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ΔΙΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΔΙΑ - ΚΙΝΗΔΙ ΛΙΘΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
ΜΔ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ «ΓΔΩΛΟΓΙΑ-ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ»
1 ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΠΔΛΑΟΗΝ
1.1 ΡΗΡΙΝΠ ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΠΔΛΑΟΗΝ
Κειέηε ησλ ζεηζκώλ θαη ησλ εθαηζηείσλ κε ην ινγηζκηθό «Γεσινγία-Γεσγξαθία Α΄ θαη Β΄
Γπκλαζίνπ»

1.2 ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΔΠ ΓΛΩΠΡΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ
Γεσγξαθία, Γεσινγία.

1.3 ΡΑΜΔΗΠ ΠΡΗΠ ΝΞΝΗΔΠ ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΑΞΔΘΛΔΡΑΗ
Γεσγξαθία Α’ ηάμεο Γπκλαζίνπ.

1.4 ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
Ρν πξόγξακκα απηό θαιύπηεη ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο ηνπ ΑΞΠ. Ξξνβιέπεηαη ζην Α.Ξ.Π. ε
δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο «Φπζηθό Ξεξηβάιινλ / Ιηζόζθαηξα / Ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο, ζρεηηθή
θίλεζε, ζπλέπεηεο. Γπλάκεηο πνπ δηακνξθώλνπλ ην αλάγιπθν ηεο γεο».

1.5 ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΡΖΠ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ & ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΖ ΙΗΘΝΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΓΝΚΖ
Δθόζνλ νη καζεηέο εξγαζηνύλ ζε νκάδεο 2-3 αηόκσλ απαηηείηαη θαηάιιεινο αξηζκόο Ζ/ θαη
ην κάζεκα κπνξεί λα γίλεη ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο. Δλαιιαθηηθά, ην κάζεκα κπνξεί λα
γίλεη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε έλαλ ππνινγηζηή θαη έλαλ βηληεν-πξνβνιέα.
Ινγηζκηθό: Ζ «Γεσινγία-Γεσγξαθία Α΄-Β΄ Γπκλαζίνπ» είλαη έλα δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ
δξαζηεξηνηήησλ κε πνιπκεζηθό πιηθό, πξνζνκνηώζεηο, κηθξόθνζκνπο, δνθηκαζίεο, παηρλίδηα,
παξνπζηάζεηο θαη άιιεο ππεξκεζηθέο εθαξκνγέο, πνπ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ. Δίλαη πνιύ εύθνιν ζηε ρξήζε ηνπ θαη δελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο γλώζεηο ππνινγηζηή γηα
λα ην ηξέμεη ν θαζεγεηήο θαη ν καζεηήο.

1.6 ΓΗΓΑΘΡΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ
Λα γλσξίζνπλ ην εζσηεξηθό ηεο γεο από ηελ επηθάλεηά ηεο κέρξη ην θέληξν ηεο.
Λα εληνπίζνπλ ηηο ζεηζκηθέο δώλεο ηεο γεο, θαη λα γλσξίζνπλ ηηο κεγάιεο θαηαζηξνθέο
πνπ έρνπλ επηθέξεη ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρώξεο.
Λα εληνπίζνπλ ηηο εθαηζηεηαθέο δώλεο ηεο γεο, ηα θπξηόηεξα εθαίζηεηα ηεο, ηηο εθξήμεηο
ηνπο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ πνπ θαηνηθνύλ θνληά ηνπο.
Λα γλσξίζνπλ ηελ ζεσξία ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ σο κνληέιν γηα λα εξκελεύζνπλ ηα θαηλόκελα ηεο εθαηζηεηόηεηαο θαη ηεο ζεηζκηθόηεηαο ηεο
γεο.
Λα εξκελεύζνπλε ηελ κεγάιε ζεηζκηθόηεηα ηεο Διιάδαο θαη άιισλ πεξηνρώλ ηνπ πιαλήηε θαζώο θαη ηελ εκθάληζε ηνπ εθαηζηεηαθνύ ηόμνπ ηνπ Λ. Αηγαίνπ σο απνηέιεζκα ηεο
θίλεζεο ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ.

