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Εύβοιας
Περίληψη: Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, οι µαθητές και οι µαθήτριες πριν έρθουν
στο σχολείο έχουν διαµορφώσει δικές τους ιδέες και αντιλήψεις από την επαφή τους µε
το κοινωνικοπολιτισµικό τους περιβάλλον. Οι διαισθητικές αυτές αντιλήψεις και
εµπειρικές γνώσεις απέχουν, ως γνωστόν, από την επιστηµονική πρόσληψη και
οργάνωση της πραγµατικότητας. Στην προσπάθεια που γίνεται στο σχολείο για τη
µετατροπή τους σε επιστηµονικό τρόπο σκέψης συναντάται µεγάλη δυσκολία. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσµα οι µαθητές /τριες να αδυνατούν
αφενός να
κατανοήσουν
επιστηµονικές αρχές και έννοιες και αφετέρου να τις εφαρµόσουν για να ερµηνεύσουν
γεγονότα και καταστάσεις της καθηµερινής ζωής. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει στην
κατανόηση και εφαρµογή των γεωγραφικών εννοιών κατά τη διδασκαλία της
Γεωγραφίας η οποία αποτελεί κοµµάτι των Φυσικών Επιστηµών. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι οι έννοιες “καιρός” και “κλίµα” που έχουν άµεση σχέση µε τη ζωή και
την ασφάλεια των ανθρώπων και µε την αναγνώριση των καταστροφικών
ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν αυτές
οι παρανοήσεις οι οποίες προκύπτουν κατά τη διδασκαλία γεωγραφικών εννοιών και για
την οικοδόµηση γεωγραφικής γνώσης, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολλές προτάσεις
που αφορούν τη χρήση εποπτικών µέσων και ιδιαίτερα την αξιοποίηση των τεχνολογιών
της πληροφορίας και επικοινωνίας. Ο/Η εκπαιδευτικός δεν µπορεί να βασίζεται µόνο
στα παραδοσιακά µέσα αλλά να αξιοποιεί και τις δυνατότητες που του προσφέρει
σήµερα η υπολογιστική (εκπαιδευτικά λογισµικά κ.ά.) και η εκπαιδευτική τεχνολογία
(προβολέας, βιντεοκάµερα.κ..ά.) συµπληρωµατικά µε τα ήδη διαθέσιµα. Καθώς η
ενσωµάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στα
εκπαιδευτικά συστήµατα των ανεπτυγµένων χωρών είναι πλέον γεγονός, αποτελεί
αναγκαιότητα η εισαγωγή στο ελληνικό σχολείο νέων εργαλείων µάθησης που
προσφέρουν στο µαθητή/τρια τη δυνατότητα ενεργής συµµετοχής του στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Προτείνεται λοιπόν η αξιοποίηση του δικτυακού τόπου Ελληνική Πύλη
Παιδείας – http://eduportal.gr/, και ειδικότερα του δικτυακού τόπου για τη γεωγραφία
«e-γεωγραφία» (http://geogr.eduportal.gr), ως ένα µέσο που θα βοηθήσει τα παιδιά στην
οικοδόµηση γεωγραφικών εννοιών και στην εφαρµογή τους στην καθηµερινή ζωή. Πιο
συγκεκριµένα θα ασχοληθούµε µε τις έννοιες ‘’καιρός’’ και ‘’κλίµα’’, οι οποίες
αποτελούν τις βασικότερες έννοιες της Μετεωρολογίας και περιλαµβάνονται στα Α.Π
της Α/Βάθµιας και της Β/Βάθµιας Εκπαίδευσης.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Η Σχολική Γεωγραφία, όπως διαπιστώνεται από τα νέα προγράµµατα σπουδών,
επαναπροσδιορίζει τις διδακτικές αρχές της, τις αρχές επιλογής και οργάνωσης του
περιεχοµένου της και τις διδακτικές της προσεγγίσεις, συµβαδίζοντας τόσο µε τις
νέες αντιλήψεις για την επιστήµη της Γεωγραφίας όσο και µε τις νέες θεωρίες των
Επιστηµών της Αγωγής (Κλωνάρη 2002). Αποµακρύνεται από την αποµνηµόνευση
αριθµών και άλλων στοιχείων και ενδιαφέρεται για την κατανόηση και τον τρόπο
επεξεργασίας βασικών γεωγραφικών εννοιών, σχέσεων και αλληλεπιδράσεων που
αναπτύσσονται µεταξύ του ανθρώπου και του χώρου. Η διδασκαλία της Γεωγραφίας
δεν εστιάζεται πλέον µόνο στον εντοπισµό των χαρακτηριστικών του φυσικού
περιβάλλοντος. Επιδιώκει µέσα από κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές να
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καλλιεργήσει στα παιδιά δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις θετικές προς το περιβάλλον,
να θέσει προβληµατισµούς σχετικά µε το γεωγραφικό χώρο και τις σχέσεις ανθρώπου
περιβάλλοντος, να εντοπίσει τις επιδράσεις των γεωγραφικών φαινοµένων στη ζωή
του ανθρώπου και στο περιβάλλον και να παρέχει τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων
µέσω της απόκτησης γνώσεων και τεχνικών( Κατσίκης, 2005).
