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Ειζαγωγή 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ απηφ ινγηζκηθφ απνηειείηαη απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε κνξθή 

κηθξφθνζκσλ, πξνζνκνηψζεσλ, εξγαιείσλ θαη ππεξκεζηθψλ εθαξκνγψλ, ζε θαζέλα 

απφ ηα νπνία  αληηζηνηρνχλ δηαθνξεηηθά «εθπαηδεπηηθά ζελάξηα» ηα νπνία είλαη 

ζπκβαηά κε ην ΓΔΠΠ. Απηά ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα βαζίδνληαη ηφζν ζηηο 

δπλαηφηεηεο θάζε επηκέξνπο ελφηεηαο ινγηζκηθνχ, φζν θαη ζηελ ελλνηνινγηθή 

αλάιπζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ θάζε θνξά καο ελδηαθέξεη. Έηζη, κε βάζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζελάξην κπνξνχκε λα νξγαλψλνπκε πνηθίιεο δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή θχιισλ εξγαζίαο, εξσηήζεσλ 

αμηνιφγεζεο θαη παηρληδηψλ. Κάζε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο (γλψζεο – θαηαλφεζεο, κεζφδνπ έξεπλαο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ) θαη 

ελζσκαηψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ή ηνπο φξνπο νξγαληθήο έληαμεο ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε θαη ζηε ζρνιηθή δσή. 

 

Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα θαιχςεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ΑΠ ηεο Γεωλογίαρ 

Γεωγπαθίαρ Α’ και Β’ Γςμναζίος (κε δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζηελ 

Πιεξνθνξηθή, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ Ηζηνξία), θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άιια 

παξαδνζηαθά κέζα, ζηνρεχεη λα: 

 

- απνηειέζεη έλα δηεξεπλεηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, κε δηαζεκαηηθφ 

ραξαθηήξα θαη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, 

- ελζαξξχλεη ηνλ πεηξακαηηζκφ κε πξνζνκνηψζεηο θαηαζηάζεσλ θαη 

κνληεινπνηήζεηο θαηλνκέλσλ, 

- επηηξέπεη ηε κεζνδηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα νξγάλσζε, αλάιπζε, 

ηαμηλφκεζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζή ηνπο, 

- παξέρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ γλψζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

- παξαθηλεί ζηελ εμάζθεζε κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ πεξηέρεη, 

- πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο κε θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε λα ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο, λα αληαιιάζζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ δεδνκέλα (ζηελ ηάμε ή εμ 

απνζηάζεσο κέζσ δηαδηθηχνπ). 

 

Σν ινγηζκηθφ είλαη εμ νινθιήξνπ δηαδηθηπαθφ (παξέρεηαη απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ Π.Η. www.pi-schools.gr θαη πεξηέρεη ηηο παξαθάησ 5 ενόηηηερ: 

 

- Πιαλήηεο Γε, 

- Δζσηεξηθφ ηεο Γεο, 

- Αηκφζθαηξα ηεο Γεο, 

- Δπηθάλεηα ηεο Γεο, 

- Αλζξψπηλεο Γξαζηεξηφηεηεο θαη Φπζηθφ Πεξηβάιινλ. 

 

Σν ινγηζκηθφ απνηειείηαη (εθηφο απφ ην αλεμάξηεην εξγαιείν θαηαζθεπήο ραξηψλ) 

απφ: 

 

- 10 μικπόκοζμοςρ γηα ην αλάγιπθν - δηαίξεζε θαη ηελ θαηαλνκή ζεηζκψλ - 

εθαηζηείσλ ηνπ θφζκνπ, ησλ επείξσλ θαη ηεο Διιάδαο, 

http://www.pi-schools.gr/
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- 8 πποζομοιώζειρ γηα ηελ πεξηζηξνθή - πεξηθνξά ηεο Γεο, ηε δνκή 

αηκφζθαηξαο - εζσηεξηθνχ ηεο Γεο, ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ηνπο αλέκνπο θαη ηηο 

βξνρνπηψζεηο, 

- 14 ςπεπμεζικέρ εθαπμογέρ γηα ην αλάγιπθν θαη ηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο, 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεηζκνχο θαη ηα εθαίζηεηα, ηε γεσινγηθή ηζηνξία, ην 

θιίκα, ηνπο πδάηηλνπο δξφκνπο, ηελ νξγάλσζε ησλ πφιεσλ θαη ηηο κεηαβνιέο 

ησλ πιεζπζκψλ ζηνλ θφζκν, 

- 12 παισνίδια ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα, θαη 

- 5 δοκιμαζίερ αμηνιφγεζεο κε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, γηα θάζε κία 

απφ ηηο 5 ελφηεηεο. 

 

 

Δπηπιένλ, θάζε κία απφ ηηο 5 ελφηεηεο ζπλνδεχεηαη απφ: 28 γλωζζάπια, βιογπαθίερ, 

πηγέρ, πολςμεζικούρ σάπηερ εννοιών και πποηεινόμενερ δπαζηηπιόηηηερ. 

 

Σν ινγηζκηθφ πεξηέρεη εθηφο ησλ παξαπάλσ θαη νδεγίεο ρξήζεο (νη νπνίεο 

αθνινπζνχλ), οδηγίερ παιδαγωγικήρ αξιοποίηζηρ και πηγέρ (πνπ πεξηέρνληαη ζην 

ινγηζκηθφ αιιά θαη ζην εθηελέο εγρεηξίδην ην νπνίν ην ζπλνδεχεη ζηνλ θάθειν G07-

DOC), πξνηείλνληαο φρη κφλν νξηζκέλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ν δηδάζθσλ γηα λα νηθνδνκήζεη ηε δηθή ηνπ δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε πνηθίιεο κνξθέο. Μέζσ 

ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξνχκε λα ελζαξξχλνπκε ηνπο καζεηέο λα 

πεηξακαηηζηνχλ θαη λα δνθηκάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, 

αλαγλσξίδνπκε ζηνπο καζεηέο ην δηθαίσκα ζην “ιάζνο”, αιιά θξνληίδνπκε ψζηε 

ηειηθά λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη ην πξφγξακκα κε πνηθίινπο ηξφπνπο, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ηφζν ν 

ίδηνο φζν θαη νη καζεηέο. 

 
 



Γεωινγία Γεωγξαθία Α΄- Β΄ Γπκλαζίνπ                                                            6 

Εγκαηάζηαζη και Εκηέλεζη ηοσ Λογιζμικού 
 

Δθθίλεζε Λνγηζκηθνύ 
 

ην CD-ROM πεξηέρνληαη φια ηα απαξαίηεηα αξρεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη δελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζή ηνπ (κπνξεί φκσο λα αληηγξαθεί ζην 

ζθιεξφ δίζθν ηνπ ρξήζηε γηα ηαρχηεξε εθηέιεζε ησλ εθαξκνγψλ). Ζ κφλε 

απαίηεζε είλαη θαηά ηελ πξψηε εθηέιεζε λα ππάξρνπλ ήδε εγθαηεζηεκέλα ηα 

παξαθάησ δχν απαξαίηεηα plugin (ησλ πεξηβαιιφλησλ αλάπηπμεο):  

 γηα ην Flash MX, εθφζνλ ππάξρεη ζχλδεζε κε ην Internet, ε εγθαηάζηαζή ηνπ 

γίλεηαη απηφκαηα. Ο ππνινγηζηήο ζαο ζα ζπλδεζεί κε ηε δηεχζπλζε ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο γηα λα ελεκεξσζεί κε ηα απαξαίηεηα αξρεία  

(http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_V

ersion=ShockwaveFlash). Ζ φιε δηαδηθαζία δελ δηαξθεί πάλσ απφ έλα ιεπηφ. 

 γηα ην Imagine είηε επηιέγεηαη απφ ην ρξήζηε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

εθαξκνγήο (http://www.logo.com/imagine/plugin/) εθφζνλ είλαη ζπλδεδεκέλνο 

ζην δηαδίθηπν, είηε εγθαζίζηαηαη απφ ηνλ θάθειν Plugin ηνπ CD-ROM, κε ην 

αξρείν "psetup.exe" (ρσξίο θαηέβαζκα απφ ην δηαδίθηπν). 
 

Ζ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηείηαη κε άλνηγκα απφ ηνλ browser ηνπ 

αξρείνπ: "begin.htm". 
 

Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα εθηειεζηεί κε ηνπο 4 παξαθάηω ηξόπνπο: 

1. Απ’ επζείαο απφ ην ίδην ην CD-ROM. 

2. Απφ ηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ ηνπ ρξήζηε, εθφζνλ αληηγξαθεί ην πεξηερφκελφ ηνπ ζε 

θάπνηνλ θάθειν ηνπ δίζθνπ ηνπ θαη θιεζεί ην αξρείν "begin.htm". 

3. Απφ θάπνηνλ απνκαθξπζκέλν server, ζηνλ νπνίν ζα γίλεη upload, θαιψληαο ηε 

ζρεηηθή δηεχζπλζε απφ ηνλ ηνπηθφ browser: http://www…./……/begin.htm. 

4. Απφ ηε δηεχζπλζε κε ηα ινγηζκηθά ηνπ Π.Η. 

(http://www.pi-schools.gr/…/g07/begin.htm) 
 

Πεξηερόκελν CD-ROM 
 

Πέξα απφ φια ηα απαξαίηεηα αξρεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο, πεξηέρνληαη 

κέζα ζην CD-ROM θάθεινη (G07-DOC, G07-Other) κε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

ρξεζηκνπνηεζέληνο πιηθνχ ζε κνξθή πξωηνγελώλ αξρείωλ (θεηκέλσλ, ινγηζηηθψλ 

θχιισλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζρεδίσλ, εηθφλσλ, animation, video) γηα ρξήζε ζε 

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ην πιηθφ απηφ (πνπ δελ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ θαη επνκέλσο δελ «αλεβαίλεη» ζηνλ server) ππάξρνπλ πιεζψξα 

θαθέισλ κε πνηθίιν πεξηερφκελν, φπσο ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο, φια ηα ζπλνδεπηηθά 

θείκελα (γισζζάξηα, βηνγξαθίεο, πεγέο, εξσηήζεηο θιπ) θαη πινχζην νπηηθν-

αθνπζηηθφ πιηθφ (ράξηεο, γεσγξαθηθά δεδνκέλα, θηλνχκελα γξαθηθά, ηξηζδηάζηαηεο 

αλαπαξαζηάζεηο, video θηι...) 

 
Σεκείωζε: Αλ θάπνηα από ηηο επηινγέο "Γξαζηεξηνηήηωλ" ή "Οδεγώλ ρξήζεο" δελ εθηειείηαη, απηό 
νθείιεηαη ζε θαλόλεο αζθάιεηαο ηνπ Flash Player, νη νπνίνη αίξνληαη κε θιηθ ζην "Always allow", επηινγή 

ζην "Edit locations" ηνπ "Add location" θαη "Confirm", από ην site ηεο Macromedia: 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager04.html 

http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash
http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash
http://www.logo.com/imagine/plugin/
http://www.doukas.gr/geo/begin.htm


Γεωινγία Γεωγξαθία Α΄- Β΄ Γπκλαζίνπ                                                            7 

Οδηγίες Φρήζης 
 

ΠΛΑΝΗΣΗ ΓΗ 

 

Ζ Β΄ Δλφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο Α΄ 

ηάμεο Γπκλαζίνπ κε ηίηιν «Σν Φπζηθφ Πεξηβάιινλ» αλαθέξεηαη ζηηο θηλήζεηο ηεο 

Γεο θαη ηα ζρεηηθά θαηλφκελα «κέξα-λχρηα» θαη «επνρέο». Σν εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ ηεο Γεσγξαθίαο Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ κε ζέκα ηηο θηλήζεηο ηνπ Πιαλήηε 

Γε πεξηιακβάλεη       

 

 4 απηνηειή πξνγξάκκαηα πξνζνκνηψζεηο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε πνηθίιεο 

φςεηο ησλ δχν βαζηθψλ θαηλνκέλσλ: ηελ ελαιιαγή κέξαο – λχρηαο θαη  ηελ 

ελαιιαγή ησλ ηεζζάξσλ επνρψλ. 

