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Ο χώρος ως ολότητα
αλληλεπιδρώντα στοιχεία που τον καθιστούν δυναμικό



Ορισμός της Γεωγραφίας

… είναι η επιστήμη των εμφανίσεων
(αντικειμένων και κατανομών) της επιφάνειας της
γης, δηλαδή της γεώσφαιρας. 
Μελετά και διερευνά τη φύση, τη δομή, την
προέλευση, τις μεταβολές, τις εξελίξεις και τις
σχέσεις-αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
γεωγραφικών στοιχείων-παραγόντων. 
Εξετάζει το γεωγραφικό χώρο ως ένα σύνολο
(ολότητα) επιμέρους στοιχείων (φυσικών και
πολιτισμικών) που τον απαρτίζουν, τον
επηρεάζουν και τον διαμορφώνουν». 





Το μάθημα της Γεωγραφίας μέσα από την
προοπτική των άλλων μαθημάτων

• Επιστήμη: Διαδικασίες-Πώς;

• Ιστορία: Χρόνος-Πότε;
• Ανθρωπιστικές-κοινωνικές επιστήμες: 
Ήθη-κοινωνία-Θα έπρεπε;-Πόσο
σημαντικό;

• Γεωγραφία-χώρος-Πού;



Τι κάνουμε στη Γεωγραφία;



Στα Ελληνικά



Στα Μαθηματικά



Στην Επιστήμη



Στη Γεωγραφία;



Προτεινόμενο Πλαίσιο
Διδασκαλίας

Στάδια Αναλυτικές
Γεωγραφικές
Δεξιότητες

Α. Μελέτη του χώρου ως
ολότητα.
Παρατήρηση-Περιγραφή
Θεμελιώδεις ερωτήσεις:     
Τι;  Πού

πχ θέση,τοποθεσία, 
συνθήκες

Β. Ερμηνεία του χώρου
(φαινομένων, αντικειμένων
κατανομών)

Γιατί;
Πώς είναι;
Πώς λειτουργεί;
Πώς εξελίσσεται
(προέλευση);
Ποιες δυνάμεις το
συνθέτουν;

πχ
χωρική
οργάνωση,συσχέτιση κά

Γ. Διαχείριση-πρόβλεψη
Πώς θα είναι αν...;
Πώς θα εξελίσσεται αν... ;

πχ χωρικό μοντέλο



Γεωγραφική Διερεύνηση
• Ορισμός

Διαδικασία εύρεσης απαντήσεων σε γεωγραφικές
ερωτήσεις ή προβληματισμούς/χωρικά προβλήματα.

Ενθάρρυνση των μαθητών να ρωτούν ερωτήσεις και
να ερευνούν για απαντήσεις μέσα από συνδυασμό
θεματικών χαρτών και άλλων πηγών και δεδομένων
για το χώρο.

Σε κατοπινό στάδιο, με την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων τους (αναλυτικών γεωγραφικών και
άλλων), μπορούν να εμπλακούν σε πιο
πολύπλοκες μορφές διερεύνησης με τη
διαμόρφωση και έλεγχο υποθέσεων.



Γεωγραφική Διερεύνηση

• Ιδιαιτερότητα, Ενασχόληση με το χώρο

• Επιστημονικές διαδικασίες (παρατήρηση, 
ταξινόμηση, αιτιολόγηση, σύγκριση κά)



Γεωγραφική Διερεύνηση
Γνωστική Θεμελίωση

Κοινωνικός Εποικοδομισμός
Ο μαθητής μαθαίνει πιο αποτελεσματικά μέσα από
την αισθητοποίηση και αξιοποίηση του κόσμου –
κοινωνικού του περίγυρου

Σημαντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Μάθηση εντός της ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης
(ΖΕΑ)
Ο δάσκαλος προσφέρει το “scaffolding” (σκαλωσιά) 
για να οικοδομηθεί η γνώση και η κατανόηση του
χώρου.
Αλληλεπίδραση μαθητή με τον εκπαιδευτικό και τον
κοινωνικό περίγυρό του



Η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης ή ζώνη
της εγγύτερης δυνητικής ανάπτυξης

Το τρέχον
επίπεδο
ικανότητας
του παιδιού

Εκτός
δυνατοτήτων
προς το παρόν

Ζώνη
επικείμενης
ανάπτυξης



Scaffolding

Κάτι περισσότερο από τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού με: 
• Συνεργατικό το ρόλο του εκπαιδευτικού που
υποστηρίζει και καθοδηγεί τη μάθηση
(ερευνητικά, παρωθητικά, συντονιστικά και
προβληματίζοντας) σε όλα τα στάδια της
διερεύνησης για τη γνώση των τόπων και των
φαινομένων τους.

