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Google Earth & Google Maps 
 
Τίτλος: Θέση της Ελλάδας στο Χάρτη της Γης 
∆ηµιουργός: Φράγκου Στασινή 
Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου 
Το συγκεκριµένο διδακτικό σενάριο αφορά στην αξιοποίηση της 
εφαρµογής Google Earth στη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο 
∆ηµοτικό. Το θέµα που επιλέχθηκε είναι ενδεικτικό για την παρουσίαση 
του Google Earth. Πολύ εύκολα η συγκεκριµένη εφαρµογή µπορεί να 
ενταχθεί και σε άλλες διδακτικές ενότητες του µαθήµατος αυτού. 
Τίτλος ∆ιδακτικού Σεναρίου 
Θέση της Ελλάδας στο Χάρτη της Γης. 
Εµπλεκόµενες Γνωστικές Περιοχές 
Το σενάριο διαπραγµατεύεται γνωστικές περιοχές του µαθήµατος της 
Γεωγραφίας. 
Τάξεις στις Οποίες Μπορεί να Απευθύνεται 
Απευθύνεται σε µαθητές της Πέµπτης ∆ηµοτικού. 
Συµβατότητα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα 
∆ιαπραγµατεύεται τις θεµατικές ενότητες του ∆ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ της Ε 
∆ηµοτικού που αναφέρονται στη: 
Χρήση ενός χάρτη. 
Προσανατολισµός µε τη βοήθεια ενός χάρτη. 
Προσδιορισµός θέσης και µέτρηση αποστάσεων. 
Μορφή και σχήµα της Ελλάδας. 
Προσδιορισµός της θέσης της Ελλάδας στον κόσµο, στην Ευρώπη, στη 
Βαλκανική και στη Μεσόγειο. 
Οργάνωση της ∆ιδασκαλίας και Απαιτούµενη Υλικοτεχνική Υποδοµή 
Η διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων µπορεί να γίνει µε τη χρήση 
ενός υπολογιστή και videoprojector σε µία αίθουσα διδασκαλίας σε όλη 
την τάξη ταυτόχρονα. Μπορεί όµως να εφαρµοστεί και στο εργαστήριο 
των υπολογιστών όπου οι µαθητές θα δουλέψουν σε µικρές οµάδες των 
2-3 ατόµων. Κατά την άποψή µας η ιδανικότερη εφαρµογή είναι η 
δεύτερη µιας και συνδυάζει την αλληλεπίδραση µε την τεχνολογία των 
υπολογιστών αλλά και οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσµατική διαπραγµάτευση της γνώσης και 
της µάθησης. 
Ως προς το λογισµικό στα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα 
πρέπει να είναι εγκατεστηµένο το λογισµικό Google Earth και τα 
µηχανήµατα να είναι όσο διαρκεί η διδασκαλία συνδεδεµένα στο 
διαδίκτυο (Internet). Το λογισµικό παρέχεται δωρεάν από την διεύθυνση 
http://earth.google.com/download-earth.html. 
∆ιδακτικοί Στόχοι 
Μετά το τέλος της διδασκαλίας αυτού του σεναρίου οι µαθητές θα 
µπορούν να: 
• Προσανατολίζονται χρησιµοποιώντας δυσδιάστατους και 
τρισδιάστατους χάρτες. 
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• Εντοπίσουν την Ελλάδα πάνω σε έναν παγκόσµιο χάρτη. 
• Περιγράψουν χρησιµοποιώντας γεωγραφικούς όρους τη θέση 
της Ελλάδας στην Ευρώπη, τη Βαλκανική, τη Μεσόγειο θάλασσα. 
• Εκτιµήσουν αποστάσεις που συνδέονται µε το µέγεθος της 
Ελλάδας, της Ευρώπης της Μεσογείου. 
Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια 
Η διάρκεια του είναι περίπου 3 διδακτικές ώρες. 
∆ιδακτικές Προσεγγίσεις 
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία επιτρέπει τη 
µετάβαση από το δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της διάλεξης στο 
µαθητοκεντρικό µοντέλο της διερευνητικής µάθησης µέσα από την 
αναζήτηση της γνώσης στις πηγές. Οι εκπαιδευτικές εφαρµογές των ΤΠΕ 
που συνδυάζουν: οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, αλληλεπίδραση 
των µαθητών µε τις πηγές, αυτενέργεια των µαθητών στην πορεία του 
µαθήµατος, σύνδεση µε την καθηµερινή ζωή και διαθεµατικότητα 
τείνουν να µεγιστοποιούν τα οφέλη της τεχνολογίας στην σχολική τάξη. 
