
Μαθαίνοντας Γεωγραφία Α΄ Γυµνασίου στο 
∆ιαδίκτυο 

 
Γιώργος Γκαράς 

Καθηγητής του 1ου Πειραµατικού Γυµνασίου Αθηνών 
mail@1gym-peir-athin.att.sch.gr

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το διαδίκτυο και ο κειµενογράφος µε τον ορθογράφο του αποτελούν έξοχα εργαλεία για να κάνουν 
το µερικές φορές ανιαρό µάθηµα της Γεωγραφίας συναρπαστικό και ουσιαστικό. Με το τέλος της 
σχολικής χρονιάς ο µαθητής, πέρα από το γεγονός ότι έχει µάθει αρκετή Γεωγραφία, έχει µάθει να 
συνεργάζεται και να βρίσκει αυτό που ζητά, έχει αποκτήσει εµπειρία της συσχέτισης των διαφόρων 
τοµέων της ανθρώπινης γνώσης, έχει βελτιώσει την ικανότητά στο να εκφράζεται γραπτά, και έχει 
εξοικειωθεί µε εργαλεία που κατά πάσα πιθανότητα θα του είναι χρήσιµα στη ζωή του. 
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∆ιδασκαλία. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε συνεργασία µε το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ίδρυµα Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ), στα πλαίσια του 
προγράµµατος "ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ" της "Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ" εξόπλισε έναν αριθµό από Γυµνάσια µε 
εργαστήρια υπολογιστών µε σκοπό να προωθήσει τη διδασκαλία των µαθηµάτων µε τη βοήθεια 
των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Κάθε εργαστήριο περιέχει έναν ΝΤ server µε 10 τερµατικά (PC) 
συνδεµένα στο διαδίκτυο. Για τον ίδιο σκοπό προχώρησε στην δηµιουργία ή προσαρµογή ενός 
αριθµού λογισµικών µε εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Το  1ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Αθηνών 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα στις αρχές της φετινής σχολικής χρονιάς (2001-2002). Επειδή τα 
διάφορα λογισµικά είτε δεν ήρθανε νωρίς είτε είχανε προβλήµατα, τα µαθήµατα στο εργαστήριο 
γίνανε κυρίως µε την βοήθεια του διαδικτύου. Η συγκεκριµένη εργασία αποτελεί σύντοµη 
παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο δίδαξα Γεωγραφία Α Γυµνασίου Στο 1ο Πειραµατικό 
Γυµνάσιο Αθηνών κατά την Σχολική Χρονιά 2001-2002. Η όλη προσπάθειά µου είχε καθαρά 
διερευνητικό χαρακτήρα γι' αυτό και τα όποια συµπεράσµατα έχουν προκύψει είναι χρήσιµα µόνο 
ως υποθέσεις για µελλοντική έρευνα.  

 
ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 
Κανένα άλλο µάθηµα δεν προσφέρεται τόσο για µια διαθεµατική προσέγγιση των επιστηµών 

όσο η Γεωγραφία (Καραµπάτσα κ.α. 2001). Καθώς είναι η επιστήµη του ευρύτερου ανθρώπινου 
περιβάλλοντος περιέχει αναφορές σε όλες τις άλλες επιστήµες, κυρίως στις εξής:  
 
• Φυσική 
• Χηµεία 
• Γεωλογία 
• Μετεωρολογία 
• Οικονοµικές επιστήµες - Πολιτικές επιστήµες 
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• Ανθρωπολογία  
• Μαθηµατικά 

 
Και πουθενά δεν πρόκειται κάποιος να βρει περισσότερο υλικό για όλες τις επιστήµες - αν και 

όχι πάντοτε κατάλληλου περιεχοµένου - όσο στο διαδίκτυο (Γκούτσιας 2001). Το µεγάλο 
πρόβληµα βέβαια, ιδίως για τα παιδιά του Γυµνασίου, είναι η γλώσσα. Πάντως η ανάπτυξη 
πολλών και καλλών Ελληνικών ιστοσελίδων τα τελευταία χρόνια είναι ένα πολύ σηµαντικό 
γεγονός και οι εικόνες και τα πολυµέσα που υπάρχουν σε ξενόγλωσσες ιστοσελίδες πολλές φορές 
µιλούν µια παγκόσµια γλώσσα. Στο άµεσο µέλλον, οι διάφορες µεταφραστικές µηχανές 
αναµένεται να φέρουν επανάσταση στην πρόσβαση στην πληροφορία.  

