούν οι μαθητές με την απομνημόνευση πινάκων να 
μην έχουν διαχρονική αξία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 
εξεταστούν οι μαθητές σε θέμα του οποίου η απάντηση 
στηρίζεται στο εν λόγω πληροφοριακό υλικό (χάρτες, 
πίνακες, γραφήματα κτλ.), αυτό (το πληροφοριακό υλικό) 
θα πρέπει να παρέχεται στους μαθητές κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων  

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc


  

Α Γυμνασίου. Επισημάνσεις 2η  
(Εγκ. 129200/Γ2/ 20-10-2009 ) 

• ∆ιδακτέα ύλη στο βιβλίο του μαθητή είναι 
όλα τα κείμενα που υπάρχουν σ’ αυτό, εκτός 
από τα ενυπόγραφα παραθέματα που 
προέρχονται από άλλες πηγές εκτός της 
συγγραφικής ομάδας (π.χ. σελ. 19 «Τα 
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS» 
Πηγή: Ι.Παρασχάκης, Μ.Παπαδοπούλου και 
Π.Πατιάς, 1998). Εξαίρεση είναι και 
αποτελούν διδακτέα ύλη τα ενυπόγραφα 
παραθέματα που βρίσκονται στις σελίδες 22, 
23, 67, 108 και 115, γιατί είναι απαραίτητα για 
να δοθούν απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις 
που υπάρχουν στο Βιβλίο του Μαθητή. 

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc


  

Α Γυμνασίου. Επισημάνσεις 3η  
(Εγκ. 129200/Γ2/ 20-10-2009 ) 

         Πολύ ιδιαίτερο και εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε αυτό το διδακτικό 
πακέτο παίζει το Τετράδιο Εργασιών. Περιέχει 14 μαθήματα τα δύο 
από τα οποία συνδέονται άμεσα με το Βιβλίο του Μαθητή, ενώ τα 
υπόλοιπα 12 είναι ανεξάρτητα δημιουργικά  σχέδια εργασίας και 
προεκτάσεις του μαθήματος. Έτσι ο εκπαιδευτικός έχει το περιθώριο 
να επιλέξει ποιες από τις δραστηριότητες που προτείνουν οι 
συγγραφείς ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες της τάξης 
του και να εμπλουτίσει το μάθημα. Επιπλέον, το Τετράδιο Εργασιών 
επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να περιορίσει τη θεωρητική διδασκαλία, 
να ελέγξει την επιτυχία κάλυψης των διδακτικών στόχων και, 
κυρίως, να βοηθήσει τους μαθητές του να προσεγγίσουν 
ενεργά τη γνώση σε σχέση με τα διδασκόμενα θέματα. Με τη 
βοήθεια προσεκτικά επιλεγμένων δραστηριοτήτων και ασκήσεων, οι 
μαθητές ανακαλύπτουν οι ίδιοι τον κόσμο χωρίς να χρειάζεται 
να αποστηθίσουν κάτι. Ειδικά στην ενότητα περί ηπείρων (με το 
γενικό τίτλο «Στιγμιότυπα») το Τετράδιο Εργασιών γίνεται επίκεντρο 
της διδασκαλίας στηρίζοντας το Βιβλίο του Μαθητή με τις 
δορυφορικές εικόνες τις οποίες περιέχει.  

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc


  

Α Γυμνασίου. Επισημάνσεις 4η  
(Εγκ. 129200/Γ2/ 20-10-2009 ) 

•  Οι γεωλογικές γνώσεις που προσφέρονται στο μάθημα 
δεν έχουν στόχο την πλήρη κατανόηση των 
γεωλογικών φαινομένων (οι μαθητές της Α’ τάξης του 
Γυμνασίου δεν είναι εύκολο να κατανοήσουν πλήρως 
φαινόμενα που ξεφεύγουν τελείως από την άμεση 
εμπειρία τους).  

• Βασικός στόχος της διδασκαλίας των γεωλογικών 
φαινομένων πρέπει να είναι η κατανόηση της επίδρασης 
ορισμένων ορατών αποτελεσμάτων της δράσης τους 
(π.χ. σεισμοί, ηφαιστειακή δραστηριότητα, διάβρωση, 
μεταφορά και απόθεση υλικών) στη ζωή και τις 
δραστηριότητες των ανθρώπων. Αυτό ακριβώς το 
πνεύμα πρέπει να εκφράζει η διδασκαλία τους.  

