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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ 
τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2012-
2013 

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α – Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α΄ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Διδακτέα ύλη – Διαχείριση Διδακτέας ύλης 
 

ΜΑΘ. Α1.1. Γεωγραφικές συντεταγμένες 
Δεν θα διδαχθεί η δραστηριότητα Α1.1. από το Τετράδιο Εργασιών. Η δραστηριότητα 
αυτή δεν σχετίζεται με το αντίστοιχο μάθημα που αφορά στις γεωγραφικές 
συντεταγμένες. Είναι απλώς μια πρόταση για να κάνουν οι μαθητές μια έκθεση 
ζωγραφικής ή να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό με έργα τους καλλιτεχνικά.   
 
ΜΑΘ. Α1.2. Παιχνίδια με τις γεωγραφικές συντεταγμένες 
Δεν θα διδαχθούν οι σελ. 15 -16 (προβολές). Η έννοια της προβολής είναι από μόνη 
της δύσκολη, γίνεται ακόμα δυσκολότερη όταν οι εικόνες που πρέπει να 
οπτικοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες κάθε προβολής είναι δυσανάγνωστες και δεν 
υπάρχει επεξηγηματικό κείμενο. Η γνώση διαφορετικών προβολών είναι 
περισσότερο εγκυκλοπαιδική και δεν προσφέρει υλικό για παραπέρα μελέτη σε αυτές 
τις ηλικίες, ούτε συναντώνται άλλη φορά σε όλη την ύλη που αναπτύσσεται τόσο 
στην Α΄ όσο και την Β΄ Τάξη. Δεν θα διδαχθεί επίσης η δραστηριότητα Α1.2 από το 
Τετράδιο Εργασιών. Ο χάρτης που υπάρχει και προτείνεται για μελέτη για αυτήν τη 
δραστηριότητα, είναι εξαιρετικά λεπτομερής και δυσανάγνωστος. Μερικές ερωτήσεις 
είναι δύσκολο να απαντηθούν ακόμα και από ενημερωμένους καθηγητές. Η ερμηνεία 
τους απαιτεί την ανάγνωση ισοϋψών γραμμών, δυσκολότατη ικανότητα, αν 
προηγούμενα κάποιος δεν έχει  ασκηθεί  σε απλές ασκήσεις- παραδείγματα  πάνω 
στις ισοϋψείς. Εδώ μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση έπεται αντί να 
προηγείται. Θα μπορούσε να διδαχθεί αυτή η άσκηση μόνο μετά από μια διδασκαλία 
που απαιτεί αναδιάρθρωση της συγκεκριμένης ύλης του μαθήματος αυτού. 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας:  
 
 
Αθήνα,          07-09-2012 
Αρ. Πρωτ.      102717/Γ2 

• Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 
• Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 
• Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.) 

ΠΡΟΣ: 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄  

 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:   210-3442238 ΚΟΙΝ: Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

----- 
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ΜΑΘ. Α1.3. Η χρήση των χαρτών στην καθημερινή ζωή 
Δεν θα διδαχθεί η σελ. 19 (Τα συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών) με βάση την 
εγκύκλιο 129200/Γ2/20-10-2009 του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον δεν θα διδαχθεί 
από το Τετράδιο Εργασιών η δραστηριότητα Α1.2 γιατί απαιτεί για την 
πραγματοποίηση της τη χρήση GPS. 
 
ΜΑΘ. Α1.4. Ποιόν χάρτη να διαλέξω; 
Δεν θα διδαχθεί το έγχρωμο ένθετο «συνταγές» για νεαρούς χαρτογράφους. Αυτό το 
κείμενο θα αποτελέσει οδηγό στο κεφάλαιο Γ1.1. και θα συνδυαστεί με την 
προτεινόμενη από το Τετράδιο Εργασιών Γ1.1. δραστηριότητα. 
 
ΜΑΘ. Α1.5. Ανακρίνοντας τους χάρτες 
Δεν θα διδαχθεί το μάθημα. Ωστόσο μπορεί να αποτελέσει οδηγό μελέτης στη Δ΄ 
Ενότητα: «Ήπειροι…Στιγμιότυπα». 
 
ΜΑΘ. Β1.1. Ο πλανήτης Γη 
Δεν θα διδαχθεί γιατί παρόμοια ύλη έχει διδαχθεί στη ΣΤ΄ Δημοτικού. 
 
ΜΑΘ. Β2.1. Ατμόσφαιρα-Σύνθεση της Ατμόσφαιρας, θερμοκρασία, άνεμοι 
Δεν θα διδαχθεί από το Τετράδιο Εργασιών η δραστηριότητα Β2.1. γιατί δε συνδέεται 
με το θέμα του βιβλίου. 
 
