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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή αναφέρεται στο σχεδιασµό και τη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης διδακτικής
πρότασης για το µάθηµα της Γεωγραφίας, δίνοντας όµως και διαθεµατικές προεκτάσεις. Είναι
δοµηµένη υπό τη µορφή σεναρίων και δραστηριοτήτων, που µελετούν τη Γη συστηµικά,
προσεγγίζοντάς την από το διάστηµα και τον ευρύτερο χώρο του σύµπαντος έως τη γήινη επιφάνειά
της και τις ποικίλες µορφές ενός παγκόσµιου χάρτη. Απευθύνεται κυρίως σε µαθητές της Στ’
∆ηµοτικού (καλύπτοντας πάνω από 12 διδακτικές ώρες του ΑΠΣ), υλοποιείται σε 5 θεµατικές
ενότητες, διαχειρίζεται τη µεταφορά επιλεγµένου υλικού στη σχολική τάξη και περιέχει όλο το
απαραίτητο υλικό (ψηφιακό και κατασκευών) µε οδηγίες εφαρµογής και αξιοποίησης για το
δάσκαλο. Η βασική ιδέα συνοψίζεται στο ότι µπορούµε να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα στη
διδασκαλία εφόσον αξιοποιηθούν κατάλληλα τα εκπαιδευτικά λογισµικά που προέρχονται από
διαφορετικά αλλά συναφή ερευνητικά έργα και προγράµµατα (όπως: E-land, ΓΑΙΑ, Γεωλογία
Γεωγραφία Γυµνασίου).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: πρωτοβάθµια εκπαίδευση, Γεωγραφία, διαθεµατικές δραστηριότητες,
διερευνητικό λογισµικό, προσοµοιώσεις, εκπαιδευτικό πακέτο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ΤΠΕ µπορούν να συµβάλλουν αποφασιστικά στη δηµιουργία ενός µαθησιακού
αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος που διευκολύνει τη διαπραγµάτευση των πληροφοριών και τη
συστηµατική προσέγγιση εννοιών µέσα από διερευνητικές, οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες και
διαθεµατικές προεκτάσεις (Σταυρίδου 2000). Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικό για το µάθηµα
της Γεωγραφίας και την οικοδόµηση εννοιών που σχετίζονται µε φαινόµενα του µακρόκοσµου
όπου απαιτείται η µετάβαση από τις βιωµατικές νοητικές παραστάσεις των µαθητών στη νοητική
συγκρότηση µοντέλων. Σε πολλές περιπτώσεις σχετικές έρευνες έδειξαν σοβαρές παρανοήσεις
των µαθητών και έλλειψη κατανόησης του δυναµικού χαρακτήρα φαινοµένων που σχετίζονται µε
το γήινο ανάγλυφο (Μπέλλου κ.ά. 2002).
Οι έρευνες στο χώρο της διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών αναδεικνύουν τις γνωστικές
δυσκολίες που συναντούν οι µαθητές κατά τη µετάβαση από την πρωταρχική στην επιστηµονική
αντίληψη για τη Γη και τους ερµηνευτικούς µηχανισµούς που έχουν διαµορφωθεί µέσα από την
οικογενειακή, κοινωνική και σχολική τους διαδροµή. Οι συνεντεύξεις µε παιδιά αποτυπώνουν ένα
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σύνολο ποιοτικά διαφορετικών ιδεών γύρω από τη Γη συστατικά στοιχεία των οποίων είναι η
επιπεδότητα της Γης, η οριζοντιότητα του ουρανού, ιδέες που εµπλέκονται αµοιβαία και
αλληλεξαρτώνται, και οι απόλυτες παράλληλες κατευθύνσεις προς τις οποίες κινούνται τα
πίπτοντα αντικείµενα σε διαφορετικούς τόπους πάνω στη Γη (Driver et al. 2000, Βοσνιάδου
2002α).
Τα παιδιά που βρίσκονται στη βαθµίδα της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δύσκολα συγκροτούν
στη σκέψη τους ότι η Γη είναι σφαιρική, η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της,
περιφέρεται γύρω από τον ήλιο και µαζί µε τους άλλους πλανήτες συνιστά το ηλιακό σύστηµα.
Η αναγκαιότητα χρησιµοποίησης ποικιλόµορφου εποπτικού υλικού στην καθηµερινή
εκπαιδευτική διαδικασία και η ένταξή του σε ένα περιβάλλον διδακτικά προσανατολισµένο µε
άξονες τις προϋπάρχουσες ιδέες, τις αντιλήψεις και τις γνωστικές δυσκολίες των µαθητών, σε
συνδυασµό µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες που να αντιτίθεται στα στενά και δεσµευτικά όρια της
τάξης και να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην διδασκαλία γίνεται όλο και πιο επιτακτική.
Τα παραπάνω µας οδήγησαν στην αναζήτηση αλληλεπιδραστικού υλικού στο διαδίκτυο αλλά
και σε υπάρχοντα CD-ROM εκπαιδευτικού λογισµικού, και στον εντοπισµό ενός ιδιαίτερα
µεγάλου πλήθους υλικού (από απλές εικόνες έως εκτενείς διαδικτυακούς τόπους) για διάφορα
γνωστικά αντικείµενα). Το πλήθος των πληροφοριών, ο πλούτος του πολυµεσικού υλικού και η
αφθονία των τρισδιάστατων και δισδιάστατων απεικονίσεων της Γης, αποτελούν µια
ενδιαφέρουσα (αλλά και χρονοβόρα) διαδικασία για επιλογή υλικού που σχετίζεται µε τον
πλανήτη µας.
Παρά την ποικιλοµορφία των θεµάτων που σχετίζονται µε τη Γη, η οποία ως σύστηµα
χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και διαµορφώνεται µέσα από µία δυναµική αλληλεπίδραση
των διαφόρων υποσυστηµάτων της (Miller 1999), είναι υπαρκτή η απουσία διδακτικά
προσανατολισµένου εκπαιδευτικού υλικού για την κατανόηση βασικών εννοιών, ιδιαίτερα σε
γνωστικές περιοχές που εµπεριέχουν δυσνόητες έννοιες και είναι χαρακτηριστική η αδυναµία της
βιωµατικής προσέγγισης.
Η προσπάθεια αξιοποίησης αυτού του υλικού απαιτεί από τον εκπαιδευτικό ιδιαίτερη
προετοιµασία, µελέτη και κατανόηση εννοιών. Ο εκπαιδευτικός προγραµµατισµός, ο σχεδιασµός
κατάλληλου µαθησιακού περιβάλλοντος είναι αναγκαίος για την ένταξή τους σε εκπαιδευτικά
πλαίσια ικανά να βοηθήσουν τους µαθητές να αποσαφηνίσουν βασικές έννοιες και να εκτελέσουν
απλές εφαρµογές (Κόκκοτας, 2002). Είναι επιτακτική εποµένως η ανάγκη του δασκάλου για
εποπτικό υλικό, έτοιµα σχέδια µαθηµάτων και η άµεση πρόσβαση µέσω µιας στοχευµένης
αναζήτησης σε έτοιµο καλά τεκµηριωµένο και ταξινοµηµένο υλικό (Χαλκιά & Θεοδωρίδης, 2002)
το οποίο να αποτελεί µια δεξαµενή διδακτικών εργαλείων που θα αξιοποιεί ο δάσκαλος, ώστε η
εφαρµογή στην τάξη να είναι εύκολη, γρήγορη και αποτελεσµατική (Jonassen 2000).