Η νέα αυτή προσέγγιση καθιστά ιδιαίτερα σηµαντικό το ρόλο του/της
εκπαιδευτικού. Προϋποθέτει ότι ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει τον κατάλληλο
τρόπο µε τον οποίο θα παρουσιάσει, ανάλογα µε την ηλικία και τις δυνατότητες των
µαθητών/τριών, τις βασικές γεωγραφικές έννοιες, προκειµένου να κατανοήσουν την
αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση που υπάρχει ανάµεσα στον άνθρωπο και στο
χώρο(Γαλάνη, Τσουνάκος, Περάκη 2002).Το γεγονός αυτό επιτείνεται καθώς πολλές
έρευνες φέρνουν στην επιφάνεια τις γνωστικές δυσκολίες που συναντούν οι
µαθητές/τριες κατά την τροποποίηση της
πρωταρχικής γνώσης που έχουν
διαµορφώσει µέσα από το κοινωνικοπολιτισµικό τους και σχολικό τους περιβάλλον,
σε επιστηµονική αντίληψη. Όπως επίσης και τις δυσκολίες που συναντούν στην
κατανόηση γεωγραφικών εννοιών και τις σοβαρές παρανοήσεις που έχουν όσον
αφορά τα γεωγραφικά φαινόµενα και την εφαρµογή τους σε καταστάσεις της
καθηµερινότητας. Ένα παράδειγµα αποτελεί η δυσκολία κατανόησης και εφαρµογής
στην καθηµερινότητα, των εννοιών ‘’καιρός’’ και ‘’κλίµα’’ (Σπυροπούλου κ.ά.
1997). Πρόκειται βέβαια για ιδιαίτερα σύνθετες έννοιες γιατί ο µεν καιρός γίνεται
αντιληπτός µέσω της καταγραφής και παρατήρησης των στοιχείων του(θερµοκρασία,
υγρασία κ.α), το δε κλίµα όµως είναι τεχνητός όρος που δεν ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα όπως π.χ. εύκρατο κλίµα δεν είναι κάτι συγκεκριµένο καθώς
προσδιορίζει ένα ευρύτατο πλαίσιο κλιµατικών χαρακτηριστικών.
Προκειµένου λοιπόν να επιτευχτεί η γεωγραφική εκπαίδευση των αυριανών
παιδιών, όπως επισηµαίνεται και στα διεθνή γεωγραφικά συνέδρια, επιβάλλεται ο/η
εκπαιδευτικός να σχεδιάζει την καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία, µε τη βοήθεια
ποικιλόµορφων ελκυστικών παιδαγωγικών εργαλείων προκειµένου να συνδεθούν οι
έννοιες µε την άµεση εµπειρία των µαθητών/τριών. Υλικό βασισµένο στις
προϋπάρχουσες ιδέες, τις αντιλήψεις και τις γνωστικές δυσκολίες των παιδιών και σε
συνδυασµό µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, θα διευκολύνει τον/την εκπαιδευτικό στην
διδασκαλία συνδέοντας τη θεωρία µε την πράξη. Αλλά και ο µαθητής δεν µένει
παθητικός δέκτης της γνώσης. ∆ιαθέτοντας ένα ευρύ φάσµα προϋπάρχουσων
εννοιών, όταν του δίνεται το ερέθισµα συµµετέχει ενεργά στη γνωστική διαδικασία.