• παρέχει το πλαίσιο (εφόδια) για τη διαμόρφωση
λύσεων και επιδραστικής συμπεριφοράς



Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή
της Γεωγραφικής Διερεύνησης.

• ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και έρευνας
• ενίσχυση της γεωγραφικής γνώσης («προσωπικές
γεωγραφίες»)

• γνώση και αξιοποίηση του άμεσου μας περιβάλλοντος
ιδιαίτερα όταν οι ίδιοι διαμορφώνουν ερωτήσεις

• ενασχόληση με διερευνήσεις του πραγματικού κόσμου
(φαινόμενα και χωρικά προβλήματα)

• προϋπόθεση με δυνατότητες διαμόρφωσης οράματος
για τη διαχείριση του τόπου και της κοινότητας.

• σύνδεση αποσπασματικών στοιχείων του χώρου για τη
σύνθεση ολιστικής θεώρησης (μέσα από διασυνδέσεις) 
για το χώρο.

πχ παράγοντες που συνθέτουν μια βιομηχανική
τοποθεσία
κατανομή απορριμμάτων στην αυλή του
σχολείου



Ανάπτυξη Γεωγραφικής Διερεύνησης

Παραδοσιακή Γεωγραφική Διερεύνηση

Η μελέτη του τόπου και περιβάλλοντος στηρίζεται
παραδοσιακά σε πέντε (5) ερωτήσεις κλειδιά:

1. Τι είναι ο τόπος αυτός (συνθήκες) – Πώς μοιάζει; 
2. Γιατί ο τόπος αυτός είναι σε αυτή τη μορφή;
3. Πώς ο τόπος αυτός συνδέεται με άλλους τόπους
(συνδέσεις, εξαιρέσεις, αναλογίες κ.α.)
4. Πώς ο τόπος αυτός αλλάζει;
5. Πώς θα αισθάνεστε για να ζήσετε τον τόπο αυτό;



Μοντέρνα Γεωγραφική διερεύνηση

Μετακίνηση από το επαγωγικό –
συμπερασματικό στυλ

(περιορισμένη ανάλυση, περιγραφικό) στο
αναλυτικό στυλ (επίλυση προβλήματος).

Διερεύνηση ανοικτού τέλους (open - ended) 
αλλά με βάση τον αρχικό σκοπό.

Ουσιαστική εμπλοκή των παιδιών (ερωτήσεις, 
έρευνα, συνδέσεις, υπευθυνότητα, λύσεις, 
αποφάσεις, διαχείριση, συμπεριφορά).



Στάδια

1. Διατύπωση γεωγραφικών ερωτήσεων
... να εμπλέκει τους μαθητές στη διαρκή ερευνητική
διαδικασία σύνθεσης δεδομένων ... 

Πού συναντούμε το φαινόμενο της συμφόρησης; 
Πώς περιγράφεται το φαινόμενο αυτό σε διαφορετικά
σημεία ;
Γιατί συμβαίνει το φαινόμενο αυτό εκεί; 
Ποια θα είναι τα αποτελέσματα – συνέπειες στους
κατοίκους ή στην κοινότητα;
Πώς θα το αντιμετωπίσουμε; 



Διατύπωση γεωγραφικών ερωτήσεων

Να δίνει και να διεγείρει την ερευνητική διάσταση:
Πώς ή Γιατί . . . ; 

Συνθέτεται από δύο πτυχές:
α. Συστηματική Γεωγραφία (έννοια ή θεωρία)
β. Περιφερειακή Γεωγραφία (τόπος)

Παραδείγματα:

Πώς κατανέμεται ο πληθυσμός της Κύπρου το 1973;

Γιατί η περιοχή Ρουρ θεωρείται βιομηχανική τοποθεσία; 

Πώς θα διαμορφωθούν οι χρήσεις της γης σε ακτίνα 500 μέτρων από
το λιμάνι της Λάρνακας όταν αυτό μετατραπεί σε τουριστικό; 

Πώς κατανέμεται ο πληθυσμός της Ιταλίας; Γιατί παρατηρείται αυτή η
κατανομή;



2.Εύρεση πληροφοριών-πηγών

Επιλογή πιθανών πηγών για τα
αναγκαία δεδομένα και αναγκαίες
πληροφορίες.  

Τρεις πτυχές
γεωγραφία, χρόνος και σχετικό θέμα



Βιομηχανικές Τοποθεσίες
και καταμερισμός στη
Γερμανία

Γερμανία: Οδικό Δίκτυο

Ευρώπη: Άνθρακας το 2004





3.  Εξερεύνηση - επεξεργασία των
γεωγραφικών –χωρικών δεδομένων

• Οργάνωση των δεδομένων σε πίνακες, σε γραφικές
παραστάσεις και σε χάρτες

• Χρήση του θεματικού χάρτη
• Χρήση στρωμάτων (επιπέδων) πληροφοριών.  

