5. Περιεχόμενο
Α. Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου
Το πρόγραμμα σπουδών της Γεωγραφίας Α’ Γυμνασίου έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και
κατανόηση του πλανήτη μας, των χαρακτηριστικών που τον διακρίνουν και την κατανομή
της ζωής σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης ζωής και των επιδράσεών της
πάνω στη Γη. Περιλαμβάνει:
• μια συστηματική θεώρηση του γεωγραφικού χάρτη και εξοικείωση των μαθητών/τριών
με τη χρήση του και την ωφελιμότητά του ως πηγής πληροφοριών
• τη μελέτη του πλανήτη Γη, τη θέση του στο ηλιακό σύστημα και τις κινήσεις του που
καθορίζουν τον κύκλο της ζωής
• τη διερεύνηση των κυριότερων Μεγαδιαπλάσεων της Γης και των περιβαλλοντικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
• τη συζήτηση ζητημάτων αειφόρου ανάπτυξης μέσα από διάφορες πτυχές της και τον
προβληματισμό για τα διακυβεύματα που αντιμετωπίζουν οι ανθρώπινες κοινωνίες
• την εξέταση και την εκτίμηση της αξίας των προοπτικών ορθολογιστικής διαχείρισης των
πόρων της Γης
• την εξέταση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών και των τρόπων αντιμετώπισή
τους.
Β. Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου
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ανθρωπογεωγραφία της Ευρώπης και στη θέση αυτής της στον κόσμο. Περιλαμβάνει:
• την εξερεύνηση της φυσικής γεωγραφίας της Ευρώπης
• τη διερεύνηση της πολυπολιτισμικότητας της Ευρώπης
• τη συνεξέταση της γεωλογικής ιστορίας, ανθρωπογεωγραφίας και φυσικής γεωγραφίας
της Μεσογείου και των περιβαλλοντικών απειλών που αντιμετωπίζει
• τη μελέτη του Δούναβη και του σχεδίου προστασίας του ως μελέτη περίπτωσης
εφαρμογής του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και της ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας

• την ανάλυση της πολιτικής και σχετικών στρατηγικών που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση στα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης, με προβολή καλών πρακτικών εφαρμογής
μέτρων για αειφόρα ανάπτυξη που ακολουθούν διάφορες χώρες της Ε.Ε.
• την καλλιέργεια οικονομικού γραμματισμού μέσα από την οικονομική γεωγραφία της
Ευρώπης
• τη μελέτη των σύγχρονων μορφών παγκοσμιοποίησης, των πολιτικών, οικονομικών,
πολιτισμικών και περιβαλλοντικών προεκτάσεών της και του σχετικού ρόλου της
Ευρώπης.