Έτσι δεν αποστηθίζει τη γνώση αλλά την οικειοποιείται διαµορφώνοντας την
προσωπική του άποψη για θέµατα που αφορούν τόσο τις επιστήµες όσο και την
καθηµερινή ζωή. ∆ηλαδή η γνώση δεν αποτελεί πλέον ένα θεωρητικό σχήµα
κατανόησης των πραγµάτων αλλά ένα σχήµα ερµηνείας, κριτικής και κυρίως δράσης
µέσα σε πραγµατικές καταστάσεις ζωής.(Ματσαγγούρας 2002.) Άλλωστε όλες οι
σύγχρονες έρευνες για τη µάθηση τονίζουν την ιδιαίτερη σηµασία τόσο της
δηλωτικής γνώσης (τι) όσο και της διαδικαστικής (πως) επισηµαίνοντας έτσι τη
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σηµασία του ‘’µαθαίνω πώς να µαθαίνω’’(Anderson, 1983), ενθαρρύνοντας το
µαθητή στην οικοδόµηση της γνώσης.

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Όπως υποστηρίζουν τα δεδοµένα πολλών ερευνητικών µελετών, οι υπολογιστές
παρουσιάζουν πολλές εκπαιδευτικές δυνατότητες και τα παιδιά ανταποκρίνονται
θετικά στη χρήση τους και προσαρµόζονται πάρα πολύ γρήγορα σε αυτήν. Βέβαια, η
µέχρι τώρα εµπειρία από την αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία, έχει δείξει ότι η απλή χρήση των νέων τεχνολογιών δεν αρκεί αν δεν
συνοδεύεται από τις κατάλληλες διδακτικές και µαθησιακές δραστηριότητες που
δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να συµµετέχουν µε ενεργητικό τρόπο σε όλες τις
φάσεις της µαθησιακής διαδικασίας(Ράπτης και Ράπτη,2002).Η χρήση των ΤΠΕ κατά
τη διδασκαλία αξιοποιείται ουσιαστικά αν ακολουθεί τις αρχές των σύγχρονων
εποικοδοµητικών θεωριών για τη µάθηση, οι οποίες δίνουν έµφαση στον κατάλληλο
συντονισµό των µαθησιακών δραστηριοτήτων, στον ενεργητικό και κατασκευαστικό
χαρακτήρα της γνώσης, στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση, στη συνεργατική
µάθηση και στη δηµιουργική εµπλοκή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
(Jonassen,2000). Υπογραµµίζεται έτσι η σηµασία όλων των παραγόντων που
συγκροτούν το παιδαγωγικό κλίµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς η
διαδικασία της µάθησης προϋποθέτει εκτός από τη µεθοδολογική παρουσίαση του
περιεχοµένου της διδασκαλίας και την υιοθέτηση διδακτικών προσεγγίσεων και
δραστηριοτήτων που προωθούν τη µάθηση στο επίπεδο της κατανόησης( Hammond,
2000). Με την υιοθέτηση αυτών των προσεγγίσεων η χρήση των ΤΠΕ κατά τη
διδασκαλία, οδηγεί στη δηµιουργία ενός αλληλεπιδραστικού µαθησιακού
περιβάλλοντος, που διευκολύνει τη διαπραγµάτευση των πληροφοριών και τη
συστηµατική προσέγγιση εννοιών µέσα από διερευνητικές, οµαδοσυνεργατικές
διαδικασίες και διαθεµατικές προεκτάσεις(Σταυρίδου, 2000.) Σηµαντικός επίσης είναι
και ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού που προϋποθέτει την ικανότητα του να αξιοποιεί
τα τεχνολογικά µέσα για να δηµιουργήσει το κατάλληλο διδακτικό πλαίσιο µε σκοπό
να παρουσιάσει µε οργανωµένο τρόπο τις πληροφορίες, να τους καθοδηγεί και να
τους εµπλέκει σε µαθησιακές δραστηριότητες προάγοντας
µεταγνωστικές
στρατηγικές (McCombs,2000).
