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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ 

Παράλληλοι κύκλοι, µεσηµβρινοί και γεωγραφικές συντεταγµένες ενός τόπου. 

 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Γεωγραφία, Αγγλικά. 

 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σενάριο απευθύνεται σε µαθητές της Στ΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου.  

 

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. 

Η δραστηριότητα είναι πλήρως συµβατή µε το Α.Π.Σ. (Σχολικό εγχειρίδιο 

Γεωγραφίας ΣΤ΄ τάξης, κεφάλαιο 2
ο
: «Οι πόλοι, ο Ισηµερινός, οι παράλληλοι κύκλοι 

και οι µεσηµβρινοί της Γης» και κεφάλαιο 3
ο
: «Οι γεωγραφικές συντεταγµένες της 

Γης»). 

 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

Προτείνεται η οργάνωση των µαθητών σε οµάδες 2-3 ατόµων. Απαιτείται ο 

κατάλληλος αριθµός σταθµών εργασίας. Η ύπαρξη βιντεοπροβολέα κρίνεται χρήσιµη, 

όχι όµως απαραίτητη αν υπάρχει εργαστήριο Η/Υ.  

Οι υπολογιστές πρέπει να έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλη τη 

διάρκεια του µαθήµατος, συνιστάται ευρυζωνική σύνδεση τουλάχιστον 1mbps, καθώς 

και εγκατεστηµένο το λογισµικό Google Earth το οποίο παρέχεται δωρεάν από την 

διεύθυνση http://earth.google.com/download-earth.html.  

Τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν είναι το λογισµικό Google Earth, 

φυλλοµετρητής ιστοσελίδων, παγκόσµιος χάρτης, φύλλα εργασίας. 

Η επιλογή του λογισµικού Google Earth έγινε επειδή µε τη χρήση του δεν παρέ-

χεται απλά ένα εποπτικό µέσο (όπως οι χάρτες και τα βιβλία), αλλά ένα ανοιχτό περι-

βάλλον µάθησης στο οποίο συντελούνται δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυ-

ψης, σε σηµαντικότερο βαθµό από ότι θα γινόταν µε τη χρήση του παγκόσµιου χάρτη 

και του βιβλίου. Με το Google Earth επιτρέπονται επίσης υπολογισµοί και µετρήσεις 

µε µεγαλύτερη ευκολία και ακρίβεια, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να ε-

παναλαµβάνουν τα βήµατά τους όσες φορές και µε όποιο ρυθµό θελήσουν. 
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1.6 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κύριος διδακτικός στόχος είναι οι µαθητές: 

- να αντιληφθούν τις έννοιες των παράλληλων κύκλων, των µεσηµβρινών και 

των γεωγραφικών συντεταγµένων 

Αναλυτικότερα οι µαθητές πρέπει: 

- να εντοπίζουν τον Ισηµερινό, 

- να βρίσκουν τους παράλληλους κύκλους και τους µεσηµβρινούς, 

- να ορίζουν τα ηµισφαίρια 

- να εντοπίζουν τους δύο πόλους της γης, 

- να ανακαλύψουν τη χρησιµότητα των γεωγραφικών συντεταγµένων, 

- να προσδιορίσουν τις γεωγραφικές συντεταγµένες ενός τόπου ή να τις 

χρησιµοποιούν για να περιγράψουν τη θέση ενός τόπου πάνω στην υδρόγειο. 

- να βρίσκουν τη θέση ενός τόπου στο χάρτη µε βάση τις συντεταγµένες του. 

 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Ο τρόπος µε τον οποίο οι µαθητές διδάσκονταν γεωγραφία παλαιότερα, 

στηριζόταν κυρίως στην αφηγηµατική παρουσίαση από το δάσκαλο των σχετικών 

µαθηµάτων ή την ανάγνωση των κειµένων από τους ίδιους τους µαθητές. Οι 

εµπειρίες των τελευταίων περιοριζόταν σε οπτική διερεύνηση των χαρτών ή της 

υδρόγειου σφαίρας, καθώς η εποπτεία είχε κακώς ταυτιστεί µόνο µε την αίσθηση της 

όρασης. 