Πεηζκνί, Ζθαίζηεηα θαη Ιηζνζθαηξηθέο Ξιάθεο ζηε «ΓΔΩΙΝΓΗΑ-ΓΔΩΓΟΑΦΗΑ Α΄ & Β΄ ΓΚΛΑΠΗΝ»

1

ΈΛΡΞΝ Β’: ΝΓΖΓΝΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ ΡΖΠ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ

1.7 ΔΘΡΗΚΩΚΔΛΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ
Ρξεηο δηδαθηηθέο ώξεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξηώλ θύιισλ εξγαζίαο ζηελ ηάμε.

2 ΓΗΓΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ ΠΡΖ ΠΣΔΠΖ ΡΖΠ ΘΔΟΚΗΓΝΚΔΡΟΗΑΠ
2.1 ΓΗΓΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ ΞΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΛ ΡΑ ΠΣΝΙΗΘΑ ΒΗΒΙΗΑ
Πην βηβιίν ηεο Γεσγξαθία ηεο Α΄ ηάμεο πξνεγείηαη ε εμέηαζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Γεο, αθνινπζνύλ νη Ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο θαη έπνληαη νη ζεηζκνί θαη ηα εθαίζηεηα πνπ απνηεινύλ έλα
ππνζέκα ηνπ θεθαιαίνπ «Γπλάκεηο πνπ δηακνξθώλνπλ ην αλάγιπθν ηεο γεο».

