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Το μάθημα της Γεωγραφίας στο 

Δημοτικό Σχολείο

Το κατ’ εξοχήν διαθεματικό μάθημα διότι σχετίζεται :

• με τα Μαθηματικά (π.χ. πυκνότητα πληθυσμού, 

κλίμακα χάρτη και εύρεση αποστάσεων)

• την Επιστήμη (π.χ. λειτουργίες των δέντρων στο 

δάσος του Αμαζονίου όπως διαπνοή η οποία φέρνει 

βροχή)

• τη Γλώσσα ( π.χ. γλώσσες διαφόρων χωρών, μελέτη 

και κατανόηση κειμένων για διάφορες χώρες) 

• τα Θρησκευτικά (π.χ. θρησκείες διαφόρων χωρών)

• την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (π.χ. οι επιπτώσεις 

στην ανθρωπότητα από την αποψίλωση του δάσους 

του Αμαζονίου, διαχείριση πόρων)



Είναι το μάθημα στο οποίο μπορούν άνετα να 

χρησιμοποιηθούν διάφορα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας 

τα οποία κάνουν πιο ενδιαφέρον και πιο “student 

friendly” το μάθημα όπως:

• Διαδίκτυο

• Εφαρμογές (π.χ. Google Earth, Γεωγραφικά 

συστήματα πληροφοριών)

• Ηλεκτρονικοί χάρτες 

(π.χ. Worldmapper-

http://www.worldmapper.org)

Το μάθημα της Γεωγραφίας στο 

Δημοτικό Σχολείο



Ένα μάθημα το οποίο δίνει ευκαιρίες για 

πραγματικά δημιουργικές εργασίες από τα 

παιδιά όπως: 

• Project (είτε για συγκεκριμένη χώρα π.χ. ΗΠΑ είτε 

για συγκεκριμένο θέμα π.χ. δάση προς εξαφάνιση)

• Κατασκευή μοντέλων π.χ. το ηλιακό μας σύστημα

• Παρουσιάσεις σε Power Point (π.χ. πληροφορίες για 

μια χώρα ή στοιχεία για τους αυτόχθονες λαούς 

μιας περιοχής ή διαφόρων περιοχών)

• Μελέτες πεδίου π.χ. μελέτη ποτάμιου συστήματος 

(πηγές, εκβολές, δέλτα ποταμού κτλ)

• Συμπλήρωση και χρωμάτισμα βουβών χαρτών ή και 

κατασκευή χαρτών 

• Συλλογή εικόνων ή ζωγραφιές στο τετράδιο

Το μάθημα της Γεωγραφίας στο 

Δημοτικό Σχολείο



Ένα μάθημα στο οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι 

υπό έμφαση στόχοι της σχολικής χρονιάς του 

ΥΠΠ, όπως: 

• "Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων"

• "Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του 

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και 

προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, 

στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της 

ρητορικής μίσους του Συμβουλίου της 

Ευρώπης». 

http://www.moec.gov.cy/stochoi/

Το μάθημα της Γεωγραφίας στο 

Δημοτικό Σχολείο



Τι μπορεί να «σκοτώσει» το μάθημα της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο:

• Η έλλειψη ενδιαφέροντος από μέρους του εκπαιδευτικού

• Η χρήση του σχολικού εγχειριδίου ως «τυφλοσύρτη» 

• Η χρήση ενός μόνου σχολικού εγχειριδίου

• Η μη χρήση Άτλαντα ή γενικά η μη χρήση χαρτών

• Λανθασμένη χρήση των υπολογιστών και της τεχνολογίας γενικότερα (π.χ. 

τα παιδιά κάθονται στους υπολογιστές χωρίς συγκεκριμένο σκοπό-απλά 

σερφάρουν στο διαδίκτυο για να βρουν πληροφορίες με κίνδυνο να μπουν σε 

ακατάλληλες ή άχρηστες ιστοσελίδες)

• Η μονοτονία στο μάθημα (τα ίδια και τα ίδια για κάθε χώρα)

• Η μη ικανοποιητική κατανόηση εννοιών από μέρους των παιδιών και κατά 

συνέπεια η δυσκολία εύρεσης απαντήσεων σε γεωγραφικά ερωτήματα

• Η μη καλλιέργεια γεωγραφικών δεξιοτήτων όπως π.χ. μελέτη και 

κατανόηση χαρτών, σχεδιαγραμμάτων, πινάκων κτλ. 