(δρόμοι, ποταμοί, σύνορα κ.α) 
• Επεξεργασία των θεματικών χαρτών με:

κατανομη σημείων / τόπων (π.χ. πόλεις) 
συσχετισμό μεταξύ σημείου και της γύρω
περιοχής του (επιρροή του σημείου)
συσχετισμό χωρικών φαινομένων με την
επίδρασή τους στο χώρο (ακτές και πεδιάδα σε
σχέση με πυκνή κατανομή πληθυσμού)



Ιταλία: Γεωμορφολογία





4. Ανάλυση της γεωγραφικής πληροφορίας.

Εύρεση στοιχείων μέσα από συγκρίσεις και
βαθύτερη μελέτη

αντιπαραβολή χαρτογραφικών
πληροφοριών δύο διαφορετικών
στρωμάτων

απόδειξη / τεκμηρίωση της θεωρίας ή
απάντηση στον προβληματισμό



5. Εφαρμογή της γεωγραφικής γνώσης
(Κριτική γεωγραφική διερεύνηση).

Οι υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες της κοινότητας
αποφασίζουν για τον τόπο τους και τον πλανήτη
τους βασισμένοι στη μεθοδολογία ανάλυσης του
χώρου, σταθμίζουν παράγοντες, συνδέουν
στοιχεία και έτσι λαμβάνουν ορθολογικές
αποφάσεις.

«Και τώρα...;»



Κριτική Διερεύνηση στο μάθημα της
Γεωγραφίας

Δύο φάσεις :
1. Οικοδόμηση βασικών ιδεών, θεωριών για

το χώρο(χάρτης, κλίμακα, οικισμός, 
γεωγραφική θέση κ.ά.)

2. Εφαρμογή των πιο πάνω σε
προβληματικές καταστάσεις που
αφορούν την ποιότητα ζωής.



Jerome Bruner, 1959, Γεωγραφία
Κεντρικών-Βόρειων Η.Π.Α., 5η Δημοτικού
• Ομάδα Α

– Χάρτης ποταμών.
– Χάρτης λιμνών.
– Χάρτης φυσικών πόρων.

• Ζητούμενο (Head fake): 
Πού πιθανόν να
βρίσκονται στο χάρτη οι
μεγάλες πόλεις; Οι
σιδηρόδρομοι; Οι
αυτοκινητόδρομοι;

• Ομάδα Β
– Χάρτης με πόλεις.
– Χάρτης ποταμών.
– Χάρτης λιμνών.
– Χάρτης φυσικών πόρων.
– Χάρτης αυτοκινητόδρομων.
– Χάρτης σιδηρόδρομων.
– Λίστα από κείμενα και
ονόματα.

• Ζητούμενο (πραγματικό): 
Να μάθουν τις
τοποθεσίες τους.



Αποτελέσματα

• Οι μαθητές της ομάδας Β ασχολούνταν με
την παρατήρηση και την καταγραφή στη
μνήμη.

• Οι μαθητές της ομάδας Α σκεφτόντουσαν, 
συζητούσαν και εμπλέκονταν ενεργά στη
διαδικασία.

• Η ΧΩΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ τους υποστηριζόταν
από εργαλεία (χάρτες).



Χωρική Σκέψη

Συλλογή από γνωστικές δεξιότητες
Ερμηνευτικές,αντιληπτικές, μορφές γνώσης
και μετασχηματισμού της
Κοινός καθημερινός τρόπος σκέψης

(αντικείμενα και σχέσεις σε
αλληλεπίδραση που εκφράζονται με
απόσταση, σχήματα, μορφές, διευθύνσεις
κά)



Χωρική σκέψη: 
κράμα από τρία συστατικά στοιχεία

1. Έννοιες του χώρου (απόσταση, σύστημα
αναφοράς, διαστάσεις, συνέχεια, εγγύτητα, 
διαχωρισμός, 

2. Εργαλεία απεικόνισης και αναπαραστάσεων
(σχέσεις μεταξύ αντικείμένων)   στατικό –
δυναμικό)χάρτες, προβολές, ερμηνεία χαρτών
και διαγραμμάτων

3. Διαδικασίες συλλογισμού (εκτιμήσεις, 
αποφάσεις)



Λειτουργία Χωρικής σκέψης



Μια νέα σύνδεση μεταξύ των θεμάτων του αναλυτικού για
την εξυπηρέτηση των στόχων του αναλυτικού
προγράμματος. 



• Πολύπλοκη και δυναμική διαδικασία
• Ανάγκη για υποστηρικτικά εργαλεία. 
• Χωρικοποίηση ομάδων δεδομένων
• Διενέργεια αναλυτικών συλλογισμών και
δεξιοτήτων. 