Ο Cox (1997) απαριθµεί µια σειρά από οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ στη
µαθησιακή διαδικασία ανάµεσα στα οποία περιλαµβάνονται:
• Αυξηµένη συµµετοχή των παιδιών στη µαθησιακή διαδικασία
• Απόλαυση και διέγερση του ενδιαφέροντος για τη µάθηση
• Ενισχυµένη αίσθηση επιτυχίας και υπερηφάνειας
• Αύξηση της αυτοκατευθυνόµενης ανεξάρτητης µάθησης που δεν περιορίζεται στο
σχολικό περιβάλλον
• Αυξηµένη αυτοεκτίµηση που οδηγεί στην επιτυχηµένη επίτευξη των στόχων και
γενικά στη δηµιουργία κουλτούρας επιτυχίας.

ISSN 1790-8574

3

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9
Μαΐου 2010
Ο Becker (2001) σε τεκµηριωµένη µελέτη που έκανε σε 4000 εκπαιδευτικούς
στις ΗΠΑ, These studies confirm what the author has observed about the positive
impactεπιβεβαιώνει ότι η χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία µπορεί να έχει θετικό
αντίκτυπο για τα παιδιά καθώς:
• ∆ηµιουργούν αύξηση κινήτρων για µάθηση
• Οδηγούν στην παραγωγή υψηλότερης ποιότητας εργασιών
• Επιτυγχάνουν τη συγκέντρωση υλικού για την υποστήριξη όλων των µαθηµάτων
• Επιτυγχάνουν τα παιδιά να καταβάλλουν µεγαλύτερες προσπάθειες και να
εργάζονται πιο γρήγορα
• Επιτυγχάνουν περισσότερη συµµετοχή στη διδασκαλία πράγµα που δεν συµβαίνει
εύκολα κατά τις παραδοσιακές µεθόδους
• ∆ίνουν στα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασία είτε µε την οµάδα τους
είτε µε τις ηλεκτρονικές κοινότητες παιδιών µε τις οποίες έρχονται σε
επικοινωνία
Μελέτες και εκθέσεις σχετικές µε την έρευνα της αποτελεσµατικής χρήσης
των ΤΠΕ στη διδασκαλία και την εκµάθηση της γεωγραφίας στα σχολεία, προτείνουν
διάφορους τρόπους µε τους οποίους οι ΤΠΕ µπορεί να βελτιώσουν τη διδασκαλία της
γεωγραφίας. Κάποια από τα βασικά πλεονεκτήµατα της χρήσης των ΤΠΕ στη
γεωγραφία είναι ότι:
• Μπορούν να κάνουν τη διδασκαλία της γεωγραφίας πιο αυθεντική και τη µάθηση
πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική
• Παρέχουν περισσότερο χρόνο για παρατήρηση συζητήσεις και αναλύσεις
• Παρουσιάζουν τα γεγονότα και τις πληροφορίες µε πολλαπλό τρόπο(κείµενοήχος-εικόνα)
• Αυξάνουν τις ευκαιρίες για επικοινωνία και συνεργασία µρταξύ των
µαθητών/τριών
• Με τη βοήθεια των προσοµοιώσεων οδηγούν σε αυξηµένη κατανόηση των
γεωγραφικών θεµάτων (Cox and Abbott, 2003)
• Παρέχουν υψηλότερο επίπεδο σκέψης και δεξιοτήτων (West, 1999)
• Μέσω των e-mails παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα απόκτησης της αίσθησης
του τόπου καθώς επικοινωνούν µε τους ανθρώπους αυτών των περιοχών και
µαθαίνουν να εκτιµούν καλύτερα άλλους πολιτισµούς (Storey, 2002)
• Συνδέουν τη µαθησιακή δραστηριότητα µε την καθηµερινή ζωή
• ∆ίνουν µεγαλύτερη αυτονοµία στα παιδιά για γεωγραφικές έρευνες
• Επιτυγχάνουν αυξηµένη αλληλεπίδραση µεταξύ δάσκαλου και µαθητή και µεταξύ
µαθητών (Cox and Abbott, 2003, Cox and Webb, 2003)
Καταλήγοντας λοιπόν όπως πιστεύουν και πολλοί ερευνητές, η χρήση της
τεχνολογίας όχι µόνο για την παρουσίαση και τη µετάδοση της πληροφορίας αλλά
και για την ανάδειξη του ενεργητικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα της γνώσης
στηριγµένη στις παιδαγωγικές αρχές της αλληλεπίδρασης, του επιστηµονικού
συλλογισµού, της κριτικής σκέψης και της δηµιουργικότητας αποτελεί τη βάση της
ουσιαστικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση(Anderson, et al.2001).