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η πρότασή µας αναφέρεται στο σχεδιασµό και τη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης διδακτικής
πρότασης για το µάθηµα της Γεωγραφίας ως βάση, αλλά και γενικότερα τις Φυσικές Επιστήµες,
δίνοντας όµως και διαθεµατικές προεκτάσεις (π.χ. Μαθηµατικά, Ιστορία, Τέχνες). Απευθύνεται σε
µαθητές της Ε΄ - ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και διαχειρίζεται τη µεταφορά της επιστηµονικής γνώσης στη
σχολική τάξη µε την αξιοποίηση πολλαπλών διδακτικών εργαλείων: κείµενα, εικόνες, χάρτες,
κινούµενα γραφικά, υπερκείµενα, προσοµοιώσεις, µικρόκοσµοι, κατασκευές από υλικά.
Η επιλογή αυτών των διδακτικών εργαλείων και του τρόπου αξιοποίησής τους αποτελεί προϊόν
ενός µελετηµένου παιδαγωγικού σχεδιασµού που προϋποθέτει τον προσδιορισµό της ηλικίας και
της γνωστικής υποδοµής των µαθητών, των προαντιλήψεών τους, την οριοθέτηση διδακτικών
στόχων, το σχεδιασµό µαθηµάτων και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού τα οποία σταδιακά
εµπλέκουν τους µαθητές µε τα γνωστικά αντικείµενα. Η εµπλοκή των µαθητών µε τα γνωστικά
αντικείµενα γίνεται σταδιακά µε κατάλληλη επεξεργασία και µέσα από αλληλεπιδραστικές
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δραστηριότητες ώστε να διευκολύνεται η αφοµοίωση των νέων γνώσεων, η κατανόηση των
φαινοµένων και η διαπραγµάτευση των νέων εννοιών (Βοσνιάδου 2002β).
Η διδακτική µας πρόταση υλοποιείται µέσα από διερευνητικές και εποικοδοµιστικές
µεθοδολογικές προσεγγίσεις οι οποίες συντελούνται σε οµαδοσυνεργατικά πλαίσια κοινωνικής
οργάνωσης της σχολικής τάξης (Driver et al. 2000). Επιτελείται ως επικοινωνιακή διαδικασία
πρωτίστως αλληλεπιδραστική, κοινωνική, ενεργός και εξελικτική που επιτυγχάνεται µέσα από
πολυσύνθετες και ευέλικτες µεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις (σύµφωνα µε το νέο
∆.Ε.Π.Π.Σ. 2003). Με τις διαθεµατικές προσεγγίσεις µας οργανώνεται η πορεία οικοδόµησης της
ποικιλοµορφίας της γνώσης µέσα από τη συστηµατική διερεύνηση θεµάτων προσωπικού,
κοινωνικού και επιστηµονικού ενδιαφέροντος (Ματσαγγούρας 2003).
Παράλληλα η δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση αποτελεί µεθοδολογικό εργαλείο για τη
διαθεµατική προσέγγιση διασυνδέει το γνωστικό µε το συναισθηµατικό και αισθητικό τοµέα και
προωθεί τη βιωµατική µάθηση µέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Vygotsky 1978). Επιτρέπει
στο παιδί να χρησιµοποιεί σύµβολα µε εναλλακτικούς τρόπους, να αναπαριστά ρόλους από την
πραγµατικότητα ώστε η ζωή, οι εµπειρίες του να αποκτούν νόηµα (Άλκηστις 2000).
Απώτερος στόχος της πρότασής µας είναι η διαµόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
µέσα στο οποίο οι µαθητές διαχειρίζονται τα διδακτικά αντικείµενα µε δηµιουργικό και κριτικό
τρόπο, διευκολύνονται στη διαπραγµάτευση πληροφοριών, παρακινούνται στην έρευνα και την
πολύπλευρη διαθεµατική προσέγγιση (Ματσαγγούρας 2003) των γνωστικών αντικειµένων και
εµπλέκονται σταδιακά στην επίλυση προβληµάτων µέσα από αυθεντικές καταστάσεις της
καθηµερινής ζωής. Πέρα από τους γενικούς στόχους, οι οποίοι αναφέρονται στη συστηµατική
προσέγγιση εννοιών και κατανόησης της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε το χώρο, τη σταδιακή
διερεύνηση θεµάτων που αποτελούν το γεωγραφικό χώρο µέσα από τη µελέτη των διάφορων
υποσυστηµάτων του και την άσκηση µέσα από την αλληλεπίδραση µε τεχνολογικά εργαλεία,
µερικοί από τους ειδικούς στόχους είναι οι µαθητές:

Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του πλανήτη µας, το σχήµα και τις κινήσεις της Γης σε
σχέση µε τους άλλους πλανήτες.

Να ασκηθούν στη µετάβαση από τον σφαιρικό στον επίπεδο χάρτη.

Να αποσαφηνίσουν έννοιες όπως πόλος, ισηµερινός, παράλληλοι, µεσηµβρινοί κτλ.

Να αποκτήσουν συνολική εικόνα του ανάγλυφου της Γης και να µπορούν να περιγράψουν τα
κύρια χαρακτηριστικά του.

Να κατανοήσουν τις έννοιες κατακόρυφος και οριζόντιος διαµελισµός και να περιγράφουν το
ανάγλυφο µιας περιοχής.

Να ασκηθούν στην αναγνώριση και χρησιµοποίηση διάφορων ειδών χαρτών ως εργαλείων
µελέτης του χώρου και να µάθουν να τους χρησιµοποιούν επιλεκτικά προκειµένου να
αντλήσουν από αυτούς διαφορετικά στοιχεία και πληροφορίες ώστε επιτύχουν µια συστηµική
προσέγγιση των διδακτικών αντικειµένων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
Τα προτεινόµενα υπολογιστικά µέσα τα οποία µπορεί να έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός
για την εφαρµογή της δραστηριότητας είναι:
•
εκπαιδευτικό λογισµικό σε CD-ROM (η «ΓΑΙΑ», το οποίο είναι διαθέσιµο για τα σχολεία
από τα ΥΠΕΠΘ/ΕΑΙΤΥ και οι απλουστευµένες εκδόσεις µικρόκοσµων, στους κόµβους:
http://eland.ipet.gr και http://gaia.multiland.gr),
•
διαδικτυακό λογισµικό, πολυµεσικό υλικό και παιχνίδια σε επιλεγµένες διευθύνσεις (όπως
για παράδειγµα η «Γεωλογία Γεωγραφία Γυµνασίου» του Π.Ι., στους κόµβους: http://www.pischools.gr και http://www.doukas.gr/geo/begin.htm),
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Παρακάτω δίνεται µια σύντοµη περιγραφή κάθε ενός λογισµικού µε τη σειρά που
χρησιµοποιείται στις προτεινόµενες δραστηριότητες.

Ο πλανήτης Γη στο ηλιακό σύστηµα
Πρόκειται για απλοποιηµένη εκδοχή του µικρόκοσµου "Πλανητικό σύστηµα", από τον
Αρίσταρχο της ΓΑΙΑΣ, µε δύο µόνο αναπαραστάσεις (εικόνα 1), την προσοµοίωση του ηλιακού
µας συστήµατος και έναν πίνακα µε τα βασικά µεγέθη των πλανητών και του ήλιου. Ο χρήστης
µπορεί να πλοηγείται στον τρισδιάστατο χώρο, µεταβάλλοντας την οπτική γωνία θέασης,
(αποµακρυνόµενος ή πλησιάζοντας στον ήλιο), την απόσταση ή τη θέση του παρατηρητή (στο
χώρο ή πάνω σε έναν πλανήτη), το χρόνο πραγµάτωσης της τροχιάς (σε ώρες), τα προβαλλόµενα
µεγέθη των πλανητών. Επιπλέον µπορεί να εµφανίζει ή όχι κάποιους πλανήτες, να ενεργοποιεί ή
όχι την περιστροφή γύρω από τον άξονά τους, να ξεκινάει και να σταµατάει την κίνησή τους γύρω
από τον ήλιο.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Η θέα της Γης από ∆ορυφόρο – Σφαιρικότητα της Γης
Η απλοποίηση του µικρόκοσµου Newton της ΓΑΙΑΣ, µας οδηγεί σε 2 αναπαραστάσεις (εικόνα
2), στη µία τη Γη και έναν δορυφόρο που τοποθετείται σε κάποιο ύψος µε δυνατότητα αλλαγής
της θέσης του και στην άλλη τη θέα της Γης που βλέπει ο δορυφόρος. Θέτοντας σε κίνηση το
δορυφόρο παρατηρούµε τις (τρισδιάστατες) αλλαγές στη θέα της Γης.