Watson & Crick, 1953 DNA





Πρόσφατες έρευνες για τον ανθρώπινο
εγκέφαλο έδειξαν περιοχές
κατασκευασμένες για να διενεργούν
χωρική σκέψη !
Αναπτύσσονται σε πολύ μικρή ηλικία!

Δεξιότητες λεκτικής, κινησιακής, μαθηματικής, ή
γραφικής αναπαράστασης αναπτύσσονται πιο
αργά.



Η παραδοσιακή εκμάθηση ονομάτων, 
αριθμών... σπάνια αξιοποιεί τις περιοχές
αυτές του εγκεφάλου.



Η μνήμη υποβοηθείται όταν
χρησιμοποιούνται πολλαπλές περιοχές
του εγκεφάλου και πιο ειδικά με την
επίλυση προβλημάτων.

Η χωρική σκέψη ενισχύει την ικανότητα για
μαθηματική σκέψη και την επίδοση στην
ανάγνωση.



Παράγοντες λειτουργίας χωρικής σκέψης (National 
Research Council, 2006)

• 1. Χωρικά πρωτόγονα
– Όνομα ή ταυτότητα.
– Θέση στο χώρο.
– Μέγεθος.
– Χρονική σαφήνεια-διάρκεια.

• Παραδείγματα: Γειτονιές, πόλεις, περιοχές, 
γονίδια, κύτταρα, οργανισμοί, θεσμοί.



• 2. Γλώσσα του χώρου.
– Διάσταση.

• Γεωμετρική ή γραφική αναπαράσταση.
• Σε απλό μοντέλο αναπαράστασης χάρτη, όλες οι

περιπτώσεις των πρωτόγονων μπορούν να
συμβολιστούν: σημείο, γραμμή, περιοχή
(επιφάνεια).

• Ευέλικτος τρόπος καταγραφής των χωρικών
χαρακτηριστικών.

– Κλιμάκωση χαρακτηριστικών-κλίμακες
μέτρησης.

Παράγοντες λειτουργίας χωρικής σκέψης (National 
Research Council, 2006)



• 3. Χωρικές έννοιες.
– Απόσταση.
– Γωνία.
– Κατεύθυνση.
– Σειρά.
– Σύνδεση.
– Δομικά χαρακτηριστικά: όρια, πυκνότητα, 
κατανομή, σχήμα, μοτίβο, περιφέρεια, κλίση.

Παράγοντες λειτουργίας χωρικής σκέψης (National 
Research Council, 2006)



• 4. Λειτουργίες
– Χειρισμός.
– Μετατροπές.
– Ερμηνείες.
– Αλλαγή κλίμακας.
– Γενίκευση.
– Κατηγοριοποίηση.
– Ιεραρχία.
– ..............

Παράγοντες λειτουργίας χωρικής σκέψης (National 
Research Council, 2006)

Η δύναμη της χωρικής σκέψης
περιορίζεται από το εύρος των
λειτουργιών που μπορούμε να
εκτελέσουμε, και τις νοερές ή
συγκεκριμένες αναπαραστάσεις
των πρωτόγονων του
πραγματικού κόσμου => 
Χρειάζεται στήριξη.



Οργάνωση διδασκαλίας
• Επομένως το μάθημα Γεωγραφία_Γεωλογία θα πρέπει να

αναπτύσσεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη του:
• Α) Τη θέση όπου λαμβάνουν χώρα, αναπτύσσονται, εξελίσσονται τα

γεωγραφικά-γεωλογικά φαινόμενα καθώς και οι ανθρωπογενείς
δραστηριότητες.=> Θέση-αγκίστρωση στο χώρο.

• Β) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τόπων και α) πώς αυτά
έχουν προκύψει αλλά και β) το πώς αυτά συνδέονται, με άλλους
κοντινούς ή μακρινούς τόπους, επιδρούν και διαμορφώνουν τους
τόπους μέσα από σχέσεις –αλληλεπιδράσεις φυσικών στοιχείων και
ανθρώπινων ομάδων.=>Συνθήκες και Συνδέσεις με άλλους
τόπους.

• Γ) Τις σχέσεις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπου-
γεωγραφικού χώρου και περιβάλλοντος, εν γένει.=>Με κάποια
θεωρία για το πώς λειτουργούν τα φαινόμενα στον κόσμο.

• Δ) Τους τρόπους απλοποίησης και οργάνωσης των χωρικών
πληροφοριών έτσι ώστε η νοητική πρόσληψη, ανάλυση και
κατανόησή τους από τους μαθητές να συνάδει με τις σύγχρονες
απόψεις των Επιστημών της Αγωγής για τις διαδικασίες
αντίληψης και μάθησης.=> Με αναλυτικές δεξιότητες σκέψης
για το χώρο.