Ως εκ τούτου προτείνεται η εφαρµογή του συγκεκριµένου σεναρίου στο 
εργαστήριο υπολογιστών και η οργάνωση των µαθητών σε µικρές 
οµάδες (2-3 µαθητές) οι οποίες θα δουλεύουν αυτόνοµα στον 
υπολογιστή µε καθοδήγηση του καθηγητή και τη χρήση του κατάλληλου 
φύλλου εργασίας. Το φύλλο εργασίας δίνεται σε κάθε µαθητή 
ξεχωριστά, συλλέγεται στο τέλος του µαθήµατος και επιστρέφεται την 
επόµενη διδακτική ώρα στο µαθητή για να µπει στο αρχείο του. Τα 
φύλλα εργασίας µπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για την 
αξιολόγηση του µαθητή αλλά και την αξιολόγηση της δραστηριότητας. 
Κάποιες από τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας 
πραγµατοποιούνται σε µικρές οµάδες και συζητούνται στην ολοµέλεια 
και κάποιες άλλες πραγµατοποιούνται στην ολοµέλεια της τάξης. Σε 
κάθε περίπτωση ο δάσκαλος δίνει σαφείς οδηγίες για την εργασία που 
πραγµατοποιείται από τους µαθητές αλλά και το χρόνο που έχουν στην 
διάθεση τους για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Ο ρόλος του 
δασκάλου όταν οι µαθητές δουλεύουν σε οµάδες είναι υποστηρικτικός. 
Σε κάθε ερώτηση µαθητή ο δάσκαλος µπορεί να απαντήσει επίσης µε 
µία ερώτηση που οδηγεί στην παραπέρα διερεύνηση. Συνολικά η σωστή 
απάντηση αναδεικνύεται από τη συζήτηση στην µικρή οµάδα ή σε όλη 
την τάξη. 
Προτεινόµενη Πορεία Της ∆ιδασκαλίας 
Θεωρούµε ότι οι µαθητές έχουν µελετήσει σε προηγούµενα µαθήµατα 
τις έννοιες του χάρτη, της κλίµακας και του υποµνήµατος. Η πορεία της 
διδασκαλίας αυτής της ενότητας περιγράφετε στα 3 φύλλα εργασίας 
που απευθύνονται στους µαθητές. 
(Προτείνουµε επίσης αν δεν έχετε εργαστεί ξανά µε αυτό το λογισµικό να 
συµβουλευτείτε και το µέρος 3 Μικρός οδηγός του Λογισµικού) 
1η Ώρα Πλοήγηση πάνω στην Υδρόγειο Σφαίρα ∆ιάρκεια 1 
διδ. ώρα 
Ανοίγουµε µε τους µαθητές το λογισµικό και τους ζητάµε να 
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πλοηγηθούν ελεύθερα για να εξοικειωθούν µε αυτό. Σε αυτήν τη φάση 
αποκρύπτουµε όλα τα αντικείµενα που έχουν προστεθεί πάνω στο 
χάρτη στους φακέλους My Places και Layers απενεργοποιώντας το √ 
που είναι αριστερά (µπορούµε να αφήσουµε µόνο το Terrain) και 
φροντίζουµε να είναι εµφανής στην οθόνη η γραµµή κατάστασης και ο 
επίπεδος χάρτης. Συζητάµε µε τους µαθητές στην τάξη τι αλλάζει στην 
εικόνα όταν χρησιµοποιούµε τα κουµπιά της µεγέθυνσης και 
σµίκρυνσης. Υποδεικνύουµε τη γραµµή κατάστασης και την κλίµακα που 
εµφανίζεται σε αυτήν. 
Στην συνέχεια ζητάµε από τους µαθητές να συγκρίνουν τις δορυφορικές 
εικόνες που βλέπουν µε χάρτες που γνωρίζουν από τη µέχρι τώρα 
εµπειρία τους σε οµάδες και στην συνέχεια να παρουσιάσουν - 
ανακοινώσουν στην τάξη τις απαντήσεις τους. Βασική ιδέα αυτής της 
άσκησης είναι να αναδειχθεί µέσα από την συζήτηση ότι η κατασκευή 
χαρτών γίνεται µε τη χρήση συµβόλων ενώ η δορυφορικές εικόνες 
απεικονίζουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Στο κλείσιµο 
αυτής της κουβέντας θα µπορούσαµε να ζητήσουµε από τους µαθητές 
να περιγράψουν σε ποιες περιπτώσεις θα ήταν χρήσιµη η δορυφορική 
φωτογραφία καθώς και µε ποιους τρόπους θα µπορούσαµε να 
βελτιώσουµε κάποια µειονεκτήµατα της (προσθέτοντας πιθανώς κάποια 
σύµβολα). 