 2 παηρλίδηα, ην πξψην έρεη ηίηιν «Σν παηρλίδη ησλ ηεζζάξσλ επνρψλ» θαη ην 

δεχηεξν «Καηαζθεπή εηθνζάεδξεο Γεο». 

 2 Γξαζηεξηφηεηεο κε κνξθή «θχιισλ εξγαζίαο».  

 Γισζζάξη, Βηνγξαθίεο, Πεγέο, Υάξηε ελλνηψλ, Δξσηήζεηο θαη Οδεγίεο 

Υξήζεο. 

 

Απφ ηελ αξρηθή ζειίδα κε θιηθ ζην «Πιαλήηεο Γε» νδεγνχκαζηε ζηε παξαθάησ 

ζειίδα νζφλεο: 

 

 
 

Μεηαθηλψληαο ην δείθηε – βέινο ηνπ πνληηθηνχ ζηελ πάλσ απφ ηα «θπθιάθηα»  ή 

πάλσ απφ ηηο ιέμεηο φπσο ΓΛΩΑΡΗ θηι, ην βέινο κεηαηξέπεηαη ζε δείθηε ρεξηνχ. 

Με θιηθ νδεγνχκαζηε ζηελ νζφλε πνπ καο ελδηαθέξεη.  

 

Πξώηε Δλόηεηα: Πεξηζηξνθή ηεο Γεο: Μέξα-Νύρηα 
 

ηελ νζφλε πξνζνκνηψλεηαη ε πεξηζηξνθή ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο:  
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Με ηε βνήζεηα ησλ θνπκπηψλ ηνπ 

ρεηξηζηεξίνπ ειέγρνπκε ηελ 

πεξηζηξνθή ηεο Γεο (ζπλερήο ή βήκα-

βήκα θίλεζε, παχζε, γξήγνξε ε αξγή 

θίλεζε κε ην κεηαβνιέα) θαη κπνξνχκε 

λα βιέπνπκε ηα κέξε ηεο Γεο πνπ 

έρνπλ κέξα ή λχρηα. Ζ πεξηζηξνθή ηεο 

Γεο γίλεηαη θάζε κία ψξα θαη δείρλεηαη 

ζην "ξνιφη".  

  

 

Γεύηεξε Δλόηεηα: Η Μέξα-Νύρηα από δνξπθόξν 
 

ηελ νζφλε παξνπζηάδεηαη ε ελαιιαγή κέξαο - λχρηαο κηα ρεηκσληάηηθε εκέξα (6 

Ηαλνπαξίνπ 2004). ην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο παξνπζηάδεηαη ε Γε φπσο 

θαίλεηαη ζε θσηνγξαθίεο παξκέλεο απφ ηνλ ειιεληθφ δνξπθφξν HELLAS-SAT 2 

θάζε ηξεηο ψξεο.  

 

ην δεμηφ κέξνο ηεο νζφλεο παξνπζηάδεηαη ε ελαιιαγή κέξαο - λχρηαο ζηηο 6 

Ηαλνπαξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, θάζε ηξεηο ψξεο. Παξαηεξήζηε 

πξνζεθηηθά ηε κεηαθίλεζε ηνπ νξίνπ κέξαο - λχρηαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

 

Με ηε βνήζεηα ησλ θνπκπηψλ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ (βιέπε πξνεγνχκελε ελφηεηα) 

κπνξνχκε λα παξαηεξνχκε ηελ ελαιιαγή κέξαο - λχρηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Γεο φπσο 

θαίλεηαη απφ ην δνξπθφξν. Όπνηνο ελδηαθέξεηαη κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηηο γήηλεο 

δώλεο πνπ έρνπλ κέξα ή λύρηα ζηνλ παγθόζκην ράξηε (κε θιηθ ζην θνπκπί εκθάληζεο 

/ απφθξπςεο ηνπ ράξηε). 
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Σξίηε Δλόηεηα: Η Πεξηθνξά ηεο Γεο: Σέζζεξηο επνρέο 
  

 
 

Με ηε βνήζεηα ηνπ θνπκπηνχ «θίλεζε βήκα – βήκα» ε Γε πεξηθέξεηαη γχξσ απφ 

ηνλ Ήιην. Με θάζε θιηθ ε Γε αιιάδεη ζέζε πνπ αληηζηνηρεί ζε θαζέλα απφ ηνπο 12 

κήλεο. ηηο 4 ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο αληηζηνηρεί ε έλαξμε θάζε κηαο απφ ηηο 4 

επνρέο. Αλ ζέινπκε αλνίγνπκε ην πιαίζην πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ 

θάζε επνρή. Δπηπιένλ, κε ην θνπκπί «εκθάληζεο/απφθξπςεο», έρνπκε ηελ 

ηαπηφρξνλε αλαπαξάζηαζε ηεο Γεο κε ηηο πξνζπίπηνπζεο ειηαθέο αθηίλεο. 

 

 

 



Γεωινγία Γεωγξαθία Α΄- Β΄ Γπκλαζίνπ                                                            10 

Σέηαξηε Δλόηεηα: Οη 4 επνρέο ζηνλ Παγθόζκην ράξηε 
 

ηελ νζφλε απηή πξνζνκνηψλεηαη ην θαηλφκελν ησλ ηεζζάξσλ επνρψλ κέζα απφ 

ηξεηο αλαπαξαζηάζεηο: ηελ πξώηε, ηε βαζηθή, πξνζνκνηψλεηαη ε θίλεζε ηνπ 

πιαλήηε Γε γχξσ απφ ηνλ αθίλεην Ήιην. Απφ ην ρεηξηζηήξην, κε θάζε θιηθ ζην 

θνπκπί «θίλεζε βήκα – βήκα» ε Γε κεηαθέξεηαη ζε ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θάζε κήλα ηνπ έηνπο. Λεηηνπξγεί φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. ηε δεύηεξε 

(αξηζηεξά), παξνπζηάδεηαη ην κέξνο ηεο γήηλεο επηθάλεηαο πνπ θσηίδεηαη απφ ηνλ 

Ήιην δειαδή ηα κέξε ηεο Γεο πνπ έρνπλ κέξα. ηελ ηξίηε αλαπαξάζηαζε 

(παγθφζκηνο ράξηεο) έρνπκε ηελ επθαηξία λα παξαηεξνχκε ηαπηφρξνλα ζηελ νζφλε 

απηέο ηηο δψλεο ηεο γήηλεο επηθάλεηαο πνπ έρνπλ κέξα θαη απηέο πνπ έρνπλ λχρηα. 

Πξνζέμηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ηφπνπ (γεσγξαθηθφ κήθνο: δπηηθφ W  ή αλαηνιηθφ 

Δ, πιάηνο: βφξεην N ή λφηην S) πάλσ απφ ηνλ νπνίν βξίζθεηαη ν ήιηνο.  

 

 
 

Σν παηρλίδη ηωλ ηεζζάξωλ επνρώλ 
 

ηφρνο ηνπ παηρληδηνχ είλαη ε 

ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ 12 

εηθφλσλ ηεο Γεο θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο πεξηθνξάο ηεο γχξσ απφ ηνλ 

ήιην ζε 12 κήλεο. Ζ ζέα ηνπ 

ζπζηήκαηνο Ήιηνπ-Γεο γίλεηαη 

απφ κία πιάγηα ζέζε κε ηνλ ήιην 

ζην θέληξν θαη ηε «ζθνηεηλή» 

πιεπξά ηεο Γεο ζην θάησ ηκήκα 

ηεο νζφλεο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ 12 θάζεσλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνχ 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη νη 4 

επνρέο γηα έλα απφ ηα 2   

εκηζθαίξηα ζηα ειηνζηάζηα θαη ηηο ηζεκεξίεο (πξνζνρή ππάξρνπλ 2 δπλαηέο θάζε 

θνξά ιχζεηο γηα ην δεπγάξη εκηζθαίξην - επνρή).   

 

Γηα λα μεθηλήζνπκε πάιη ην παηρλίδη, ρξεζηκνπνηνχκε ην θνπκπί αλαλέσζεο 

(refresh) ηεο νζφλεο  ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Internet Explorer. 
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ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΣΗ ΓΗ 

 

Ζ Β΄ Δλφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο Α΄ θαη 

Β’ ηάμεο Γπκλαζίνπ κε ηίηιν «Σν Φπζηθφ Πεξηβάιινλ» αλαθέξεηαη αλάκεζα ζε 

άιια ζηε δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο, ζηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο απφ ηηο θηλήζεηο ηνπο, ζηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο (ζεηζκνί θαη εθαίζηεηα) θαη ζηελ κεηαβιεηφηεηα 

ηεο κνξθήο ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο (γεσινγηθή ηζηνξία ηεο Γεο, γεσινγηθφο 

ρξφλνο). Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηεο Γεσγξαθίαο Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ κε ζέκα 

ην εζσηεξηθφ ηνπ Πιαλήηε Γε πεξηιακβάλεη:      

 

 5 απηνηειείο νκάδεο πξνγξακκάησλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη (α) ζηε δνκή ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο Γεο, (β) ζηηο θηλήζεηο ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ θαη ηα 

ξήγκαηα, (γ) ζηελ θαηαλνκή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεηζκψλ θαη εθαηζηείσλ, (δ) 

ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεηζκνχο θαη εθαίζηεηα θαη (ε) ζηε γεσινγηθή ηζηνξία. 

 3 παηρλίδηα. Σν πξψην έρεη ηίηιν «Σν παηρλίδη ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ», ην 

δεχηεξν «Σν παηρλίδη ηνπ γεσινγηθνχ ρξφλνπ» θαη ην ηξίην «Σν παηρλίδη ηεο 

Παγγαίαο». 

 Σξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο θαηαλνκήο ζεηζκψλ θαη ιηζνζθαηξηθψλ 

πιαθψλ ζηελ Γε. 

 7 Γξαζηεξηφηεηεο κε ηε κνξθή «θχιισλ εξγαζίαο». 

 Γισζζάξη, Βηνγξαθίεο, Πεγέο, Υάξηεο ελλνηψλ, Δξσηήζεηο θαη Οδεγίεο 

Υξήζεο. 

 

Απφ ηελ αξρηθή ζειίδα κε θιηθ ζην «Δζσηεξηθφ ηεο Γεο» νδεγνχκαζηε ζηε 

παξαθάησ ζειίδα νζφλεο: 

 

 
 

Μεηαθηλψληαο ην δείθηε – βέινο ηνπ πνληηθηνχ πάλσ απφ ηνπο θχθινπο ησλ ηίηισλ 

ή πάλσ απφ ηηο ιέμεηο φπσο ΥΑΡΣΖ ΔΝΝΟΗΩΝ θηι, ην βέινο κεηαηξέπεηαη ζε 
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δείθηε ρεξηνχ, νπφηε κε θιηθ νδεγνχκαζηε ζηελ αληίζηνηρε νζφλε πνπ καο 

ελδηαθέξεη.   

 

Πξώηε Δλόηεηα: Καηαλνκή εηζκώλ θαη Ηθαηζηείωλ 
 

ηελ νζφλε παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο ηεο Τδξνγείνπ. Μφιηο ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ 

πεξάζεη πάλσ απφ δηάθνξα ζεκεία γίλεηαη ρεξάθη θαη κπνξνχκε κε θιηθ λα 

αλνίμνπκε επί κέξνπο ράξηεο ηεο θάζε επείξνπ, ηεο Διιάδαο ή ηνπ θφζκνπ. 

