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ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ 

 

ΣΙΣΛΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

     «Η Θέζε ηεο Δπξώπεο» 

 

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

      Γεσγξαθία, ΤΠΔ, Γιώζζα 

 

ΣΑΞΗ: ΣΤ’ Γεκνηηθνύ        ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ ΓΔΠΠ ΚΑΙ ΑΠ ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ 

Τν ζέκα είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην Α.Π.Σ. θαη ην Γ.Δ.Π.Π.Σ, εθόζνλ απνηειεί 

ζέκα ελόηεηαο ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Ση’ ηάμεο θαη νη ζηόρνη πνπ ηίζεληαη  άπηνληαη 

πιήξσο ηνπ αληίζηνηρνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο. 

Γεσγξαθία: Γηεξεύλεζε ηεο ζέζεο ηεο Δπξώπεο ζηε Γε θαη εληνπηζκόο ησλ 

αληίζηνηρσλ γεσγξαθηθώλ ζηνηρείσλ. 

Γιώζζα: Πξνθνξηθόο ιόγνο, δηαινγηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζε 

πιεξνθνξίαο. 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΟΓΟΜΗ 

Πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο 2-3 αηόκσλ. Απαηηείηαη επνκέλσο ν 

θαηάιιεινο αξηζκόο Η/Υ. Η δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο.  

Λνγηζκηθό : Λνγηζκηθό Google Earth 

 

ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ GOOGLE EARTH 

Δπηιέγνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό αληί ηεο παξαδνζηαθήο «πδξνγείνπ ζθαίξαο» 

δηόηη ε εκθάληζε ηεο Γεο ζην Google Earth είλαη πην παξαζηαηηθή (ζηα πιαίζηα ηνπ 

Σύκπαληνο). Δπίζεο, ην ινγηζκηθό κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηελ εξεπλώκελε πεξηνρή, 

λα ηελ δνπλ ηα παηδηά ζε κεγέζπλζε θαη λα εκβαζύλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά 

ζηνηρεία. Δπηπιένλ, νξηζκέλνη από ηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηνπκε, όπσο ν ππνινγηζκόο 

ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ηνπ βνξεηόηεξνπ θαη λνηηόηεξνπ ζεκείνπ ηεο επεηξσηηθήο 

Δπξώπεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κε ηε ρξήζε ηνπ ελ ιόγσ ινγηζκηθνύ. 

 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Ωο κνληέιν δηδαζθαιίαο επηιέγεηαη ε «ζπλεξγαηηθή θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε», 

ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο κε ζπγθεθξηκέλα θύιια εξγαζίαο δηεξεπλνύλ ην 

δηδαθηηθό πιηθό θαη νηθνδνκνύλ ζπλεξγαηηθά ηε λέα γλώζε. 

 

ΚΟΠΟ 

Να εμεηάζνπλ ηε ζέζε ηεο Δπξώπεο ζηε γε θαη λα θαιιηεξγήζνπλ εξεπλεηηθό θαη 

νκαδηθό πλεύκα κέζα από ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αλαθαιππηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

Οη καζεηέο: 

Γλώζεηο 

λα εληνπίδνπλ ηελ Δπξώπε ζηε Γε, 



 λα γλσξίδνπλ ηε γεσκνξθνινγηθή ζέζε ηεο Δπξώπεο ζε ζρέζε κε ηα εκηζθαίξηα 

ηεο Γεο, ηνλ Ιζεκεξηλό θαη ηνλ πξώην κεζεκβξηλό θύθιν, 

 λα εληνπίδνπλ ηηο επείξνπο θαη ηηο ζάιαζζεο πνπ βξίζθνληαη γύξσ από ηελ 

Δπξώπε, 

 λα γλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνιακβάλνπλ νη θάηνηθνη ηεο Δπξώπεο θαη 

