
«ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ» 

  Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Γεωγραφικές 

συντεταγμένες  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι 

χωρίζουν την επιφάνεια της γης σε μικρότερα τμήματα.  

 Χρησιμοποιώ τις συντεταγμένες για να λύσω απλά 

γεωγραφικά προβλήματα.  

 Κατανοώ τις θερμικές ζώνες και τις διαφορές ώρας σε 

διαφορετικές περιοχές της επιφάνειας της Γής. 

Χάρτες  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Χρησιμοποιώ τους χάρτες προκειμένου να 

προσανατολίζομαι και να προγραμματίζω ταξίδια. 

 Επιλέγω χάρτη ανάλογα με το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζω. 

 Γνωρίζω τη χρήση της πυξίδας και του gps. 

Πλανήτης Γη  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Αντιλαμβάνομαι τη διάταξη του ηλιακού συστήματος, το 

σχήμα και τις σχετικές διαστάσεις των πλανητών. 

 Συσχετίζω τις κινήσεις της Γης με τα σχετικά φυσικά 

φαινόμενα. 

 Διακρίνω τα τμήματα στα οποία χωρίζεται το φυσικό 

περιβάλλον και κατανοώ τους λόγους αυτής της 

διαίρεσης. 

Ατμόσφαιρα 

και κλίμα  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Διακρίνω τα τμήματα της ατμόσφαιρας και τις 

σημαντικότερες λειτουργίες τους. 

 Αναγνωρίζω τη σημασία των καιρικών συνθηκών στη 

ζωή του ανθρώπου και τις δυσκολίες που συνεπάγεται η 

επιβίωση σε ακραία περιβάλλοντα. 

 Ενημερώνομαι αναλυτικά για το μετεωρολογικό σταθμό 

του σχολείου, τα όργανα μέτρησης και τον τρόπο 

συμπλήρωσης του ημερήσιου δελτίου καιρικών 

συνθηκών. 

 Διακρίνω τους κλιματικούς τύπους και ερμηνεύω την 

επίδραση του κλίματος στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 



Το νερό στη 

φύση  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Κατανοώ τον υδρολογικό κύκλο και τις μορφές του 

νερού στη φύση. 

 Αντιλαμβάνομαι τη σημαντικότητα του νερού στη ζωή 

του ανθρώπου. 

 Παρατηρώ το ρόλο των ποταμών στον υδρολογικό 

κύκλο. 

Ωκεανοί και 

θάλασσες  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Εντοπίζω στο χάρτη τους ωκεανούς και τις μεγάλες 

θάλασσες της Γης και περιγράφω τη θέση και τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους. 

 Περιγράφω τους κυριότερους σχηματισμούς της 

μορφολογίας του βυθού. 

Το εσωτερικό 

της Γης  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Γνωρίζω τα κύρια τμήματα του εσωτερικού της Γης και 

περιγράφω τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

 Κατανοώ την έννοια των λιθοσφαιρικών πλακών. 

Δυνάμεις που 

διαμορφώνουν 

το ανάγλυφο 

της Γης  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Κατανοώ τη δράση των δυνάμεων που δημιουργούν 

τους σεισμούς και τα ηφαίστεια, καθώς και αυτών που 

διαμορφώνουν το ανάγλυφο της Γής. 

 Εμπεδώνω τις ενέργειες σεισμικής ετοιμότητας. 

 Εντοπίζω στο χάρτη τις μεγαλύτερες πεδιάδες, ερήμους 

και τα μεγαλύτερα βουνά του κόσμου. 

Βιόσφαιρα  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Διακρίνω τα τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος στα 

οποία αναπτύσσεται ζωή. 

 Συσχετίζω τη γεωγραφική κατανομή των 

οικοσυστημάτων με τις φυσικές συνθήκες που 

επικρατούν σε διάφορες περιοχές της Γης. 

 Προβληματίζομαι ως προς τη δυνατότητα των 

ανθρώπων να συνεισφέρουν στη διατήρηση της 

οικολογικής ισορροπίας. 

Ο πληθυσμός 

της Γης  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Παρατηρώ την πληθυσμιακή εξέλιξη των ηπείρων μέσα 

στο χρόνο. 

 Εξάγω συμπεράσματα από τη μελέτη πινάκων, 

γραφημάτων και ηλικιακών πυραμίδων. 

 Συσχετίζω την πυκνότητα του πληθυσμού μιας 

περιοχής με τις αλλαγές που  

υφίσταται το περιβάλλον της. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μεγάλες 

πόλεις του 

πλανήτη 

3 διδακτικές 

ώρες 

 Επεξεργάζομαι γεωγραφικά δεδομένα σχετικά με την 

κατανομή των μεγαλύτερων πόλεων στην επιφάνεια 

της Γης και τον πληθυσμό τους.  

 Διακρίνω τους παράγοντες που επηρέασαν τη θέση των 

μεγάλων πόλεων του κόσμου. 

Φυσικοί πόροι 

3 διδακτικές 

ώρες 

 Γνωρίζω τις κύριες κατηγορίες φυσικών πόρων και τη 

σημασία των πηγών ενέργειας στο σημερινό τρόπο 

ζωής. 