  

 
 

 

Βιέπνπκε ηνλ παγθφζκην ράξηε κε δηάθνξα γεσγξαθηθά ζχκβνια θαη κηα θαξηέια 

κε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε επηιεγφκελν ζχκβνιν ζην ράξηε. Κάζε θνξά 

πνπ ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ πεξλά πάλσ απφ έλα ζχκβνιν ηνπ ράξηε, εκθαλίδνληαη 

ζηελ θαξηέια νη πιεξνθνξίεο γηα ην ζεκείν απηφ. Σεκεηώλεηαη όηη ε θαξηέια κπνξεί 

λα κεηαθηλεζεί κε θιηθ θαη ζύξζηκν ώζηε λα γίλεη νξαηό ην ηκήκα ηνπ ράξηε πνπ 

θξύβεηαη από πίζω ηεο. ην θάησ αξηζηεξφ ηκήκα ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη κηα 

ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηεο Γεο πνπ κπνξνχκε λα ηελ πεξηζηξέθνπκε 

αξηζηεξά-δεμηά κε ηα δχν θνπκπηά πνπ ππάξρνπλ δίπια ηεο.  

Σα θνπκπηά πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ θάζε ράξηε, καο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπκε:   

 

 

Δκθάληζε ή απφθξπςε ηνπ πνιηηηθνχ ράξηε 

 
Δκθάληζε ή απφθξπςε ησλ γεσθπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ράξηε 

 
Δκθάληζε ή απφθξπςε ησλ νξίσλ ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ 

 

Δκθάληζε ή απφθξπςε ησλ δηαθφξσλ ζεκείσλ ηνπ ράξηε 

 
Δκθάληζε ή απφθξπςε παξαιιήισλ θαη κεζεκβξηλψλ 

 

Δκθάληζε ή απφθξπςε ηνπ ππνκλήκαηνο ηνπ ράξηε 
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Σα θνπκπηά πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο θαξηέιαο, καο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπκε:   

 

 
Δλζσκάησζε ησλ αιιαγψλ (κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο) 

 

Δκθάληζε ελφο-ελφο ησλ ζεκείσλ ηνπ ράξηε κε αχμνπζα ή 

κεηνχκελε ζεηξά, κε ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο ζηελ θαξηέια 

 
Απηφκαηε δηαδνρηθή εκθάληζε ησλ ζεκείσλ ηνπ ράξηε 

 
Δκθάληζε γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ράξηε (ζάιαζζεο, βνπλά, 

πνηάκηα θιπ) 

 

Δκθάληζε δεδνκέλσλ πνιηηηθήο δηαίξεζεο ηνπ ράξηε (θξάηε, 

πξσηεχνπζεο θιπ) 

 

Δκθάληζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεηζκψλ κε ρξνλνινγηθή δηαδνρή. ε 

απηή ηελ πξνβνιή, ε θαξηέια εθηφο απφ ηα θνπκπηά πινήγεζεο 

εκπξφο-πίζσ θαη απηφκαηεο δηαδνρηθήο εκθάληζεο ησλ ζεηζκψλ, 

πεξηέρεη (α) έλα ρξνληθφ κεηαβνιέα , 

πνπ φηαλ ηνλ ζχξνπκε εκθαλίδνληαη κε ρξνληθή δηαδνρή νη 

ζεκαληηθφηεξνη (>6R) ζεηζκνί πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηελ πεξηνρή πνπ 

θαιχπηεη ν ράξηεο, θαη (β) ην θνπκπί  κε ην νπνίν εκθαλίδεηαη 

ηζηφγξακκα ησλ εληάζεσλ ησλ ζεκαληηθψλ ζεηζκψλ. 

 

Γεύηεξε Δλόηεηα: εκαληηθόηεξνη εηζκνί θαη Ηθαίζηεηα 
 

Δκθαλίδεηαη ε νζφλε κε 3 επηινγέο:  

 Σα ζεκαληηθφηεξα εθαίζηεηα ζηνλ θφζκν  

 Οη κεγαιχηεξνη θαη θαηαζηξεπηηθφηεξνη ζεηζκνί ζηνλ θφζκν θαη  

 Οη κεγαιχηεξνη θαη θαηαζηξεπηηθφηεξνη ζεηζκνί ζηελ Διιάδα.  

 

Δπηιέγνληαο π.ρ. «Σα ζεκαληηθφηεξα εθαίζηεηα ζηνλ θφζκν», εκθαλίδεηαη ν 

παγθφζκηνο ράξηεο κε ηα ζεκαληηθφηεξα εθαίζηεηα θαη έλα επεμεγεκαηηθφ θείκελν. 

Κάζε θνξά πνπ ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ πεξλά απφ θάπνην ζχκβνιν εθαηζηείνπ, 

ζηελ θαξηέια εκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ ηζηνξία 

θαη –αλ ζέινπκε- θσηνγξαθία γηα ην ζπγθεθξηκέλν εθαίζηεην. Σεκεηώλεηαη όηη ε 

θαξηέια κπνξεί λα αιιάμεη ζέζε κε θιηθ θαη ζύξζηκν ώζηε λα γίλεη νξαηό ην ηκήκα 

ηνπ ράξηε πνπ θξύβεηαη από πίζω ηεο. ην επάλσ ηκήκα ηεο θαξηέιαο ππάξρνπλ 

θνπκπηά πνπ επηηξέπνπλ λα επηιέμνπκε λα θαίλνληαη εθαίζηεηα ζπγθεθξηκέλνπ 

χςνπο ή φια.  
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Με παξφκνην ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη νη εθαξκνγέο γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη 

θαηαζηξεπηηθφηεξνπο ζεηζκνχο ζηνλ θφζκν θαη γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη 

θαηαζηξεπηηθφηεξνπο ζεηζκνχο ζηελ Διιάδα. 

 

Σξίηε Δλόηεηα: Γνκή Δζωηεξηθνύ ηεο Γεο 
 

ηελ νζφλε πξνζνκνηψλεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο 

ζε ζρέζε κε ην βάζνο:   
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Με ηε βνήζεηα ησλ θνπκπηψλ ηνπ 

ρεηξηζηεξίνπ, πνπ θαίλεηαη θαη ζην 

ζρήκα, ειέγρνπκε ην ξπζκφ θαζφδνπ ή 

αλφδνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο 

(ζπλερήο ή βήκα-βήκα θίλεζε, παχζε, 

γξήγνξε ε αξγή θίλεζε κε ην 

κεηαβνιέα) θαη ηαπηφρξνλα κπνξνχκε 

λα βιέπνπκε ηφζν ηηο ηηκέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο 

ζε ζρέζε κε ην βάζνο φζν θαη ηελ 

αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε.  

 

Με ην θνπκπί        εκθαλίδνληαη ηα ηκήκαηα ζηα νπνία ζεσξνχκε φηη δηαηξείηαη ην 

εζσηεξηθφ ηεο Γεο κε επεμεγεκαηηθά θείκελα:  

 

Σέηαξηε Δλόηεηα: Κηλήζεηο Ληζνζθαηξηθώλ Πιαθώλ, Ρεγκάηωλ 
 

Δδψ παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θηλνχληαη νη ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο 

ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πιαλήηε καο. Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε, ζηελ νπνία 

ηα ζεκεία κε ηα δηπιά βέιε απνηεινχλ δεζκνχο (links), πνπ αλνίγνπλ παξάζπξα κε 

επεμεγήζεηο θαη θηλνχκελεο εηθφλεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο 

θηλήζεσλ ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ.   

 

 
 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζχγθιηζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Διιάδαο ην 

επεμεγεκαηηθφ παξάζπξν είλαη ην αθφινπζν: 
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Ζ θηλνχκελε εηθφλα ιεηηνπξγεί κε ηα θνπκπηά ηνπ ρεηξηζηεξίνπ (θίλεζε εκπξφο, 

θίλεζε εκπξφο-πίζσ θαξέ-θαξέ) ελψ ν κεηαβνιέαο απμνκεηψλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο 

θίλεζεο. Σα ηξία θνπκπηά  επηηξέπνπλ θαηά ζεηξά ηελ εκθάληζε ή 

απφθξπςε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο θαη ηελ εκθάληζε πεξαηηέξσ 

επεμεγήζεσλ γηα ηε ζχγθιηζε ησλ πιαθψλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη γηα ην 

Διιεληθφ εθαηζηεηαθφ ηφμν. Σν θνπκπί  θιείλεη ην επεμεγεκαηηθφ παξάζπξν.  

 

Να ζεκεησζεί εηδηθφηεξα φηη κπνξνχκε λα αλνίμνπκε πεξηζζόηεξα από έλα 

παξάζπξα ψζηε λα ζπγθξίλνπκε ηηο δηάθνξεο θηλήζεηο. 

 

Πέκπηε Δλόηεηα: Γεωινγηθή Ιζηνξία 
 

ηελ νζφλε ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη ν ράξηεο ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο φπσο 

ζεσξνχκε φηη ήηαλ ζε δηάθνξεο γεσινγηθέο πεξηφδνπο, καδί κε ζχληνκν θείκελν, 

ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνληαη εηθφλεο ραξαθηεξηζηηθψλ νξγαληζκψλ θάζε 

πεξηφδνπ. 
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ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρεη κηα γξακκή ρξφλνπ πνπ δηαζέηεη κεηαβνιέα ηνλ 

νπνίν κπνξεί λα ζχξεη ν ρξήζηεο γηα λα κεηαβεί ζηελ επηζπκεηή ρξνλνινγία θαη λα 

δεη ηνλ αληίζηνηρν ράξηε θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Δάλ νη νξγαληζκνί θάπνηαο 

πεξηφδνπ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο, ην θνπκπί  καο επηηξέπεη λα ηνπο 

βιέπνπκε ζηαδηαθά έλαλ-έλαλ. 

Σν θνπκπί  ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηνπ θνπκπηνχ  αλνίγεη έλα λέν 

παξάζπξν πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη ράξηεο γηα ηε γεσινγηθή ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο. 

 

Σν Παηρλίδη ηωλ Ληζνζθαηξηθώλ Πιαθώλ 
 

Δδψ ν ρξήζηεο πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ζηνλ παγθφζκην ράξηε ηα πεξηγξάκκαηα ησλ 

ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπνζεηήζεη ηα 

νλφκαηά ηνπο. Τπάξρεη ρξνλνκεηξεηήο θαη δίλεηαη βαζκνινγία αλάινγα κε ηελ 

πνξεία νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Με ην θνπκπί «i» εκθαλίδεηαη ε 

ζεηζκηθφηεηα ζηνλ ράξηε, θάηη πνπ βνεζά ηνλ παίθηε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ 

ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πεξηγξακκάησλ ησλ ιηζνζθαηξηθψλ 

πιαθψλ γίλεηαη κε θιηθ θαη ζχξζηκν. Όηαλ λνκίδνπκε φηη είκαζηε ζην ζσζηφ 

ζεκείν, αθήλνπκε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ νπφηε αλ ην θνκκάηη είλαη ζηε ζσζηή 

ζέζε, παξακέλεη εθεί. Αλ φρη, επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη πξέπεη λα 

μαλαδνθηκάζνπκε. Καη ηα νλφκαηα ησλ πιαθψλ ηνπνζεηνχληαη κε θιηθ θαη ζχξζηκν 

αιιά ζην ηέινο πξέπεη λα θάλνπκε θαη έλα θιηθ αθφκε, νπφηε αλ είλαη ζηε ζσζηή 

ζέζε, παξακέλνπλ εθεί. Γηα λα μεθηλήζνπκε πάιη ην παηρλίδη, ρξεζηκνπνηνχκε ην 

θνπκπί αλαλέσζεο (refresh) ηεο νζφλεο  ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Internet 

Explorer. 

