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Οι νέοι σχολικοί χάρτες κέρδισαν   παγκόσμιο βραβείο
H γεωγραφική εκπαίδευση 

στον τόπο μας δεν αντι-
στοιχεί στο επίπεδο που 

της αρμόζει. Σήμερα, ήδη από τις 
τάξεις του δημοτικού, οι μαθητές 
δεν έρχονται σε επαφή με ένα από 
τα κυριότερα και παλαιότερα χα-
ρακτηριστικά των αιθουσών: τους 
χάρτες. 

Αυτό συμβαίνει είτε επειδή οι 
χάρτες απουσιάζουν είτε επειδή ο 
απαρχαιωμένος χαρακτήρας τους 
δεν βοηθά στη γεωγραφική εκπαί-
δευση των παιδιών, με αποτέλεσμα 
να διατηρείται και στις μέρες μας ο 
αφορισμός που θέλει τους Ελληνες 
«αγεωγράφητους». η γεωγραφική 
παιδεία, όμως, θα αποκτήσει νέο 
χαρακτήρα, καθώς οι τοίχοι των 

σχολικών αιθουσών θα κοσμού-
νται από χάρτες-«στολίδια».

Οι νέοι σχολικοί χάρτες του Παι-
δαγωγικού ινστιτούτου του υπουρ-
γείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων απέσπασαν το 
πρώτο βραβείο, στην κατηγορία 
τους, κατά τη διάρκεια του 24ου 
διεθνούς Συνεδρίου Χαρτογραφί-
ας της International Cartographic 
Association, που πραγματοποιή-
θηκε πρόσφατα στο Σαντιάγο της 
Χιλής. Οι χάρτες σχεδιάστηκαν 
στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας και 
Γεωπληροφορικής του Τμήματος 

Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, στο πλαίσιο του έργου 
«συγγραφή διδακτικών βιβλίων και 
δημιουργία υποστηρικτικού υλικού 
για το δημοτικό και το Γυμνάσιο», 
που χρηματοδοτήθηκε από το 
υπουργείο Παιδείας. 

Ελληνικό δημιούργημα
«η χαρτογραφική προσέγγιση, η 
θεματολογία και ο τρόπος που 
απεικονίζονται οι περιοχές κάνουν 
τους νέους γεωγραφικούς χάρτες 
ένα αποτελεσματικό και χρήσι-
μο εργαλείο, το οποίο μπορεί να 
αξιοποιήσει τόσο ο εκπαιδευτικός 
όσο και ο μαθητής, καθώς έχουν 
προσαρμοστεί στις ανάγκες και των 
δύο», εξηγεί στον «Ε.Τ.» ο κ. Νίκος 

Σουλακέλλης, πρόεδρος του Τμή-
ματος Γεωγραφίας του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου. 
η διεπιστημονική σύνθεση της ομά-
δας δημιουργίας, με την επιστημο-
νική συμβολή μελών δΕΠ από τα 
Τμήματα Αγρονόμων και Τοπο-
γράφων Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του 
ΑΠΘ, τα Παιδαγωγικά Τμήματα 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου 
ιωαννίνων και του δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και 
το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκό-
πειου Πανεπιστημίου, εξασφάλισε 
τις προϋποθέσεις δημιουργίας ολο-
κληρωμένου χαρτογραφικού υλι-
κού, το οποίο βασίζεται ταυτόχρονα 

τόσο στις σύγχρονες χαρτογραφικές 
απόψεις και θεωρίες όσο και στις 
σύγχρονες αρχές της διδακτικής 
της Γεωγραφίας. 

«Αποκλειστικός στόχος της 
ερευνητικής ομάδας ήταν οι νέοι 
σχολικοί χάρτες να βοηθούν το δι-
δακτικό έργο των καθηγητών και 
των δασκάλων στην προσπάθεια 
μετάδοσης της γεωγραφικής γνώ-
σης, αλλά και τους μαθητές στην 
κατανόηση γεωγραφικών εννοιών 
και φαινομένων. Υπάρχει ιδιαίτερη 
ευαισθησία στο θέμα των χαρτών 
εδώ και αρκετά χρόνια, γι’ αυτό και 
συνεργάστηκαν πολλές κρίσιμες ει-
δικότητες για τη δημιουργία τους», 
εξηγεί ο κ. Σουλακέλλης. κατά τη 
διάρκεια εκπόνησης του έργου, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
pmavraganis@e-typos.com
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το οποίο ξεκίνησε το 2005, οι νέοι 
σχολικοί χάρτες αξιολογήθηκαν για 
την παιδαγωγική τους επάρκεια και 
καταλληλότητα. η αξιολόγησή τους 
πραγματοποιήθηκε από τα Παιδαγω-
γικά Τμήματα του ΑΠΘ και του δΠΘ, 
με χρήση περισσοτέρων των 2.000 
ερωτηματολογίων προς δασκάλους, 
καθηγητές και μαθητές. Επειτα, εξε-
τάζοντας τα σχόλια, οι επιστήμονες 
πραγματοποιούσαν και τις αλλαγές 
εκείνες, προκειμένου να ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις των ερωτηθέ-
ντων. Πρόκειται, όπως αναφέρει και 
ο κ. Σουλακέλλης, για μία πληρέστατη 
σειρά, η οποία καλύπτει όλα τα θέ-
ματα της ύλης που διδάσκονται οι 
μαθητές στα σχολεία σήμερα.