Οι ΤΠΕ σήµερα δίνουν νέες δυνατότητες στους µαθητές όπως:  

- να εξοικειωθούν µε το ενεργητικό και διερευνητικό µοντέλο µάθησης. 

- να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής µάθησης. 

- να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές µάθησης. 

- να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιµοποιούνται στην επιστηµονική έρευνα 

(όπως παρατήρηση, επιλογή και καταγραφή χρήσιµων πληροφοριών, σύγκριση και 

ερµηνεία, εµβάθυνση και διερεύνηση..)  

Γενικότερα οι µαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή 

και του σχετικού λογισµικού ως µέσο διδασκαλίας ή ακόµη -χωρίς να είναι αναγκαίο- 

ως γνωστικό αντικείµενο (το ίδιο το λογισµικό δηλαδή), µέσα από απλές 

δραστηριότητες, Έτσι µπορεί να επιτευχθεί  η σύνδεση της παιδαγωγικής διάστασης 

της διδασκαλίας µε την τεχνολογική. 
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Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Στο συγκεκριµένο σενάριο οι µαθητές µε τη χρήση των φύλλων εργασίας και 

στα πλαίσια ανακαλυπτικής προσέγγισης της µάθησης, επιδιώκεται να γίνουν ικανοί 

να εφαρµόζουν µε τη χρήση των ΤΠΕ αποκτηµένες γνώσεις για την επίτευξη των 

γνωστικών στόχων που αναφέρθηκαν. 

 

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν δύο διδακτικές ώρες. 

 

1.8 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ο µαθητές: 

- έχουν ήδη διαµορφωµένο το νοητικό µοντέλο για το σχήµα της Γης, 

- γνωρίζουν για τα ηµισφαίρια της Γης και το βόρειο και νότιο πόλο, 

- µπορούν να προσανατολίσουν ένα χάρτη, γνωρίζουν τα 4 σηµεία του ορίζοντα, 

- έχουν αποκτήσει δεξιότητες χρήσης του λογισµικού Google Earth, 

- µπορούν να χειρίζονται το µενού της διαδικτυακής εφαρµογής αυτόµατης 

µετάφρασης στη δ/νση: http://www.ajaxtrans.com ή ενός ηλεκτρονικού λεξικού 

- έχουν αποκτήσει δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 ∆ιδακτικές προσεγγίσεις. 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ευνοεί την αλλαγή του 

παραδοσιακού διδακτικού µοντέλου και τη χρήση σύγχρονων διδακτικών προσεγγί-

σεων. Με τη χρήση λογισµικών και κατάλληλων φύλλων εργασίας χάνεται ο δασκα-

λοκεντρικός χαρακτήρας  της διδασκαλίας, η οποία πλέον εστιάζεται στο µαθητοκε-

ντρικό µοντέλο της διερευνητικής µάθησης µέσα από την αναζήτηση της γνώσης στις 

πηγές. Το λογισµικό Google Earth µε τα φύλλα εργασίας ενισχύει τις οµαδοσυνεργα-

τικές δραστηριότητες, την αλληλεπίδραση των µαθητών µε το µέσο διδασκαλίας και 

µάθησης και την αυτενέργεια τους, αναδεικνύοντας τα οφέλη της τεχνολογίας στην 

σχολική τάξη. Τα φύλλα εργασίας δίνονται σε κάθε µαθητή ξεχωριστά, δουλεύονται 

όµως από όλη την οµάδα (έως 3 µαθητές). Ο ρόλος του δασκάλου όσο οι µαθητές 

δουλεύουν σε οµάδες είναι υποστηρικτικός, δίνει σαφείς οδηγίες όπου κι αν χρεια-

στούν και ενηµερώνει για το χρόνο που έχουν στην διάθεση τους οι µαθητές για να 
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ολοκληρώσουν την εργασία τους.. Σε ερωτήσεις των µαθητών µπορεί να απαντά επί-

σης µε ερωτήσεις που να οδηγούν σε παραπέρα διερεύνηση. 