 

Σν Παηρλίδη ηνπ Γεωινγηθνύ Υξόλνπ 
 

ηφρνο ηνπ παηρληδηνχ απηνχ 

είλαη λα ηνπνζεηήζνπκε ηνπο 18 

νξγαληζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηα 

δεμηά ηεο νζφλεο ζηελ 

θαηάιιειε γεσινγηθή επνρή. Οη 

νξγαληζκνί κεηαθηλνχληαη κε 

θιηθ θαη ζχξζηκν. Όηαλ 

λνκίδνπκε φηη είκαζηε ζην ζσζηφ 

ζεκείν, αθήλνπκε ην πιήθηξν 

ηνπ πνληηθηνχ, νπφηε αλ ν 

νξγαληζκφο είλαη ζηε ζσζηή 

γεσινγηθή επνρή, παξακέλεη 

εθεί. Αλ φρη, επηζηξέθεη ζηελ 

αξρηθή ηνπ ζέζε θαη πξέπεη λα 

μαλαδνθηκάζνπκε. 
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Γηα βνήζεηα επηιέγνπκε κε θιηθ ηνλ νξγαληζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζην 

θνπκπί «i». Γίλεηαη βαζκνινγία αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ: γηα θάζε 

ζσζηή ηνπνζέηεζε θεξδίδνπκε 2 βαζκνχο, ελψ αλ δεηήζνπκε βνήζεηα, θεξδίδνπκε 

1 βαζκφ γηα θάζε ζσζηή ηνπνζέηεζε. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο ηνπνζέηεζεο 

ράλνπκε 2 βαζκνχο αλ έρνπκε δεηήζεη βνήζεηα θαη 1 αλ δελ έρνπκε δεηήζεη. Γηα λα 

μεθηλήζνπκε πάιη ην παηρλίδη, ρξεζηκνπνηνχκε ην θνπκπί αλαλέσζεο (refresh) ηεο 

νζφλεο  ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Internet Explorer. 

 

Σν Παηρλίδη ηεο Παγγαίαο  
 

ηφρνο ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα 

ηνπνζεηήζνπκε ηα νλφκαηα ησλ 

ηκεκάησλ ηεο Παγγαίαο ζηε ζσζηή 

ηνπο ζέζε. Απηφ ην επηηπγράλνπκε κε 

θιηθ θαη ζχξζηκν ησλ νλνκάησλ θαη 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζην θέληξν ησλ 

νξζνγσλίσλ πιαηζίσλ πνπ ππάξρνπλ 

ζην ράξηε. 

Όηαλ νινθιεξψζνπκε, κε ην θνπκπί 

 μεθηλά ε ζχγθξηζε ησλ δηθψλ καο 
 

απνηειεζκάησλ κε ηα πξαγκαηηθά. Απηφ γίλεηαη κέζσ κηαο δηαδνρήο εηθφλσλ πνπ 

καο δείρλεη ηελ κεηαθίλεζε ησλ ηεκαρψλ ηεο Παγγαίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

γεσινγηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηε ζεκεξηλή ηνπο ζέζε. Σφηε γηα φζα νλφκαηα 

ηνπνζεηήζεθαλ ζσζηά θεξδίδνπκε έλα βαζκφ, ελψ φζα ήηαλ ιαλζαζκέλα 

επηζηξέθνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε θαη πξέπεη λα μαλαδνθηκάζνπκε. Γηα 

αξρηθνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ θαη μεθίλεκα λένπ παηρληδηνχ πηέδνπκε ην πιήθηξν 

.  

 
Με θιηθ ζην θνπκπί "?" 

αλνίγεη έλα κηθξφηεξν 

παξάζπξν, ζην νπνίν 

θαίλεηαη, ππφ κνξθή 

δηαδνρήο εηθφλσλ, ε εμέιημε 

ηεο κνξθήο ηεο επηθάλεηαο 

ηεο Γεο απφ ηελ επνρή ηεο 

Παγγαίαο κέρξη ζήκεξα. Σα 

θνπκπηά ζην θάησ κέξνο ηεο 

εηθφλαο επηηξέπνπλ λα δνχκε 

ηε δηαδνρή εηθφλσλ είηε 

θαξέ-θαξέ κπξνο-πίζσ είηε 

σο ζπλερφκελε πξνβνιή.  
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ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΣΗ ΓΗ 
 

Σν ινγηζκηθφ ππνζηεξίδεη ηε κειέηε ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο κε: 

 

 3 απηνηειή πξνγξάκκαηα κηθξφθνζκνπο γηα ηε κειέηε ηνπ αλάγιπθνπ θαη ηεο 

δηαίξεζεο ηνπ θφζκνπ, ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδαο. 

 4 πξνγξάκκαηα κε κνξθή παηρληδηνχ, κε αληηθείκελν ηηο ρψξεο ηνπ Κφζκνπ 

θαη ηεο Δπξψπεο, θαζψο θαη ην ράξηε ηεο Διιάδαο. 

 7 δξαζηεξηφηεηεο κε ηε κνξθή «θχιισλ εξγαζίαο». 

 Γισζζάξη, Βηνγξαθίεο, Πεγέο, Δξσηήζεηο θαη Οδεγίεο Υξήζεο. 

 

Απφ ηελ αξρηθή ζειίδα κε θιηθ ζηελ «Δπηθάλεηα ηεο Γεο» νδεγνχκαζηε ζηελ 

παξαθάησ ζειίδα νζφλεο: 

 

 
 

Μεηαθηλψληαο ην δείθηε – βέινο ηνπ πνληηθηνχ ζηελ πάλσ απφ ηα «θπθιάθηα»  ή 

πάλσ απφ ηηο ιέμεηο φπσο ΓΛΩΑΡΗ θηι ην βέινο κεηαηξέπεηαη ζε δείθηε ρεξηνχ. 

Με θιηθ νδεγνχκαζηε ζηελ νζφλε πνπ καο ελδηαθέξεη.  

 

Αλάγιπθν, Γηαίξεζε ηνπ Κόζκνπ, ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Διιάδαο 
  

Καη ηα ηξία πξνγξάκκαηα έρνπλ ίδηα δνκή θαη φ,ηη ηζρχεη γηα ην Αλάγιπθν, Γηαίξεζε 

ηνπ Κόζκνπ ηζρχεη θαη γηα ηελ Δπξώπε θαη Διιάδα (κε κηθξέο παξαιιαγέο ζηνπο 

ράξηεο). 

 

Ο κηθξφθνζκνο απνηειείηαη απφ ράξηεο πνιιψλ εηδψλ (γεσκνξθνινγηθφο, 

ζεξκνθξαζίαο, πιεζπζκνχ, βξνρνπηψζεσλ, λπρηεξηλφο, θιίκαηνο, αθηνγξακκψλ), 

γηα ηνλ Κφζκν, ηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πάλσ ζε 
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απηνχο ηνπο ράξηεο λα πεξηιάβνπκε ζεηζκνγελείο πεξηνρέο, παξάιιεινπο θαη 

κεζεκβξηλνχο, αηξάθηνπο, ζχλνξα, πξσηεχνπζεο, θ.ά. Δπίζεο έρνπκε ηελ επθαηξία 

λα κεηξήζνπκε απνζηάζεηο θαη γεσγξαθηθά πιάηε θαη κήθε.  

 

Πεξηγξαθή πηινηεξίνπ 

  

Ζ βαζηθή πεξηνρή εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ράξηεο σο ππφβαζξν. Γηα λα 

κεηαθηλνχκαζηε πάλσ ζην ράξηε, λα θαηαιαβαίλνπκε πνπ βξηζθφκαζηε θαη πνηεο 

απνζηάζεηο επηζπκνχκε λα κεηξήζνπκε ππάξρεη έλα αληηθείκελν (αεξνπιάλν) ην 

νπνίν ειέγρνπκε είηε κε ηε βνήζεηα ηνπ πηινηεξίνπ είηε επελεξγψληαο άκεζα πάλσ 

ζε απηφ (κε ζχξζηκν). 

 

 
Δηθόλα 1: Γεωκνξθνινγηθόο ράξηεο θαη δεδνκέλα πηινηεξίνπ 

  

Σν βαζηθφ φξγαλν ηνπ πηινηεξίνπ είλαη ε ππμίδα (εηθφλα 1), ε νπνία βνεζά ηνλ 

ρξήζηε λα πξνζαλαηνιίδεηαη πάλσ ζηνλ ράξηε (πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αεξνπιάλνπ). 

Αλ θάλνπκε θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζηα ζεκεία ηεο ππμίδαο ηφηε ζα ζηξαθεί ην 

αληηθείκελφ καο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Αξηζηεξά απφ ηελ ππμίδα βξίζθεηαη ε 

εξγαιεηνζήθε κε ηα 6 θνπκπηά ηεο. 

  

Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε δπν ζεκείσλ, αθνχ πξψηα 

κεδελίζνπκε ην κεηξεηή απφ ην θνπκπάθη κε ην ζήκα "x" πνπ βξίζθεηαη ζην 

πηινηήξην. Με ην κεδεληζκφ ηνπ κεηξεηή απνζηάζεσλ, έλα ζηαπξνπδάθη 

κεηαθέξεηαη ζηελ ζέζε ηνπ αεξνπιάλνπ. Μεηαθηλψληαο ην αεξνπιαλάθη είηε 

ζχξνληάο ην (ή νδεγψληαο ην απφ ην πηινηήξην), ν κεηξεηήο απνζηάζεσλ δείρλεη 

ηελ απφζηαζε πνπ έρεη ην αεξνπιαλάθη απφ ην ζηαπξνπδάθη. Έηζη είλαη δπλαηή ε 

κέηξεζε νπνηαζδήπνηε απφζηαζεο ζην ράξηε. Σν αεξνπιαλάθη κπνξεί λα θηλείηαη 

βήκα-βήκα  ή θαη ζπλερψο  απμνκεηψλνληαο ηελ ηαρχηεηά ηνπ. 

  

Μεηαθηλψληαο ην αεξνπιάλν πάλσ ζηνλ ράξηε, έρνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο ηεο ζέζεο ηνπ. Σν γεσγξαθηθφ πιάηνο βξίζθεηαη ζην 

πάλσ πιαίζην ηνπ πηινηεξίνπ θαη ζην θάησ ην γεσγξαθηθφ κήθνο. 
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Πεξηγξαθή ππόβαζξνπ, πεξηγξάκκαηνο ραξηώλ θαη βάζεωλ δεδνκέλωλ 

 

 
 

Με ηα δχν βειάθηα (πάλσ θαη θάησ) ηεο παξαπάλσ εξγαιεηνζήθεο κπνξνχκε λα 

αιιάδνπκε ηε κνξθή ηνπ ράξηε "ππνβάζξνπ" πνπ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε. 

Με ηα εξγαιεία  επηιέγνπκε ηα "πεξηγξάκκαηα" (πνπ κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζην "ππφβαζξν") θαη ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα αληίζηνηρα. Σα 

είδε ησλ ραξηψλ ηα νπνία πξνβάιινληαη είλαη: 

  

Χάπηερ Υποβάθπος Χάπηερ Πεπιγπάμμαηορ 

Γεσκνξθνινγηθφο χλνξα θξαηψλ, αθηνγξακκέο 

Ππθλφηεηα πιεζπζκψλ πγθέληξσζε πιεζπζκνχ 

Νπρηεξηλφο Πνηάκηα, ιίκλεο 

Βιάζηεζε Ληζνζθαηξηθέο πιάθεο 

Θεξκνθξαζίεο εηζκνί 

Βξνρνπηψζεηο Άηξαθηνη σξψλ 

  

Γηα παξάδεηγκα κε ηα βειάθηα επηιέγνπκε ηνλ ράξηε βιάζηεζεο (εηθφλα 2) 

  

 
Δηθόλα 2: Δπηινγή ππόβαζξνπ (π.ρ. ράξηεο βιάζηεζεο) 

 

Με ην θνπκπί ησλ "πεξηγξακκάησλ" επηιέγνπκε απφ 1 έσο θαη 9 ηαπηφρξνλα θαη 

δηαθνξεηηθά πεξηγξάκκαηα ή 3 εξγαιεία (εηθφλα 3). 