Με την βοήθεια της αναζήτηση (Search) οι µαθητές εντοπίζουν τη θέση 
της Ελλάδας πάνω στο χάρτη. Ζητάµε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν 
τη θέση της Ελλάδας σε ένα κενό χάρτη και στη συνέχεια ζητάµε να 
αναγνωρίσουν τις Ηπείρους. Μπορούµε να υποδείξουµε κατάλληλες 
σελίδες από το σχολικό βιβλίο οι οποίες θα βοηθήσουν την άσκηση 
αυτή. 
Αν υπάρχει χρόνος µπορούµε να εντοπίσουµε µε τα παιδιά το µέρος στο 
οποίο βρίσκεται το σχολείο τους και να επισηµάνουµε λεπτοµέρειες της 
περιοχής (υψώµατα, ποτάµια κλπ.). Υποδεικνύουµε στα παιδιά τη 
γραµµή κατάστασης και το υψόµετρο του σηµείου στο οποίο βρίσκεται 
εκείνη την στιγµή το ποντίκι. 
2η Ώρα Η θέση της Ελλάδα στο Χάρτη της Γης ∆ιάρκεια 1 
διδ. ώρα 
Ζητάµε από τους µαθητές να καταγράψουν τα τέσσερα σηµεία του 
ορίζοντα για να κατανοήσουν την έννοια του προσανατολισµού στο 
προβολέα της Google. Πληροφορήστε τους ότι αν θέλουν ο προβολέα 
να έχει τον ίδιο προσανατολισµό µε έναν χάρτη (βορράς προς τα πάνω) 
µπορούν να κάνουν διπλό κλικ στο Ν και θα έχουν τον επιθυµητό 
προσανατολισµό. 
Στην συνέχεια εξερευνούν τη θέση της Ελλάδας στον ευρύτερο 
γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης και τη σηµειώνουν πάνω σε ένα κενό 
χάρτη. Με την βοήθεια του προβολέα µπορούν επίσης να 
χρησιµοποιήσουν γεωγραφικούς όρους για να περιγράψουν την θέση 
της Ελλάδα στην άσκηση συµπλήρωσης κενών. 
Η Ελλάδα βρίσκεται στο βόρειο ηµισφαίριο της Γης. Η Ελλάδα ανήκει 
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στην Ευρώπη και βρίσκεται στην νοτιοανατολική της άκρη. Αποτελεί 
µέρος της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ανατολικά της Ελλάδας βρίσκεται η 
ήπειρος Ασία ενώ νότια της Ελλάδος βρίσκεται η ήπειρος της Αφρικής. 
Η Ελλάδα βρέχεται από µία κλειστή θάλασσα που ονοµάζεται Μεσόγειος 
Θάλασσα. 
Τελευταία δραστηριότητα αυτής της διδακτικής ώρας είναι να συντάξουν 
ένα κείµενο που περιγράφει την γεωµορφολογία τη Ελλάδας έτσι όπως 
την αντιλαµβάνεται κάποιος που πετά πάνω της. 
3η Ώρα Τα Σύνορα της Ελλάδας 1 διδ. ώρα 
Με την βοήθεια του τρισδιάστατου προβολέα οι µαθητές εντοπίζουν τα 
σύνορα της χώρας, και καταγράφουν την φυσική περιγραφή των 
συνόρων αυτών. Με την βοήθεια του χάρτη επίσης µπορούν να 
εντοπίσουν τα βαθύτερα σηµεία στα πελάγη της ανατολικής Μεσογείου. 
Στη συνέχεια εµφανίζουν µέσα από τον φάκελο My Places τα ακραία 
σηµεία της Ελλάδας και µετρούν τις αποστάσεις τους. 
Πολλές από τις προτεινόµενες δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε την χρήση του συγκεκριµένου 
λογισµικού ιδιαίτερα αν συνδυάσετε την εικόνα του Google Earth µε τους 
αντίστοιχους χάρτες της Google. Παραθέτουµε για αυτό το λόγο 
παρακάτω ένα µικρό οδηγό ο οποίος εισάγει στην χρήση του 
λογισµικού και µάλλον είναι και το καταλληλότερο σηµείο για να 
ξεκινήσετε την ενασχόλησή σας µε αυτήν την δραστηριότητα. 
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2.4 Η Ελλάδα είναι µία χερσόνησος. Φανταστείτε ότι είστε σε ένα 
αεροπλάνο και πετάτε πάνω από την Ελλάδα. Περιγράψτε την 
γεωµορφολογία της χρησιµοποιώντας λέξεις που δείχνουν 
προσανατολισµό και το είδος του ανάγλυφου κάθε περιοχής. 
Θυµηθείτε να συµπεριλάβετε στην περιγραφή σας τα σχήµατα που 
παρατηρείται. 
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