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Όπως προκύπτει από όλα τα διεθνή συνέδρια για το περιβάλλον, τα φαινόµενα που
σχετίζονται µε τις αλλαγές του καιρού και του κλίµατος και ειδικότερα µε την
κλιµατική αλλαγή, είναι στην πρώτη γραµµή ενδιαφέροντος και αποτελούν από τα
σπουδαιότερα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Είναι ταυτόχρονα διαχρονικά και επίκαιρα,
τοπικής και παγκόσµιας εµβέλειας. Σχετίζονται µε πλήθος δραστηριοτήτων στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Εντούτοις όµως οι περισσότεροι πολίτες δεν
έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να επεξηγήσουν θέµατα που συνδέονται µε τα
καιρικά φαινόµενα όπως οι καύσωνες των τελευταίων δεκαετιών.
Προκειµένου να επιτευχτεί η διδακτική προσέγγιση των δύο όρων (καιρόςκλίµα),που αποτελούν βασικές µετεωρολογικές έννοιες και περιλαµβάνονται στα
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτ/θµιας Εκπαίδευσης,
προτείνεται η αξιοποίηση του διαδικτυακού τόπου e-Γεωγραφία. Ο δικτυακός τόπος
e-Γεωγραφία είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον δραστηριοτήτων γεωγραφίας µε
πολυµεσικό υλικό, προσοµοιώσεις, παιχνίδια, ασκήσεις, χάρτες και άλλες
υπερµεσικές εφαρµογές που δίνουν τη δυνατότητα δηµιουργίας εκπαιδευτικών
σεναρίων. Η προτεινόµενη διδακτική προσέγγιση συνδέει τη σχολική γνώση µε τις
πραγµατικές καταστάσεις της ζωής, προσδίδοντας νόηµα σ΄ αυτή ενεργοποιώντας τα
κίνητρα των µαθητών για µάθηση. ∆ιότι, συνήθως, «οι πρακτικές του σύγχρονου
σχολείου δεν δίνουν στους µαθητές την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε
δραστηριότητες που είναι σχετικές µε το πλαίσιο µέσα στο οποίο µεγαλώνουν και
αυτό που κάνουν οι µαθητές τείνει να καταστεί µια άσκοπη δραστηριότητα » (Brown
κ.α.,1989:34).Τα συγκεκριµένα εκπαιδευτικά σενάρια συνδυάζουν τη διαχείριση
καθηµερινών καταστάσεων της ζωής µε την προσπάθεια επίτευξης κάποιου στόχου.