 

 
Δηθόλα 3: Δπηινγή πεξηγξάκκαηνο 
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Γηα παξάδεηγκα επηιέγνπκε έλα νπνηνδήπνηε ππφβαζξν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

καο θαη κεηά ηνπνζεηνχκε έλα ή πεξηζζφηεξα πεξηγξάκκαηα (εηθφλα 4). 

  

 
Δηθόλα 4: Χάξηεο βξνρνπηώζεωλ κε ηνπο κεζεκβξηλνύο, ηνπο παξάιιεινπο  

θαη ηηο πόιεηο άλω ηωλ 2.000.000 θαηνίθωλ 

  

Δπίζεο, επηιέγνληαο ην λπρηεξηλφ ράξηε σο ππφβαζξν κπνξνχκε λα παξαζηήζνπκε 

ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ξνδ θνπθίδεο θαη ηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο πνπ 

θαίλνληαη κε θίηξηλε γξακκή (εηθφλα 5).  

  

 
Δηθόλα 5: Νπρηεξηλόο ράξηεο κε ζπγθέληξωζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ιηζνζθαηξηθέο 

πιάθεο. 

 

ηελ επηινγή ησλ πεξηγξακκάησλ ππάξρεη επηπιένλ θαη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο 

ελφο κνηξνγλσκφληνπ θαη δχν θιηκάθσλ (γηα κέηξεζε απνζηάζεσλ): κηαο θάζεηεο 

θαη κηαο νξηδφληηαο. Οη απνζηάζεηο ησλ παξαιιήισλ είλαη ζηαζεξέο φρη φκσο θαη 

ησλ κεζεκβξηλψλ. Δπνκέλσο φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην, αλάινγα κε ην γεσκεηξηθφ 

πιάηνο «θ» ζην νπνίν βξίζθεηαη ην αεξνπιαλάθη, ε θιίκαθα αιιάδεη δπλακηθά. 
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Δηθόλα 7: Γεωκνξθνινγηθόο ράξηεο κε ην κνηξνγλωκόλην θαη ηηο θιίκαθεο 

  

Σν πξνηειεπηαίν θνπκπί ηεο εξγαιεην-

ζήθεο (δηαβήηεο) καο παξνπζηάδεη ηηο 

θαξηέιεο πιεξνθνξηψλ: ην Αλάγιπθν γηα 

κνξθνινγηθά ζηνηρεία, ηε Γηαίξεζε γηα 

πιεξνθνξίεο ρσξψλ θαη ηηο Πόιεηο γηα 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ζπνπδαηφηεξεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ. 

  

Πεξηγξαθή εξγαιείωλ δωγξαθηθήο  

  

Σν ηειεπηαίν θνπκπί πνπ βιέπνπκε ζηελ 

εξγαιεηνζήθε κε ηα 5 ρξψκαηα, 

απεηθνλίδεη κηα παιέηα. Απηή καο βνεζά 

λα θηηάμνπκε έλα ράξηε φπσο ηνλ 

ρξεηαδφκαζηε, γηα παξάδεηγκα θάζε ρψξα 

λα έρεη έλα επηζπκεηφ ρξψκα, λα 

πξνζζέζνπκε θείκελν, λα ζεκεηψλνπκε 

απνζηάζεηο κε επζείεο θ.ά. 

  

Με ηα ρξψκαηα πνπ βιέπνπκε κπνξνχκε λα γεκίζνπκε κηα επηθάλεηα ηεο αξεζθείαο 

καο, λα ζρεδηάζνπκε γεσκεηξηθά ζρήκαηα ή θαη ειεχζεξεο γξακκέο, ψζηε λα 

θαίλνληαη θαη λα δηαθξίλνληαη θαζαξά νη ρψξεο (εηθφλα 8). Μπνξνχκε λα 

θαζνξίζνπκε ην πάρνο ζηπιφ θαζψο θαη δηθά καο ρξψκαηα Ζ ιεηηνπξγία ησλ 

θνπκπηψλ (απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά) πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα:  

 

 Υαξάδεη επζείεο πάλσ ζηνλ ράξηε. 

 Υαξάδεη παξαιιειφγξακκν έηζη ψζηε λα καο βνεζήζεη γηα ππνινγηζκνχο 

πάλσ ζηνλ ράξηε. 

 Γηαγξάθεη έιιεηςε ή θχθιν γηα ηνλ ίδην ιφγν φπσο πξνεγνπκέλσο. 
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 Μπνξνχκε κε ην ζπξέη λα γεκίζνπκε ρξψκα ή λα ζεκεηψζνπκε πάλσ ζην 

ράξηε δηάθνξα ζεκεία, ρψξεο, πνηάκηα, ή ζάιαζζεο. 

  Αλ θάλακε θάηη ιάζνο θαη επηζπκνχκε λα ην δηνξζψζνπκε ηφηε είκαζηε ζε 

ζέζε λα ην δηαγξάςνπκε κε ηελ γφκα πνπ καο δίλεη ην πέκπην θνπκπί. 

  Πην νκνηφκνξθν ην γέκηζκα θιεηζηήο πεξηνρήο επηηπγράλνπκε κε ην εξγαιείν 

γεκίζκαηνο αληί γηα ζπξέη. 

 Με ηε ζθξαγίδα απνηππψλνπκε ζην ππφβαζξν θείκελν ή άιιεο πιεξνθνξίεο 

(πεξηγξάκκαηα, πιεξνθνξίεο ππνκλήκαηνο) γηα παξάδεηγκα ηνπο παξάιιεινπο θαη 

κεζεκβξηλνχο.   

 Με ην εξγαιείν θεηκέλνπ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θείκελν ζην ράξηε. ην 

θείκελν κπνξνχκε λα θάλνπκε βαζηθέο κνξθνπνηήζεηο (γξακκαηνζεηξά, κέγεζνο 

γξακκαηνζεηξάο, έληνλα, πιάγηα, ππνγξακκηζκέλα, επηινγή ρξψκαηνο απφ κίμε ησλ 

ηξηψλ ρξσκάησλ: θφθθηλν, πξάζηλν, κπιε). Παηψληαο ην θνπκπί κε ηα βειάθηα 

(αξηζηεξά απφ ην πιαίζην εηζαγσγήο θεηκέλνπ) εκθαλίδεηαη παξάζπξν κε 

αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο. 
 

 

 

 

  
 

Παηψληαο ην ίδην εηθνλίδην  ην πιαίζην θεηκέλνπ απνθξχπηεηαη. Θα πξέπεη 

πξψηα λα κεηαθέξνπκε ην θείκελν ζην ππφβαζξν παηψληαο ηε ζθξαγίδα  

 Με ην εξγαιείν αληηγξαθήο ν ράξηεο, κε φπνηεο παξεκβάζεηο ηνπ έγηλαλ, 

αληηγξάθεηαη ζην πξφρεηξν. Έηζη κπνξεί κε επηθφιιεζε λα κεηαθεξζεί ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή π.ρ. επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. 

  

 
Δηθόλα 8: Χάξηεο κνξθνπνηεκέλνο κε ρξώκαηα θαη ηνπωλύκηα 
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Σν παηρλίδη ηωλ θαξηώλ 
 

θνπφο ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα ζπγθεληξψζνπκε ηνπο πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο 

επηιέγνληαο κηα ηηκή απφ ηελ αξηζηεξή θαξηέια π.ρ. ηελ έθηαζε, εάλ λνκίδνπκε φηη 

ε έθηαζε ηεο ρψξαο ηεο αξηζηεξήο θαξηέιαο είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο δεμηάο 

θαξηέιαο. Παξαηεξνχκε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα κηα ρψξα (ζεκαία, έθηαζε, 

πιεζπζκφο, θηι) ζηελ αξηζηεξή θαξηέια (ηε δηθή καο θαξηέια). Δπηθεληξσλφκαζηε 

ζηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο: έθηαζε, πιεζπζκό θαη δηαθνξά ώξαο. Γεμηά ζηελ νζφλε 

βιέπνπκε κηα δεχηεξε θαξηέια (ηελ θαξηέια ηνπ ππνινγηζηή). Δπηιέγνπκε κία απφ 

ηηο ηξεηο ηηκέο ηεο αξηζηεξήο θαξηέιαο πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

απηήλ ηεο δεμηάο θξπκκέλεο θαξηέιαο. Αλ ε δηθή καο ηηκή είλαη πξάγκαηη 

κεγαιχηεξε ηφηε θεξδίδνπκε έλαλ βαζκφ, αιιηψο ν βαζκφο θεξδίδεηαη απφ ηε δεμηά 

θαξηέια. Παηψληαο ην βειάθη πξνρσξάκε ζηελ επφκελε θαξηέια. ην ππφβαζξν 

ππάξρεη παγθφζκηνο ράξηεο θαη ελδεηθηηθά ζεκάδηα γηα ην πνηεο ρψξεο 

ζπγθξίζεθαλ. 

 

Σν παηρλίδη ηωλ επξωπαϊθώλ θξαηώλ  
 

ην παηρλίδη απηφ πξέπεη λα ζπλζέζνπκε ην παδι πνπ έρεη σο ππφβαζξν ηνλ ράξηε 

ηεο Δπξψπεο κε ηα δηάθνξα θνκκάηηα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε κία επξσπατθή 

ρψξα. 

 

Σα θξάηε θαη νη ζεκαίεο ηνπο 
 

ην παηρλίδη απηφ ν καζεηήο θαιείηαη λα ηνπνζεηήζεη ηε ζεκαία θάζε θξάηνπο ζηνλ 

παγθφζκην ράξηε. Ζ ηνπνζέηεζε πξέπεη λα γίλεη πάλσ ζε θνπθίδα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πξσηεχνπζα. Πξψηα ν καζεηήο πξέπεη λα επηιέμεη ηε ζσζηή 

ζεκεία. Γηα επθνιία ζηελ ηνπνζέηεζε ζπλίζηαηαη ε ζεκαία λα ζέξλεηαη απφ ην 

πάλσ αξηζηεξφ άθξν ηεο. 

Σεκείωζε: ζε όια ηα παηρλίδηα γηα λα ηα μεθηλήζνπκε θαη πάιη, ρξεζηκνπνηνύκε ην 

θνπκπί αλαλέωζεο (refresh) ηεο νζόλεο  ζηε γξακκή εξγαιείωλ ηνπ Internet 

Explorer. 

 

Σν παηρλίδη ηνπ ράξηε ηεο Διιάδαο 
 

ην παηρλίδη ηνπ ράξηε ηεο Διιάδαο ν 

καζεηήο κπνξεί λα δεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

αλάγιπθν ή ηε δηαίξεζε. Γηα λα 

παξνπζηαζηνχλ νη πιεξνθνξίεο ζε θάζε 

ζέζε ζα πξέπεη λα ζχξεη ηε ζσζηή 

ιεδάληα πνπ ππάξρεη θάζε θνξά ζηα δεμηά 

ηεο νζφλεο θαη λα ηελ αθήζεη ζην ζσζηφ 

ζεκείν. Σν θνπκπί "i" δίλεη νδεγίεο θαη ην 

θνπκπί "?" εκθαλίδεη ην ππφκλεκα ηνπ 

ράξηε.  
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ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΣΗ ΓΗ 
 

ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεσγξαθίαο κε ζέκα «Σν 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ» αληηκεησπίδνληαη ηφζν ε γήηλε αηκφζθαηξα φζν θαη ην θιίκα. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηεο Γεσγξαθίαο Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ πεξηέρεη ηελ 

ελφηεηα κε ζέκα «Αηκφζθαηξα ηεο Γεο» ε νπνία πεξηιακβάλεη:       

 

 5 απηνηειή πξνγξάκκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε δνκή ηεο γήηλεο 

αηκφζθαηξαο θαη ζην θιίκα.  

