ΥΟΛΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ



ην ζεκείν «4. ΓΔΝΙΚΟΙ ΦΑΡΑΚΤΗΡΔΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» όπνπ δεηείηαη
«λα ραξαθηεξίζηε ην κάζεκα κε κία από ηηο δύν ιέμεηο ηνπ θάζε
δεύγνπο, ππνγξακκίδνληαο θάζε θνξά» ε αλάιπζε κπνξεί λα γίλεη
κε βάζε ηα επόκελα δεύγε θαη ηε ζεκαζία ηνπο. Καη νη δύν
κνξθέο
καζήκαηνο θαη έθζεζεο ηεο ελόηεηαο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ «θαιέο».

 εξελιζζόμενο

-

επαναλαμβανόμενο

Γύν πεξηπηώζεηο 1) κηαο νπνηαζδήπνηε εμειηζζόκελεο δηδαθηηθήο δνκήο κε
αξρή, κέζε θαη ηέινο ή 2) ηεο επαλαθεξόκελεο ζύληνκεο δνκήο πνπ
παξνπζηάδεη θάζε θνξά κηα λέα ππνπεξίπησζε, π.ρ. ρώξα1 - ζύλνξα1 πξσηεύνπζα1, ρώξα2 - ζύλνξα2 - πξσηεύνπζα2 , ρώξα3 - ζύλνξα3 πξσηεύνπζα3,θ.ιπ.

 ζςγκεκπιμένο

-

αθηπημένο

Έλα θαιά πξνεηνηκαζκέλν κάζεκα είλαη πάληα ζπγθεθξηκέλν. Όκσο θαη έλα
αθεξεκέλν κάζεκα κπνξεί λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν σο πξνο ηε γελίθεπζε ησλ
ζέζεσλ θαη ησλ παξαδεηγκάησλ ηνπ. Έλα λεζί κπνξεί λα είλαη αθεξεκέλε
έλλνηα πνπ λα πεξηιακβάλεη κηθξά λεζηά ή κεγαινλήζνπο θαη νιόθιεξεο ρώξεο.

 διαζςνδεδεμένο

-

απομονωμένο

Έλα κάζεκα εηζαγσγήο ζε λέν θεθάιαην θηλδπλεύεη λα είλαη «απνκνλσκέλν».
Μηα θαιή πξνεηνηκαζία κπνξεί όκσο λα ην θαηαζηήζεη «δηαζπλδεδεκέλν» κε
πξνεγνύκελα (θάζεηε δηαζύλδεζε) ή κε άιια καζήκαηα όπσο γιώζζα, ηζηνξία,
ζξεζθεπηηθά (νξηδόληηα δηαζύλδεζε). Η διαθεμαηικόηηηα ‒έζησ θαη αηειήο‒
απνηειεί κηα ζεκαληηθή θαηαθπγή δηαζύλδεζεο.

 επίκαιπο

-

ανεπίκαιπο

Έλα γεγνλόο ηεο επηθαηξόηεηαο, πνπ πάληα είλαη γεσγξαθηθή αθνύ αλαθέξεηαη
ζε θάπνην ηόπν, κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε ή επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, δειαδή ηεο επηιεγκέλεο ελόηεηαο. Δμάιινπ ε
επηινγή ηεο κπνξεί λα γίλεη αθξηβώο κε ηελ αθνξκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
επηθαηξόηεηαο. Ο δηδάζθσλ, ράξε ζηελ ελεκέξσζή ηνπ, κπνξεί λα θαζηζηά
πνιιά καζήκαηα ηεο γεσγξαθίαο επίθαηξα.