 

2.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Η διδασκαλία ακολουθεί τη δοµή και το περιεχόµενο των φύλλων εργασίας. Οι 

οµάδες πρώτα θα ασχοληθούν µε τους παράλληλους κύκλους και τους µεσηµβρινούς 

και κατόπιν µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες. Εκτός από τις πληροφορίες που δίνο-

νται στα φύλλα εργασίας οι µαθητές µπορούν να συµβουλευτούν και το σχολικό εγ-

χειρίδιο. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Τα συµπληρωµένα φύλλα εργασίας δίνουν τους δείκτες αξιολόγησης του σενα-

ρίου και το βαθµό υλοποίησης των µαθησιακών στόχων. Μπορεί να γίνει επέκταση 

σεναρίου µε χρήση άλλων δυνατοτήτων του λογισµικού, όπως µέτρηση αποστάσεων 

πόλεων, ή άλλων σηµείων από τον Ισηµερινό, από µεσηµβρινούς, αλλαγή ώρας κλπ.  
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1
ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ 

 

Οµάδα……………………………..                Ηµεροµηνία……………………….……  

 

Για να µπορέσουµε να βρούµε τη θέση ενός τόπου πάνω στη γη, έχουµε χαράξει 

υποθετικά στην υδρόγειο ένα σύστηµα από γραµµές. 

 

Οι γραµµές που είναι παράλληλες προς τον 

ισηµερινό λέγονται παράλληλοι κύκλοι. 

Από τον ισηµερινό χαράσσονται 90 πα-

ράλληλοι κύκλοι προς το βόρειο πόλο και 

άλλοι 90 προς το νότιο πόλο της γης. 

  

 
      
Οι γραµµές που ενώνουν τους δύο πόλους 

λέγονται µεσηµβρινοί. 

Ξεκινώντας από τον αρχικό µεσηµβρινό 

(που περνά από το αστεροσκοπείο του 

Γκρήνουιτς στη Μεγάλη Βρετανία) χα-

ράσσονται σε ίση απόσταση 180 ηµικύ-

κλια προς τα ανατολικά και 180 ηµικύ-

κλια προς τα δυτικά. 

  

 
 

Έτσι σχηµατίζεται πάνω στην υδρόγειο σφαίρα ένα δίκτυο παράλληλων κύκλων και 

µεσηµβρινών (κοιτάξτε στην 1
η
 σελίδα του 2

ου
 φύλλου εργασίας). 

 

 
1. Ανοίξτε το πρόγραµµα πατώντας το εικονίδιο               που θα βρείτε πάνω στην 

επιφάνεια εργασίας. Θα βρεθείτε στο παρακάτω παράθυρο: 
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Μπορούµε να 

εµφανίζουµε τους 

παράλληλους ή και 

τους µεσηµβρινούς 

από το Μενού View 

επιλέγοντας την 

εντολή Grid. 

 

 

Βλέπετε την υδρόγειο σφαίρα. Πλοηγηθείτε πάνω της χρησιµοποιώ-

ντας το ποντίκι ή το χειριστήριο που βρίσκετε πάνω δεξιά.  

Πατήστε το κουµπί 5 για να πλησιάσετε κοντά ή να αποµακρυν-

θείτε. 

Μετακινήστε αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω µε τα βέλη (2, 3). 
 

Πατήστε το κουµπί 1 για να αλλάξετε την γωνία από την οποία βλέπετε την εικόνα. 

Χρησιµοποιείστε τον κύκλο 6 για να περιστρέψετε την εικόνα και να αλλάξετε τον προ-

σανατολισµό της. Το Ν δείχνει πάντα τον Βορρά (Ν από  την αγγλική λέξη North που 

σηµαίνει Βορράς). 

 
Ο Ισηµερινός ονοµάζεται Equator, o 1

ος
 Μεσηµβρινός Prime Meridian), Παράλληλος, 

Μεσηµβρινός, 

 

 

2. Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

Πού είναι ο Ισηµερινός και σε τι νοµίζετε ότι διαφέρει από τους υπόλοιπους παραλ-
λήλους;  
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Σε πόσα και ποια ηµισφαίρια χωρίζει τη Γη; 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Πού βρίσκεται η Ελλάδα ως προς αυτά (τα ηµισφαίρια); 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Πού είναι ο Μεσηµβρινός του Γκρήνουιτς; ∆ιαφέρει καθόλου από τους υπόλοιπους 

µεσηµβρινούς;  

Σε πόσα και ποια ηµισφαίρια χωρίζει τη Γη; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Πού βρίσκεται η Ελλάδα ως προς αυτά; 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της οµάδας Α µε τις λέξεις ή φράσεις της οµάδας Β. 