 1 παηρλίδη, γηα ηα αληηθείκελα ηνπ δηαζηεκηθνχ ρψξνπ, απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

Γεο κέρξη ην αραλέο ζχκπαλ. 

 3 Γξαζηεξηφηεηεο κε κνξθή «Φχιισλ Δξγαζίαο».  

 Γισζζάξη, Βηνγξαθίεο, Πεγέο, Υάξηε ελλνηψλ, Δξσηήζεηο θαη Οδεγίεο 

Υξήζεο. 

 

Απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ινγηζκηθνχ, κε θιηθ ζηελ «Αηκφζθαηξα ηεο Γεο» 

νδεγνχκαζηε ζηε παξαθάησ ζειίδα νζφλεο: 

 

 
 

Μεηαθηλψληαο ην δείθηε – βέινο ηνπ πνληηθηνχ πάλσ απφ ηα «θπθιάθηα» ή πάλσ 

απφ ηηο ιέμεηο φπσο ΓΛΩΑΡΗ θηι, ην βέινο κεηαηξέπεηαη ζε δείθηε ρεξηνχ. Με 

θιηθ νδεγνχκαζηε ζηελ νζφλε πνπ θάζε θνξά καο ελδηαθέξεη.  

 

Πξώηε Δλόηεηα: Γνκή Αηκόζθαηξαο 
 

ηελ νζφλε παξνπζηάδνληαη ηα 4 βαζηθά ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο:  
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ηε δηάζεζή ζαο έρεηε: 

1. Μηα ζεηξά απφ ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο γηα λα κειεηήζεη ηελ 

αηκφζθαηξα φπσο γηα παξάδεηγκα δνξπθφξνπο, ραξηαεηνχο, αεξνπιάλα θαη 

αεξφζηαηα. 

2. (Μφιηο ν δξνκέαο ηνπ πνληηθηνχ πεξάζεη πάλσ απφ θάζε ζπζθεπή αλνίγεη έλα 

πιαίζην κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο).  

3. Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο (κε ηνλ δξνκέα λα πεξλάεη 

πάλσ απφ ηηο ιέμεηο ΣΡΟΠΟΦΑΗΡΑ – ΣΡΑΣΟΦΑΗΡΑ – ΜΔΟΦΑΗΡΑ – 

ΘΔΡΜΟΦΑΗΡΑ - ΔΞΩΦΑΗΡΑ). 

4. Έλα κηθξφ πηινηήξην κε δχν θνπκπηά γηα λα αλεβαίλεη (ή λα επαλέξρεηαη ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο) ε ζπζθεπή πνπ έρνπκε επηιέμεη. Ζ επηινγή γίλεηαη κε θιηθ 

ζηε ζπζθεπή φρεκα πνπ καο ελδηαθέξεη. 

 

 

 
 

ην δηπιαλφ ζρήκα έρνπκε επηιέμεη δχν ζπζθεπέο: ηνλ πχξαπιν 

θαη ην αεξφζηαην. Με επαλαιακβαλφκελα θιηθ ζην θνπκπί 

«βήκα επάλσ» νη ζπζθεπέο αλεβαίλνπλ. ε θάπνην χςνο ην 

αεξφζηαην ζηακαηάεη ελψ ν πχξαπινο ζπλερίδεη. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ην αεξφζηαην έρεη έλα φξην ζην χςνο πνπ κπνξεί λα αλέβεη.  

 

Δπηπιένλ, κε άιιν θνπκπί κεηαθεξφκαζηε ζε κηα δεχηεξε ζειίδα φπνπ κπνξνχκε λα 

κειεηήζνπκε ην πξψην ζηξψκα ηεο αηκφζθαηξαο, ηελ ηξνπφζθαηξα. 
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Σέινο, επηιέγνληαο ζπζθεπή κπνξνχκε λα ηελ «αλεβάδνπκε» βήκα – βήκα θαη 

ηαπηφρξνλα λα παξαθνινπζνχκε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ην χςνο, φπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα: 

 

 
 

Γεύηεξε ελόηεηα: Άλεκνη – βξνρέο 
 

Πξνζνκνίσζε κε ζχλλεθα ηα νπνία 

κεηαθηλνχληαη θαη αλπςψλνληαη κε 

απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη 

βξνρνπηψζεηο απφ ηε κηα κεξηά κηαο 

νξνζεηξάο θαη "ζθηά βξνρήο" απφ ηελ 

άιιε. Ζ πξνζνκνίσζε ζπλνδεχεηαη 

απφ ηελ θαηάιιειε αθήγεζε (κε 

πάηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ θνπκπηνχ). 

ηηο άιιεο αλαπαξαζηάζεηο (κεηάβαζε 

κε ηα αληίζηνηρα θνπκπηά) 

παξνπζηάδνληαη, παξαδείγκαηα 

ζεξκνθξαζηψλ ζηε κία θαη ηελ άιιε 
 

 

πιεπξά ηεο νξνζεηξάο, θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ζηελ 

Πίλδν. Μηα αθφκε ελεκεξσηηθή ζειίδα ζρεηίδεηαη κε ηηο παξάιιειεο αιιαγέο ζηε 

βιάζηεζε πνπ παξαηεξνχληαη αλάινγα κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη πςφκεηξν. 

 

Σξίηε Δλόηεηα: Κιίκα Κόζκνπ 
 

ηελ νζφλε παξνπζηάδεηαη ν παγθφζκηνο θιηκαηηθφο ράξηεο ζηνλ νπνίν δείρλεηαη ην 

θιίκα ζε θάζε πεξηνρή ηεο Γεο. Σφπνη κε ίδηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο απνηππψλνληαη 

κε ίδην ρξψκα θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη πεξηνρέο πνπ ηηο νλνκάδνπκε θιηκαηηθέο 

δώλεο. Απφ απηή ηε ζειίδα κπνξνχκε:  
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 λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο γήηλεο θιηκαηηθέο δψλεο: κεηαθέξνπκε ηνλ 

δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ πάλσ απφ ηα «θπθιάθηα» ηνπ ράξηε νπφηε δηαβάδνπκε 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θιίκα (κε κηα ραξαθηεξηζηηθή θσηνγξαθία) 

 λα παξαηεξήζνπκε ζε ράξηεο ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηνπ χςνπο ηεο 

βξνρήο θαη ηεο βιάζηεζεο θάζε κήλα ή θάζε επνρή: κε θιηθ ζηα αληίζηνηρα 

θνπκπηά.  

 

 
 

Γηα παξάδεηγκα, κε θιηθ ζην θνπκπί «Θεξκνθξαζία» παίξλνπκε έλα λέν ράξηε 

ζεξκνθξαζηψλ: 

 
 

Με θιηθ ζηα θνπκπηά πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο αιιάδνπκε ην 

κήλα θαη παξαηεξνχκε ηηο αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

Γεο.  

Με ηνλ ίδην ηξφπν εκθαλίδνπκε ηνπο ράξηεο βιάζηεζεο θαη βξνρφπησζεο. Έηζη, 

κειεηάκε ηηο αιιαγέο ζηε βιάζηεζε θαη ζην χςνο ηεο βξνρήο γηα δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο Γεο.  

  

Σεηάξηε Δλόηεηα: Κιίκα Δπξώπεο 
 

ηελ νζφλε παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο ηεο Δπξψπεο. Με ηα θνπκπηά, ζην θάησ δεμηφ 

κέξνο, κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ην θιίκα ηεο Δπξψπεο, ηε βιάζηεζε, ηηο 

βξνρνπηψζεηο θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο.   
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α) Δπηινγή θιίκαηνο.  

Μαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ θιίκαηνο. Αλ επηιέμνπκε, γηα παξάδεηγκα, 

ην σθεάλην θιίκα εκθαλίδεηαη κηα ραξαθηεξηζηηθή θσηνγξαθία καδί κε έλα 

θιηκαηφγξακκα. Με ην πιήθηξν "εθθίλεζε" (play) ραξάζζεηαη ζρεηηθή πνξεία πάλσ 

ζε πφιεηο κε ίδην γεσγξαθηθφ πιάηνο (θφθθηλε γξακκή) θαη ηα αληίζηνηρα 

θιηκαηνγξάκκαηά ηνπο! 

 

β) Δπηινγή βιάζηεζεο.  
 

 
 

γ) Δπηινγή βξνρνπηώζεωλ θαη ζεξκνθξαζηώλ 
 

δ) Δπηινγή "θίλεζεο" 
 

Με ην θάησ δεμί θνπκπί κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε έλα ηαμίδη ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θαη λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο αιιαγέο ζην θιίκα (φπσο 

θαίλεηαη ζηελ πξνεγνχκελε εηθφλα γηα ην ηαμίδη πνπ μεθηλάεη απφ ην Γνπβιίλν).  
 

Πέκπηε Δλόηεηα: Σν θιίκα ηεο Διιάδαο 
 

Δθαξκνγή απφ ηελ νπνία κπνξνχκε λα αληιήζνπκε πιηθφ ζρεηηθφ κε ηε βιάζηεζε, 

ηηο βξνρνπηψζεηο θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο ζηελ Διιάδα (θείκελα, θσηνγξαθίεο, 

δηαγξάκκαηα), κε παξφκνηα ιεηηνπξγία φπσο απηή ηνπ θιίκαηνο ηεο Δπξψπεο. 
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Σν παηρλίδη ηνπ δηαζηεκηθνύ ρώξνπ 
 

 
 

ηφρνο ηνπ παηρληδηνχ απηνχ είλαη λα ηνπνζεηήζνπκε ηα 18 αληηθείκελα ή νπξάληα 

ζψκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα ηξία άθξα ηεο νζφλεο ζηελ θαηάιιειε αζηξηθή 

πεξηνρή (αλάινγα κε ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο). Σα 

αληηθείκελα κεηαθηλνχληαη κε θιηθ θαη ζχξζηκν. Όηαλ λνκίδνπκε φηη είκαζηε ζην 

ζσζηφ ζεκείν, αθήλνπκε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ, νπφηε αλ ην αληηθείκελν είλαη 

ζηε ζσζηή ζέζε, παξακέλεη εθεί. Αλ φρη, επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη 

πξέπεη λα μαλαδνθηκάζνπκε. 

 

Γηα βνήζεηα επηιέγνπκε κε θιηθ ηα αληηθείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζην 

θνπκπί «i». Γίλεηαη βαζκνινγία αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ: γηα θάζε 

ζσζηή ηνπνζέηεζε θεξδίδνπκε 2 βαζκνχο, ελψ αλ δεηήζνπκε βνήζεηα, θεξδίδνπκε 

1 βαζκφ γηα θάζε ζσζηή ηνπνζέηεζε. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο ηνπνζέηεζεο 

ράλνπκε 2 βαζκνχο αλ έρνπκε δεηήζεη βνήζεηα θαη 1 αλ δελ έρνπκε δεηήζεη. Γηα λα 

μεθηλήζνπκε πάιη ην παηρλίδη, ρξεζηκνπνηνχκε ην θνπκπί αλαλέσζεο (refresh) ηεο 

νζφλεο ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Internet Explorer. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ – ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Σν ινγηζκηθφ ππνζηεξίδεη ηελ ελφηεηα «Αλζξψπηλεο Γξαζηεξηφηεηεο θαη Φπζηθφ 

Πεξηβάιινλ» κε: 

 

 5 απηνηειή πξνγξάκκαηα, ηα ζέκαηα ησλ νπνίσλ είλαη: ν θχθινο ηνπ λεξνχ,  

ην γιπθφ λεξφ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, νη ζαιάζζηνη δξφκνη ζηελ εμεξεχλεζε 

ηνπ θφζκνπ, ε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο πφιεο θαη ε κεηαβνιή 

πιεζπζκψλ ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. 