 κοινωνιοκενηπικό-

ζσολειοκενηπικό

Τα παξαδείγκαηα επέθηαζεο, ζπδήηεζεο, εκβάζπλζεο θ.ιπ. κπνξεί λα
επηιέγνληαη από θάπνηα ηεηξηκκέλε-εγθεθξηκέλε θξαηηθή ζρνιηθή ζεκαηνινγία
(π.ρ. κε ηελ νπηηθή ηεο εζληθήο ηζηνξίαο ή ηεο επηθξαηνύζαο θνηλσληθήο
ηδενινγίαο)
αιιά
κπνξνύλ
λα
απνηεινύλ
επθαηξία
«μαλνίγκαηνο»
ζε
θνηλσληθόηεξεο «εμσζρνιηθέο» ζεσξήζεηο.

 επιζηημονικό

-

γενικήρ κοςληούπαρ

Η παηδαγσγηθή εθιατθεπηηθή πξνζέγγηζε δελ αλάγεη ππνρξεσηηθά ηελ «επηζηήκε
ηεο γεσγξαθίαο» ζε «γεληθή θνπιηνύξα». Η δηδαζθαιία ησλ γεξκαληθώλ πόιεσλ
κε βάζε ην πξόηππν ηνπ «θεληξηθώλ ηόπσλ» ηνπ Βάιηεξ Κξηζηάιεξ (ζαλ
επθαηξία γηα αλαθνξά ηεο ζεσξίαο ηνπ)είλαη επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Η απιή
απαξίζκεζε ησλ πόιεσλ, έζησ θαη δηαλζηζκέλε κε ηζηνξηθν-πνιηηηζκηθά
ζηνηρεία, είλαη βέβαηα ρξεζηκόηαηε αιιά εγγξάθεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο
γεληθήο θνπιηνύξαο.

 επμηνεςηικό

-

πεπιγπαθικό

Η θπζηθή γεσγξαθηθή πεξηγξαθή (π.ρ. ηεο εηθόλαο ηεο Αζίαο κε ηε δεζπόδνπζα
εηθόλα ηεο νξνζεηξάο ησλ Ικαιαΐσλ) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εξκελεπηηθό
κάζεκα εάλ ε ύπαξμε ηεο νγθώδνπο νξνζεηξάο εξκελεπζεί κε ηε ζεσξία ηεο
«ηεθηνληθήο ζύγθξνπζεο» ηεο Ιλδηθήο ρεξζνλλήζνπ ζηελ ππόινηπε αζηαηηθή
κάδα.

 ζςζηημαηικό

-

μη ζςζηημαηικό

Έλα ζπζηεκαηηθό κάζεκα κπνξεί λα παξνπζηάδεη κε αθξίβεηα, κε πίλαθεο θαη
δεδνκέλα π.ρ. ηε δηνηθεηηθή δνκή κηαο ρώξαο ρσξίο λα εκβαζύλεη ζε θακία
πεξηθέξεηα. Ή, αληίζεηα κπνξεί λα αλαπηύμεη, βαζηζκέλν ζε ραιαξό (= κε
ζπζηεκαηηθό)
δηαζεκαηηθό
πξόηππν
(π.ρ.
ηζηνξίαο,
γιώζζαο
θαη
εηδεζενγξαθίαο), κία ή δύν πεξηθέξεηέο ηεο θαη λα γεληθεύζεη ή λα
εμεηδηθεύζεη κεηά.



ην ζεκείν «5. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΦΑΡΑΚΤΗΡΔΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» όπνπ
δεηείηαη «λα ραξαθηεξίζηε ην κάζεκα κε κία από ηηο δύν ιέμεηο
ηνπ θάζε δεύγνπο, όπσο θάλαηε θαη πην πάλσ» ε αλάιπζε κπνξεί λα
γίλεη κε βάζε ηα επόκελα δεύγε θαη ηε ζεκαζία ηνπο. Καη εδώ, νη δύν
κνξθέο καζήκαηνο θαη έθζεζεο ηεο ελόηεηαο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ
«θαιέο».