Η εναλλαγή µέρας – νύχτας και οι εποχές
Στις προτεινόµενες παρακάτω διαδικτυακές εφαρµογές (http://www.doukas.gr/geo/g_main.htm)
παρουσιάζονται οι προσοµοιώσεις της:
περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της (σε 24 φάσεις, που αντιστοιχούν στις 24 ώρες
µιας µέρας, εικόνα 3), και
περιφοράς της Γης γύρω από τον ήλιο (σε 12 φάσεις, που αντιστοιχούν στους 12 µήνες ενός
έτους, εικόνα 4).

Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Υδρόγειος σφαίρα και παγκόσµιος χάρτης
Η απλοποίηση των µικρόκοσµων Ιάσονα της ΓΑΙΑΣ, µας οδηγεί σε 2 αναπαραστάσεις, στη µία
την τρισδιάστατη σφαίρα Γη την οποία να κινούµε ανατολικά/δυτικά και στην άλλη κάποιο είδος
επίπεδου χάρτη (παγκόσµιο ή ηπείρων – γεωµορφολογικό ή πολιτικό, εικόνες 5 και 6). Στις
αναπαραστάσεις µπορούµε να εµφανίζουµε µεσηµβρινούς και παράλληλους, να µετράµε
αποστάσεις, να αλλάζουµε θέση/προσανατολισµό στο όχηµά µας, να το κινούµε και να το
σταµατάµε.

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Ταξιδεύοντας µε τον παγκόσµιο χάρτη
Ο διαδικτυακός µικρόκοσµος (http://www.doukas.gr/geo/s_main.htm) "Ανάγλυφο – ∆ιαίρεση
του Κόσµου" αποτελείται από διάφορους χάρτες υποβάθρου (γεωµορφολογικός, νυχτερινός,
βροχοπτώσεων, κλίµατος κλπ) και "διαφανείς" χάρτες περιγράµµατος (ακτογραµµές, σύνορα
κρατών, ατράκτους σεισµικότητας κλπ) µε δυνατότητα τοποθέτησης των δεύτερων πάνω στους
πρώτους. Έχουµε µια ποικιλία λειτουργιών, όπως κίνησης του οχήµατός µας, µέτρησης
αποστάσεων, άντλησης δεδοµένων ανάγλυφου και πολιτικής διαίρεσης, παρέµβασης στους χάρτες
µε το εργαλείο ζωγραφικής κλπ.

ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η παρούσα διδακτική πρόταση είναι δοµηµένη υπό τη µορφή σεναρίων – θεµατικών ενοτήτων,
τα οποία αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου E-Land (2003-2005, http://eland.ipet.gr) και
µελετούν τη Γη συστηµικά, προσεγγίζοντάς την από το διάστηµα και τον ευρύτερο χώρο του
σύµπαντος έως τη γήινη επιφάνειά της, και τουλάχιστον µε τις ποικίλες µορφές ενός παγκόσµιου
χάρτη.
Η επεξεργασία των θεµάτων γίνεται σταδιακά και η εµπλοκή των µαθητών επιχειρείται µέσα
από την ανάληψη διαφορετικών ρόλων προκειµένου να προσεγγίσουν τα διδακτικά αντικείµενα
διερευνητικά, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να σχεδιάσουν τις νοητικές διεργασίες για την
επίτευξη των διδακτικών στόχων και την επίλυση προβληµάτων. Έτσι ο µαθητής γίνεται,
περιηγητής του σύµπαντος, επιβάτης δορυφόρου, πιλότος αεροπλάνου, περιπατητής,
θαλασσοπόρος, χαρτογράφος, εξερευνητής, συγγραφέας, ιστορικός, δηµοσιογράφος κ.ά.
Σε όλα τα στάδια του προγράµµατος οι µαθητές (εργαζόµενοι ατοµικά ή συλλογικά
συµπληρώνουν φύλλα εργασίας) εµπλέκονται ενεργητικά και δηµιουργικά σε δραστηριότητες που
αφορούν στην:
- παρουσίαση του σεναρίου στη σχολική αίθουσα (δραστηριότητες προετοιµασίας): Οι
δραστηριότητες προετοιµασίας στοχεύουν στην ανάδειξη των ιδεών των µαθητών και της
προϋπάρχουσας γνώσης τους πάνω στα θέµατα που πρόκειται ν’ αναπτυχθούν και του
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προσανατολισµού του ενδιαφέροντός τους. Χαρακτηριστικά αυτών των δραστηριοτήτων
είναι: η συζήτηση, κατασκευή εννοιολογικών χαρτών, ανταλλαγή απόψεων κ.ά..
παρουσίαση του λογισµικού και την αλληλεπίδραση µε αυτό στο εργαστήριο πληροφορικής
(δραστηριότητες επεξεργασίας): Οι µαθητές αλληλεπιδρούν µε τις προσοµοιώσεις και τους
µικρόκοσµους, συγκεντρώνουν υλικό, επεξεργάζονται τις πληροφορίες που συλλέγουν,
κάνουν κατασκευές µε απλά υλικά, αναπαριστούν τις κινήσεις της Γης και των πλανητών,
επισήµανση, αξιολόγηση, επισκόπηση των κύριων και σηµαντικών στοιχείων που είδαν,
άκουσαν, παρατήρησαν, ανακάλυψαν, συµπέραναν οι µαθητές στη σχολική αίθουσα
(δραστηριότητες αξιολόγησης)