 2 παηρλίδηα, ην πξψην κε ηίηιν «Σν παηρλίδη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» 

θαη ην δεχηεξν «Δθνδηάδνληαο κηα θαξαβέια».  

 8 δξαζηεξηφηεηεο κε κνξθή «θχιισλ εξγαζίαο».  

 Γισζζάξη, Πεγέο θαη Οδεγίεο Υξήζεο. 

 

 
 

Μεηαθηλψληαο ην δείθηε – βέινο ηνπ πνληηθηνχ ζηελ πάλσ απφ ηα «θπθιάθηα»  ή 

πάλσ απφ ηηο ιέμεηο  ν δείθηεο ηνπ πνληηθνχ γίλεηαη δείθηεο ρεξηνχ. Με θιηθ 

νδεγνχκαζηε ζηελ νζφλε πνπ καο ελδηαθέξεη.  

 

Πξώηε ελόηεηα: Ο θύθινο ηνπ λεξνύ 
 

Απνηειείηαη απφ δχν νζφλεο. ηελ πξψηε νζφλε ζε δχν αλαπαξαζηάζεηο 

παξνπζηάδεηαη ε εμάηκηζε θαη  δηαπλνή θαη ζηε δεχηεξε ε δεκηνπξγία λεθψλ θαη 

θαηαθξήκληζε κηαο θαη απηά ηα δχν θαηλφκελα ζπκβαίλνπλ αλεμάξηεηα ην έλα απφ 

ην άιιν. 

 
Σα ρεηξηζηήξηα ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ειέγρνπλ ηελ πξνζνκνίσζε ζε θάζε 

αλαπαξάζηαζε θαη ηε κεηάβαζε ζηε δεχηεξε ζειίδα φπνπ πξνζνκνηψλεηαη ν 

πιήξεο θχθινο ηνπ λεξνχ. 
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Γεύηεξε ελόηεηα: Σν γιπθό λεξό ζηε δωή ηωλ αλζξώπωλ 
 

Αξηζηεξά ζηελ νζφλε ππάξρεη ν ράξηεο κε ηνλ πνηακφ Αρειψν. Φαίλνληαη νη 

ηέζζεξηο ζεκαληηθφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ είλαη ηα ηέζζεξα θξάγκαηα. Με θιηθ ζην 

αληίζηνηρν ζεκείν βιέπεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζε εηθφλα θαη θείκελν. Σν πξφγξακκα 

αλαπαξηζηά εηθνληθφ ηαμίδη κε ειηθφπηεξν (ην νπνίν έρεη θαη ην δηθφ ηνπ 

κεηαθεξφκελν ρεηξηζηήξην γηα θίλεζε) απφ ηηο πεγέο ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ κέρξη 

ηηο εθβνιέο ηνπ. Γεμηά ζηελ νζφλε ππάξρνπλ ζηηγκηφηππα απφ έλα πξαγκαηηθφ 

ηέηνην ηαμίδη. 

 

 
 

Σα ηξία θνπκπηά  (εθθίλεζε, παχζε θαη βήκα-βήκα) ειέγρνπλ ηελ 

πξνβνιή ησλ εηθφλσλ. Κάησ αθξηβψο απφ ηα ζηηγκηφηππα ηεο ζέζεο ηνπ 

ειηθνπηέξνπ ππάξρεη θαηάιιειν επεμεγεκαηηθφ θείκελν. 

 

ην θάησ θαη δεμηφ κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρνπλ θνπκπηά πνπ δείρλνπλ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ. Απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

έρνπλ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

 



Γεωινγία Γεωγξαθία Α΄- Β΄ Γπκλαζίνπ                                                            34 

 Πιεξνθνξίεο  Νεξφκπινη 

 Άξδεπζε  Φξάγκαηα 

 Ύδξεπζε  Υισξίδα θαη παλίδα 

 Δπηθνηλσλίεο  Αιηεία θαη ηρζπνθαιιηέξγεηεο  

 

Σξίηε ελόηεηα: Θαιάζζηνη δξόκνη ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ θόζκνπ 
 

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζαιάζζηεο εμεξεπλήζεηο ρσξίο 

λα ρξεηαζηεί ν ρξήζηεο λα ελεξγνπνηήζεη θάπνην θνπκπί. Σα ρεηξηζηήξηα ζην θάησ 

κέξνο ηεο νζφλεο βνεζνχλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ ηαμηδηψλ ησλ κεγάισλ 

εμεξεπλεηψλ. Σν πξψην εηθνλίδην αξηζηεξά ελεξγνπνηεί ην ρξνλνιφγην θαη 

παξνπζηάδνληαη νη εμεξεπλήζεηο κε ρξνληθή ζεηξά. Σα εηθνλίδηα κε ηε θσηνγξαθία 

ησλ εμεξεπλεηψλ παξνπζηάδνπλ ηα ηαμίδηα  θάζε εμεξεπλεηή. Όηαλ επηιεγεί 

θάπνηνο εμεξεπλεηήο ζηελ νζφλε ελεξγνπνηνχληαη: α) κε εζηίαζε ηνπ πνληηθηνχ ζηε 

θσηνγξαθία, αλαδχεηαη πάλσ θαη δεμηά ζηελ νζφλε ζχληνκν βηνγξαθηθφ ηνπ 

εμεξεπλεηή ζαιαζζνπφξνπ β) αθξηβψο πάλσ απφ ηελ θσηνγξαθία ηνπ επηιεγκέλνπ 

ζαιαζζνπφξνπ αλαδχεηαη πιαίζην θεηκέλνπ, πνπ κε θιηθ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ελεξγνπνηείηαη ε πξνζνκνίσζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ εμεξεπλεηή ζηνλ παγθφζκην ράξηε. 

 

 
 

Σέηαξηε ελόηεηα: Οξγάλωζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ κηαο πόιεο 
 

Ζ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο πφιεο είλαη έλα ηδηαίηεξα πεξίπινθν ζέκα. 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απινπνηεκέλεο παξνπζίαζεο 

ιεηηνπξγηψλ θαη αλαγθψλ κηαο πφιεο, θπξίσο κε αθνξκή κηα ζπδήηεζε θαη 

παξαθίλεζε γηα αληαιιαγή ηδεψλ (αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ θάζε καζεηή), κε 

ηνπο ηξεηο παξαθάησ ηξφπνπο παξνπζίαζεο: 
 

 Ση εηζάγεη κηα πφιε  (απφ ηελ χπαηζξν), ηη εμάγεη κηα πφιε (ζε άιιεο πεξηνρέο)   

θαη ηη ππεξεζίεο  παξέρεη ε ίδηα ε πφιε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο; 

 Πψο απεηθνλίδνληαη (ζε έλα ράξηε κεγάιεο θιίκαθαο) νη παξαπάλσ 

ιεηηνπξγίεο; 

 Ση αλάγθεο θαη ιεηηνπξγίεο ππάξρνπλ ζην θέληξν κηαο πφιεο (εθπαηδεπηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο, θηι) θαη πψο κπνξεί λα ηηο αληηζηνηρίζεη ν καζεηήο κε αληίζηνηρα 

θηίξηα ηεο πφιεο;  

ην θέληξν ηεο αξρηθήο ζειίδαο ππάξρεη αεξνθσηνγξαθία κηαο πφιεο θαη πάλσ ζην 

ράξηε ή ζην θάησ ηκήκα ππάξρεη δπλαηφηεηα κε θιηθ λα δνχκε ηη παξέρεη κηα πφιε 

ζην ρψξν ηεο. 
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Αξηζηεξά ππάξρεη πεξηνρή κε φ,ηη 

εηζάγεη κηα πφιε θαη δεμηά φ,ηη εμάγεη. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηα δίθηπα 

θνηλήο σθέιεηαο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε 

πφιε: Σειεθσλίαο, ειεθηξνδφηεζεο, 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Δηδηθφηεξα 

ζηηο "Αλάγθεο θαη Λεηηνπξγίεο" (φπσο 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα), ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ηα 

"θπβάθηα" ζηα αληίζηνηρα θηίξηα ή 

εγθαηαζηάζεηο ηεο πφιεο. Ζ πινήγεζε 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ βνεζεηηθή 

αθήγεζε.  

 

Πέκπηε ελόηεηα: Η κεηαβνιή ηωλ πιεζπζκώλ ζην ρώξν θαη ην 

ρξόλν 
 

ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρεη κηα ρξνλνγξακκή κε 11 ρξνλνινγίεο θαη 

θνπκπηά κε ηα νπνία κπνξνχκε λα κεηαθηλνχκαζηε κπξνο-πίζσ ζην ρξφλν θαη λα 

βιέπνπκε πψο κεηαβαιιφηαλ ν πιεζπζκφο ζηηο επείξνπο θαη ηε Ρσζία ζε δηάθνξεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο. Δλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα κεηαθηλεζνχκε ζην ρξφλν κε 

αιιαγή ηνπ δείθηε ηεο ρξνλνγξακκήο. Ο πιεζπζκφο αλαπαξίζηαηαη κε αλζξσπάθηα 

δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. Οη αξηζκνί ζηα αλζξσπάθηα δείρλνπλ εθαηνκκχξηα 

θαηνίθσλ.   

 
 

Κάησ θαη αξηζηεξά ζηελ νζφλε ππάξρνπλ δχν θνπκπηά 

 Σν θνπκπί πιεξνθνξηψλ γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο Γεο 

 Με ην θνπκπί απηφ εκθαλίδεηαη κηα αλαπαξάζηαζε κε ηηο ππθλφηεηεο ησλ 

επείξσλ θαη ηεο Ρσζίαο απφ ην 1 έσο ην 2050 πνπ ρξεζηκνπνηεί ρξψκαηα αληί γηα 

αλζξσπάθηα.  Με ηα πιήθηξα ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ ειέγρεηαη ε ρξνληθή 

αιιαγή. 

ηνλ θχξην ράξηε ππάξρνπλ θνπκπηά πνπ έρνπλ ην ζρήκα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο  

 Με θιηθ  ζε θάζε  θνπκπί παίξλνπκε, ζε λέν παξάζπξν, πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αιιαγή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο αληίζηνηρεο  επείξνπ  απφ ην 1 κέρξη ην 2050.  
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Σν παξάζπξν είλαη εθνδηαζκέλν κε δχν 

πιήθηξα  πνπ κε θιηθ δείρλνπλ  

αληίζηνηρα εηθφλα ησλ θαηνίθσλ ηεο 

επείξνπ θαη πιεξνθνξηαθφ θείκελν. 

 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία απηά 

έρνπλ αληιεζεί απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ ΟΖΔ (http://esa.un.org/unpp) κε ηηο 

ηηκέο κέρξη ην έηνο 1950 λα βαζίδνληαη 

ζε εθηηκήζεηο ελψ γηα ηα έηε 2025 θαη 

2050 ζε πξνβιέςεηο.  

 

Σν παηγλίδη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
 

Σν ζθεληθφ ηνπ παηρληδηνχ είλαη ν παγθφζκηνο πνιηηηθφο ράξηεο θαη ζην θάησ κέξνο 

δχν κλεκεία. Πάλσ ζηνλ παγθφζκην ράξηε απνηππψλεηαη ε ζέζε ηνπ ελφο κλεκείνπ 

θαη αξηζηεξά θαηάιιειν θείκελν γηα ην κλεκείν. Πξέπεη λα  επηιέμεηε πνην απφ ηα 

δχν είλαη ην κλεκείν πνπ αλαθέξεη ην θείκελν θαη λα ην ηνπνζεηήζεηε ζηε ζέζε ηνπ 

πάλσ ζηελ  θνπθίδα ζηνλ παγθφζκην ράξηε. Γηα επθνιία ζηελ ηνπνζέηεζε λα 

ζέξλεηε ηελ εηθφλα απφ ηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο. Γηα λα μεθηλήζνπκε πάιη ην 

παηρλίδη, ρξεζηκνπνηνχκε ην θνπκπί αλαλέσζεο (refresh) ηεο νζφλεο ζηε γξακκή 

εξγαιείσλ ηνπ Internet Explorer. 