Ακόμα στο… συρτάρι
Το έργο ολοκληρώθηκε και παρα-
δόθηκε στο Παιδαγωγικό ινστιτού-
το τμηματικά, από το 2007, με την 
προοπτική να εκτυπωθούν σε ικανό 
αριθμό αντιτύπων και να διανεμηθούν 
στα σχολεία Στοιχειώδους και Μέσης 
Εκπαίδευσης. 

«η αντιμετώπιση από το Παιδαγω-
γικό ινστιτούτο είναι πολύ θετική. Γι’ 
αυτό και ευελπιστούμε ότι ανταπό-
κριση θα είναι άμεση, προκειμένου να 
εκτυπωθούν και να διανεμηθούν οι 
βραβευμένοι σχολικοί χάρτες σε όλα 
τα δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της 
Ελλάδας, καθώς και στα ελληνικά 
σχολεία του εξωτερικού. Παράλλη-
λα, έχει γίνει και η πρόταση, κάνοντας 
την απαραίτητη προσαρμογή, να δη-

μιουργηθούν και ψηφιακά αντίγραφα 
του χαρτογραφικού υλικού σε DVDs, 
τα οποία στη συνέχεια μπορούν δι-
ανεμηθούν στους μαθητές για κατ΄ 
οίκον χρήση και μελέτη», επισημαίνει 
ο καθηγητής και συνεχίζει: «ωστόσο, 
το υψηλό κόστος της εκτύπωσής τους 
καθυστερεί την εισαγωγή τους στις 
σχολικές αίθουσες, γι’ αυτό και έγινε 
η δεύτερη πρόταση για την οποία δεν 
έχει γίνει κάποια νέα αναφορά». 

Στην πλειοψηφία των χωρών, η συ-
στηματική χρήση τόσο των συμβατι-
κών όσο και των σύγχρονων διδακτι-
κών μέσων είναι δύσκολη. Σε πολλά 
σχολεία, η ύπαρξη προηγμένων μέ-
σων, όπως εξειδικευμένων λογισμικών 
(CD-ROMs), δορυφορικών εικόνων 
ή αεροφωτογραφιών, ακόμη και δια-

φανειών ή video-ταινιών, θεωρείται 
«πολυτέλεια». η γεωγραφική παιδεία, 
όμως, πρέπει να είναι βασική προτε-
ραιότητα, καθώς, όπως ισχυρίζονται 
πολλοί επιστήμονες, ενεργοποιεί τους 
μαθητές ώστε να γίνουν υπεύθυνοι 
και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες και 
να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην 
πολιτική, στην οικονομική, στην κοινω-
νική, στην πολιτιστική ζωή σε τοπικό, 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Σε ηλεκτρονική μορφή
Στο μέλλον, ωστόσο, οι χάρτες στις 
σχολικές αίθουσες θα αντικαταστα-
θούν από τους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές ή από διαδραστικά θρανία. 
Ετσι, ο κάθε μαθητής, με ένα απλό 
κλικ ή με ένα άγγιγμα στην οθόνη 

αφής του θρανίου του, θα μπορεί να 
εντοπίσει με ευκολία μια τοποθεσία, 
χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει 
στους «παλιομοδίτικους» χάρτες. 

Εξάλλου, έχει παρατηρηθεί ότι τα 
παιδιά που εργάζονται με τη βοήθεια 
αυτών των νέων τεχνολογιών είναι 
πιο πρόθυμα και προσεχτικά στα μά-
θημα. Γι’ αυτό και ένα από τα δημο-
φιλέστερα προγράμματα στους υπο-
λογιστές είναι και το Google earth, 
που επιτρέπει την εικονική πλοήγηση 
των μαθητών σε οποιοδήποτε τόπο, 
γρήγορα και με πολλές επιπρόσθετες 
πληροφορίες για κάθε τοποθεσία. 

Στην Ελλάδα, όμως, η χρήση της 
νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας είναι 
περιορισμένη και χρησιμοποιείται κυ-
ρίως από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. ■
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