ηα νπνία απνξξένπλ από ηε ζέζε ηεο ζηε Γε 

Γεμηόηεηεο 

 λα βξίζθνπλ  ηελ ζέζε ηεο  Δπξώπεο ζε ζρέζε κε ηα εκηζθαίξηα ηεο Γεο θαη ηνπο 

παξάιιεινπο θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο θύθινπο, 

 λα εληνπίδνπλ ζην ράξηε θαη ζε πνηα θξάηε βξίζθνληαη ην βνξεηόηεξν, ην 

λνηηόηεξν, ην αλαηνιηθόηεξν θαη ην δπηηθόηεξν ζεκείν ηεο Δπξώπεο, 

 λα ππνινγίδνπλ ηηο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπ βνξεηόηεξνπ θαη λνηηόηεξνπ ζεκείνπ 

ηεο επεηξσηηθήο Δπξώπεο, θαζώο επίζεο θαη κεηαμύ ηνπ αλαηνιηθόηεξνπ θαη 

δπηηθόηεξνπ ζεκείνπ, 

 λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ Google Earth 

θαη γεληθόηεξα ηνπ Η/Υ 

 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, θαζώο εξγάδνληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό Google Earth 

Σηάζεηο 

 λα αλαπηύμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ Η/Υ σο εξγαιείν άληιεζεο 

πιεξνθνξηώλ 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη από πξνεγνύκελα καζήκαηα ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο 

ρξήζεο ηνπ Η/Υ (ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ, θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ησλ windows θ.ά).  

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο επέιηθηεο δώλεο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνπλ 

εμνηθεησζεί κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο  ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ ινγηζκηθνύ. Δπίζεο, 

νη καζεηέο ζε εηζαγσγηθό κάζεκα έρνπλ εηζαρζεί ζηελ έλλνηα ηεο «επείξνπ» θαη 

γλσξίδνπλ ηηο πέληε επείξνπο ηεο Γεο. Από πξνεγνύκελν κάζεκα γλσξίδνπλ επίζεο 

ηνπο κεζεκβξηλνύο θαη ηνπο παξάιιεινπο θύθινπο. 

  

ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

Σπλνιηθά όιν ην ζελάξην απνηειείηαη από πέληε επηκέξνπο θάζεηο: 

Α. Πξνβιεκαηηζκόο: Γηαηύπσζε ηνπ πξνο δηεξεύλεζε εξσηήκαηνο 

Β. Φύιιν Δξγαζίαο 1: Σπλεξγαηηθή Γηεξεύλεζε ηεο ζέζεο ηεο Δπξώπεο ζηε Γε θαη 

εληνπηζκόο ησλ γεσγξαθηθώλ νληνηήησλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ Δπξώπε. 

Γ. Φύιιν Δξγαζίαο 2: Σπλεξγαηηθόο Δληνπηζκόο ηνπ βνξεηόηεξνπ, λνηηόηεξνπ, 

αλαηνιηθόηεξνπ θαη δπηηθόηεξνπ άθξνπ ηεο επεηξσηηθήο Δπξώπεο. Μέηξεζε ησλ 

κεηαμύ ηνπο απνζηάζεσλ. 

Γ. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο από ηηο νκάδεο εξγαζίαο. Σπδήηεζε – 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Δ. Αμηνιόγεζε επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ 

 

Α. Πξνβιεκαηηζκόο: Γηαηύπωζε ηνπ πξνο δηεξεύλεζε εξωηήκαηνο 
Αξρηθά, ξσηάκε ηνπο καζεηέο κήπσο γλσξίδνπλ ζε πνηα ήπεηξν πνπ βξίζθεηαη ε 

Διιάδα. Πξνθαλώο, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ απαληά ζηελ Δπξώπε. Σηε ζπλέρεηα, 

ύζηεξα από ζπδήηεζε, θαηαιήγνπκε κε ηα παηδηά όηη ζην ζεκεξηλό κάζεκα ζα 

κηιήζνπκε γηα ηελ Δπξώπε θαη ζπγθεθξηκέλα ζα ςάμνπκε λα βξνύκε: «Πνηα είλαη ε 

ζέζε ηεο Δπξώπεο ζηε Γε θαη πνηα είλαη ηα γεσγξαθηθά ζηνηρεία πνπ απνξξένπλ από 

απηήλ ηε ζέζε» (εξεπλεηηθό εξώηεκα). 



