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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

EDUD-246 Γεωγραφία και η Διδακτική της 5 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

EDUB-200 Παιδαγωγικών Σπουδών Χειμερινό  

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό Γεωγραφία Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Κα. Έλενα Παλλήκαρου 3ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Δια ζώσης Ν/Α Κανένα 

 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/ήτρια να είναι σε θέση: 
 Η εννοιολογική αναγνώριση και κατανόηση της Γεωγραφίας ως επιστήμης και ως 

μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο.  

 Η ανάπτυξη και διαχείριση σε μελέτη πεδίου των εννοιών - κλειδιά που περιέχονται στο 

μάθημα της γεωγραφίας. 

 Η μελέτη και η έμπρακτη εφαρμογή  των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και των 

βοηθημάτων του δασκάλου που δίνονται από το ΥΠΠAN - ΝΑΠ, τα οποία 

αναπροσαρμόζονται στη βάση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων για τους 

στόχους – δείκτες επιτυχίας και επάρκειας - περιεχόμενο - δραστηριότητες που αφορούν 

στη διδασκαλία του μαθήματος. 

  Η δημιουργία μαθημάτων στα οποία να εφαρμόζονται οι Βασικές Αρχές Διδασκαλίας των 

κοινωνικών θεμάτων. 

 Η υπέρβαση των στερεοτυπικών αντιλήψεων που διαμορφώνονται από εξωσχολικά 

δεδομένα και αφορούν σε θέματα που περιέχονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της 

Γεωγραφίας. 
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Σκοπός του μαθήματος Εισαγωγή στη Γεωγραφία είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/ήτριες τις 

απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας 

στο Δημοτικό Σχολείο. 

 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να: 

1. Ορίζει τη Γεωγραφία ως επιστήμη. 

2. Καθορίζει τον γενικό σκοπό της Γεωγραφίας ως μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο.  

3. Μελετήσει τα αναλυτικά προγράμματα και τα βοηθήματα του δασκάλου που αναφέρονται 

στο μάθημα της Γεωγραφίας ώστε να συνθέτει εξελικτικά το γενικό πλαίσιο του μαθήματος 

της Γεωγραφίας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. 

4. Εξετάσει τις βασικότερες γεωγραφικές έννοιες και να δομήσει τις γεωγραφικές πυρηνικές 

γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση, τη σύνθεση και την ανάλυση των θεμάτων του 

μαθήματος της Γεωγραφίας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. 

5. Μελετήσει και να εφαρμόσει τις βασικές αρχές διδασκαλίας των Κοινωνικών Θεμάτων στο 

Δημοτικό Σχολείο. 

6. Διαχειριστεί κριτικά τις αντιλήψεις που διαμορφώνονται από εξωσχολικά δεδομένα και 

αφορούν σε θέματα που περιέχονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γεωγραφίας. 

7. Εφαρμόσει σε σχέδια μαθήματος σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα για τη 

διαμόρφωση των στόχων, υλικών μέσων, δραστηριοτήτων και αξιολόγησης.   

 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

 Παρουσίαση θεωρητικού πλαισίου και μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας. 

 Προσέγγιση του μαθήματος μέσα από τα ΝΑΠ Γεωγραφίας. 

 Συντρέχουσες με το θεωρητικό πλαίσιο μικροδοδασκαλίες δραστηριοτήτων από/προς τους 

φοιτητές, όπως προτείνεται μέσα από τα ΝΑΠ ώστε να εφαρμόζεται άμεσα η διδακτική 

προσέγγιση των ΝΑΠ. 

 Παρουσίαση της μελέτης τόπου καταγωγής από/προς τους φοιτητές σε power point, με 
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χρονική διάρκεια δέκα λεπτών ακριβώς. Παράλληλη καταγραφή ομοιοτήτων/διαφορών με 

τους υπόλοιπους τόπους μελέτης των φοιτητών. 

 Δημιουργία κολλάζ με τα έντυπα καταγραφής ομοιοτήτων/διαφορών και συνοπτική 

αποτίμηση των δεδομένων ως προς τις έννοιες κλειδιά για το μάθημα της γεωγραφίας. 

 
 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, μικροδιδασκαλίες, παρουσιάσεις φοιτητών, ατομική και ομαδική εργασία, 
ανατροφοδότηση, ανάλυση περιπτώσεων πεδίο και τελική εξέταση.  
 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

 Παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα. 
 Η διεξαγωγή εργασίας τοπικής μελέτης. 
 Η δεκάλεπτη διδακτική παρουσίαση, σε φωτογραφικό υλικό και κείμενο με επεξηγηματικό 

χαρακτήρα, της πιο πάνω εργασίας σε power point                                                                              
 Δημιουργία κολλάζ με τα έντυπα καταγραφής ομοιοτήτων/διαφορών και συνοπτική 

αποτίμηση των δεδομένων ως προς τις έννοιες κλειδιά για το μάθημα της γεωγραφίας. 
 Τελική γραπτή εξέταση                                                                                                 

 

 

 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Νέα Αναλυτικά 
Προγράμματα. 
http://www.moec.gov.cy/ 

ΥΠΠAN  2020  

Γνωρίζω την Ελλάδα. 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε΄ και Στ΄ 
Δημοτικού.  

Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας 
και 
Θρησκευμάτων 

Αθήνα: ΟΕΔΒ 2002  

Εγχειρίδιο μαθήματος 

 

    

 