Α    Β 
Πρώτος Μεσηµβρινός .  . Εκεί βρίσκεται η Ευρώπη 

Ισηµερινός .  . 
Περνά από την Αγγλία 

(αστεροσκοπείο του Γκρήνουιτς) 

Βόρειο Ηµισφαίριο .  . 
Χωρίζει τη γη σε βόρειο και νό-

τιο ηµισφαίριο 

Νότιο Ηµισφαίριο .  . Εκεί βρίσκεται η Αυστραλία 

 

 

4. Σε ποια ηµισφαίρια – τεταρτηµόριο (δηλαδή µισό ηµισφαίριο) βρίσκονται οι παρα-

κάτω χώρες; Συµπληρώνουµε τον πίνακα (Β = Βόρειο, Ν = Νότιο, Α = Ανατολικό, ∆ 

= ∆υτικό) βάζοντας Χ και συµπληρώνοντας την τελευταία στήλη µε συντοµογραφίες 

όπως Β.Α., Ν.∆. κλπ.: 

 

 



ΠΑΚΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                                                            Α. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ. &  Ν. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ     

 11 11 

Χώρες Β Ν Α ∆ Τεταρτηµόριο 

Ελλάδα      

Ισλανδία      

Βραζιλία      

Κίνα      

Αυστραλία      

 
 
 
 
5. ∆ιάβασε από το βιβλίο σου 

(σελίδα 17) για το Μεσηµβρινό 

του Γκρήνουιτς. Πληκτρολόγη-

σε στο πλαίσιο Γκρήνουιτς ή 

Greenwich για να βρεθείς στον 

πρώτο µεσηµβρινό.  Πραγµατο-

ποίησε ένα ταξίδι κατά µήκος 

του, ξεκινώντας από το Λονδίνο 

(Μ. Βρετανία) µε κατεύθυνση 

προς το νότο.  
 

Μέχρι να ξαναφθάσεις στο Λονδίνο κατάγραφε µερικές από τις χώρες που συναντάς 

(στη δ/νση www.ajaxtrans.com µπορείς να µεταφράσεις των ονόµατα των χωρών που 

δεν καταλαβαίνεις) 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6. Παρατηρώντας την 

υδρόγειο φαίνεται πως 

οι παράλληλοι µικραί-

νουν σε µήκος, όσο µε-

τακινούµαστε από τον 

Ισηµερινό προς τους 

πόλους. Επιβεβαιώστε 

το γεγονός αυτό στο 

περιβάλλον του προ-

γράµµατος. Για το 

σκοπό αυτό πρώτα επι-

λέξτε από το µενού 

Tools την εντολή ruler.  

 

Έπειτα τοποθετήστε το ποντίκι πρώτα στον ισηµερινό (Equator) στο σηµείο που ενώ-

νεται µε τον πρώτο µεσηµβρινό (Prime Meridian) και κάντε κλικ. Εµφανίστηκε µια 

κόκκινη βούλα. Κάντε διαδοχικά κλικ κατά µήκος του Ισηµερινού µέχρι να επιστρέ-

ψετε εκεί από όπου ξεκινήσατε. Καταγράψτε το µήκος του Ισηµερινού (σε χιλιόµετρα 

km). Κάντε το ίδιο µε τον παράλληλο του Καρκίνου (Tropic of Cancer) και τον 

Aρκτικό Kύκλο (Arctic Circle) 

 

Μήκος Ισηµερινού: …..…..…,  

Mήκος Τροπικού του Καρκίνου: ………….,  

Μήκος Αρκτικού Κύκλου: …………, 

Σχολιάστε το αποτέλεσµα: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Με την ίδια µέθοδο µετρήστε το µήκος σε διάφορους µεσηµβρινούς. Τι παρατηρείτε; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Σχολιάστε το αποτέλεσµα: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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2
ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

 

Οµάδα……………………………..                Ηµεροµηνία……………………….……  

 
Η απόσταση (το µήκος του τόξου) 

ενός τόπου από τον ισηµερινό λέγε-

ται γεωγραφικό πλάτος. 