ΜΑΘ. Β3.1. Υδρόσφαιρα. Το νερό στη φύση 
Δεν θα διδαχθεί η σελίδα  50 (Μεγάλες λίμνες του κόσμου).  Είναι ασύνδετο με το 
υπόλοιπο μάθημα. Η υδρόσφαιρα δεν περιορίζεται μόνο στις λίμνες, αυτές 
αποτελούν μόνο μία περίπτωση. Εξάλλου οι λίμνες μέσα στο βιβλίο μελετώνται μόνο 
ως προς την διάσταση του τρόπου δημιουργίας τους, ενώ μεγαλύτερη σημασία θα 
είχε να εξεταστεί ο σημαντικός περιβαλλοντικός τους ρόλος και το πως επηρεάζουν 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και η σύγκρισή τους με τα ποτάμια, την άλλη 
μορφή της υδρόσφαιρας πάνω στην ξηρά. Το συγκεκριμένο κείμενο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πληροφοριακό υλικό στην Δ΄ Ενότητα: «Ήπειροι…Στιγμιότυπα».  
 
ΜΑΘ. Β3.2. Ωκεανοί και θάλασσες: Δεν θα διδαχθεί η δραστηριότητα του 
Τετραδίου Εργασιών Β.3.2. (Ωκεανοί και θάλασσες), γιατί ζητά από τους μαθητές να 
μετρήσουν αποστάσεις, μετατρέποντας τα ναυτικά μίλια σε χιλιόμετρα και την 
ταχύτητα από κόμβους σε μίλια ανά ώρα, οπότε τελικά αντί να είναι μια δημιουργική 
γεωγραφική δραστηριότητα γίνεται μια άσκηση μετατροπής μονάδων, δεξιότητα που 
καλλιεργείται και στο μάθημα της Φυσικής την επόμενη σχολική χρονιά.  
 
ΜΑΘ. Β3.3. Άνθρωποι και θάλασσα- Τα νησιωτικά κράτη 
Δεν θα διδαχθεί γιατί το πρώτο μέρος του μαθήματος που αφορά στην κατανομή των 
ανθρώπων έχει διδαχθεί στην ΣΤ΄ τάξη και στο δεύτερο μέρος δεν τονίζονται τα 
χαρακτηριστικά της Ιαπωνίας ως νησιωτικό κράτος, που είναι ο κύριος στόχος του 
μαθήματος. Επίσης δεν θα διδαχθεί από το Τετράδιο Εργασιών η δραστηριότητα 
Β.3.3. (Ταξίδι στις Μολούκες), γιατί οι ερωτήσεις που θέτει το μάθημα δεν μπορούν 
να απαντηθούν χωρίς τον κατάλληλο χάρτη. Ο παγκόσμιος χάρτης στον οποίο 
αναφέρονται οι ερωτήσεις καταλαμβάνει μόλις το ¼ της σελίδας και έτσι οι 
πληροφορίες του μόνο με μεγεθυντικό φακό θα μπορούσαν να διαβαστούν. Δεν 
υπάρχει στοιχειώδης πληροφόρηση ούτε στο κείμενο για την κατανομή του 
πληθυσμού σε παραθαλάσσιες, εσωτερικές, ορεινές ή πεδινές περιοχές στις οποίες 
αναφέρεται, αλλά  ούτε υπάρχουν πηγές στις οποίες η μελέτη τους θα επέτρεπε να 
παρατηρήσουμε την δεδομένη κατάσταση, πολύ περισσότερο δεν υπάρχει αναφορά 
στους λόγους που εξηγούν αυτή την κατανομή. Ο μαθητής δηλ. δεν έχει ούτε πηγές 
για μελέτη, ούτε και την πληροφόρηση για να αντιληφθεί το γεωγραφικό φαινόμενο 
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της κατανομής του πληθυσμού ανάλογα με το ανάγλυφο, την γειτνίαση με τη 
θάλασσα ή την απόστασή του από τον Ισημερινό που παραλείπεται εντελώς. Θα 
μπορούσαν να δοθούν ως πηγές διαγράμματα ποσοστών κατανομής πληθυσμού σε 
σχέση με το ανάγλυφο ή  το γεωγραφικό πλάτος, ή την απόσταση από την θάλασσα 
που θα επέτρεπαν κάποια επεξεργασία και επιβεβαίωση των απαντήσεων των 
μαθητών.  Επιπλέον, σε μία από τις ερωτήσεις για την Ιαπωνία γίνεται λόγος για την 
φυσιολογική πυκνότητα, έννοια που δεν είναι γνωστή ακόμα στους μαθητές, δεν 
αποτελεί στόχο στο μάθημα και κυρίως  προβλέπεται να διδαχθεί 10 μαθήματα 
παρακάτω, (στο Γ1.1 μάθημα). 
Τα Μαθήματα: 