1. Ο πλανήτης Γη στο ηλιακό σύστηµα
Αρχικά επιτελείται στην τάξη σε κλίµα διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και προβληµατισµού, η
ανίχνευση των προϋπαρχουσών γνώσεων των µαθητών και ο προσανατολισµός του
ενδιαφέροντός τους σχετικά µε τη Γη ως ουράνιο σώµα και τη θέση της στο διάστηµα.
Κατά το επόµενο στάδιο, ο δάσκαλος, µέσα στην τάξη (µπορεί και µέσα στο εργαστήριο),
παρουσιάζει το ηλιακό σύστηµα µε τη βοήθεια του µικρόκοσµου «ηλιακό σύστηµα»
(προβάλλοντας στον βιντεοπροβολέα). Ο δάσκαλος γίνεται κατ’ αρχήν ο ίδιος πλοηγός στον
τρισδιάστατο χώρο ξεκινώντας από ένα «στατικό» στιγµιότυπο πάνω στη Γη (π.χ. Ελλάδα) και
αποµακρυνόµενος από αυτήν, εµφανίζονται σταδιακά και οι άλλοι πλανήτες (εικόνα 7). Για κάθε
πλανήτη προβάλλονται τα βασικά µεγέθη του (ακτίνα, απόσταση από τον ήλιο, χρόνος περιφοράς
κλπ). Μετά ξεκινάµε την προσοµοίωση και την κίνηση µε τις τροχιές των πλανητών, µε θέα από
τη Γη ή και από τον Ήλιο (εικόνα 8).

Εικόνα 7

Εικόνα 8

1. Ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο είναι ο ………………… Η Γη µας είναι ο ……… στη
σειρά πλανήτης από τον Ήλιο. Συµπληρώστε στον πίνακα τα ονόµατα των πιο κοντινών πλανητών µε τη
σειρά που απέχουν από τον Ήλιο. Ξεκινήστε µε τον κοντινότερο στον Ήλιο πλανήτη.
2. Η ακτίνα του Ήλιου είναι περίπου 700.000 χλµ και της Γης 7.000 χλµ. Πόσες φορές είναι µεγαλύτερη η
ακτίνα του Ήλιου? …… Αν µια καρφίτσα έχει διάµετρο 2,5 χιλιοστά και το κεφάλι της είναι η Γη, τότε ο
Ήλιος αντιστοιχεί σε: αρακά, κεράσι, πορτοκάλι, µπάλα βόλεϊ, µπάλα ποδοσφαίρου, τραµπολίνο?
(υπογραµµίστε κατάλληλα). Συµπληρώστε στον πίνακα τις ακτίνες των 4 πιο κοντινών πλανητών.
3. Οι αποστάσεις των πλανητών από τον Ήλιο είναι τεράστιες. Η Αθήνα απέχει από το Ναύπλιο 150 χλµ. Η
Γη απέχει από τον Ήλιο 150 εκατοµµύρια χλµ. Η Γη απέχει από τον Ήλιο 2,5 φορές περισσότερο απ’ ό,τι
ο Ερµής. Πόσο απέχει ο πιο κοντινός πλανήτης από τον Ήλιο; ……………………
4. Πώς κινούνται οι πλανήτες στο ηλιακό σύστηµα; ……………………………………………………………
Τι σχήµα έχει η τροχιά (δηλ. η πορεία ενός πλανήτη); ……………………………………………………..
Ακολουθεί τη φορά των δεικτών του ρολογιού ή αντίθετη φορά; (υπογραµµίστε κατάλληλα)
5. Η Γη συµπληρώνει µία περιφορά γύρω από τον Ήλιο σε ….. µέρες ή … έτος/η;
Παρατηρήστε πόσες φορές έχει γυρίσει ο Ερµής γύρω από τον Ήλιο σε µία περιφορά της Γης; ….. Άρα ο
Ερµής ολοκληρώνει ένα «ταξίδι» γύρω από τον Ήλιο σε περίπου … …… µέρες.
Συµπληρώστε στον πίνακα τις περιφορές των 4 πιο κοντινών πλανητών.
6. Άλλα χαρακτηριστικά των πλανητών είναι η διάρκεια της µέρας-νύχτας καθώς και η µέση θερµοκρασία
που έχουν στην επιφάνειά τους. Συζητάµε τι σηµαίνουν τα µεγέθη αυτά…
Απόσπασµα από φύλλο εργασίας
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Οι µαθητές βλέπουν την εναλλαγή της σκιάς και του φωτός στην επιφάνεια της Γης. Κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης, σε συνεχή διάλογο, θέτουµε σχετικά ερωτήµατα, µέσω των οποίων
συµπληρώνεται το σχετικό φύλλο εργασίας (τµήµα του οποίου δίνεται παραπάνω).
Το τρίτο στάδιο αφιερώνεται σε δραστηριότητες δηµιουργικής ανασύστασης κατά τις οποίες οι
µαθητές αναπαριστούν τις κινήσεις των πλανητών και της Γης µε θεατρικά δρώµενα (για
παράδειγµα ορίζονται ρόλοι-πλανήτες και οι µαθητές διατάσσονται καταλλήλως). Με απλά υλικά
δοκιµάζουν να κατασκευάσουν µέσα στη σχολική τάξη το ηλιακό σύστηµα και τους πλανήτες υπό
κλίµακα και τους αναρτούν µε τη σειρά που είναι διατεταγµένοι στο ηλιακό σύστηµα µέσα στη
σχολική αίθουσα. Καταγράφουν από αναζήτηση σε διάφορες πηγές σχετικό µυθολογικό υλικό για
τη Γη, τον ήλιο (∆ανέζης, Θεοδοσίου 1999), αναζητούν στο λεξικό την ετυµολογία της λέξης Γη,
πλανήτης κ.ά. Μέσα από τις µυθολογικές προεκτάσεις οι µαθητές καλούνται να παρατηρήσουν
την πορεία της ανθρώπινης σκέψης σχετικά µε τη γέννηση και τη δηµιουργία του ηλιακού
συστήµατος (Κωστόπουλος, Κλωνάρη 1999), στους διάφορους πολιτισµούς και εποχές.