 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Μπαίνοντας τα παιδιά στο εργαστήριο των "ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ" της "Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ" για να κάνουν 

Γεωγραφία έχουν εξαρχής θετική στάση η οποία παραµένει και ενισχύεται κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς. Αυτό δεν συµβαίνει εξαναγκαστικά σε άλλα µαθήµατα όπως λ.χ. στη Φυσική ή 
στη Χηµεία. Εκεί ο µαθητής δεν αισθάνεται άνετα απέναντι στα ψυχρά µηχανήµατα και στο 
χαοτικό τους περιεχόµενο. Αισθάνεται ότι έχει ανάγκη από τον καθηγητή ο οποίος βρίσκεται εκεί 
µπροστά του σαν µια εγγύηση για την … συνοχή του κόσµου. Ο καθηγητής κατέχει τον τρόπο να 
τον βοηθήσει να κατανοήσει τις στρυφνές έννοιες και να λύσει προβλήµατα που κατά πολύ 
ξεπερνούν τις δυνατότητες και τους προβληµατισµούς της ηλικίας του. Με τη Γεωγραφία όµως 
δεν έχει να φοβηθεί τίποτε περισσότερο από την απειλή ή την πρόκληση που ούτως ή άλλος το 
µάθηµα αυτό αποτελεί. Ούτως ή άλλως ο Κόσµος είναι τεράστιος, γεµάτος χώρες και πόλεις, 
βουνά και ποτάµια, αιτίες και αποτελέσµατα τα οποία ποτέ κανείς δεν πρόκειται να αποστηθίσει, 
ακόµη και αν πρόκειται να υποβάλει υποψηφιότητα για παίκτης στον "Α∆ΥΝΑΜΟ ΚΡΙΚΟ". 
Κάπως έτσι είναι και το διαδίκτυο, µια αντανάκλαση του πραγµατικού κόσµου µε µια επιπλέον 
µεταβλητή ίσως, του σωστού-λάθους και της αλήθειας-ψεύδους, που έχει να κάνει µε την 
ανθρώπινή του προέλευση. Και όπως η διερεύνηση του πραγµατικού κόσµου ενθαρρύνεται από 
την γοητεία της περιπέτειας έτσι και το διαδίκτυο προσελκύει τον µικρό εξερευνητή µε τη γοητεία 
του αναπάντεχου. 

 
 Τριάντα δωδεκάχρονα και δεκατριάχρονα παιδιά της Α΄ Γυµνασίου µπαίνουν για πρώτη φορά 

µέσα στην αίθουσα των σαράντα τετραγωνικών µέτρων του εργαστηρίου, µε τα βιβλία τους, τα 
τετράδιά τους και τα µολύβια τους, και κάθονται ανά τρία σε καθέναν από τους δέκα υπολογιστές. 
Οι ανοµοιογένειά τους ως προς τον βαθµό εξοικείωσής τους µε τους υπολογιστές είναι 
εντυπωσιακή. Υπάρχουν παιδιά που είναι πραγµατικοί "Χάκερς" και άλλα που βλέπουν για πρώτη 
φορά στη ζωή τους κοµπιούτερ. Το αποτέλεσµα είναι ένα χάος. Οι εξοικειωµένοι θρονιάζονται 
µπροστά στις οθόνες και αρχίζουν την επίδειξη των ικανοτήτων τους ενώ οι αδαείς τους 
κοιτάζουν µε θαυµασµό, οι … ηµιµαθείς τσακώνονται για το ποιος θα πιάσει το ποντίκι και ο 
δάσκαλος φωνασκεί και ιδρώνει προσπαθώντας να προστατέψει τα µηχανήµατα από τις 
απρόβλεπτες κινήσεις των λίγων δύσκολων παιδιών που απαραίτητα υπάρχουν σε κάθε τάξη 
Γυµνασίου. Όταν έρχεται η ώρα της εισόδου στο διαδίκτυο τα πράγµατα γίνονται απελπιστικά. Οι 
περισσότεροι µαθητές δεν γνωρίζουν τα στοιχειώδη µε αποτέλεσµα ο καηµένος ο καθηγητής να 
µην προλαβαίνει να βοηθήσει. Και δεν είναι απίθανο να "κολλήσει" σε κάποιον υπολογιστή που 
παρουσιάζει πρόβληµα ενώ όλοι οι µαθητές βρίσκονται γύρω από τον υπολογιστή του "Χάκερ" 
που έχει καταφέρει να ξεφύγει από το λογοκριτικό καλαµάρι και έχει ανακαλύψει µια σελίδα µε 
ερεθιστικό περιεχόµενο.   