Ενεργοποιούν την κριτική σκέψη και τη δηµιουργικότητα του µαθητή και της
µαθήτριας, ουσιαστικοποιούν τη µάθηση και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της
αυτονοµίας του παιδιού. Η θεµατολογία κάθε σεναρίου πραγµατεύεται ένα σύνθετο
κάθε φορά ζήτηµα, που παρουσιάζεται µε πολλές πτυχές παρέχοντας τη δυνατότητα
στο παιδί να το εξετάσει από πολλές οπτικές γωνίες.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Οι δραστηριότητες προετοιµασίας του µαθήµατος βασίζονται στην ενεργοποίηση του
ενδιαφέροντος των παιδιών µε την παρουσίαση ενός power-point.Με βάση τους
στόχους και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών οργανώνεται ένα κατάλληλο
µαθησιακό περιβάλλον για την επίτευξη των στόχων.
Το σενάριο «Κλίµα, καιρός και το κλίµα της Ελλάδας» περιλαµβάνει 4
δραστηριότητες µε αντίστοιχα φύλλα εργασίας .
1η δραστηριότητα: ∆ελτίο καιρού – Πρόγνωση καιρού (εξοικείωση µε όρους της
µετεωρολογίας)
Εισάγεται µια προβληµατική κατάσταση: «Σκοπεύουµε να πάµε εκδροµή στη
Θεσσαλονίκη για το Σαββατοκύριακο και θα πρέπει να πάρουµε µια σειρά από
αποφάσεις. Θα είναι καλός ο καιρός, θα βρέξει, θα έχει αεράκι;»
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Τα παιδιά αναζητούν το δελτίο πρόγνωσης καιρού για το Σαββατοκύριακο
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και έρχονται σε επαφή µε
µετεωρολογικούς όρους επιπλέον γίνεται αναφορά στις πρακτικές προβλέψεις
πρόγνωσης του καιρού οι οποίες συγκρίνονται µε αυτές της σύγχρονης
µετεωρολογίας.
2η δραστηριότητα: Κλίµα- καιρός (διάκριση των δύο εννοιών)
Τα παιδιά µέσω µιας προβληµατικής κατάστασης ‘’Γιατί άραγε να φυτρώνουν
φοινικόδεντρα στην Κρήτη και όχι στα Ιωάννινα;’’ αναζητούν πληροφορίες στην
ιστοσελίδα της ΕΜΥ µε σκοπό να εξοικειωθούν µε την έννοια ‘’κλίµα’’ να
διακρίνουν τις δύο έννοιες και να καταλήξουν στον ορισµό των εννοιών.
3η δραστηριότητα: Παράγοντες που επηρεάζουν το κλίµα της Ελλάδας
Στο τρίτο φύλλο δραστηριοτήτων µελετούµε τους παράγοντες που
επηρεάζουν το κλίµα µιας περιοχής (απόσταση από τη θάλασσα ,υψόµετρο) µέσω
σύγκρισης της θέσης ελληνικών πόλεων.
Για να δείξουµε πώς επηρεάζει η οροσειρά της Πίνδου τις βροχοπτώσεις στην
Ανατολική και ∆υτική Ελλάδα, καλούµε τα παιδιά να δουν µια προσοµοίωση στην
οποία εξηγείται η επίδραση της οροσειράς της Πίνδου στη διαµόρφωση του
κλίµατος Αν. και ∆υτ. Ελλάδας.
4η δραστηριότητα: Κλιµατικοί τύποι της Ελλάδας
Στο τελευταίο φύλλο δραστηριοτήτων παρουσιάζουµε τους κλιµατικούς
τύπους της Ελλάδας. Με τη βοήθεια σχετικού διαδραστικού χάρτη εµφανίζονται τα
κλιµατικά στοιχεία µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης και θερµοκρασίας 32 ελληνικών
πόλεων. Οι λειτουργίες αυτές θα χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια από τους
µαθητές/τριες στη µελέτη των κλιµατικών τύπων. Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα
εµφάνισης – απόκρυψης του γεωφυσικού χάρτη για το συνδυασµό κλιµατικών
στοιχείων µε γεωφυσικούς παράγοντες.
Στο τέλος υπάρχει η δυνατότητα να εξασκηθούν τα παιδιά µε σχετικές
ασκήσεις που αφορούν όλες τις δραστηριότητες, αλλά ο τρόπος που θα αξιοποιηθούν
εξαρτάται από τον/την εκπαιδευτικό.
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