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc


  

Σύμφωνα με τις οδηγίες 1η  ( Β 
Γυμνασίου (Εγκ. 129200/Γ2/ 20-10-2009 ) 

• Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, κάθε μάθημα διεξάγεται με 
δραστηριότητες-εργασίες που καλούνται να επεξεργαστούν οι 
μαθητές σε ομάδες μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας ενώ ο 
εκπαιδευτικός δεν «παραδίδει» με την καθιερωμένη έννοια του όρου 
(αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Βιβλίο 
Εκπαιδευτικού). Ο εκπαιδευτικός «διαχειρίζεται» την διαδικασία 
αναζήτησης και καθοδηγεί τους μαθητές, ώστε να συνεργάζονται 
στην επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού και να καταλήγουν σε 
συμπεράσματα στο χρονικό διάστημα που τους  διατίθεται γι’ αυτό. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι απαιτητή η λεπτομερειακή ανάλυση 
των δεδομένων σ’ αυτές τις ομαδικές δραστηριότητες με τις οποίες 
εξελίσσεται κάθε διδακτική ώρα αλλά επιδιωκόμενος στόχος είναι η 
προσέγγιση των μαθητών στο θέμα που πραγματεύεται το κάθε 
μάθημα και η ενεργός συμμετοχή τους ώστε η εμπέδωσή του να 
είναι ευκολότερη. Έτσι, σε πάρα πολλές από τις ομαδικές 
δραστηριότητες οι απαντήσεις μπορεί να είναι πολύ σύντομες έως 
και μονολεκτικές. Για παράδειγμα, στην πρώτη δραστηριότητα του 
Μαθήματος 6 οι απαντήσεις μπορούν να είναι: Όχι, Όχι, 
Καινοζωικός-Τεταρτογενές.  

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc


  

Σύμφωνα με τις οδηγίες 2η  ( Β 
Γυμνασίου (Εγκ. 129200/Γ2/ 20-10-2009 ) 

• Στο Βιβλίο Μαθητή, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
παρατίθενται πολλά στοιχεία με τη μορφή χαρτών (με 
τους οποίους η τριβή των μαθητών πρέπει να είναι 
συνεχής) καθώς και γραφημάτων ή πινάκων, με τα 
οποία ενδεχομένως ορισμένοι μαθητές ή πολλοί από 
αυτούς να μην είναι εξοικειωμένοι. Επειδή η συνεισφορά 
αυτού του υλικού στο μάθημα είναι πολύ σημαντική, θα 
πρέπει ο εκπαιδευτικός να επιμείνει για κάποιο διάστημα 
στη διδασκαλία του τρόπου ανάγνωσης και ερμηνείας 
των πινάκων και γραφημάτων, μέχρι να εξοικειωθούν 
όλοι οι μαθητές  ώστε να μπορούν να τα αξιοποιούν 
κατά τη μελέτη τους.  

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc


  

Σύμφωνα με τις οδηγίες 3η  ( Β 
Γυμνασίου (Εγκ. 129200/Γ2/ 20-10-2009 ) 

•  Από την άλλη πλευρά, σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει ο 
εκπαιδευτικός να κατευθύνει τους μαθητές στην λεπτομερή 
απομνημόνευση αυτών των πληροφοριών. Οι χάρτες, οι 
πίνακες, τα γραφήματα κτλ. αποτελούν «εργαλεία» 
μελέτης και όχι αυτόνομη εξεταστέα ύλη. Εξεταστέα 
ύλη αποτελούν τα κείμενα κάθε μαθήματος με τίτλο  
Μελετώ στο σπίτι με ερωτήσεις οι οποίες βασίζονται 
σ’ αυτά.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση εξεταστούν οι 
μαθητές σε θέμα του οποίου η απάντηση στηρίζεται 
στο εν λόγω πληροφοριακό υλικό (χάρτες, πίνακες, 
γραφήματα κτλ.), αυτό (το πληροφοριακό υλικό) θα 
πρέπει να παρέχεται στους μαθητές κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων π.χ.  αν ζητηθούν τα ονόματα των πέντε 
μεγαλύτερων σε έκταση ευρωπαϊκών κρατών θα πρέπει να δοθεί 
στους μαθητές, για να τον επεξεργαστούν, ο πίνακας  25.3 ή αν 
ζητηθούν τα κράτη της Ευρώπης που δεν βρέχονται από θάλασσα θα 
πρέπει να δοθεί στους μαθητές, για να τον μελετήσουν, ο χάρτης 25.1.  