Χωρική Σκέψη στο Γεωγραφικό επίπεδο=> 
χαρτογραφείται σε αναλυτικές δεξιότητες και

δραστηριότητες

οι δεξιότητες αυτές δεν ακολουθούν τη
σειρά αυτή...
οι μαθητές του νηπιαγωγείου τις πράττουν
καθημερινά ...
στην καθημερινή ζωή και στις σπουδές
μας τις μαθαίνουμε καλύτερα για να
μάθουν να σκέφτονται χωρικά –
γεωγραφικά...



Υπόβαθρο γνωστικής ψυχολογίας-
παιδαγωγική τεκμηρίωση γεωγραφικών

δεξιοτήτων
Θέσεις-χαρακτηριστικά.

Συνδέσεις.

Χωρικές συγκρίσεις. Βροχόπτωση, εισοδήματα, 
δορυφορικές
εικόνες/αεροφωτογραφίες

Ζώνες επιρροής. Θόρυβος από τον αυτοκινητόδρομο, 
αξία της γης κοντά σε πάρκα

Περιφερειοποίηση. Παλιά Λευκωσία ως πυρήνας
μεταναστών, σιτηρά, λειτουργικές

Χωρική ιεραρχία. Το χωριό μου μέσα στην επαρχία του, 
τα πάρκα ως μέρος της πόλης



Υπόβαθρο γνωστικής ψυχολογίας-
παιδαγωγική τεκμηρίωση γεωγραφικών

δεξιοτήτων
Μετάβαση. Από πυκνοκατοικημένες περιοχές σε

γεωργικές ζώνες
Χωρικές αναλογίες Μεσογειακό κλίμα, πυρήνες των

πόλεων, κοινά χαρακτηριστικά
Χωρικά μοτίβα Κατανομές χωρικών χαρακτηριστικών, 

γραμμική κατανομή πόλεων, εξάγωνα
Συσχετισμός χωρικών μοτίβων
•Χωροχρονικές αλλαγές
•Διάχυση
•Επέκταση

Συσχετισμός κατανομών πόλεων με
γραμμές ποταμών, διάχυση ασθενειών
στο χώρο, μοτίβα μετανάστευσης με
διαθεσιμότητα πρόσβασης

Χωρικό μοντέλο Διαδικασία
Εξαιρέσεις στους κανόνες Βιομηχανική ανάπτυξη Ιαπωνίας



΄Εστω ο χώρος

Πεύκα Βελανιδιές Χόρτα



Θέση

Βασικές Ερωτήσεις
Πού είναι αυτό;
Γιατί είναι εκεί;

Εύρεση της γεωγραφικής θέσης . . .
«Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι
κατασκευασμένος για να κωδικοποιεί
θέσεις απόλυτα...αλλά έχει πολλούς
τρόπους να κωδικοποιεί σχετικές
τοποθεσίες και να τις επικοινωνεί.»



Θέση

• Ορισμός: «Η τοποθέτηση ενός
χαρακτηριστικού στο χώρο. Η σχετική του
θέση με βάση άλλα χαρακτηριστικά.»

• Θέσεις στην υδρόγειο και σε τοπικό
επίπεδο.
– Καθορισμός θέσης ως απαρχή της
διερεύνησης.

– Ορισμός χωρικού πλαισίου του φυσικού
χώρου που μελετάται.



από ποια οπτική γωνία ή κλίμακα
παρατηρούμε; 





Θέση στο χώρο



Συνθήκες

Παρατηρώντας άμεσα...
Μετρώντας...
Ερμηνεύοντας...
Παρατηρώντας από απόσταση... 
για μελέτη της τοποθεσίας!

Περιορισμός...
Αποστηθίζουμε; 



Βασικές ερωτήσεις

Τι είναι αυτό;
Με τι μοιάζει;
Τι μπορείς να δεις, να μυριστείς, να
αισθανθείς ... στον τόπο αυτό; 

κλίμα

βλάστηση μορφολογίαΧρήση της γης

Κατανομή – πυκνότητα
πληθυσμού

θρησκεία

γλώσσα τέχνη

θόρυβος







Δραστηριότητα

Θέμα
Οι συνθήκες που οδήγησαν στη θέσπιση
της Λευκωσίας ως διοικητικού κέντρου
(θέση) των Βυζαντινών.

Εύρεση των αιτιών μέσα από την ερμηνεία
χαρτών για το χώρο της Λευκωσίας. 









Συνδέσεις
Βασική ερώτηση
Πώς ένας τόπος συνδέεται με άλλους; 
Ποια ανθρωπογενή και φυσικά
χαρακτηριστικά διαμορφώνουν και
βοηθούν αυτή τη σύνδεση; 

διαδίκτυο
σιδηρόδρομος

άνεμος ποταμός
κλίση

ΜΜΕ

κυβέρνηση

Το ανθρώπινο μυαλό δεν είναι καλό στην αποστήθιση λιστών από συνδέσεις!