• Διδασκαλία άλλων μαθημάτων στη θέση της Γεωγραφίας (ειδικά αν 

διδάσκεται από τον υπεύθυνο δάσκαλο της τάξης)

Το μάθημα της Γεωγραφίας στο 

Δημοτικό Σχολείο



Η «νέα» Γεωγραφία στο Δημοτικό 

Σχολείο 

• Πρώτιστα, στοχεύει σε ένα επαρκές σώμα γνώσεων που περιέχει γνωσιολογικά

εφόδια κριτικής ερμηνείας του πραγματικού κόσμου, έτσι που να τίθενται οι

βάσεις ώστε οι αυριανοί πολίτες να ζουν ποιοτικά και ευτυχισμένα και να συμμετέχουν

επιτυχημένα στο νέο παγκοσμιοποιημένο πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.

Ακόμα, στοχεύει στο να προσφέρει τις γνώσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση

για σχεδιασμό του τοπικού ζωτικού χώρου δημιουργικά και αποδοτικά, ώστε οι αυριανοί

πολίτες να ζουν σε αρμονία μέσα σ’ αυτόν.

• Επιπρόσθετα, στόχο έχει την καλλιέργεια των κατάλληλων δεξιοτήτων ανάλυσης

του χώρου, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με τα γεωγραφικά εργαλεία και την επαρκή γνώση,

οι σημερινοί και αυριανοί πολίτες να είναι σε θέση να σκέφτονται και να λαμβάνουν

καλά πληροφορημένες και ορθολογικές αποφάσεις για το χώρο, σε ατομικό και,

μέσω ενεργής συμμετοχής, σε συλλογικό επίπεδο.

• Τέλος, απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση πολιτών με τέτοιες στάσεις και

συμπεριφορές, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να παραδέχονται και να σέβονται τη

διαφορετικότητα των ανθρώπων και των περιβαλλόντων, και να επιδεικνύουν

διάθεση ορθολογικής διαχείρισης των πόρων και του χώρου σε τοπική και

παγκόσμια κλίμακα.

http://www.schools.ac.cy/klimakio/themata/geografia/index.html



Τι είναι αυτοί οι… Δείκτες Επιτυχίας 

και Επάρκειας;

Οι Δείκτες Επιτυχίας αναφέρονται στα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα τα οποία αναμένεται να επιτευχθούν, κατά τάξη ή 

συνδυασμό τάξεων και κατά επίπεδο εκπαίδευσης από την προδημοτική

εκπαίδευση μέχρι και την Γ’ Γυμνασίου, με προοπτική ανάπτυξης των 

δεικτών μέχρι και την Γ’ Λυκείου. Οι Δείκτες Επάρκειας 

αναφέρονται στο τι πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής, για να 

επιτύχει καθορισμένα Μαθησιακά Αποτελέσματα. Επομένως, οι Δείκτες 

Επιτυχίας αναφέρονται στον μαθητή και τα επιτεύγματά του, ενώ οι 

Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται στον εκπαιδευτικό και τα διδακτέα, και 

καλύπτουν τα διδακτέα για όλα τα επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών, 

ούτως ώστε να γίνεται διαφοροποίηση σύμφωνα με τις πραγματικές 

ανάγκες των μαθητών»

http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/politiki_deiktes_epitychias_ep

arkeias.html

Με άλλα λόγια: 

Δείκτες επιτυχίας= τι θα πετύχει ο μαθητής;

Δείκτες επάρκειας=πώς θα το πετύχει ο μαθητής;



Πορεία μάθησης μέσα από διερεύνηση

Έγερση συνείδησης για γεωγραφικό φαινόμενο-γεννήτρια 
επιμέρους ερωτημάτων

Διατύπωση 
γεωγραφικής 

ερώτησης

Επιλογή πιθανών πηγών και εργαλείων για τα αναγκαία 
δεδομένα (π.χ. χάρτες από άτλαντα, ηλεκτρονικοί χάρτες, 
πίνακες, γραφ. παραστάσεις από διαδίκτυο κτλ)

Εύρεση 
πληροφοριών και 
πηγών-δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων και πηγών με τη χρήση αναλυτικών 
δεξιοτήτων (π.χ. συγκρίσεις μεταξύ σιτοπαραγωγών χωρών, 
συσχέτιση εξαγωγών με τον πληθυσμό μιας χώρας, συσχετισμός 
ενέργειας και ορυκτών με βιομηχανία)