 νομοθεηικό

-

ιδιογπαθικό

Η δηάθξηζε απηή είλαη ζεκειηώδεο ζηελ επηζηήκε ηεο γεσγξαθίαο θαη
ζπλεπώο θαη ζηε δηδαθηηθή ηεο. Η λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε ελλνεί ηελ
παξνπζίαζε κέζα από γεληθνύο λόκνπο. Η ηδηνγξαθηθή πξνζέγγηζε
είλαη αηνκηθή. Τν άηνκν είλαη ε επηκέξνπο ελόηεηα (π.ρ. κηα πόιε ή
έλα πνηάκη) αιιά θαη ν επηκέξνπο θάηνηθνο ηεο εμεηαδόκελεο ρώξαο ή
πεξηνρήο ή ε επηκέξνπο ηάμε καο θαη ν επηκέξνπο καζεηήο καο.

 ανθπωπογεωγπαθικό -

θςζικογεωγπαθικό

Τν αλζξσπνγεσγξαθηθό κάζεκα έρεη πνιηηηζκηθέο, πιεζπζκηαθέο θαη
νηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο ελώ ην θπζηθνγεσγξαθηθό κάζεκα αδηαθνξεί
γηα ηνπο θαηνίθνπο επηκέλνληαο ζηε θπζηθή πεξηγξαθή (βνπλά
πνηάκηα,ιίκλεο θ.ιπ.).

 οικονομικό

-

πολιηιζμικό

Ωο αλζξσπνγεσγξαθηθό, ην κάζεκα κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθό, πνπ
απνηειεί θπξίαξρε πξνζέγγηζε ζηε γεσγξαθία. Δίλαη ζεκαληηθό πσο ην
Νόκπει νηθνλνκίαο ηνπ 2008 (Paul Krugman) έρεη νηθνλνκηθνγεσγξαθηθό ραξαθηήξα. Η νηθνλνκηθή γεσγξαθία έρεη ζνβαξόηεηα
ζεηηθήο επηζηήκεο ελώ ε πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, παξόηη πνιύ θνληά
ζηνλ άλζξσπν, ζεσξείηαη «καιαθή».

 σωπο-λογικό

-

ηοπο-λογικό

Ο ρώξνο θαη ν ηόπνο είλαη ε βαζηθέο έλλνηεο ηεο γεσγξαθίαο, (καδί
κε ην πεξηβάιινλ). Τν ρσξνινγηθό κάζεκα έρεη κάιινλ αθεξεκέλν
ραξαθηήξα (π.ρ. Γιατί τα μαγαζιά είναι μακρόστενα;)ελώ ην
ηνπνινγηθό είλαη αθηεξσκέλν ζε κηα αηζζεηή ρσξηθή νληόηεηα (ε
πόιε, ν δξόκνο).

 πεπιθεπειακό

-

επικενηπωμένο

Τν πεξηθεξεηαθό κάζεκα αλαθέξεηαη ζε κηα επξεία πεξηνρή ζηε
γεληθόηεηά ηεο ελώ ην επηθεληξσκέλν αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε έλαλ
ηόπν ή έλα ζεκείν (π.ρ. έλα πδξνειεθηξηθό εξγνζηάζην ή έλα
ιηκάλη).

 απιθμοκενηπικό

-

κειμενοκενηπικό

Τν αξηζκνθεληξηθό κάζεκα επηρεηξεί κε αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ ηηκώλ
κεγεζώλ λα πεξηγξάςεη κηα γεσγξαθηθή νληόηεηα (π.ρ. δηαζη’αζεηο,
απνζηάζεηο θ.ιπ.) ελώ ζην θεηκελνθεληξηθό κάζεκα αξθνύκαζηε ζε
ιεθηηθέο πεξηγξαθέο.

 επγαλειακό

-

λογοκενηπικό

Τν εξγαιεηαθό κάζεκα απνζθνπεί ζηε δηδαζθαιία ηερληθώλ (π.ρ. πώο
αληηγξάθνπκε
ζρεδηαζηηθά
ζε
κεγέζπλζε
έλα
ράξηε)
ελώ
ην
ινγνθεληξηθό
(πνπ
κπνξεί
λα
επηθξηζεί
σο
«βεξκπαιηζηηθό»)δηαθξίλεηαη από ηε ραιαξόηεηα ηεο νκηιίαο.