Δραστηριότητα

Θέμα: Πιθανές συνδέσεις μεταξύ τόπων
στην Ευρώπη.

Εύρεση και ονομασία σημαντικών
ευρωπαϊκών πόλεων που πιθανώς να
συνδέονται με μεγάλες ροές
τηλεπικοινωνιών. 









Υπολογισμοί συνδέσεων με φύλλα
ισοζυγιών



Σενάρια βασισμένα σε
υπολογισμούς-συνδέσεις με
συγκρούσεις-συνεργασία



Συγκρίσεις

Βασική ερώτηση
Πώς ένας τόπος συγκρίνεται με άλλους;

Χρήση εργαλείων

Άξονες σύγκρισης

πυκνότητα
αναλογία

ιστογράμματα

Χωροπληθυκός χάρτηςΚυκλικές γραφικές
παραστάσεις



Ίδιο ή διαφορετικό;  

Δύο τόποι μπορεί να είναι οι ίδιοι ως προς
ένα κριτήριο
και διαφορετικοί ως προς ένα άλλο!



Σύγκριση της θερμοκρασίας



Μέσες τιμές

• Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν

• Κατά κεφαλήν εισόδημα.
• Προσδόκιμος όρος ζωής.
• Άτομα ανά αυτοκίνητο.
• Κλπ.
• Δείκτες βάσης σύγκρισης.



Προσοχή στις μονάδες σύγκρισης
των χαρακτηριστικών







Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν







Δραστηριότητα

Θέμα: Τα κανάλια Έρι (Εrie) και
Πενσυλβάνια (Pennsylvania)

Σύγκριση των δύο καναλιών και
ανακάλυψη των λόγων που έδωσαν
προβάδισμα στο κανάλι Έρι.





παραγωγή
υψόμετρο
χρόνος περάσματος λόγω
υψομέτρου



Χωρική αύρα ή ζώνη επιρροής

Βασική ερώτηση
Πώς η παρουσία ενός σημείου σε ένα
τόπο επηρεάζει τόπους σε κάποια
απόσταση;

πύραυλος

στάση λεωφορείου

στήλη
καπνού

πάρκο
πηγή θερμότητας

αρνητική θέα



Κοντά - Μακρυά
απόσταση από τον πυρήνα...





Δραστηριότητα

Θέμα: Πόλεις που μπορούν να βληθούν
από κτύπημα πύραυλου με πυρηνική
κεφαλή από τη Β. Κορέα.

Με δεδομένο την εμβέλεια του
σχεδιάζεται κύκλος στο χάρτη με ακτίνα
την εμβέλεια του (χρήση κλίμακας).





Περιφέρεια

Βασική ερώτηση
Πώς ομαδοποιούμε τόπους μεταξύ
τους με βάση κάποιο κριτήριο/α;

κλιματική ζώνη

γλώσσα θρησκεία

ζώνη επιχειρήσεων

κίνδ
υνο

ς π
υρκ

αγιά
ς

μεταναστευτική γειτονιά

πεδιάδα

κτηνοτροφική περιοχή



Ομοιογενής περιφέρεια
χρήση χρωμάτων για ομαδοποίηση φαινομένων
με βάση χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο χώρο









Δραστηριότητα

Θέμα: Περιφεριοποίηση με βάση τα
τοπωνύμια στη βόρεια Νότια
(Λατινική) Αμερική.

Καθορισμός ορίων ομοιογενών
περιφερειών με βάση τα τοπωνύμια,
όπως τα έχουν αποδώσει Ευρωπαίοι
έποικοι.













Βρείτε όλες τις κοινότητες που είναι
μέρος της ίδιας ποτάμιας
λειτουργικής περιφέρειας



Αποτέλεσμα



Μετάβαση

Βασικές ερωτήσεις
Πώς διαμορφώνεται ο χώρος μεταξύ δύο
τόπων;
Ποια είναι η φύση της αλλαγής μεταξύ δύο
τόπων;

απότομη κλίση

ομαλή κλίση

σειρά από στάδια

σύνορα...

βαθμιαία άνοδος

γραμμές ίσων ποσοτήτων
πχ ισοϋψείς κά



Χωρική Μετάβαση

το ξετύλιγμα εικόνων από ένα ταξίδι . . .







The graph can also show
how both size and value
change along the avenue.



Δραστηριότητα

Θέμα: Σχεδιασμός ισογραμμών ετήσιας
βροχόπτωσης στην Αφρική.

