
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

Τόπος και χρόνος: 

ΠΑΦΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ Α΄ 

14/2/2019, 21/2/2019, 28/2/2019, 7/3/2019, 

14/3/2019 

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Β΄ 

23/10/2018, 30/10/2018, 6/11/2018, 

14/11/2018, 20/11/2018 

 

Αριθμός συναντήσεων: 5 

 

Ώρα: 16:00 - 18:30 

 

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 25 

 

Εισηγητές:  

ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 

 

 
ΔΕ04.011 Διδάσκοντας Γεωγραφία στο Δημοτικό Σχολείο 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, που διδάσκουν το μάθημα της Γεωγραφίας. 

 

Σκοπός: 

Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να διδάσκουν αποτελεσματικά τις διδακτικές ενότητες της Γεωγραφίας 

στις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν διδακτικές προτάσεις, στη βάση των 

Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας του Αναλυτικού Προγράμματος της Γεωγραφίας, των τάξεων Δ΄-Στ΄. 

 

Περιεχόμενο: 

1η συνάντηση: 

Το μάθημα της Γεωγραφίας των τάξεων Α΄-Γ΄: διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και συζήτηση. Το περιεχόμενο σπουδών 

των τάξεων Δ΄-Στ΄ (συνοπτικά). Σχολική Γεωγραφία και χωρική σκέψη: Γεωγραφικές Αναλυτικές Δεξιότητες και πώς αυτές 

«μεταφράζονται» σε Δείκτες Επιτυχίας και μαθησιακές δραστηριότητες. Παραδείγματα δραστηριοτήτων από τις τάξεις Α΄-Γ΄ 

και ανάπτυξη ενδεικτικών δραστηριοτήτων για διδακτικές ενότητες των τάξεων Δ΄-Στ΄. 

 

2η συνάντηση:  

Σχολική Γεωγραφία και χωρική σκέψη: Εργαλεία απεικόνισης και αναπαράστασης του χώρου (φωτογραφίες, 

αεροφωτογραφίες, ψηφιακοί χάρτες, διαγράμματα κ.λπ.) και πώς αυτά «μεταφράζονται» σε Δείκτες Επιτυχίας και 

μαθησιακές δραστηριότητες. Παραδείγματα εργαλείων και δραστηριοτήτων από τις τάξεις Α΄-Γ΄ και ανάπτυξη ενδεικτικών 

δραστηριοτήτων με αξιοποίηση εργαλείων για διδακτικές ενότητες των τάξεων Δ΄-Στ΄. Αξιοποίηση του Google Earth. 

 

3η συνάντηση:  

Σχολική Γεωγραφία και χωρική σκέψη: Έννοιες του χώρου και καλλιέργειά τους και πώς αυτές «μεταφράζονται» σε Δείκτες 

Επιτυχίας και μαθησιακές δραστηριότητες. Η δόμηση των διδακτικών ενοτήτων Γεωγραφίας: Η «συλλειτουργία» εικόνων–

λεξιλογίου, επιστημονικών θεωριών και αξιολογικής κρίσης εντός μιας διδακτικής ενότητας (παραδείγματα από διδακτικές 

ενότητες των τάξεων Α΄-Γ΄ και σχεδιασμός ενότητας των τάξεων Δ΄-Στ΄. Τα στάδια της Γεωγραφικής Διερεύνησης (σχεδιασμός 

ενότητας των τάξεων Δ΄-Στ΄). 

 

4η-5η  συνάντηση: 

Σχέδια μαθήματος με βάση τα στάδια της Γεωγραφικής Διερεύνησης (σχεδιασμός μαθημάτων ενότητας των τάξεων Δ΄-Στ΄). 

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας και μαθησιακά αποτελέσματα: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων διαμορφωτικής και τελικής 

αξιολόγησης. 

 



Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2018  
 