 
Οι πρώτες διδακτικές ώρες στο εργαστήριο είναι πραγµατικά δύσκολες για τον εκπαιδευτικό -  

τα παιδιά βρίσκονται στο στοιχείο τους -  ο οποίος αν είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδης πιθανόν να 

534 



χάσει και την φωνή του.  Όµως πολύ γρήγορα παρουσιάζεται θεαµατική βελτίωση της 
κατάστασης. Τα παιδιά σχηµατίζουν οµάδες, πιστεύω τις βέλτιστες δυνατές αν και αυτό αξίζει 
σίγουρα διερεύνηση. Επειδή έχουν καταλάβει ότι δεν µπορούν να τα περιµένουν όλα από τον 
δάσκαλό τους έχουν µάθει να µαθαίνουν από τους συµµαθητές τους. Μερικές φορές το πράγµα 
είναι διασκεδαστικό: "Κύριε, ο Γιάννης αντιγράφει την εργασία µας". Όµως ο Γιάννης απλώς 
προσπαθεί να καταλάβει που και πως κατάφεραν η Μαρία, η Πόπη και ο Βασίλης να βρουν αυτά 
τα ενδιαφέροντα πράγµατα. Γρήγορα ο κάθε Γιάννης ανακαλύπτει ποιος ή ποιοι από τους 
συµµαθητές του αποτελούν γι' αυτόν την καλύτερη "βάση δεδοµένων" για γνώσεις που του 
χρειάζονται. Έτσι αφήνει ήσυχο το δάσκαλο και σε λίγες εβδοµάδες ή µήνες - εξαρτάται από το 
σηµείο εκκίνησης της κάθε τάξης - ως δια µαγείας, η αβάσταχτη οχλοβοή που επικρατούσε στην 
αίθουσα τις πρώτες µέρες µετατρέπεται σε ένα ευχάριστο δηµιουργικό ζουζούνισµα. Μερικές 
φορές µάλιστα δεν ακούγεται ούτε αυτό παρά η µουσική το Μπαχ που παίζει ο RealPlayer από 
κάποιο µουσικό δικτυακό τόπο ή CD!    

 
Αυτό δεν είναι ένα τετριµµένο αποτέλεσµα. Είναι µοναδικό διότι µε κανένα άλλον τρόπο - το 

εργαστήριο στο µάθηµα της Γεωγραφίας δεν είναι εύκολο - δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί αυτός 
ο πολυδιάστατος βαθµός δηµιουργικής αλληλεπίδρασης µέσα στην τάξη. Σ' αυτό βεβαίως έχει 
συµβάλει και ο καθηγητής ο οποίος έχει εξ' αρχής αποφασίσει να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες 
του µέσου για να προωθήσει τους εκπαιδευτικούς του στόχους. Ένας από αυτούς είναι βεβαίως 
και η οµαδική εργασία, την οποία προώθησε µε διάφορους τρόπους, λ.χ. ζητώντας από τους 
µαθητές να µπουν σε διαφορετικές µηχανές αναζήτησης και να δώσουν διαφορετικές λέξεις 
κλειδιά πάνω στο ίδιο θέµα και µετά να αξιολογήσουν τους δικτυακούς τόπους στους οποίους 
παραπέµφθηκαν και αυτούς που θα θεωρήσουν σηµαντικούς να τους ανακοινώσουν στην τάξη, 
δίνοντας έτσι και στους υπόλοιπους συµµαθητές τους που πιθανόν δεν φάνηκαν τόσο τυχεροί όσο 
αυτοί, να τους επισκεφθούν και να διαβάσουν τα περιεχόµενά τους.  

 
∆εν υπάρχει τέλος στα θέµατα που µπορεί να διδάξει κανείς µέσω διαδικτύου στο µάθηµα της 

Γεωγραφίας. Λ.χ µπορεί κανείς να µάθει Φυσική µέσω Γεωγραφίας; Ίσως όχι, πάντως µπορεί 
σίγουρα να πάρει µια ιδέα για τον ρόλο των νόµων της Φυσικής σε φαινόµενα που απασχολούν 
την Γεωγραφία. Για παράδειγµα µπορεί να µελετήσει την αδιαβατική µεταβολή στα αέρια και το 
αποτέλεσµα που έχει στη θερµοκρασία αυτών των σωµάτων παίζοντας µε κάποια από τις πολλές 
σχετικές JAVA εφαρµογές (applets) που υπάρχουν στο διαδίκτυο.1 Εάν δεν απειλείται η συνοχή 
της τάξης µπορεί να ενισχύσει τα συµπεράσµατά του εκτελώντας το γνωστό πείραµα µε το 
µπαλόνι.2 Μετά µπορεί να εφαρµόσει τις γνώσεις του στα καιρικά φαινόµενα και στο κλίµα. 
Τέλος να επιβεβαιώσει τα συµπεράσµατά του µαθαίνοντας τον καιρό που κάνει σε διάφορα µέρη 
του κόσµου µέσω του διαδικτύου (Ο δικτυακός τόπος της Ολυµπιακής Αεροπορίας, για 
παράδειγµα, παρέχει σχετικές πληροφορίες). Μπορεί επίσης µε µια άλλη JAVA εφαρµογή να 
µάθει για τη διαστολή των υγρών λόγω θέρµανσης και µετά να υπολογίσει την ανύψωση της 
στάθµης των ωκεανών για έναν βαθµό Κελσίου και έτσι να προσεγγίσει ζητήµατα που 
απασχολούν τους επιστήµονες παγκοσµίως.3 Η µπορεί να µπει σε έναν άλλον δικτυακό τόπο για 
να µελετήσει την συµπεριφορά της ατµόσφαιρας.4 Αρκεί βεβαίως να ληφθεί από τον καθηγητή 
µέριµνα για την κατανοµή του χρόνου ώστε να µην ξεφύγει από το κεντρικό του στόχο που είναι η 
διδασκαλία της Γεωγραφίας. 
 
