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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.»   

 
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  

 
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. 



 
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.  

 
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.  

 
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.  

 
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.  

 
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.  

 
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. 

 
 

∆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> «Κατανόηση», πχ  «Εφαρµογή».   

 
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  
• Πως 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.  

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. 

 
∆ιαφορές 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.  

∆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.  

∆υσκολίες διδασκόντων 
• Η διαδικαστική γνώση, η διδασκαλία της και η αξιολόγησή της είναι σχετικά νέες στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα και όταν είναι σε υψηλό ποσοστό, όπως στη Γεωγραφία, και δεν µπορούµε να την 
παρακάµψουµε εύκολα, δυσκολευόµαστε. (γενικό βιβλιογραφικό εύρηµα, ανεξάρτητα µαθήµατος, 
χώρας, κλπ.)  

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

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

 

Φάκελος µαθήµατος 
• ∆ιαλύουµε 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  

 

 
 

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

 
 

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

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 που έχουµε ανεβάσει στο ∆ιαδίκτυο  
– Ατµόσφαιρα , Υδρόσφαιρα , Φυσικό περιβάλλον 

 

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