Β. Φύιιν Δξγαζίαο 1: πλεξγαηηθή Γηεξεύλεζε ηεο ζέζεο ηεο Δπξώπεο ζηε Γε. 

Οη καζεηέο είλαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ δύν – ηξηώλ αηόκσλ. Κάζε νκάδα 

βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλαλ Η/Υ. Μνηξάδεηαη ζηνπο καζεηέο ην Φύιιν Δξγαζίαο 1, ην 

νπνίν θαινύληαη νη καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ ηηο πξνηεηλόκελεο 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο : 

Φύιιν Δξγαζίαο 1 
1. Δθθηλήζηε ην ινγηζκηθό Google Earth από ην αληίζηνηρν εηθνλίδην ηεο επηθάλεηαο 

εξγαζίαο. Σηελ επηθάλεηα ηνπ Google Earth θαη ζηε δεμηά ζηήιε 

πιεθηξνινγήζηε ηελ αγγιηθή ιέμε Europe πνπ ζεκαίλεη Δπξώπε θαη παηήζηε ην 

θνπκπί  Σπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη γξάςηε ηη παξαηεξείηαη όηη 

ζπκβαίλεη ζηελ εηθόλα ηεο Γεο; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Παξαηεξήζηε ηελ Δπξώπε έηζη όπσο εκθαλίδεηαη ζηε Γε ηεο νζόλε ζαο. Σε πνηα 

θιηκαηηθή δώλε βξίζθεηε; (ζπκεζείηε όηη ε αγγιηθή θξάζε «tropic of cancer» 

είλαη ν «ηξνπηθόο ηνπ θαξθίλνπ» θαη ε θξάζε «Artic Circle» είλαη ν «αξθηηθόο 

θύθινο». Δπίζεο, ζπδεηήζηε ζηελ νκάδαο ζαο θαη γξάςηε κε πνηα ήπεηξν 

ελώλεηαη ε Δπξώπε; 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Φξεζηκνπνηείζηε ηα θνπκπηά πνπ εκθαλίδνληαη ζην δεμηό κέξνο ηεο νζόλεο ζαο   

 

 

 

 

 

 



ώζηε λα θέξεηαη ηελ εηθόλα ηεο Γεο ζηελ παξαθάησ ζέζε: 

 

 

 

 
 

Σπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη γξάςηε ζε πνηα εκηζθαίξηα βξίζθεηαη ε Δπξώπε 

(ζπκεζείηε όηη ε γξακκή κε ηελ αγγιηθή ιέμε “Equator” είλαη ν Ιζεκεξηλόο θαη ε 

γξακκή κε ηε ιέμε “Prime Meridian” είλαη ν Πξώηνο Μεζεκβξηλόο). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Παξαηεξήζηε ηνλ παξαθάησ ράξηε ηνπ βηβιίνπ ζαο ζηε ζειίδα 84:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σπλδπάζηε ην κε ηελ εηθόλα ηεο Δπξώπεο πνπ έρεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, 

ζπδεηήζηε, θαη βξείηε ηηο επείξνπο θαη ηηο ζάιαζζεο πνπ βξίζθνληαη γύξσ από ηελ 

Δπξώπε: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Γ.  Φύιιν Δξγαζίαο 2 
 

1. Παξαηεξήζηε ηελ Δπξώπε ζηε ΓΗ, έηζη όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ 

ππνινγηζηή ζαο. Πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ηα ζεκεία ηεο επεηξσηηθήο Δπξώπεο 

πνπ είλαη ζην βνξεηόηεξν, ην λνηηόηεξν, ην αλαηνιηθόηεξν θαη  ην δπηηθόηεξν άθξν 

ηεο, ρξεζηκνπνηώληαο ην θνπκπί κε ηελ πηλέδα πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηελ 

ηξηζδηάζηαηε εηθόλα ηεο ΓΗΣ (  ) θαη αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία πνπ 

κάζαηε ζε πξνεγνύκελν κάζεκα.  