Η απόσταση (το µήκος του τόξου) 

ενός τόπου από τον 1ο µεσηµβρινό 

λέγεται γεωγραφικό µήκος. 

Το γεωγραφικό µήκος και πλάτος 

ενός τόπου αποτελούν τις γεωγρα-

φικές συντεταγµένες του τόπου αυ-

τού. 

 
Ο ισηµερινός χωρίζει τη γη σε βόρειο και νότιο ηµισφαίριο. Έτσι αν ένας τό-

πος βρίσκεται στο Βόρειο ηµισφαίριο λέµε ότι έχει βόρειο γεωγραφικό πλάτος (ή νό-

τιο αν βρίσκεται στο νότιο ηµισφαίριο). 

Ο αρχικός µεσηµβρινός χωρίζει τη γη σε ανατολικό και δυτικό ηµισφαίριο. 

Έτσι αν ένας τόπος βρίσκεται στο δυτικό ηµισφαίριο λέµε ότι έχει δυτικό γεωγραφικό 

µήκος (ή ανατολικό αν βρίσκεται στο ανατολικό ηµισφαίριο). 

 

Για παράδειγ-
µα, ο τόπος Α 
που φαίνεται 
στο χάρτη έχει 
γεωγραφικές 
συντεταγµένες: 
40ο νότια και 
80ο ανατολι-
κά ή 
σύντοµα 
40οΒ-80οΑ. 

 



ΠΑΚΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                                                            Α. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ. &  Ν. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ     

 14 14 

1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της οµάδας Α µε τις λέξεις ή φράσεις της οµάδας Β. 

Α    Β 

Γεωγραφικό µήκος .  . Απόσταση από τον Ισηµερινό 

Γεωγραφικό πλάτος .  . Γεωγραφικό µήκος και πλάτος 

Γεωγραφικές  

συντεταγµένες 
.  . 

Απόσταση από τον 10 µεσηµ-

βρινό ανατολικά ή δυτικά 

 
 
2. Πληκτρολογήστε τα ονόµα-

τα των παρακάτω πόλεων µέσα 

στο πλαίσιο. Ίσως χρειαστεί να 

πατήσετε το κουµπί 5 για να 

αποµακρυνθείτε. Συµπληρώ-

στε στον παρακάτω πίνακα τις 

γεωγραφικές συντεταγµένες 

κάποιου σηµείου κάθε πόλης 

(µπορεί να σας βοηθήσουν οι 

ενδείξεις στη βάση του λογι-

σµικού). 
 

 

 

ΠΟΛΕΙΣ Γεωγραφικό µήκος Γεωγραφικό πλάτος 

Αθήνα (Athens)   

Λονδίνο (London)   

Παρίσι (Paris)   

Ρώµη (Rome)   

Βερολίνο (Berlin)   

Σίδνευ (Sydney)   

 
 
3. Πρόκειται να κάνουµε ένα «εικονικό ταξίδι» γύρω από τη Γη,  ακολουθώντας τον 

παράλληλο που διέρχεται από την Αθήνα. Αν κινηθείτε ανατολικά, σηµειώστε µερι-

κές από τις χώρες που βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος µε την Αθήνα. 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
4. Σας δίνονται οι παρακάτω γεωγραφικές συντεταγµένες: 

α) 41 53’ 25.29’’ Ν και 12 29’ 32.31’’ Ε 

β) 19 43’ 52.73’’ Ν και 155 06’ 56.13’’ W 

γ) 40 40’ 10.10’’ N και 22 54’ 59.88’’ W 

 

Γράψτε µέσα στο 

πλαίσιο κάθε ζευγά-

ρι συντεταγµένων 

(χωρίς να υπάρχει 

το «και» ανάµεσα) 

και πατήστε enter.  

Ποια µέρη (π.χ. νη-

σιά ή πόλεις) έχουν 

αυτές τις συντεταγ-

µένες; Στο τρίτο 

ζευγάρι µετά το en-

ter χρησιµοποιήστε  
 

το κουµπί 5 για να πλησιάσετε περισσότερο. Σας θυµίζει τίποτε η περιοχή; 

 

α)………………………………………………………………………………………. 