• Β3.5. Τα ποτάμια της Ασίας,  
• Β3.6. Τα ποτάμια της Αμερικής,  
• Β3.7 Τα ποτάμια της Αφρικής-Τα ποτάμια της Αυστραλίας  

δεν θα διδαχθούν. Πρόκειται για απλή περιγραφική γεωγραφία που περιορίζεται στην 
ονοματολογία των ποταμών, απαιτεί μεγάλη απομνημόνευση ονομάτων, δεν 
γενικεύει τη σημασία των ποταμών για την ανθρώπινη ζωή, δεν συνδυάζεται με τη 
γενικότερη μορφολογία του εδάφους ώστε να εξηγηθεί το μέγεθος ή το είδος της 
ροής τους. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία της Δ 
Ενότητας: «Ήπειροι …Στιγμιότυπα», γιατί εκεί μπορεί να αποτελέσει υλικό για 
επεξεργασία και ανάλυση. 
 
ΜΑΘ. Β4.1. Λιθόσφαιρα Μιλώντας για την ηλικία της Γης: Δεν θα διδαχθεί γιατί 
έχει δύσκολες έννοιες. Βάσει επιστημονικών ερευνών (Ault, 1982, 1984, Trent, 1998, 
Dodick, Orion, 2003, Libarkin et al., 2005) έχουν προσδιοριστεί βασικά και κρίσιμα 
εμπόδια στην ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης των παιδιών σε θέματα όπως: 
γεωλογικός χρόνος, πρότυπα μεγάλης κλίμακας στο περιβάλλον και τις αλλαγές που 
τις αντιπροσωπεύουν, τα πετρώματα: δημιουργία αυτών, κλίμακα και διάταξή τους σε 
στρώματα, κ.α. Επιπλέον είναι ένα μάθημα που δεν συνδέεται με τα επόμενα 
μαθήματα. 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
 

ΥΛΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

ΤΕΤΡΑΔΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Α1.1. 
Γεωγραφικές 
συντεταγμένες 

 Δεν θα 
διδαχθεί η 
δραστηριότητα 
Α1.1. από το 
τετράδιο. 
 

1  

Α.1.2. 
Παιχνίδια με τις 
γεωγραφικές 
συντεταγμένες 

Δεν θα διδαχθούν οι 
σελ. 15-16  (προβολές).  
(2 σελ.) 

Δεν θα 
διδαχθεί η 
δραστηριότητα 
Α1.2. από το 
τετράδιο. 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α 
ΧΑΡΤΕΣ  Α1.3. Η χρήση 

των χαρτών 
στην 
καθημερινή 

Δεν θα διδαχθεί η σελ. 
19 (Τα συστήματα 
Γεωγραφικών 
Πληροφοριών).  

Δεν θα 
διδαχθεί από 
το τετράδιο η 
δραστηριότητα  
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ζωή (1 σελ.) Α1.2.  
 

Α1.4.Ποιόν 
χάρτη να 
διαλέξω;  

Δεν διδάσκεται το 
έγχρωμο ένθετο 
«συνταγές» για νεαρούς 
χαρτογράφους σελ. 22-
23  
(1 σελ.)  
Αυτό το κείμενο θα 
αποτελέσει οδηγό στο 
κεφάλαιο Γ1.1. και θα 
συνδυαστεί με την 
προτεινόμενη από το 
Τετράδιο Εργασιών 
Γ1.1. δραστηριότητα. 
 

 1 

Α1.5. 
Ανακρίνοντας 
τους χάρτες 

 Δεν θα διδαχθούν οι 
σελίδες 24-27 
   (4 σελ.)  
Ωστόσο μπορεί να 
αποτελέσει οδηγό 
μελέτης στη Δ Ενότητα: 
«Στιγμιότυπα» 
 

 ΟΧΙ  

Β1.1. Ο 
πλανήτης Γη 

Δεν θα διδαχθεί γιατί 
παρόμοια ύλη έχει 
διδαχθεί στη ΣΤ 
Δημοτικού, σελίδες 31-
35 (5 σελ.) 
 