Χαρακτηρισμός και ερμηνεία της
αλλαγής της τιμής της βροχόπτωσης
ανάμεσα σε τόπους.



Αφρική: Ετήσια Βροχόπτωση

Χρησιμοποιώντας διάστημα 100
χιλιοστομέτρων ενώστε τα σημεία με
με βροχόπτωση στα διαστήματα που
φαίνονται στο υπόμνημα.

χιλιοστόμετρα

χιλιοστόμετρα

χιλιοστόμετρα

χιλιοστόμετρα

χιλιοστόμετρα

0-100

101-200
201-300

301-400

401-500



Χωρική Ιεραρχία

Βασικές ερωτήσεις
Ποια μεγάλη έκταση ανήκει στο/στη...;
Ποιες μικρότερες περιοχές ανήκουν σε
αυτή;

Επαρχία
Κοινότητα

νοσοκομείο
κλινική
γιατροί

εμπορικό κέντρο
καταστήματα

τάξη
σχολείο
κοινότητα



Αν ζεις σε μια μικρή περιοχή που είναι μέσα (ανήκει) 
σε μια μεγαλύτερη περιοχή
μπορεί να λεχθεί ότι ζεις μέσα στη μεγαλύτερη περιοχή!





Δραστηριότητα

• Κατασκευή χάρτη σημείων με βάση
κοινότητες και τον πληθυσμό τους ή
κοινότητες μέσα σε δάση



Μέσα - έξω

Δραστηριότητα: Βρείτε στο χάρτη όλα τα
μέρη μιας διεύθυνσης σε μια ξένη χώρα
αρχίζοντας από τη χώρα:

128 Chestnut St., Rutherford, NJ, USA



Αναλογία

Βασικές ερωτήσεις
Υπάρχουν τόποι με παρόμοιες τοποθεσίες
και άρα παρόμοιες συνθήκες;

κλίμα

πλαγιές με νότιο
προσανατολισμό

συνοριακοί σταθμοί

παράλια - φιορδ

προάστια

κέντρα πόλεων



διαφορετική γεωγραφική θέση

παρόμοια γεωγραφική θέση

Ο τόπος Α έχει θερμή έρημο.

Ποιος από τους τρεις τόπους
B,C,D είναι σε διαφορετική θέση
και είναι απίθανο να έχει θερμή
έρημο;

Ο τόπος Α χαρακτηρίζεται από
τυφώνες.

Ποιος από τους τρεις τόπους
B,C,D είναι σε παρόμοια θέση
και είναι πιθανό να δέχεται
τυφώνες;



Το Σαν Φρανσίσκο και η Λισσαβώνα είναι ανάλογοι τόποι!

Χαρακτηρίζονται από παρόμοιες συνθήκες!



The source (headwaters)
of the Columbia-Snake
river system are in the 
mountains of Canada, 

Montana, and Wyoming.

The source (headwaters)
of the Hudson-Mohawk 
river system are in the 
Adirondack Mountains 
of upstate New York.

This impressive bridge 
in New York goes across
the Verrazano Narrows.



Δραστηριότητα

Θέμα: Εύρεση ανάλογων τόπων κατά μήκος
της ροής του νερού (κοιλάδας) δύο
ποταμών.

Αντιστοίχιση εικόνων και ερμηνεία
αυτής.



Ανάλογοι τόποι ανάμεσα σε
δύο ποτάμια συστήματα





Χωρικό Μοτίβο

Βασική Ερώτηση
Είναι η χωροθέτηση αντικειμένων τυχαία ή
ακολουθεί ένα μοτίβο;

δακτύλιος

γραμμικό

ζευγάρια
αναλογικά

δέσμη
συστάδα

ακανόνιστο



Περιγραφή των μοτίβων ....

ισοσκελισμένο συσσώρευση συσσώρευση συσσώρευση
στα αριστερά στη γωνία στο μέσο

Συστάδα γραμμικό δακτύλιος ή
κύκλος



Ποιος από τους δύο χάρτες απεικονίζει τους οικισμούς
των Αράβων και ποιος των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη;

Ισραηλίτες : διάχυση σε γραμμικά μοτίβα

Άραβες: συστάδα οικισμών μαζεμένοι(biased) προς τα δυτικά



Δραστηριότητα

Θέμα: Σεισμοί στις Δυτικές ΗΠΑ

Χαρακτηρισμός του σχηματισμού των
που σχηματίζουν τα κέντρα σεισμών
(μοτίβου). 





Αναλυτικές γεωγραφικές δεξιότητες

Συνθήκες - Συνδέσεις

Περιφέρεια

ΑΕΚ

ΜετάβασηΠροάστιο Προάστιο

Προάστιο

Μοτίβο
Μοτίβο

Μοτίβο



Πυκνή κατανομή του πληθυσμού κατά μήκος του Νείλου στην Αίγυπτο. 
Δημιουργείστε ένα σχήμα που να περικλείει τις πόλεις στην Αίγυπτο. 
Μετρήστε το μήκος του, το πλάτος του. Περιγράψετέ το.