β)……………………………………………………………………………………..…

γ)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Γιατί νοµίζετε ότι χρειάζεται να γνωρίζουµε τις συντεταγµένες ενός τόπου; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΥΚΛΟΙ, ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ,  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

 

 

Αριστείδης Πατεράκης 

Νικόλαος Ζουµπουλάκης
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΥΚΛΟΙ, ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ  

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: 

Γεωγραφία, Αγγλικά  

 

Τάξεις – Συµβατότητα µε το Α.Π.Σ. 

Γεωγραφία Στ’   

 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 

Προτείνεται η οργάνωση των επιµορφούµενων σε οµάδες 2-3 ατόµων. Απαιτεί-

ται εποµένως ο κατάλληλος αριθµός Η/Υ. Χρήσιµη θα ήταν η ύπαρξη βιντεοπροβο-

λέα ο οποίος θα εξυπηρετούσε για την επίδειξη βασικών λειτουργιών και χρήσης του 

λογισµικού. 

Στα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένο το 

λογισµικό Google Earth και να είναι όσο διαρκεί η διδασκαλία συνδεδεµένα στο δια-

δίκτυο (Internet). Το λογισµικό παρέχεται δωρεάν από την διεύθυνση 

http://earth.google.com/download-earth.html.  

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόµενοι µε τη χρήση του λογισµικού Google Earth. 

Να αποκτήσουν εµπειρία στην διαχείριση οµαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων 

µέσα στην τάξη. 

Να εκτιµήσουν την αξία χρήσης των Νέων Τεχνολογιών για την αναζήτηση 

πληροφοριών και να αποκτήσουν θετική στάση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη δι-

δασκαλία. 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Τρεις (3) ώρες για την µελέτη, εφαρµογή και αξιολόγηση του διδακτικού σενα-

ρίου  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α.1. Οι επιµορφωµένοι  οργανωµένοι σε οµάδες 2-3 ατόµων υλοποιούν  το δι-

δακτικό σενάριο, χρησιµοποιούν τα Φύλλα Εργασίας και καταγράφουν τις παρατη-
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ρήσεις τους. Στη συνέχεια αναπτύσσεται διάλογος τόσο στα πλαίσια των οµάδων όσο 

και συνολικά στην ολοµέλεια σχετικά µε:  

• την καταλληλότητα του για τις ηλικίες που απευθύνεται. 

• τις δυσκολίες που µπορεί να συναντήσουν οι µαθητές. 

• Τα πλεονεκτήµατα αξιοποίησης του λογισµικού 

• τις δυσκολίες ή τις προβληµατικές καταστάσεις που µπορούν να συναντήσουν 

οι δάσκαλοι π.χ. ως προς την υλικοτεχνική υποδοµή ή ως προς την µεθοδολογία (τη 

διδακτική προσέγγιση). 

• τους διατυπωµένους στόχους και εάν αυτοί φαίνεται ότι µπορούν να υλοποιη-

θούν. 

• το σχεδιασµό των Φύλλων Εργασίας καθώς και σε προτάσεις βελτίωσης ή 

προσαρµογής αυτών σε κάποια ιδέα. 

Α.2. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να σχεδιάσει ένα νέο φύλλο εργασίας και να  το 

υποστηρίξει στην ολοµέλεια.  

Α.3. Μπορεί να αναπτυχθεί παραγωγικός διάλογος γύρω από την αξία του υπο-

λογιστή ως µέσου σχεδιασµού δραστηριοτήτων. Να συζητηθεί η άποψη «ότι ο εκπαι-

δευτικός πρέπει έχει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασµό των σεναρίων σε αντιπαράθεση µε 

την χρήση έτοιµου υλικού για τη διδακτική πρακτική». 

Α.4. Η δραστηριότητα αυτή είναι ενδεικτική του πώς µπορούµε να χρησιµο-

ποιήσουµε το Google Earth για να προσεγγίσουµε µια γνωστική περιοχή. Προτείνο-

νται τρόποι επέκτασης του σεναρίου. 

 

 