 

Δθνδηάδνληαο κηα θαξαβέια 
 

Πνηεο πξνεηνηκαζίεο θαη εθφδηα 

ρξεηάδνληαη γηα έλα ηαμίδη παξφκνην 

κε απηφ ηνπ Κνιφκβνπ;  Σν παηρλίδη 

απηφ πξνζπαζεί λα αλαδείμεη απηέο 

ηηο κέξηκλεο πξηλ ην κεγάιν ηαμίδη. 

Σν πιήθηξν "i" επεμεγεί ην ζθνπφ 

θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ θαη 

ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο. Σν 

πιήθηξν "?" δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ θαη ηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ ψζηε λα βνεζεζεί ν 

καζεηήο ζηελ επηινγή ησλ εθνδίσλ. 
 

 

Σέινο κε εζηίαζε ηνπ δείθηε ηνπ πνληηθνχ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πινίνπ παίξλεηε 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζεκείν θαη ηε ρξήζε ηνπ ζην θάησ θαη δεμηφ κέξνο ηεο νζφλεο. 

Γηα λα μεθηλήζνπκε πάιη ην παηρλίδη, ρξεζηκνπνηνχκε ην θνπκπί αλαλέσζεο 

(refresh) ηεο νζφλεο  ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Internet Explorer. 
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ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΑΡΣΩΝ 

 

Σν πξφγξακκα θαηαζθεπήο ραξηψλ είλαη εθνδηαζκέλν κε θαηάιιεια εξγαιεία πνπ 

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηξνπνπνίεζεο ππαξρφλησλ ραξηψλ ή δεκηνπξγίαο λέσλ. 

 

 
 

Ζ βαζηθή πεξηνρή εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ράξηεο (Παγθφζκηνο, Δπξψπεο, 

Διιάδαο, Πεξηθέξεηεο Διιάδαο) σο ππφβαζξν ή ιεπθφ ππφβαζξν γηα θαηαζθεπή 

λένπ ράξηε.   

 

Πεξηγξαθή εξγαιείωλ 

Σν πξψην ζχλνιν εξγαιείσλ παξέρεη ηα 

παξαθάησ θνπκπηά: 
 

1.  Νένο θελφο ράξηεο. 

 

2.  Δπηινγή ράξηε (απφ 14 ζπλνιηθά ή ιεπθή επηθάλεηα γηα δεκηνπξγία λένπ) 

 

3.  Δκθάληζε / απφθξπςε ππνκλήκαηνο ράξηε. Με ην θνπκπί απηφ εκθαλίδεηαη 

ε εξγαιεηνζήθε ππνκλήκαηνο ηνπ ράξηε.   

 

Ζ εξγαιεηνζήθε απηή πεξηέρεη ζχλνια εηθνληδίσλ 

πνπ θαιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα (αξραηνινγηθά 

κλεκεία, πηελά, δψα, θηίξηα, θπηά, θαηξφ θιπ). 

Μπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ράξηε θαη ζην 

ππφκλεκα κε επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ θαη ζχξζηκν 

πάλσ ζηελ θαηάιιειε ζέζε ζηνλ ράξηε 

(κπνξνχκε λα ζχξνπκε ηηο εηθφλεο θάλνληαο 

αξηζηεξφ θιηθ). Σα παξαθάησ έμη θνπκπηά ηεο 

εξγαιεηνζήθεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ εηθνληδίσλ.  

 

 

 "": Αθνχ έρνπκε ηνπνζεηήζεη έλα εηθνλίδην ηεο νκάδαο ζην ράξηε θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην θαηάιιειν ζρήκα ηνπ κε ηα δχν θνπκπηά. 
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 "-, +": Με ηα δχν θνπκπηά κπνξνχκε λα κεγαιψζνπκε ή λα κηθξχλνπκε ην 

κέγεζφο ελφο ήδε επηιεγκέλνπ εηθνληδίνπ. Μπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα λα ην 

απνηππψζνπκε ζηελ νζφλε κε έλα απφ ηα επφκελα θνπκπηά. 

 "δηπιή ζθξαγίδα": Με ηε ζπλερφκελε απνηχπσζε ην εηθνλίδην αθήλεη πνιιά 

απνηππψκαηα ζηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη αλ ην ζχξνπκε κε ην δείθηε 

ηνπ πνληηθνχ. 

 "ζθξαγίδα": Με ηελ απιή απνηχπσζε ην εηθνλίδην αθήλεη έλα απνηχπσκα ζηελ 

ηξέρνπζα ζέζε ηνπ. 

 

4.  Δκθάληζε / απφθξπςε ησλ 

επηζπκεηψλ πεξηγξακκάησλ 

 

 
 

5.  Σν θνπκπί πνπ βιέπνπκε ζηελ εξγαιεηνζήθε 

κε ηα ρξψκαηα πνπ απεηθνλίδεη κηα παιέηα ρξσκάησλ. 

Απηή καο βνεζά λα θηηάμνπκε έλα ράξηε φπσο ηνλ 

ρξεηαδφκαζηε, γηα παξάδεηγκα θάζε ρψξα ή πεξηνρή 

λα έρεη έλα επηζπκεηφ ρξψκα, λα πξνζζέζνπκε 

θείκελν, λα ζεκεηψλνπκε απνζηάζεηο κε επζείεο θά. 

 
Με ηα ρξψκαηα πνπ βιέπνπκε κπνξνχκε λα γεκίζνπκε κηα επηθάλεηα ηεο αξεζθείαο 

καο, λα ζρεδηάζνπκε γεσκεηξηθά ζρήκαηα ή θαη ειεχζεξεο γξακκέο, ψζηε λα 

θαίλνληαη θαη λα δηαθξίλνληαη θαζαξά νη ρψξεο. Μπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ην 

πάρνο ζηπιφ θαζψο θαη δηθά καο ρξψκαηα Ζ ιεηηνπξγία ησλ θνπκπηψλ (απφ 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά) πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα: Αθνχ έρνπκε επηιέμεη έλα 

θνπκπί πξέπεη λα μαλαθάλνπκε θιηθ πάλσ ηνπ εάλ δελ ην ρξεηαδφκαζηε πηα.  

 Υαξάδεη επζείεο πάλσ ζηνλ ράξηε. 

 Υαξάδεη παξαιιειφγξακκν έηζη ψζηε λα καο βνεζήζεη γηα ππνινγηζκνχο 

πάλσ ζηνλ ράξηε. 

 Γηαγξάθεη έιιεηςε ή θχθιν γηα ηνλ ίδην ιφγν φπσο πξνεγνπκέλσο. 

 Μπνξνχκε κε ην ζπξέη λα γεκίζνπκε ρξψκα ή λα ζεκεηψζνπκε πάλσ ζην 

ράξηε δηάθνξα ζεκεία, ρψξεο, πνηάκηα, ή ζάιαζζεο. 

  Αλ θάλακε θάηη ιάζνο θαη επηζπκνχκε λα ην δηνξζψζνπκε ηφηε είκαζηε ζε 

ζέζε λα ην δηαγξάςνπκε κε ηελ γφκα πνπ καο δίλεη ην πέκπην θνπκπί. 

  Πην νκνηφκνξθν ην γέκηζκα θιεηζηήο πεξηνρήο επηηπγράλνπκε κε ην 

εξγαιείν γεκίζκαηνο αληί γηα ζπξέη. 
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 Με ηε ζθξαγίδα απνηππψλνπκε ζην ππφβαζξν θείκελν ή άιιεο πιεξνθνξίεο 

(πεξηγξάκκαηα, πιεξνθνξίεο ππνκλήκαηνο) γηα παξάδεηγκα ηνπο παξάιιεινπο θαη 

κεζεκβξηλνχο.   

  Με ην εξγαιείν θεηκέλνπ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θείκελν ζην ράξηε. ην 

θείκελν κπνξνχκε λα θάλνπκε βαζηθέο κνξθνπνηήζεηο (γξακκαηνζεηξά, κέγεζνο 

γξακκαηνζεηξάο, έληνλα, πιάγηα, ππνγξακκηζκέλα, επηινγή ρξψκαηνο απφ κίμε ησλ 

ηξηψλ ρξσκάησλ: θφθθηλν, πξάζηλν, κπιε). Παηψληαο ην θνπκπί κε ηα βειάθηα 

(αξηζηεξά απφ ην πιαίζην εηζαγσγήο θεηκέλνπ) εκθαλίδεηαη παξάζπξν κε 

αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο. 
 

 

 

 

  
 

Παηψληαο ην ίδην εηθνλίδην  ην πιαίζην θεηκέλνπ απνθξχπηεηαη. Θα πξέπεη 

πξψηα λα κεηαθέξνπκε ην θείκελν ζην ππφβαζξν παηψληαο ηε ζθξαγίδα  

  Με ην εξγαιείν αληηγξαθήο ν ράξηεο, κε φπνηεο παξεκβάζεηο ηνπ έγηλαλ, 

αληηγξάθεηαη ζην πξφρεηξν. Έηζη κπνξεί κε επηθφιιεζε λα κεηαθεξζεί ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή π.ρ. επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. 
  

Γηα λα κεηαθηλνχκαζηε πάλσ ζην ράξηε, λα θαηαιαβαίλνπκε πνπ βξηζθφκαζηε θαη 

πνηεο απνζηάζεηο επηζπκνχκε λα κεηξήζνπκε ππάξρεη έλα αληηθείκελν (αεξνπιάλν) 

ην νπνίν ειέγρνπκε είηε κε ηε βνήζεηα ηνπ πηινηεξίνπ είηε επελεξγψληαο άκεζα 

πάλσ ζε απηφ (κε ζχξζηκν). 
  

Σν βαζηθφ φξγαλν ηνπ πηινηεξίνπ είλαη ε ππμίδα ε νπνία βνεζά ηνλ ρξήζηε λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη πάλσ ζηνλ ράξηε (πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αεξνπιάλνπ). Αλ 

θάλνπκε θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζηα ζεκεία ηεο ππμίδαο ηφηε ζα ζηξαθεί ην 

αληηθείκελν καο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. 
  

Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε δπν ζεκείσλ, αθνχ πξψηα 

κεδελίζνπκε ην κεηξεηή απφ ην θνπκπάθη κε ην ζήκα "x" πνπ βξίζθεηαη ζην 

πηινηήξην. Με ην κεδεληζκφ ηνπ κεηξεηή απνζηάζεσλ, έλα ζηαπξνπδάθη 

κεηαθέξεηαη ζηελ ζέζε ηνπ αεξνπιάλνπ. Μεηαθηλψληαο ην αεξνπιαλάθη είηε 

ζχξνληάο ην (ή νδεγψληαο ην απφ ην πηινηήξην), ν κεηξεηήο απνζηάζεσλ δείρλεη 

ηελ απφζηαζε πνπ έρεη ην αεξνπιαλάθη απφ ην ζηαπξνπδάθη. Έηζη είλαη δπλαηή ε 

κέηξεζε νπνηαζδήπνηε απφζηαζεο ζην ράξηε. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ράξηε είλαη 800 * 

480 pixel. 

Σν αεξνπιαλάθη κπνξεί λα θηλείηαη βήκα-βήκα  ή θαη ζπλερψο  

απμνκεηψλνληαο ηελ ηαρχηεηά ηνπ. 
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