Εξερεύνηση-
Οργάνωση των 

δεδομένων

Εύρεση στοιχείων μέσα από συγκρίσεις και βαθύτερη μελέτη-
συνδυασμός και σύνθεση δεδομένων ώστε να οδηγηθούν σε 
απάντηση στον προβληματισμό

Ανάλυση των 
πληροφοριών για 

απάντηση στο 
διερευνούμενο

ερώτημα

Υποστήριξη της άποψης με επιχειρήματα που να εξάγονται 
μέσα από την όλη εργασία που προηγήθηκε, με τη χρήση του 
κατάλληλου λεξιλογίου και εννοιών

Κριτήρια 
αξιολογικών κρίσεων



Τι προηγήθηκε του μαθήματος

• Βασικές πληροφορίες για τον Καναδά με τη χρήση 

του Σχολικού Άτλαντα ΜΟΝΟ. 

• Συμπλήρωση και χρωμάτισμα βουβού χάρτη της 

Βόρειας Αμερικής.

• Μάθημα στο εργαστήριο Η/Υ για την πυκνότητα 

πληθυσμού του Καναδά (για ποιους λόγους ο 

βόρειος Καναδάς είναι πιο αραιοκατοικημένος από 

τον νότιο Καναδά). 



Βουβός χάρτης  Βορείου Αμερικής



Η ταυτότητα του Καναδά



Η ταυτότητα του Καναδά



Η πυκνότητα πληθυσμού του 

Καναδά



Διαχείριση χώρου στο εργαστήριο 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η/Υ

Έδρα-Η/Υ

άσπρος πίνακας διαδραστικός πιν.

Η/Υ

Η/ΥΗ/Υ

Χάρτης τοίχου: Καναδάς



Δραστηριότητες  για το 1ο 40λεπτο

• Επαναφορά προηγούμενης γνώσης για τον Καναδά

• Εύρεση από το λεξικό και καταγραφή βασικών 

εννοιών του μαθήματος όπως: «οικονομία», 

«ανάπτυξη» και «οικονομική ανάπτυξη».

• Ιδεοθύελλα για το ποιοι παράγοντες συμβάλλουν 

στην οικονομική ανάπτυξη μιας οποιασδήποτε 

χώρας, μέσω εικόνων οι οποίες περιλαμβάνονταν 

στο πίσω μέρος του φύλλου εργασίας των μαθητών



Η θέση του Καναδά στον
κόσμο και σε σχέση με την 

Κύπρο και βασικές 
πληροφορίες για τον 

Καναδά

Μελετούν παγκόσμιο 
χάρτη (Σχολ. Άτλαντας 

σελ. 8-9) και 
εντοπίζουν τη θέση 

του Καναδά στον 
κόσμο και σε σχέση με 

την Κύπρο, την 
Ευρώπη και άλλες 
περιοχές της Γης.

Παρακολουθούν 
βίντεο κλιπ 

σχετικό με τον 
Καναδά

Μελετούν πολιτικό και φυσικό χάρτη του  
Καναδά στις σελ. 52-53 του άτλαντα καθώς 

και  θεματικούς χάρτες για το κλίμα, τη 
βλάστηση, τις γλώσσες, τις θρησκείες του 
Καναδά (Σχολ. Άτλαντας) και αναφέρουν 

βασικές πληροφορίες για τον Καναδά

Σύζευξη δεικτών επιτυχίας και δεικτών 

επάρκειας με το μάθημα



Χρήση των 
εύκρατων 

λιβαδιών (πρέρις) 
και των δασών 
στον Καναδά

Βλέπουν στον 
Η/Υ εικόνες με 

πρέρις (εύκρατα 
λιβάδια) και τις 
συγκρίνουν με 

κυπριακά 
χωράφια για να 

δουν τη διαφορά 
στο μέγεθός τους

Μελετούν 
γραφικές 

παραστάσεις στο 
διαδίκτυο και 

καταγράφουν τους 
λόγους για τους 

οποίους ο Καναδάς 
εξάγει μεγάλες 

ποσότητες 
σιταριού

Κυριότεροι 
φυσικοί πόροι 
που διαθέτει ο 
Καναδάς και η 

χρήση τους.