 παπαδειγμαηικό

-

ζςνηαγμαηικό

Γαλεηδόκαζηε εδώ ηελ νξνινγία ηεο γισζζνινγίαο. Καη ζηε γεσγξαθία
νη θαηάινγνη ησλ ιέμεσλ (π.ρ. ηα πξντόληα ή νη πόιεηο κηαο ρώξαο)
απνηεινύλ
«παξαδείγκαηα»,
πνπ
απνκλεκνλεύνληαη
δύζθνια.
Η
«ζπληαγκαηηθή» έθζεζε πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζε κηα θξάζε θαη
δηεπθνιύλεη επεηδή κεηαθέξεη θάπνην λόεκα θαη όρη μεξέο ιέμεηο.

 ζηοισειοκενηπικό

-

εννοιοκενηπικό

Τν
ζηνηρεηνθεληξηθό
κάζεκα
βαζίδεηαη
ζε
πνηθίια
δεδνκέλα
(αξηζκεηηθά, ηζηνξηθά θαη άιια γεσγξαθηθά ζηνηρεία), ελώ ην
ελλνηνθεληξηθό πεξηέρεη νξηζκνύο θαη ζπλδπαζκνύο ελλνηώλ γηα ηελ
πεξηγξαθή θαη ηελ ηαμηλόκεζε κηαο γεσγξαθηθήο νληόηεηαο.

 πληποθοπιακό

-

δπαμαηοποιημένο

Τν πιεξνθνξηαθό κάζεκα έρεη πιεξνθνξίεο «θαηά παξάηαμε» πνπ
αληηζηνηρνύλ ζε κεγάιν θνξηίν απνκλεκόλεπζεο θαη εθκάζεζεο. Τν
δξακαηνπνηεκέλν κάζεκα έρεη θάπνηα ζπλδεηηθή «ππόζεζε» ή κπνξεί λα
αλαπαξαζηαζεί θαη κε δηάινγν ή ξόινπο.

 γεωπολιηικό

-

ανθπωπολογικό

Τν γεσπνιηηηθό κάζεκα πξνζεγγίδεη ηελ πιεξνθνξία κε βάζε ηα θξάηε
θαη ηηο θεληξηθέο εμνπζίεο ή ηζρπξέο θνηλσληθέο νκάδεο ησλ νπνίσλ
εθζέηεη θαη δηθαηνινγεί ηελ θπξηαξρηθή ηνπο αληίιεςε επί ηνπ
θόζκνπ θαη επί ηνπ ρώξνπ. Τν αλζξσπνινγηθό κάζεκα έρεη σο αθεηεξία
ηνλ απιό άλζξσπν ή/θαη ηηο θαηαθξνλεκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ. Ο
δάζθαινο θαη ν καζεηήο κπνξνύλ λα πξνζεγγίζνπλ αλζξσπνινγηθά ηε
γεσγξαθηθή πιεξνθνξία ζαλ εθπξόζσπνη ησλ απιώλ αλζξώπσλ.

 εθνοκενηπικό

-

εθνογπαθικό

Τν εζλνθεληξηθό κάζεκα έρεη θέληξν αλαθνξάο θαη αδηαπξαγκάηεπηε
πνιηηηζκηθή ηδενινγία πνπ απνξξένπλ από ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε
ζηε ρώξα θαη ην ιαό ηεο. Τν εζλνγξαθηθό κάζεκα δελ έρεη θέληξν
νύηε ππνζηεξίδεη θξπθά ή θαλεξά κηα θνπιηνύξα ή έλα πνιηηηζκό. Αλ
ρξεηαζηεί
λα
έρεη
θέληξν,
απηό
είλαη
ε/κηα
πεξηγξαθόκελε
θνηλόηεηα.