2.2 ΡΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝ ΠΔΛΑΟΗΝ
Ζ πξνηεηλόκελε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο έρεη σο ππξήλα ηξία θύιια εξγαζίαο ζηα νπνία ν
καζεηήο θαζνδεγνύκελνο, εθθξάδεη ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηα θαηλόκελα, ππνζέηεη, παξαηεξεί κειεηάεη θαη ζπκπεξαίλεη.
Κειεηάεη θαηαξρήλ ην εζσηεξηθό ηεο Γεο, ύζηεξα ηε ζεηζκηθόηεηα θαη ηελ εθαηζηεηόηεηα,
ζπλερίδεη κε ηε κειέηε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ θαη ζην ηέινο νδεγείηαη ζηε ζύλδεζε ησλ
θαηλνκέλσλ θαη ζηελ εξκελεία ηνπο.
Ρν πιενλέθηεκα είλαη όηη κε ην ινγηζκηθό ε πιεξνθόξεζε παξέρεηαη κε επνπηηθό ηξόπν.
Μεθηλάκε ην κάζεκά καο κε εξσηήζεηο πνπ ειπίδνπκε όηη ζα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη
ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο θαη ζα είλαη αθνξκή γηα ζπδήηεζε θαη εηζαγσγή ζην ζέκα καο.
Ξνηα ρώξα θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε από πιεπξάο ζεηζκηθόηεηαο ζηελ Δπξώπε;
Ρη είλαη ηα ηζνπλάκη;
Θπκάζηε ηη έγηλε θαη ηηο θαηαζηξνθέο ζηε Λ. Αζία πξόζθαηα;
Δλαιιαθηηθά, κπνξνύκε λα ηνπο δείμνπκε εηθόλεο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ κε ηζνπλάκη, εθξήμεηο εθαηζηείσλ θαη ζεηζκώλ θαη λα ηνπο δεηήζνπκε ηελ εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζηηο πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη.
Σο 1ο υύλλο εργασίας: ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΣΗ ΓΗ - ΔΙΜΟΙ.
Ξεξηιακβάλεη δύν δξαζηεξηόηεηεο θαη ππνζηεξίδνληαη νη δύν πξώηνη ζηόρνη.
Γραστηριότητα 1η
Εεηάκε λα ζρεδηάζνπλ πώο θαληάδνληαη ην εζσηεξηθό ηεο γεο από ηε επηθάλεηά ηεο κέρξη ην
θέληξν ηεο. Αλαθνηλώλνπλ ζηελ ηάμε ηηο απόςεηο ηνπο. Ρνπο δεηάκε λα κειεηήζνπλ, κε ην
ινγηζκηθό, πώο είλαη ε δνκή ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο γεο γηα λα επαιεζεύζνπλ ηε ζεσξία ηνπο ή
λα δηαπηζηώζνπλ ηα ιάζε ηνπο.
Κε ηε δξαζηεξηόηεηα απηή νπζηαζηηθά θάλνπκε κηα εηζαγσγή ζην ζέκα καο κειεηώληαο ηελ
ηνκή ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο γεο, γλώζε, πνπ ζα ρξεηαζζεί παξαθάησ, όηαλ ζα εμεηάζνπκε ηνπο
ζεηζκνύο, ηα εθαίζηεηα θαη ηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο. Δζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ
ζηε ιηζόζθαηξα πνπ «επηπιέεη» πάλσ ζην κάγκα θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ παξαηεξνύληαη γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο παξαλνήζεηο ζην ζέκα απηό.
Κε ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ππνζηεξίδνπκε ηνλ 1ν δηδαθηηθό ζηόρν.
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Γραστηριότητα 2η
Ζ εξώηεζε αλ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζεηζκηθόηεηα παληνύ έρεη ζαλ ζηόρν λα ειέγμεη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ εκθάληζε ησλ ζεηζκώλ.
Ρν επόκελν βήκα είλαη λα ζεκεηώζνπλ θαη ύζηεξα λα δνπλ ζην ινγηζκηθό ηνλ παγθόζκην
ράξηε κε ηνπο κεγαιύηεξνπο ζεηζκνύο γηα λα ζπγθξίλνπλ, αξγόηεξα, ηηο ζέζεηο απηέο κε ηηο
ζέζεηο εκθάληζεο ησλ εθαηζηείσλ θαη ηα όξηα ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ.
Δπηιέγνληαο ηνλ θύθιν «νη ζεκαληηθόηεξνη ζεηζκνί θαη ηα εθαίζηεηα» ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα κειεηήζνπλ ηνπο κεγαιύηεξνπο θαη θαηαζηξεπηηθνύο ζεηζκνύο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ
θόζκν.
Εεηάκε λα κειεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζεηζκό ηεο Θακηζηάθαο, έλαλ ζεηζκό κεγάινπ
κεγέζνπο, θαη λα ζπγθξίλνπλ ηνλ ζπγθξίλνπλ κε άιινλ κηθξόηεξνπ κεγέζνπο αιιά πνπ πξνθάιεζε κεγαιύηεξεο θαηαζηξνθέο. Εεηάκε λα ππνζέζνπλ γηαηί ζπλέβε απηό. Αλαιύνληαο
ηνπο παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ θαηαζηξεπηηθόηεηα ησλ ζεηζκώλ κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ κέγεζνπο θαη ηεο έληαζεο ησλ ζεηζκώλ.
Κε ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ππνζηεξίδνπκε ηνλ 2ν δηδαθηηθό ζηόρν.
Σο 2ο υύλλο εργασίας: ΗΦΑΙΣΔΙΑ.
Ξεξηιακβάλεη δύν δξαζηεξηόηεηεο θαη ππνζηεξίδνληαη νη ζηόρνη 3 θαη 4.
Γραστηριότητα 1η
Οσηάκε αλ κπνξνύλ λα εκθαληζζνύλ εθαίζηεηα ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο γεο γηα λα δηαπηζηώζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ εθαηζηεηόηεηα ηεο γεο.
Εεηάκε λα ζεκεηώζνπλ ζηνλ παγθόζκην ράξηε ηηο ζέζεηο ησλ γλσζηώλ ηνπο εθαηζηείσλ γηα
λα ηηο ζπκπιεξώζνπλ ζηε ζπλέρεηα από ην ινγηζκηθό. Πηε ζπλέρεηα, κειεηάλε πέληε από ηα