Μελετούν το 
βιβλίο τους 

και 
καταγράφουν 
τα κυριότερα 
μέταλλα τα 

οποία 
διαθέτει η 
χώρα και 

αναφέρουν 
τη χρήση 

τους

Μελετούν πηγές 
στο διαδίκτυο, 

εντοπίζουν τη θέση 
που κατέχει ο 
Καναδάς στις 
παγκόσμιες 

εξαγωγές ξυλείας 
και υπολογίζουν 
το ετήσιο κέρδος 
του Καναδά από 

αυτές τις εξαγωγές 
με διαδικτυακή 

εφαρμογή.

Είδη κλίματος και  
βλάστηση που 

υπάρχει σε 
συγκεκριμένες 

περιοχές του Καναδά

Εντοπίζουν 
ορισμένα είδη 
κλίματος του 

Καναδά και τα 
συσχετίζουν με 

τη βλάστηση 
που υπάρχει 

εκεί.

Σύζευξη δεικτών επιτυχίας και δεικτών 

επάρκειας με το μάθημα



Αναφέρουν τους 
βασικότερους λόγους 
για την οικονομική 

ανάπτυξη του Καναδά

Καταγράφουν στο τετράδιό 
τους τους βασικότερους λόγους 

οικονομικής ανάπτυξης του 
Καναδά

Συμμετέχουν σε συζήτηση στην 
ολομέλεια της τάξης όπου τεκμηριώνουν 

την επιχειρηματολογία τους για τους 
παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης του 
Καναδά με έγκυρα δεδομένα μέσα από τη 

μελέτη τους

Σύζευξη δεικτών επιτυχίας και δεικτών 

επάρκειας με το μάθημα



Βρίσκουν και 
περιγράφουν πώς 
συνδέονται δύο 

τόποι μεταξύ τους

Τρόποι διακίνησης 
προϊόντων /πλωτοί 

ποταμοί

Μελετούν εικόνες μέσα από τις 
οποίες διαφαίνεται ότι η 

μεταφορά ξυλείας από τα δάση 
στα λιμάνια γίνεται μέσω 
ποταμών με τη βοήθεια 

ρυμουλκών (που ρυμουλκούν 
συστάδες κορμών) και με 

ποταμόπλοια

Ροές τουριστών 
προς των Καναδά

Μελετούν στατιστικό πίνακα 
παγκόσμιων αφίξεων 

τουριστών και βλέπουν το 
πόσοι τουρίστες 

επισκέπτονται τον Καναδά 
κάθε χρόνο-Σύγκριση 

αφίξεων τουριστών Καναδά -
Κύπρου

Μελέτη ιστοσελίδας 
στο διαδίκτυο με 

εικόνες από 
αξιοθέατα του 

Καναδά και εικόνες 
από το βιβλίο-

Καταγραφή των 
βασικότερων λόγων 
για τους οποίους οι 

τουρίστες 
επισκέπτονται τον 

Καναδά

Σύζευξη δεικτών επιτυχίας και δεικτών 

επάρκειας με το μάθημα



Αναγνωρίζουν μοτίβα 
που φαίνονται στο 
χώρο με βάση τη 

διάταξη των 
αντικειμένων ή των 
χαρακτηριστικών 

Παγκόσμιες κατανομές: 
πληθυσμού, θρησκειών, 

γλωσσών

Μελετούν την παγκόσμια κατανομή 
πληθυσμού από τον άτλαντά τους για να 

συμπεράνουν τους λόγους για τους 
οποίους ο Καναδάς εξάγει σιτηρά 

(αραιοκατοικημένη χώρα) σε αντίθεση 
με την Ινδία που δεν εξάγει σιτηρά 

(πυκνοκατοικημένη χώρα)

Μελετούν την παγκόσμια 
κατανομή γλωσσών και 

θρησκειών στον άτλαντα 
και καθορίζουν τις κύριες 

γλώσσες και θρησκείες στον 
Καναδά

Σύζευξη δεικτών επιτυχίας και δεικτών 

επάρκειας με το μάθημα



Σύζευξη δεικτών επιτυχίας και δεικτών 

επάρκειας με το μάθημα

Ερμηνεύουν 
εργαλεία 

αναπαράστασης και 
αποκωδικοποιούν 
πληροφορίες από 

αυτά

Γενικοί, φυσικοί, οικονομικοί 
χάρτες, γραφικές παραστάσεις



Σας ευχαριστώ για τη 

προσοχή σας!!!

Και να θυμάστε: 

Δεν υπάρχει θέλω και 

δεν μπορώ, αλλά 

μπορώ και δε θέλω!!!