 Αναρωτιέμαι σχετικά με την άνιση κατανομή των 

αποθεματικών πόρων στον πλανήτη και τα προβλήματα 

που αυτή δημιουργεί. 

Ανθρώπινοι 

πόροι 

3 διδακτικές 

ώρες 

 Διακρίνω τα είδη των ανθρώπινων πόρων. 

 Αναγνωρίζω τις σχέσεις μεταξύ φυσικών και 

ανθρώπινων πόρων και το ρόλο των επιστημών και της 

εκπαίδευσης στη σωστή εκμετάλλευσή τους. 

 

Ήπειροι – 

«Στιγμιότυπα» 

7 διδακτικές 

ώρες 

 Αναγνωρίζω σε οποιοδήποτε χάρτη το σχήμα κάθε 

ηπείρου και τη γενική γεωγραφική της θέση. 

 Γνωρίζω τα πιο σημαντικά φυσικά και ανθρωπογενή 

χαρακτηριστικά της κάθε ηπείρου. 

Επαναληπτικά 

μαθήματα 

6 διδακτικές 

ώρες 

Στόχος των επαναληπτικών μαθημάτων είναι οι μαθητές να 

επανεξετάσουν τα κυριότερα σημεία της ύλης και να 

προετοιμαστούν για τις τελικές εξετάσεις. 

 Γνωρίζοντας τη Γη.. το ταξίδι συνεχίζεται!! 

 

 



«ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ» 

  Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Γεωγραφική 

και σχετική 

θέση  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Αναγνωρίζω τη διαφορά της σχετικής από τη 

γεωγραφική θέση, καθώς και ποιά είναι χρησιμότερη σε 

κάθε περίπτωση. 

 Εκτιμώ την πρακτική σημασία της σχετικής θέσης στις 

καθημερινές δραστηριότητες. 

Μελετώντας 

τους χάρτες  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Χρησιμοποιώ συνδυαστικά πολλούς θεματικούς χάρτες 

και ιεραρχώ την ποικιλία των πληροφοριών που 

παρέχονται από αυτούς. 

 Αξιοποιώ τις πληροφορίες που μας παρέχουν οι χάρτες 

στη διαμόρφωση επιλογών και τη λήψη αποφάσεων. 

 Εξοικειώνομαι με τη χρήση οργάνων προσανατολισμού 

και χαρτογράφησης.  

 Αναγνωρίζω με τη βοήθεια των χαρτών τα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη θέση της 

Ευρώπης στον κόσμο. 

Γεωλογία 

Ελλάδας  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Κατανοώ το μηχανισμό μετακίνησης των λιθοσφαιρικών 

πλακών και τα φαινόμενα που συνδέονται με αυτές 

(σεισμοί, ηφαίστεια, σχηματισμοί οροσειρών).  

 Παρατηρώ τον τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί 

οι διαφορετικές γεωλογικές - γεωμορφολογικές 

ενότητες του Ελληνικού χώρου. 

Σεισμοί και 

ηφαίστεια  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Εντοπίζω τις περιοχές έντονης σεισμικότητας στον 

ευρωπαϊκό και τον ελληνικό χώρο. 

 Ερευνώ τον τρόπο ανάλυσης σεισμικών γεγονότων. 

 Ερμηνεύω τη θέση και το μηχανισμό δημιουργίας των 

ηφαιστείων. 

 Κατανοώ την έντονη σεισμικότητα και ηφαιστειότητα 

της Ελλάδας. 

 Γνωρίζω τις επιδράσεις της σεισμικότητας και της 

ηφαιστειότητας στη ζωή των ανθρώπων, καθώς και τις 

ενδεδειγμένες ενέργειες αντισεισμικής προστασίας. 



Θάλασσες της 

Ευρώπης  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Αναγνωρίζω στο χάρτη και ονομάζω τις θαλάσσιες 

μάζες που βρέχουν την Ευρώπη. 

 Κατανοώ τη σημασία που έχουν για τους περισσότερους 

κατοίκους της Ευρώπης οι ακτές και οι θαλάσσιες 

συγκοινωνίες.  

 Ερευνώ την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των 

Ευρωπαϊκών θαλασσών και τους μεγαλύτερους 

κινδύνους που τις απειλούν. 

Η Μεσόγειος 

θάλασσα  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Αντιλαμβάνομαι τις διαστάσεις της Μεσογείου και 

περιγράφω τα φυσικά χαρακτηριστικά της. 

 Μελετώ το φυσικό τοπίο, τις κλιματικές συνθήκες και τη 

βλάστηση της Μεσογείου.  

 Εκτιμώ την αλληλεξάρτηση φυσικών και 

ανθρωπογενών στοιχείων της Μεσογείου. 

Βουνά και 

πεδιάδες της 

Ευρώπης  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Εντοπίζω τη θέση των μεγάλων Ευρωπαϊκών οροσειρών 

και πεδιάδων. 

 Προσδιορίζω τις ανθρώπινες δραστηριότητες που 

επηρεάζονται από το ανάγλυφο της κάθε περιοχής. 

 Εκτιμώ τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο άνθρωπος στα 

βουνά και τις πεδιάδες. 