 ΟΧΙ 

Β1.2. 
Χωρίζοντας το 
περιβάλλον σε 
ενότητες 

  1 

Β2.1. 
Ατμόσφαιρα-
Σύνθεση της 
Ατμόσφαιρας, 
θερμοκρασία, 
άνεμοι 

 Δεν θα 
διδαχθεί από 
το τετράδιο η 
δραστηριότητα 
Β2.1. γιατί δεν 
συνδέεται με 
το θέμα του 
βιβλίου. 
 

1 

Β.2.2. Οι 
βροχές, το 
κλίμα  
 

  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
Φυσικό 
περιβάλλον  

Β.3.1. 
Υδρόσφαιρα. 
Το νερό στη 
φύση  

Δε θα διδαχθεί η σελίδα  
50. Οι μεγάλες λίμνες 
του κόσμου (1 σελ.)  
Το συγκεκριμένο κείμενο 
μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως 
πληροφοριακό υλικό 

 1 
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στην Δ Ενότητα: 
«Ήπειροι…Στιγμιότυπα»  
 

Β3.2. Ωκεανοί 
και θάλασσες  

 Δεν θα 
διδαχθεί η 
δραστηριότητα 
Β.3.2. 
(Ωκεανοί και 
θάλασσες). 
 

2  
1η ώρα γενικά  
2η ώρα 
υφαλοκρηπίδα  

Β3.3. 
Άνθρωποι και 
θάλασσα- Τα 
νησιωτικά 
κράτη 

Δεν θα διδαχθεί γιατί και 
η κατανομή των 
ανθρώπων έχει διδαχθεί 
στην ΣΤ τάξη και το 
υπόλοιπο περιεχόμενο 
δεν είναι απαραίτητο για 
τις επόμενες ενότητες 
του  βιβλίου, σελίδες 54-
57 (4 σελ.) 
 

Επίσης δεν θα 
διδαχθεί από 
το τετράδιο 
εργασιών η 
δραστηριότητα 
Β.3.3. (Ταξίδι 
στις 
Μολούκες). 

ΟΧΙ 

Β3.4. Τα 
ποτάμια του 
κόσμου 
 

  1 

Β3.5. Τα 
ποτάμια της 
Ασίας  

 

Β3.6. Τα 
ποτάμια της 
Αμερικής 

 

Β3.7. Τα 
ποτάμια της 
Αφρικής-Τα 
ποτάμια της 
Αυστραλίας 

Τα κεφάλαια Β3.5., 
Β3.6., Β3.7. δεν θα 
διδαχθούν. Το υλικό 
αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την 
διδασκαλία της Δ 
Ενότητας: 
«Ήπειροι…Στιγμιότυπα»
. 
Σελίδες 60-68 (9 σελ.) 

 

 
 
 
ΟΧΙ  

Β4.1. 
ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ 
Μιλώντας για 
την ηλικία της 
Γης 

Δεν θα διδαχθεί γιατί 
έχει δύσκολες έννοιες 
Σελίδες 70-71 (2 σελ.) 

 ΟΧΙ 

Β4.2. Το 
εσωτερικό της 
Γης 

  1 

Β.4.3. 
Δυνάμεις που 
διαμορφώνουν 
την επιφάνεια 
της Γης: 
Ενδογενείς και 
εξωγενείς  

  Να διατεθούν 3 
ώρες ώστε να 
χρησιμοποιηθεί 
και το CD 
Γεωγραφίας. 
1η ώρα: Α. 
Δυνάμεις στο 
εσωτερικό της 
Γης 
(ενδογενείς): 
Πως 
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γεννιούνται οι 
σεισμοί; και 
Πως 
γεννιούνται τα 
βουνά και οι 
οροσειρές;   
2η ώρα: Πως 
γεννιούνται οι 
μεγάλες 
νησιωτικές 
αλυσίδες; Πως 
γεννιούνται τα 
ηφαίστεια; 
Θερμές 
κηλίδες. 
3η ώρα: 
Δυνάμεις στην 
επιφάνεια της 
γης (εξωγενείς 
) 
 

Β4.4. Μορφές 
του ανάγλυφου 
της Γης 
 

  1 

Β.5.1. 
ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ Η 
γεωγραφική 
κατανομή των 
οργανισμών 

  Να διατεθούν 3 
ώρες για να 
γίνει από το 
τετράδιο 
εργασιών η 
δραστηριότητα 
Β5.1. 
(Αποδίδοντας 
με κόμικς τα 
οικοσυστήματα
). 
1η ώρα: 
Επεξεργασία 
του κειμένου 
του βιβλίου 
2η ώρα: 
Επεξεργασία 
στην τάξη από 
το τετράδιο 
εργασιών των 
κειμένων με 
τίτλο: 
«Ερωτήσεις 
που ζητούν 
απάντηση». 
 