Πόλεις κατά μήκος του Δούναβη



Χωρική Σχέση - Συνάφεια

Βασικές ερωτήσεις
Ποια χαρακτηριστικά συνήθως
συμβαίνουν μαζί;
Ποια χαρακτηριστικά σπάνια συμβαίνουν
μαζί; 

κουνούπια
μαλάρια

θέατρα
εργοστάσια

σχολεία
παιδότοποι

Δικαστήρια
δικηγορικά γραφεία

μεταναστευτική
γειτονιά

εθνικά μαγαζιά
ρήγματα
σεισμοί



Ποια ζευγάρια συμβαίνουν μαζί
στον ίδιο τόπο;

καμήλα
έρημος

φάλαιναέρημος

βουβάλι
χορτάρι

πιγκουίνος
πάγος Μετανάστης

ΑΕΚ κυπριακώνπόλεων



Δραστηριότητα

Θέμα
• Κατασκευή γραφικής παράστασης για τη
σχέση εισοδήματος και προσδόκιμου
χρόνου ζωής σε περιφέρειες του πλανήτη.

• Εύρεση πιθανής σχέσης –συνάφειας της
μεταξύ εισοδήματος και χρόνου ζωής.

• Απώλειες ζωής από φυσικές καταστροφές
και εισόδημα.





περιφέρεια
κατά κεφαλή
εισόδημα ($)

Αναμενόμενος
χρόνος ζωής

κατά κεφαλή
εισόδημα ($)

Α
να
με
νό
με
νο
ς

χρ
όν
ος

ζω
ής



κατά κεφαλή εισόδημα (000 $)

Προσδόκιμος
χρόνος ζωής



Μερικά πράγματα συνυπάρχουν με
καταστροφικές συνέπειες...από το

κωμικό



...στο τραγικό Στο τραγικό



Διάχυση

Βασική Ερώτηση
Έχει κάτι εξαπλωθεί στο χώρο ή
συρρικνωθεί ή αλλάξει θέση; 

τρύπα του όζοντος

έκταση με
επικινδυνότητα πλημμύρας

θαλάσσιο ρεύμαέκταση με ξηρικές
καλλιέργειες

επιδημία

Οικιστική περιοχή



Διάχυση του ευρωπαϊκού
εποικισμού στις ΗΠΑ 1600 - 1900







Κίνηση

Βασική ερώτηση
Πώς τα αντικείμενα/πράγματα αλλάζουν
θέση στο χρόνο;

αποδημητικά
πουλιά

θαλάσσιο ρεύμα

κέντρο
πληθυσμούεμπόριο

πετρελαίου
εργοστάσιο ρούχων



Από που προέρχεται το πετρέλαιο
που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ; 



ΡΟΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ



Δραστηριότητα

Θέμα
• Διάχυση των Κυπρίων μέσα από

μεταναστευτικά ρεύματα στον κόσμο.
• Εύρεση των κυριότερων ροών προς διάφορες
χώρες υποδοχής και μόνιμης εγκατάστασης.

• Σχεδιασμός τόξων ροών με πλάτος ανάλογο
της ροής (πχ. Ροές τουριστών προς την

Κύπρο).
Ερμηνεία των ροών αυτών.





Εξαιρέσεις

Βασική Ερώτηση
Ποιοι είναι οι τόποι που δεν ακολουθούν
έναν κανόνα που παρατηρείται αλλού;

οικιστικές περιοχές χωρίς
πάρκα

έρημοι κοντά στον Ισημερινό
ψηλά βουνά με ελάχιστο

χιόνι

βάλτος χωρίς κουνούπια





26,6
18





Αλλαγή

Βασικές ερωτήσεις
Πώς αυτός ο τόπος έχει αλλάξει στο
χρόνο;
Πώς ήταν οι συνθήκες/συνδέσεις πριν και
μετά;

αστική διάχυση
νέο εμπορικό κέντρο

σεισμός
τυφώνας

εργοστάσιο
άνοιγμα/κλείσιμο

τρομοκρατική
επίθεση

εκλογή



Αλλαγή



Χωρικό Μοντέλο

Βασική Ερώτηση
Ποιες διαδικασίες επιτρέπουν συνθήκες ή
γεγονότα που συμβαίνουν σε ένα μέρος
να έχουν αποτελέσματα σε ένα άλλο;

εκχέρσωση δασών
και αστικές πλημμύρες

τουρισμός
τρομοκρατία



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Γιώργος Κάρουλλας
karoulla@ucy.ac.cy