Η θέα της Γης από ∆ορυφόρο – Σφαιρικότητα της Γης
Στο πρώτο στάδιο οι µαθητές διαπραγµατεύονται κριτήρια για τη σφαιρικότητα της Γης. Οι
µαθητές χωρίζονται σε οµάδες, αναζητούν, διαχειρίζονται µε κριτικό τρόπο κατάλληλο υλικό σε
έντυπη ή και διαδικτυακή µορφή και συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία για τη σφαιρικότητα
της Γης ακολουθώντας την πορεία εξέλιξης της επιστήµης από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη
εποχή. Τα κριτήρια αυτά είναι:
Όταν ένα πλοίο αποµακρύνεται από την ακτή, εξαφανίζεται πρώτα το κάτω µέρος του, σιγά
το υπόλοιπο τµήµα του και τελευταία τα κατάρτια.
Το ταξίδι του Μαγγελάνου.
Αν η επιφάνεια της Γης ήταν επίπεδη τότε η ανατολή και η δύση του ήλιου θα ήταν
ταυτόχρονη σε όλη την επιφάνειά της.
Αν ακολουθήσουµε την κατεύθυνση ενός µεσηµβρινού προς το νότο, βλέπουµε διαρκώς να
υψώνονται από τον ορίζοντα νέοι αστέρες.
Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τους δορυφόρους από µεγάλα ύψη δείχνουν ότι το
σχήµα της Γης είναι σφαιρικό.
Κάθε οµάδα ανάλογα µε την προσέγγιση, διαχρονική ή συγχρονική που θα ακολουθήσει
καλείται να απαντήσει σε ανάλογα ερωτήµατα, να καταγράψει τα δικά της στοιχεία περί της
απόδειξης της σφαιρικότητας της Γης σε φύλλο εργασίας, να αντλήσει πληροφορίες από
πρωτογενείς πηγές ή από άλλα κείµενα. Οι µαθητές συµµετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες,
κάνουν κατασκευές, συλλέγουν ιστορικά στοιχεία, σχεδιάζουν ταξίδια, συµπληρώνουν χάρτες,
κατασκευάζουν πυραύλους κ.ά. Στο τέλος οι οµάδες συζητούν και παρουσιάζουν τα στοιχεία τους.
Στο δεύτερο στάδιο, οι µαθητές στο εργαστήριο αναλαµβάνουν να χειριστούν οι ίδιοι ένα
δορυφόρο (στον αντίστοιχο µικρόκοσµο), να τον τοποθετήσουν σε κάποια θέση γύρω από τη Γη
και να τον κινήσουν, οπότε από το «παράθυρο» του δορυφόρου να παρατηρούν τη Γη κατά τη
διάρκεια της κίνησής του. Πλησιάζοντας στη Γη οι µαθητές καλούνται να εντοπίσουν τα
χαρακτηριστικά της, να παρατηρήσουν την κατανοµή της ξηράς και της θάλασσας και να
αναγνωρίσουν στοιχεία των ηπείρων και των ωκεανών καταγράφοντάς τα στο σχετικό φύλλο
εργασίας.