Τα θέµατα οικολογικού ενδιαφέροντος χαίρουν ιδιαίτερης µεταχείρισης στο διαδίκτυο και 

επειδή από τη φύση τους είναι πολύπλευρα, εξάπτουν την φαντασία των µαθητών θέτοντάς τους 
µπροστά στα διλήµµατα της εποχής µας. Υπάρχει άφθονο υλικό σε Ελληνικές Ιστοσελίδες, κυρίως 
σχετικά µε τα Ελληνικά Οικοσυστήµατα, το οποίο οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν για 
να κάνουν µικρές µελέτες. Ο καθηγητής µπορεί να θέσει σαν όρο οι εργασίες των µαθητών να 
αγγίζουν οπωσδήποτε ορισµένες απόψεις του εξεταζόµενου ζητήµατος (π.χ. την βιολογική, την 
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οικονοµική και την ηθική άποψη) ώστε οι µαθητές να έχουν κάποιες συντεταγµένες και αυτός να 
µπορεί να αξιολογήσει. Αλλά και ζητήµατα παγκόσµιου ενδιαφέροντος µπορούν να 
προσεγγιστούν, λ.χ. η ερηµοποίηση ή η καταστροφή και η δηµιουργία οικοσυστηµάτων από τον 
άνθρωπο. 

 
Οι εργασίες των µαθητών είτε γράφονται στο τετράδιο είτε στον κειµενογράφο (Word) και µετά 

να τυπώνονται και κολλιούνται στο τετράδιο. Οι εργασίες ελέγχονται από τον καθηγητή κυρίως 
ως προς το αν πληρούν τους όρους οι οποίοι ετέθησαν. Οι πολύ καλές µπορούν να µπουν στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. Το πρόγραµµα λογιστικών φύλλων (Excel) µπορεί επίσης να 
χρησιµοποιηθεί για γραφικές παραστάσεις, αν και είναι προτιµότερο να προηγηθεί η διδασκαλία 
του στο µάθηµα της Πληροφορικής (Β΄ Γυµνασίου).  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σαν συµπέρασµα θα έλεγα ότι το διαδίκτυο και ο κειµενογράφος µε τον ορθογράφο του 

αποτελούν έξοχα εργαλεία για να κάνουν το κάποιες φορές ανιαρό µάθηµα της Γεωγραφίας -
κυρίως όταν γίνεται από καθηγητές που θέλουν να µάθουν στα παιδιά τις πρωτεύουσες, όπως 
δηλώνουν οι ίδιοι - συναρπαστικό και ουσιαστικό. Με το τέλος της σχολικής χρονιάς ο µαθητής, 
πέρα από το γεγονός ότι έχει µάθει αρκετή Γεωγραφία, έχει µάθει να συνεργάζεται και να βρίσκει 
αυτό που ζητά, έχει αποκτήσει εµπειρία της συσχέτισης των διαφόρων τοµέων της ανθρώπινης 
γνώσης, έχει βελτιώσει την ικανότητά στο να εκφράζεται γραπτά, και έχει εξοικειωθεί µε εργαλεία 
που κατά πάσα πιθανότητα θα του είναι χρήσιµα στη ζωή του. Τέλος, όπως αναφέρθηκε στην 
εισαγωγή η εργασία αυτή είχε διερευνητικό χαρακτήρα. Για τη µέτρηση του µαθησιακού 
αποτελέσµατος της χρήσης ειδικών τρόπων διδασκαλίας θεµάτων που άπτονται άλλων επιστηµών 
- π.χ. χρήση µικροεφαρµογών φυσικής - απαιτείται ειδική έρευνα µέρος της οποία ο συγγραφέας 
αυτής της εργασίας ελπίζει να µπορέσει να διεκπεραιώσει την επόµενη σχολική χρονιά. 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1 http://www.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/Piston/jarapplet.html 
2 Ένα µπαλόνι που αφήνεται να ξεφουσκώσει ψύχεται. 
3 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/thexp.html 
4 http://www.chem.uci.edu/education/undergrad_pgm/applets/canonical/canonical.htm 
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