  
Αθνύ επηζεκάλεηε ηα ζεκεία απηά, όπσο θαίλνληαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα, βξείηε 

ζηνλ ράξηε ηνπ βηβιίνπ ζαο ζηε ζειίδα 84 ζε πνηεο ρώξεο αλήθνπλ: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Φξεζηκνπνηήζηε ην θνπκπί κε ην ράξαθα  πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηελ 

ηξηζδηάζηαηε εηθόλα ηεο ΓΗΣ θαη αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία πνπ κάζαηε ζε 

πξνεγνύκελν κάζεκα κεηξήζηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ βνξεηόηεξνπ κε ην 

λνηηόηεξν άθξν ηεο Γεο, θαζώο επίζεο θαη κεηαμύ ηνπ δπηηθόηεξνπ κε ην 

αλαηνιηθόηεξν άθξν. Όπσο ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 

 



 
 

Σπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη γξάςηε ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζήο ζαο. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Παξαηεξείζηε ζηνλ ηξηζδηάζηαην ράξηε ηνπ ππνινγηζηή ζαο πόζν θνληά βξίζθεηαη 

ε Δπξώπε κε ηελ Αθξηθή θαη κε ηελ Αζία. Σπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη γξάςηε 

κεξηθέο ζθέςεηο γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζέζεο ηεο Δπξώπεο ζηε Γε, θπξίσο ζε όηη 

αθνξά ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξώπσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Γ. Παξνπζίαζε - πδήηεζε – Δμαγωγή ζπκπεξαζκάηωλ. 
 

Οη νκάδεο αλαθνηλώλνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο απηά πνπ ζεκείσζαλ ζηα Φύιια 

Δξγαζίαο. Αληαιιάζζνπλ απόςεηο θαη ζπκθσλνύλ ζηελ ζπλαγσγή ησλ θαηάιιεισλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

 

Δ. Αμηνιόγεζε επίηεπμεο ηωλ ζηόρωλ 
Η αμηνιόγεζε πεξηιακβάλεη: 

Α) ηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε πνπ ζα δηεμαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

κέζσ παξαηήξεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ, κέζσ ησλ 

εξσηήζεώλ ηνπο θαη γεληθόηεξα κέζσ παξαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ νκάδα, 

Β) ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο κε ην θαηάιιειν θύιιν 

αμηνιόγεζεο. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνύζε λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ην παξαθάησ θύιιν 

αμηνιόγεζεο: 

 



Φύιιν Αμηνιόγεζεο 
1. Γξάςε πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο 

ιαλζαζκέλεο. Γξάςε «Σ» γηα ηε ζσζηή θαη «Λ» γηα ηε ιαλζαζκέλε ζην 

θνπηάθη: 

Α) Η Δπξώπε βξίζθεηαη ζην λόηην θαη ζην αλαηνιηθό εκηζθαίξην □ 

Β) Η Δπξώπε αλήθεη ζην βόξεην θαη αλαηνιηθό εκηζθαίξην  □ 

Γ) Η Δπξώπε αλήθεη ζην βόξεην εκηζθαίξην    □ 

Γ) Η Μεζόγεηνο ζάιαζζα ρσξίδεη ηελ Δπξώπε από ηελ Αθξηθή □ 
 

2. Με ηε βνήζεηα ηνπ ράξηε ηεο Δπξώπεο ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ ή ζην βηβιίν, 

θαζόξηζε ηα ζύλνξα ηεο Δπξώπεο: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Έρνληαο ζπδεηήζεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

απνξξένπλ από ηε ζέζε ηεο Δπξώπεο, γξάςε κεξηθά από απηά. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 