πην γλσζηά θαη ραξαθηεξηζηηθά εθαίζηεηα ώζηε λα πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα δνζεί αθνξκή
γηα λα ζπδεηεζνύλ ζηελ ηάμε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα εθαίζηεηα: Ρν ηζηνξηθό εθαίζηεην ηεο Ηηαιίαο, ηνλ Βεδνύβην··ην Ξηλαηνύκπν ζηηο Φηιηππίλεο, κε ηε 2ε κέγεζνο έθξεμε ηνπ 20νπ
αηώλα ην 1991· ην εθαίζηεην ηεο Παληνξίλεο· ην Λεβάδνο Όγηνο, ην κεγαιύηεξν εθαίζηεην
ζηνλ θόζκν ζηα ζύλνξα Αξγεληηλήο-Σηιήο· ην Θξαθαηάν ηεο Ηλδνλεζίαο.
Κε ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ππνζηεξίδνπκε ηνλ 3ν δηδαθηηθό ζηόρν.
Γραστηριότητα 2η
Ρν επόκελν βήκα είλαη λα δειώζνπλ νη καζεηέο ηη μέξνπλ γηα ηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο. πάξρεη ζηνπο καζεηέο κεγάιε ζύγρπζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ πιαθώλ, ηη αθξηβώο είλαη,
πνύ ζηεξίδνληαη θαη ηη έρνπλ πάλσ ηνπο. Πηε ζπλέρεηα, δεηάκε λα κειεηήζνπλ ζην ινγηζκηθό
ην ράξηε κε ηα όξηα ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ.
Πην ινγηζκηθό ππάξρεη ζρεηηθό παηρλίδη πνπ κπνξνύλ λα παίμνπλ γηα λα εμνηθεησζνύλ κε ην
ζέκα: Ρν παηρλίδη ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ θαιύπηεη ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο ηνπ ΑΞΠ
(Δλόηεηα Φπζηθό Ξεξηβάιινλ / Ιηζόζθαηζθαηξα -Ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο) ζύκθσλα κε ηνπο
νπνίνπο νη καζεηέο πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηε ζέζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ θαη λα ηε ζπ-
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ζρεηίδνπλ κε ηηο επείξνπο θαη ηνπο σθεαλνύο. Ξξόθεηηαη γηα παηρλίδη ηαύηηζεο ησλ ζρεκάησλ
θαη ησλ νλνκάησλ ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ ζηνλ παγθόζκην ράξηε.
Κε ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ππνζηεξίδνπκε ηνλ 4ν δηδαθηηθό ζηόρν.
Σο 3ο υύλλο εργασίας: ΟΙ ΛΙΘΟΦΑΙΡΙΚΔ ΠΛΑΚΔ.
Ξεξηιακβάλεη δύν δξαζηεξηόηεηεο θαη ππνζηεξίδνληαη νη ζηόρνη 4 θαη 5.
Γραστηριότητα 1η
Εεηάκε λα δηαηππώζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην ηη είλαη ζεηζκόο θαη ηη ηνλ πξνθαιεί. Ζ επόκελε ελέξγεηα είλαη λα ζρεδηάζνπλ έλα εθαίζηεην θαη λα εμεγήζνπλ πώο δεκηνπξγείηαη, έηζη
ώζηε λα δηαηππώζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ην ζρεκαηηζκό ηνπο: Ξ.ρ. ηη ζρήκα δίλνπλ ζην εθαίζηεην, αλ ζηε βάζε ηνπ έρνπλ βάιεη ιάβα, κε ηη ηε ζπζρεηίδνπλ, αλ ππάξρεη θξαηήξαο θ.ιπ.
Κε ηε δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο αλαθαινύλ ηα νπζηώδε ζηνηρεία ησλ ζρεκάησλ ηα
νπνία δηακόξθσζαλ ηα δύν πξνεγνύκελα καζήκαηα θαη ηα νπνία ζα εκπιαθνύλ ζηελ δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ.
Γραστηριότητα 2η
Πηελ αξρή δεηάκε λα αλαθαιέζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ, ζην ηέινο ηνπ
πξνεγνύκελνπ καζήκαηνο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ ζεηζκώλ θαη ησλ εθαηζηείσλ ζηα
όξηα ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ θαη πξνθαινύκε κηα πξώηε ζπδήηεζε γηα ηελ εμήγεζε όισλ
απηώλ ησλ “ζπκπηώζεσλ”.
Πηε ζπλέρεηα, δεηάκε λα δηεξεπλήζνπλ, κε ην ινγηζκηθό, κηα ζεηξά από πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ή
ππάξρνπλ κεγάια εθαίζηεηα ή ε ζεηζκηθόηεηα είλαη κεγάιε: Ηλδνλεζία, Βόξεην Αηιαληηθό, Λ.
Αγαίν, Θαιηθόξληα. Όιεο νη πεξηνρέο βξίζθνληαη ζηα όξηα ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. Νη ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο είηε ζπγθιίλνπλ (Ηλδνλεζία, Λ. Αηγαίν), είηε απνκαθξύλνληαη (Βόξεηνο Αηιαληηθόο), είηε θηλνύληαη παξάιιεια κε αληίζεηε θαηεύζπλζε (ξήγκα ηνπ Αγίνπ Αλδξέα ζηελ
Θαιηθόξληα). Ρν ινγηζκηθό πξνζθέξεη θηλνύκελα ζρέδηα θαη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο δεηνύκε
λα αμηνπνηήζνπλ απαληώληαο ζε κηα εξώηεζε γηα ηελ θάζε πεξηνρή.
Ρέινο, δεηάκε λα ζπλδπάζνπλ όιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ ζπγθεληξώζεη γηα λα εξκελεύζνπλ ηνπο ζεηζκνύο θαη ηε δεκηνπξγία εθαηζηείσλ κε βάζε ηελ θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. Βέβαηα, είλαη δύζθνιν γηα ηνπο καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα
ηα θαηλόκελα θαη λα δερζνύλ ηελ εμήγεζή ηνπο κε ηε ζεσξία ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ ηελ
νπνία βέβαηα έρνπλ αθνύζεη. Πεκαληηθή είλαη ε βνήζεηα ησλ θηλνύκελσλ εηθόλσλ θαη ηνπ ππόινηπνπ επνπηηθνύ πιηθνύ.