Το κλίμα της 

Ευρώπης  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Αναγνωρίζω τους παράγοντες που επηρεάζουν γενικά 

το κλίμα της Ευρώπης. 

 Διακρίνω τους κλιματικούς τύπους που επικρατούν 

στην Ευρώπη και ερμηνεύω τη γεωγραφική τους 

κατανομή. 

 Συσχετίζω τους κλιματικούς τύπους με την επίδραση 

τους στη ζωή των ανθρώπων. 

Ποτάμια και 

λίμνες της 

Ευρώπης  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Εντοπίζω τη θέση των μεγάλων Ευρωπαϊκών ποταμών 

και λιμνών. 

 Συνδέω το υδρογραφικό δίκτυο της ηπείρου με το 

ανάγλυφο της. 

 Εκτιμώ το ρόλο των ποταμών και των λιμνών στη ζωή 

των κατοίκων. 

Η βλάστηση 

της Ευρώπης  

3 διδακτικές 

 Αναγνωρίζω τις μορφές φυσικής βλάστησης που 

καλύπτουν την Ευρώπη. 

 Συσχετίζω την κατανομή των φυτών με άλλους 



ώρες παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Εκτιμώ την επίδραση του ανθρώπου στην κατανομή 

των φυτών στην Ευρώπη.  

Τα κράτη της 

Ευρώπης  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Ονομάζω και εντοπίζω στο χάρτη τα Ευρωπαϊκά κράτη. 

 Ομαδοποιώ τα Ευρωπαϊκά κράτη κατά γεωγραφικές 

ενότητες. 

 Αναγνωρίζω τους λόγους που οδήγησαν στη 

δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα βασικά 

επιτεύγματα της. 

Οι κάτοικοι της 

Ευρώπης  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Αναλύω και σχολιάζω την εξέλιξη του πληθυσμού της 

Ευρώπης στο χρόνο. 

 Ερμηνεύω την κατανομή των κατοίκων της Ευρώπης 

στο χώρο και διακρίνω ορισμένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού της ηπείρου μας. 

 Αναγνωρίζω ότι οι πολιτισμικές διαφορές των 

Ευρωπαίων αποτελούν πλούτο για τον πολιτισμό της 

ηπείρου που πρέπει να διαφυλαχτεί. 

 Εξετάζω τη γεωγραφική κατανομή των μεγάλων 

αστικών κέντρων της Ευρώπης και τους παράγοντες 

που καθόρισαν τη θέση τους. 

Οι Βαλκανικές 

χώρες  

3 διδακτικές 

ώρες 

 Εντοπίζω τις θέσεις των Bαλκανικών χωρών. 

 Αναγνωρίζω τα γειτονικά μας Bαλκανικά κράτη και 

μερικά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία τους. 

 

Ο πρωτογενής 

τομέας 

παραγωγής 

στην Ευρώπη 

3 διδακτικές 

ώρες 

 Διακρίνω τις οικονομικές δραστηριότητες που 

εντάσσονται στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα. 

 Συσχετίζω τα αγροτικά προϊόντα με τους παράγοντες 

του φυσικού περιβάλλοντος σε συγκεκριμένο χώρο. 

 Αναλύω τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

κτηνοτροφία, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες στην 

Ευρώπη. 

 Εξοικειώνομαι με μεθόδους παραδοσιακής και 

βιολογικής καλλιέργειας. 

Ο 

δευτερογενής 

τομέας 

 Διακρίνω τις οικονομικές δραστηριότητες που 

εντάσσονται στον δευτερογενή παραγωγικό τομέα. 

 Εκτιμώ τη σημασία της βιομηχανικής παραγωγής στη 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίζοντας τη Γη.. το ταξίδι συνεχίζεται.. 

Φετινός προορισμός, η Ευρώπη!! 

παραγωγής 

στην Ευρώπη 

3 διδακτικές 

ώρες 

ζωή των Ευρωπαίων. 

 Γνωρίζω τις ενεργειακές πηγές και τον ορυκτό πλούτο 

της Ευρώπης. 

 Αξιολογώ τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας. 

Ο τριτογενής 

τομέας 

παραγωγής 

στην Ευρώπη 

3 διδακτικές 

ώρες 

 Διακρίνω τις οικονομικές δραστηριότητες που 

εντάσσονται στον τριτογενή παραγωγικό τομέα. 

 Προσδιορίζω τις κύριες εμπορικές δραστηριότητες στην 

Ευρώπη και τους παράγοντες από τους οποίους 

επηρεάζονται. 

 Γνωρίζω τα κύρια χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού 

τουρισμού και τις πιο αναπτυγμένες τουριστικά χώρες. 

 Αναγνωρίζω τη σημασία των μεταφορών στην 

οικονομική ζωή της Ευρώπης αλλά και τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται. 

Επαναληπτικά 

μαθήματα 

6 διδακτικές 

ώρες 

Στόχος των επαναληπτικών μαθημάτων είναι οι μαθητές να 

επανεξετάσουν τα κυριότερα σημεία της ύλης και να 

προετοιμαστούν για τις τελικές εξετάσεις. 