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc


  

Σύμφωνα με τις οδηγίες 4η  ( Β 
Γυμνασίου (Εγκ. 129200/Γ2/ 20-10-2009 ) 

• Για κάθε μάθημα του Βιβλίου του Μαθητή 
υπάρχει και ένα αντίστοιχο Φύλλο 
Εργασίας στο Τετράδιο Εργασιών. Οι 
εργασίες που περιλαμβάνονται σε κάθε 
φύλλο προορίζονται να υλοποιηθούν από 
το μαθητή στο σπίτι. Είναι δυνατόν ο 
εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει μέρος 
των ερωτήσεων ως ερωτήσεις 
αξιολόγησης του μαθήματος κατά την 
κρίση του. 

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/odigiesgeo2.doc


  

Νέα βιβλία μαθητή. Ποια είναι η μεγαλύτερη 
διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα;; 



  

Μια χρήσιμη διάκριση : ∆ηλωτική / 
∆ιαδικαστική γνώση 

• ∆ηλωτική γνώση. Γεγονότων, συμβάσεων, περιγραφών, κλπ.  Η γνώση 
αναπτύσσεται στα κείμενα, ανακαλύπτεται από τον συγγραφέα σε εικόνες, 
σε κείμενα, κλπ., και ο αναγνώστης-μαθητής την ανακαλύπτει, την 
προσλαμβάνει, την κατανοεί, την αποθησαυρίζει για σχολική (αξιολόγηση, 
προαπαιτούμενη στα επόμενα μαθήματα), εξωσχολική χρήση (στην 
καθημερινή ζωή ως μαθητής και ως ενήλικας). Κατηγορία «Γνώση» στην 
Ταξινομία Bloom  

• ∆ιαδικαστική γνώση. Η γνώση διαδικασιών ως περιγραφή και πράξη.  
Η μαθητής προσανατολίζεται, καθοδηγείται (λίγο ή πολύ) και εκτελεί μια 
διαδικασία. Πραγματοποιώντας τη, την μαθαίνει και ως διαδικασία και ως 
περιγραφή που μπορεί να αναφέρει. Μπορεί, ανάλογα με τη διαδικασία, 
αφαιρετικά και μέσω καθοδήγησης να αποκτήσει νέες έννοιες ή να αλλάξει 
έννοιες που έχει. Κατηγορία υψηλότερη, πχ  «Κατανόηση», «Εφαρμογή».  

 
• Παρόλο που υπάρχουν και άλλες ταξινομήσεις τόσο της γνώσης ( εννοιο-

λογική, λειτουργική, στρατηγική, έκδηλη/άδηλη,  γνώση του/ γνώση περί 
του, κλπ)  όσο και των διδακτικών στόχων (πx ταξινομία SOLO) η διάκριση 
αυτή μας διευκολύνει να περιγράψουμε τις διαφορές στα σχολικά εγχειρίδια   

Gagné, Yekovich & Yekovich, The cognitive psychology of school learning, 1993, p. 57,  T. De Jong, Ferguson-
Hessler Types and qualities of knowledge  Educational psychologist, 1996, (35)2, pp.105-113, Scardamalia, M., & 
Bereiter, C. (2006). Knowledge building: Theory, pedagogy, andtechnology. In K. Sawyer (Ed.), Cambridge 
Handbook of the Learning Sciences (pp. 97-118). 



  

Ταξινομία γνωστικών  στόχων Bloom 



  



  



  



  



  



  



  

Ας προσπαθήσουμε 

• Ποιες οι διαφορές μεταξύ προηγούμενου 
και νέου βιβλίου της Α και Β Γυμνασίου;  

• Ποιες οι διαφορές μεταξύ των νέων 
βιβλίων της Α και Β Γυμνασίου ; 

• Ποιες είναι οι δυσκολίες των μαθητών 
• Ποιες είναι οι δυσκολίες των διδασκόντων  
• Φτιάχνουμε το δικό μας υλικό 
αξιοποιώντας αυτό που δίνει το ΥΠΕΠΘ  

 



  

Το πηλίκο ∆ηλωτικής/∆ιαδικαστικής 
γνώση έχει αντιστραφεί  

• Οι μαθητές πιο συχνά καλούνται να 
κάνουν, να παρατηρήσουν, να αντλήσουν 
στοιχεία, να εξάγουν συμπεράσματα, να 
προσδιορίσουν θέσεις, να….  

• Σε αντίθεση με το προηγούμενο βιβλίο 
όπου ο συγγραφέας παρατηρούσε, 
μετρούσε, εκτιμούσε, προσδιόριζε. 
συμπέρανε, κλπ και ο μαθητής 
παρακολουθούσε τις ενέργειες του.  