3 ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ
1. Βαζάια, Ξ. (2005). Καζαίλνληαο γηα ηνπο Πεηζκνύο. Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Αζήλα:
Ρππσζήησ.
2. Ησαλλίδνπ, Η., Βνζληάδνπ, Π. (1997). Γηαηζζεηηθή Γλώζε ησλ παηδηώλ γηα ζεηζκνύο θαη
εθαίζηεηα. Πην Γ. Θ. Θαιθάλεο (επηκ.) Ξξαθηηθά Ππλεδξίνπ «Νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ε

Πεηζκνί, Ζθαίζηεηα θαη Ιηζνζθαηξηθέο Ξιάθεο ζηε «ΓΔΩΙΝΓΗΑ-ΓΔΩΓΟΑΦΗΑ Α΄ & Β΄ ΓΚΛΑΠΗΝ»

4

ΈΛΡΞΝ Β’: ΝΓΖΓΝΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ ΡΖΠ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ

Ρερλνινγία ζηελ Α΄βάζµηα Δθπαίδεπζε», 29-34.
3. Θαηζίθεο, Α. (1995). Γηεζλέο TEST Γεσγξαθίαο INTER GEO. Δθαξκνγή – Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ – Ππκπεξάζκαηα. Ξξαθηηθά 4νπ Ξαλειιήληνπ Γεσγξαθηθνύ Ππλεδξίνπ ηεο

Διιεληθήο Γεσγξαθηθήο Δηαηξείαο, 751-763.
4. Θνπιατδήο, Β. (επηκ.) (1994). Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Φπζηθνύ Θόζκνπ. Δθδόζεηο GUTENBERG. Αζήλα.
5. Κπέιινπ, Η. (2002). Γηδαθηηθή Ξαξέκβαζε ζην Κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο κε ηε ζπλδξνκή
ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ινγηζκηθνύ «Γεσκνξθέο». Πην Α. Γεκεηξαθνπνύινπ (επηκ.) Ξξαθηηθά

3νπ Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ «Νη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε».

Πεηζκνί, Ζθαίζηεηα θαη Ιηζνζθαηξηθέο Ξιάθεο ζηε «ΓΔΩΙΝΓΗΑ-ΓΔΩΓΟΑΦΗΑ Α΄ & Β΄ ΓΚΛΑΠΗΝ»

5