Η εναλλαγή µέρας – νύχτας και οι εποχές
Αρχικά οι µαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους για την εναλλαγή των ηµερών και των εποχών.
Επιχειρούν να δώσουν τις δικές τους ερµηνείες και να θέσουν τα δικά τους ερωτήµατα. Με τις δύο
προτεινόµενες προσοµοιώσεις του εκπαιδευτικού λογισµικού οι µαθητές αισθητοποιούν όλες τις
αφηρηµένες έννοιες που συνδέονται µε τα παραπάνω φαινόµενα, συµµετέχοντας σε
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δραστηριότητες όπως: να εντοπίσουν περιοχές της Γης που έχουν ηµέρα σε µια δεδοµένη χρονική
στιγµή και να προβλέψουν άλλες περιοχές στον πλανήτη που έχουν νύχτα την ίδια χρονική
στιγµή, να καταγράψουν µε τη βοήθεια ενός ηµερολογιακού πίνακα τις χρονικές στιγµές της
ανατολής και της δύσης του ήλιου και κάνοντας πράξεις µε συµµιγείς αριθµούς να υπολογίσουν
τη διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας στους διάφορους µήνες του έτους.
Στη σχολική αίθουσα οι µαθητές προσοµοιώνουν το φαινόµενο της µέρας-νύχτας µε απλά υλικά
και µε παιχνίδια ρόλων. Κάνουν πειράµατα κατασκευάζοντας το δικό τους πλανητάριο για να
αναπαραστήσουν την κίνηση της Γης γύρω από τον ήλιο και συλλέγουν ιστορικά στοιχεία για τις
απόψεις που υπήρχαν σχετικά µε τη θέση της Γης και τις κινήσεις της. Παρουσιάζουν
διαγράµµατα για κάθε µοντέλο και το αναπαριστούν µε θεατρικά δρώµενα.

Υδρόγειος σφαίρα και παγκόσµιος χάρτης
Προσεγγίζοντας όλο και περισσότερο τη Γη οι µαθητές σε αυτή τη θεµατική ενότητα επιχειρούν
τη µετάβαση από τη σφαίρα Γη στη δισδιάστατη αναπαράστασή της, στον επίπεδο χάρτη, µε τη
βοήθεια του αντίστοιχου µικρόκοσµου.
∆ιακρίνουν το ιδεατό δίκτυο των παραλλήλων και των µεσηµβρινών και κατευθύνοντας
ανάλογα το αεροπλάνο τους επιχειρούν γρήγορα ταξίδια στον Ισηµερινό και τον πρώτο
µεσηµβρινό καταγράφοντας την περίµετρο της Γης στο φύλλο εργασίας τους. Μετακινούµενοι
πάνω στον επίπεδο χάρτη παρατηρούν το ίχνος του αεροπλάνου να κινείται ταυτόχρονα στην
επιφάνεια της υδρόγειου σφαίρας και τους ζητείται να προβλέψουν που βρίσκεται όταν
εξαφανίζεται για ένα διάστηµα από την επιφάνειά της.
Στο τέλος προσπαθούν στο διαδικτυακό παιχνίδι της
«Εικοσάεδρης Γης» να τη συνθέσουν από τα διάφορα
τµήµατά της και να την τυπώσουν (ώστε στην τάξη τους
να τη σχηµατίσουν ως κατασκευή στο χώρο). Στη
σχολική αίθουσα οι µαθητές αξιοποιώντας απλά υλικά
και παιχνίδια συµµετέχουν σε δραστηριότητες
δηµιουργικής ανασύστασης.