Εμφανής επίδραση στόχων από την αξιολόγηση PISA του ΟΟΣΑ πχ Λίμνη Τσαντ 

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/tsantlake.pdf


  

Το περιεχόμενο από τη Γεωλογία 
• Οι έννοιες και οι περιγραφές φαινόμενων όπως οι 
σεισμοί, η γεωλογική ιστορία της Ευρώπης, Εσωτερικό 
της γης, παράγοντες διαμόρφωσης του ανάγλυφου, 
ηλικία της γης κλπ., είναι δύσκολες για τους μαθητές της 
ηλικίας Α και Β Γυμνασίου.  

• Εκτός από την οδηγία του ΥΠΕΠΘ για περισσότερη/ 
λιγότερη έμφαση, μπορείτε να περιοριστείτε είτε στον 
Αλφαβητισμό, είτε στην εξερεύνηση μέσω λογισμικού ή 
με δραστηριότητα παρουσίασης (Β4.1)  χωρίς 
απαιτήσεις απομνημόνευσης όρων.  

• Όπου χρειαστεί στη Β Γυμνασίου υπενθυμίστε 
προκαταβολικά τις σχετικές γνώσεις. 

πίσω 

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/pagesparousiasi.pdf


  

Μεταξύ Α και Β Γυμνασίου 

Α Τάξη  
• Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθω  

( ερέθισμα προσανατολισμός) 
• Παρουσίαση εννοιών-όρων 

δραστηριότητα με αυτές  
(έννοιες πχ υδρολογικός 
κύκλος, εξάτμιση, κλπ)  
δραστηριότητα οργάνωσης σε 
σειρά, κλπ., πχ μελέτησε τον 
πίνακα και γράψε,  ερωτήσεις 
για να απαντήσουν, κλπ.   

• Παραπομπή στο τετράδιο 
εργασιών είτε σε επόμενο 
μάθημα.   ( για να μάθεις 
περισσότερα για τα ….  )  

 

• Β τάξη 
• Σε αυτό το μάθημα θα μάθω 

(Προσανατολισμός σε κάθε μάθημα)  
• Συνεργάζομαι στην τάξη 

(∆ραστηριότητα)  
• Λέξεις κλειδιά ( χρήση για διαγράμματα 

οργάνωσης, εννοιολογικούς, ασκήσεις 
επικοινωνίας, κλπ) 

• Μελετώ στο σπίτι. Κείμενα δηλωτικής 
γνώσης πχ Η γεωλογική ιστορία της 
Ευρώπης, που υποστηρίζουν 
δραστηριότητες στο τετράδιο εργασιών, 
απομνημόνευση, απλή αξιολόγηση  με 
ρωτήσεις, κλπ) 

• Επεκτείνω τις γνώσεις μου ∆υνατότητα 
για παρά πέρα εργασία σε αυτούς που 
ενδιαφέρονται μπορούν, κλπ (∆υνητική)  

• Αξιολογώ τι έμαθα. Αυτοαξιολόγηση 
υπό αίρεση διότι δεν υπάρχουν στο 
βιβλίο ενδεικτικές απαντήσεις. Σύντομη 
και ανεπαρκής για την εμπέδωση 
στοιχειών δηλωτικής γνώσης.  πίσω 



  

∆υσκολίες των μαθητών 
• Η εμπειρία από το μάθημα της Γεωγραφίας στο ∆ημοτικό (εκτίμηση 

ευκολίας δυσκολίας, αυτορύθμιση της μελέτης, προσδοκίες από το 
μάθημα) Μια ματιά στην Ε Τάξη    Μια ματιά στην Στ Τάξη  

• Να εργαστούν στην τάξη σε ομάδες/ανά δύο στις δραστηριότητες, 
πειθαρχία, χρόνος, ασαφές αποτέλεσμα, «θα διαβάσω σπίτι» αλλά 
δεν έχει τι να διαβάσει. 

• Γλωσσικά εμπόδια λόγω ορολογίας, ονομάτων ποταμών, πόλεων, 
ορέων, θαλασσών, κλπ.       

• Να μελετήσουν με δραστηριότητες, λόγω της συνήθειας να μελετούν 
κείμενα, να αποστηθίζουν, κλπ.  

• Να ξεπεράσουν τη μηχανιστική διαδικαστική γνώση και  να  την 
εντάξουν ως μέθοδο ανάμεσα σε άλλες, να την χρησιμοποιούν 
έχοντας επίγνωση ( πράξεις νοήματος) 

• Να μελετήσουν για  να αντιμετωπίσουν την αξιολόγηση μέσα από  
έργα που αξιολογούν διαδικαστική γνώση.  