3η ώρα: 
Παρουσίαση 
εργασιών των 
μαθητών που 
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έχουν 
απαντήσει στα 
κείμενα με 
τίτλο: «Δικιά 
σου εργασία». 
 

Γ1.1. Ο 
πληθυσμός της 
Γης 
 

  2 

Γ1.2. Η 
κατανομή των 
ανθρώπων στη 
Γη 
 

  1 

Γ1.3. Παιχνίδια 
με τις ηλικιακές 
πυραμίδες… 
 

  1 

Γ1.4. Οι 
μεγάλες πόλεις 
του πλανήτη 
 

  1 

Γ.1.5. Που είναι 
χτισμένες οι 
μεγάλες πόλεις 
του πλανήτη 

  Να διατεθούν 
τρεις (3) 
διδακτικές 
ώρες 1η ώρα: 
σελ. 104 (δες 
το μοντέλο 
μιας πόλης) 
2η ώρα: 
σελ.102-103 
(θέσεις 
πόλεων) 
3η ώρα: 
Προβλήματα 
στις μεγάλες 
πόλεις. 
 

Γ1.6. τόσο 
διαφορετικοί, 
τόσο ίδιοι 
 

  1 

Γ2.1. Φυσικοί 
πόροι 
 
 

  2 

Γ2.2. 
Ανθρώπινοι 
πόροι 
 

  1 

 
 
 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 
Ανθρωπογεν
ές 
περιβάλλον  

Γ2.3. 
Προβλήματα 
που ζητούν 

  2 
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απαντήσεις 
Δ.1. Αφρική-
Φυσικό 
Περιβάλλον … 
και άνθρωποι 
 

 * *βλ. 
παρατήρηση 
στο τέλος του 
πίνακα 

2 

Δ.2. Ασία-
Φυσικό 
Περιβάλλον … 
και άνθρωποι 
 

  2 

Δ.3. Βόρεια και 
Κεντρική 
Αμερική-
Φυσικό 
Περιβάλλον … 
και άνθρωποι 

  2 

Δ.4. Νότια 
Αμερική-
Φυσικό 
Περιβάλλον … 
και άνθρωποι 
 

  2 

Δ.5. Ωκεανία-
Φυσικό 
Περιβάλλον … 
και άνθρωποι 
 

  2 

Δ.6. 
Ανταρκτική 
 

  1 

 
 
 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 
«Ήπειροι …   
Στιγμιότυπα» 

Δ.7. Ευρώπη 
 

  1 

ΣΥΝΟΛΟ 45 ώρες 
 

**Παρατήρηση:  
Η Ενότητα Δ’: «Ήπειροι…Στιγμιότυπα» προτείνεται να διδαχθεί σε μορφή project. Οι 
μαθητές κάθε τάξης μπορούν να χωριστούν σε ομάδες που να αντιστοιχούν μία σε 
κάθε ήπειρο.  
Ενδεικτικό σενάριο φυσικού περιβάλλοντος: με τη ματιά ενός εξερευνητή μια ομάδα 
μαθητών ερευνά το φυσικό περιβάλλον της Ν. Αμερικής ξεκινώντας από τις Άνδεις 
συνεχίζοντας στον Αμαζόνιο και φτάνοντας μέχρι τη Γη του Πυρός. 
Ενδεικτικό σενάριο ανθρωπογεωγραφίας: με την οπτική γωνία ενός πρακτορείου 
ταξιδιών μια ομάδα μαθητών θα πρέπει να φτιάξει από τις διαφημιστικές αφίσες μέχρι 
το κόστος και το πρόγραμμα επισκέψεων σε πόλεις της Ν. Αμερικής. 
Ανάλογα σενάρια θα μπορούσαν να γίνουν και για τις υπόλοιπες ηπείρους (βασικά 
για την Αφρική, Ασία, Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική και Ωκεανία μιας 
και η Ανταρκτική δεν ενδείκνυται για τέτοιου είδους σενάρια και η Ευρώπη θα 
διδαχθεί αναλυτικά στην επόμενη τάξη). 
Η συγκρότηση των ομάδων των μαθητών και η εκπόνηση των projects θεωρείται 
σκόπιμο να γίνουν πολύ πριν από την έναρξη διδασκαλίας της Ενότητας Δ’, έτσι 
ώστε όταν φθάσουν σ’ αυτή οι μαθητές να είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τις 
εργασίες τους 
Παρατήρηση 
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Στα Εσπερινά Γυμνάσια δε θα διδαχθεί η Ενότητα Γ΄: Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον. 