Ταξιδεύοντας µε τον παγκόσµιο χάρτη
Οι µαθητές χωρίζονται σε δύο οµάδες και επιχειρούν να πραγµατοποιήσουν το γύρο της Γης,
στον αντίστοιχο διαδικτυακό µικρόκοσµο. Η πρώτη οµάδα ακολουθεί τον Ισηµερινό και η δεύτερη
έναν µεσηµβρινό και τον αντιδιαµετρικό του, που διέρχεται από τρεις τουλάχιστον ηπείρους. Στη
διάρκεια του ταξιδιού τους σταµατούν σε διάφορα κράτη και περιοχές της Γης εξετάζουν το
γεωγραφικό ανάγλυφο, την πολιτική διαίρεση και τα κυριότερα κοινωνικά - πολιτισµικά
χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, καθώς και κάποια κλιµατικά χαρακτηριστικά ανάλογα µε το
γεωγραφικό πλάτος. Παράλληλα µια τρίτη οµάδα µπορεί να ασχοληθεί συγκεκριµένα µε την
Ελλάδα. Οι µαθητές συµπληρώνοντας φύλλα εργασίας και εργαζόµενοι σε οµάδες:
∆ιακρίνουν τις ηπείρους, τις ονοµάζουν, εντοπίζουν τη θέση τους στον παγκόσµιο χάρτη και
τις συγκρίνουν ως προς την έκτασή τους.
Κατατάσσουν τις ηπείρους ανάλογα µε τον πληθυσµό τους παρατηρώντας αντίστοιχους
χάρτες πληθυσµών και σηµειώνουν τα µέρη της Γης µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση
ανθρώπων.
Περιγράφουν µε τη βοήθεια του χάρτη τη θέση των ωκεανών, καταγράφουν τη θέση των
µεγαλύτερων οροσειρών και πεδιάδων, ακολουθούν τη ροή των µεγαλύτερων ποταµών
Συσχετίζουν τις κλιµατικές ζώνες, τη θερµοκρασία και τις βροχοπτώσεις, µε τη συγκέντρωση
πληθυσµών συλλέγοντας στοιχεία από αντίστοιχους χάρτες.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το τρέχον ∆.Ε.Π.Π.Σ. (2003) της Γεωγραφίας στην Στ’ ∆ηµοτικού προβλέπει 6 διδακτικές ώρες
στην πρώτη ενότητα για τη Γη στο διάστηµα και άλλες 6 τουλάχιστον στη δεύτερη ενότητα του
φυσικού περιβάλλοντος (ξηρά-θάλασσα και γενικά για το ανάγλυφο της Γης). Η παρούσα πρόταση
υπερκαλύπτει τις ώρες αυτές παρέχοντας µια τεκµηριωµένη και υλοποιήσιµη πρόταση, µε
πλούσιο εποπτικό υλικό, αλληλεπίδραση µε λογισµικό και πολλές ιδέες για δραστηριότητες
ανασύστασης και κατασκευών στη σχολική αίθουσα.
Υλοποιείται σε 5 θεµατικές ενότητες (από 12 έως 14 διδακτικές ώρες) και περιλαµβάνει: οδηγίες
εφαρµογής και αξιοποίησης για το δάσκαλο, 4 µικρόκοσµους, 2 προσοµοιώσεις, παιχνίδια
γνώσεων, 10 φύλλα εργασίας, δραστηριότητες αξιολόγησης, άντλησης πληροφοριών από το
διαδίκτυο, δραστηριότητες δηµιουργικής ανασύστασης, σύνθεσης και παρουσίασης εργασιών
καθώς και πολυµεσικό υλικό σε αρχεία για εκτύπωση. Επιπλέον συνοδεύεται και από: έγχρωµους
τυπωµένους παγκόσµιους χάρτες Α3 ως υπόβαθρο και διαφάνειες (που τοποθετούνται, µία ή
περισσότερες, πάνω στο υπόβαθρο) και υλικά κατασκευών. Το παραπάνω ψηφιακό υλικό είναι
συγκεντρωµένο όλο σε CD-ROM (ή βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του E-land) και µαζί µε το
συνοδευτικό υλικό συνιστά ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πακέτο.
Η πειραµατική εφαρµογή της διδακτικής πρότασης (στο 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου και
στα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα) έδειξε ότι οι µαθητές αντιµετώπισαν µε ενθουσιασµό την ένταξη των
ΤΠΕ στα συγκεκριµένα µαθήµατα, ενεπλάκησαν ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία (ιδιαίτερα
µαθητές που έδειχναν αδιαφορία στην παραδοσιακή διδασκαλία), αποσαφήνισαν έννοιες,
ανέπτυξαν δεξιότητες συσχετισµού και σύνδεσης εννοιών και φαινοµένων, παρουσίασαν
αυξηµένα κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών και εκπόνηση - παρουσίαση σχετικών εργασιών
και ανέπτυξαν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το ερευνητικό έργο «E-land: Ένα Ολοκληρωµένο Εικονικό Περιβάλλον Υποστήριξης
Μαθησιακών Κοινοτήτων στο ∆ιαδίκτυο» αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράµµατος E-learning
της Γ.Γ.Ε.Τ., το 2003-2005, µε ανάδοχο του έργου το Κέντρο Εφαρµογών των Τεχνολογιών
Επικοινωνίας και Πληροφορίας, Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη
Θράκη (υπεύθ. Χ. Χαµζάς) και φορείς το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής (υπεύθ. ∆. Σάµψων), τα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα
(υπεύθ. Γ. Κωτσάνης) τις Εκδόσεις Πατάκη (υπεύθ. Ε. Πατάκη) και το Ελληνοαµερικανικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (υπεύθ. Α. Μιχάλας).
Η «ΓΑΙΑ» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των Προγραµµάτων ΣΕΙΡΗΝΕΣ και ΠΗΝΕΛΟΠΗ
(ΕΠΕΑΕΚ) το 1997-2003, µε ανάδοχο την Πληροφορική Τεχνογνωσία (υπεύθ. Γ. Κωτσάνης,
εκπαιδευτικός υπεύθ. Ν. ∆απόντες, τεχνικός υπεύθ. Γ. Μπιρµπίλης, υπεύθ. υλικού Σ. Τσοβόλας)
και φορείς το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο (υπεύθ. Β. Καραστάθης), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής (υπεύθ. ∆. Σάµψων) και το
Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Φιλοσοφική Σχολή Παν/µίου Αθηνών (υπεύθ. Γ. ∆άλκος).
Το έργο CD-ROM «Γεωλογία Γεωγραφία Γυµνασίου» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της
∆ηµιουργίας Υποστηρικτικού Υλικού για το Γυµνάσιο (ΥπΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διακ.
4107/2003) το 2003-2004, µε ανάδοχο τις Εκδόσεις Καστανιώτη (υπεύθ. Γ. Σορολοπίδη) και
φορείς τα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα (υπεύθ. Γ. Κωτσάνης, υπεύθ. ανάπτυξης Β. Οικονόµου), το
Γεωδυναµικό Ινστιτούτο (υπεύθ. Β. Καραστάθης) και το Παν/µιο Αιγαίου (υπεύθ. Γ. Τάταρης).
Στην συγγραφική οµάδα του έργου συµµετείχαν οι Ν. ∆απόντες, Ν. Καλογερόπουλος, Σ.
Τσοβόλας.
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