πίσω 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/


  

∆υσκολίες διδασκόντων 

• Η διαδικαστική γνώση, η διδασκαλία της και η αξιολόγησή της σε 
μαθήματα όπως η Γεωγραφία είναι σχετικά νέες στο εκπαιδευτικό 
μας σύστημα και όταν δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε εύκολα, 
δυσκολευόμαστε. (γενικό βιβλιογραφικό εύρημα που αφορά τις 
αλλαγές, ανεξάρτητα μαθήματος, χώρας, κλπ.)  

• «Έλλειψη» πηγών για υλικό μελέτης και εμπέδωσης του ποσοστού 
δηλωτικής γνώσης που υπάρχει στα εγχειρίδια, λόγω σχεδιασμού ή 
αναποτελεσματικής ενημέρωσης. ( συγκυριακό) 

• Η συμπεριφορά των παιδιών σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριό-
τητες, το στιλ μάθησης  που έχουν ήδη διαμορφώσει,  η ευκολία και 
η ασφάλεια της  αξιολόγησης της δηλωτικής γνώσης (αποστήθιση,  
επαναλήψεις, αντιπαραβολή με το βιβλίο, κλπ), πιέζουν για να 
προσαρμόσουμε τις καινοτομίες στα μέτρα τους. (γενικό 
βιβλιογραφικό εύρημα, ανεξάρτητα μαθήματος χώρας, κλπ.)  

 
πίσω 



  

Φάκελος μαθήματος 

• Διαλύουμε τα βιβλία και τα ανασυνθέτουμε σε ένα 
φάκελο αρχειοθέτησης. Σε αυτόν προσθέτουμε 
εκτυπώσεις από το ψηφιακό υλικό. 

• Οι οδηγοί του δασκάλου περιέχουν επιπλέον υλικό, 
ας το βρούμε και ας το αξιοποιήσουμε  

• Ανακατασκευάζουμε το δοσμένο, παράγουμε δικό 
μας υλικό, αξιοποιούμε το διαδίκτυο   

• 3 έτοιμα πακέτα για την Α Γυμνασίου βρίσκονται 
στη διεύθυνση του ΕΚΦΕ Ηλιούπολης  

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/


  

Μπορούμε να περιορίσουμε τη 
δηλωτική γνώση στην αξιολόγηση 

• ΝΑΙ  Πιο εύκολα στη Β Γυμνασίου λόγω της 
δομής του  βιβλίου και του τετραδίου  

Μελέτησε το χάρτη και γράψε μια εξήγηση γιατί στη νότια Ευρώπη……. 

Από το τετράδιο εργασιών 



  



  



  

Στην Α Γυμνασίου ο οδηγός διδάσκοντος 
είναι πηγή έργων αξιολόγησης σελ. 134-140 



  

Η αξιολόγηση της διαδικαστικής 
δεν μας είναι άγνωστη 

• Από τα θέματα που συγκεντρώνω κάθε σχολικό 
έτος προκύπτει ότι αρκετοί γνωρίζουν πώς να 
αξιολογήσουν τη διαδικαστική γνώση. 

• Παραδείγματα από το 2004  Α Γυμνασίου 
• Παραδείγματα από το 2004 Β Γυμνασίου 
• Παραδείγματα 2009 Β Γυμνασίου 1, 2, 3  
• Προτάσεις από ερευνητές του πεδίου κ.κ 
Φασουλόπουλο Γ. και Μωραΐτη Γ. 1, 2. 

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/geoA20004.pdf
http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/geoB20004.pdf
http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/erotisisgeo.pdf
http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/fasoulogeoA2009.pdf
http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/geopresent/fasoulogeoB2009.pdf


  

Το ψηφιακό υλικό μπορεί να βοηθήσει 
(ειδικά στην Α Γυμνασίου)  

• Στο Λογισμικό SIEM  υπάρχουν ασκήσεις που 
γίνονται στο περιβάλλον του λογισμικού και 
ασκήσεις για χαρτί μολύβι που μπορεί να σας τις 
φέρουν γραμμένες, να τις χρησιμοποιήσετε στα 
τεστ, κλπ.  

•  Στο Λογισμικό Γεωγραφία της Kαστανιώτης-
Interactive υπάρχουν δραστηριότητες που 
γίνονται στο ίδιο το λογισμικό και το αποτέλεσμα 
μπορεί να το φέρουν τυπωμένο.   

• Παραδείγματα 
– Ατμόσφαιρα 
– Υδρόσφαιρα 
– Φυσικό περιβάλλον 

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/pdf/atmosfaira.pdf
http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/pdf/ydrosfaira.pdf
http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/images/files/pdf/perivallon.pdf


  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας  


