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Περίληψη: Στα πλαίσια της προσπάθειας διακρίβωσης της στάθµης της Γεωγραφικής Παιδείας σε παγκόσµιο επίπεδο, η 
Επιτροπή Γεωγραφικής Εκπαίδευσης της Παγκόσµιας Γεωγραφικής Ένωσης εκπόνησε ένα σχέδιο αξιολόγησης («State of 
the Art in Geography Education»), το οποίο εφαρµόστηκε µέχρι σήµερα σε 42 χώρες των πέντε ηπείρων, 
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. 
Στην παρούσα εργασία απεικονίζονται τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του επιπέδου της Γεωγραφικής Εκπαίδευσης των 
συγκεκριµένων χωρών, τα οποία θεωρείται ότι εκφράζουν το µέσο όρο σε παγκόσµιο επίπεδο, µε βάση παραµέτρους όπως η 
θέση του µαθήµατος της Γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστηµα των εν λόγω χωρών, τα αναλυτικά προγράµµατα, οι 
µέθοδοι και τα µέσα διδασκαλίας του γεωγραφικού µαθήµατος, το είδος της εκπαίδευσης των δασκάλων Γεωγραφίας και οι 
προσανατολισµοί της έρευνας στον τοµέα της ∆ιδακτικής της Γεωγραφίας. 
 

Geographical education at international level - Results of an empirical study 
 

Abstract: The Commission on Geographical Education/International Geographical Union has designed an evaluation study 
to determine the level of geographical culture worldwide. To date this study has been applied in forty-two countries over five 
continents including Greece. 
The result of this evaluation indicates an average level of geographical education in these countries. 
The study is based on curriculum, the importance of geography in the educational system’s of these countries, educational 
methods and means of geography in schools, the type of training for geography teachers and research orientations in the field 
of geography. 
 

Εισαγωγικά 
Σηµαντικό µέρος των προβληµατισµών που αφορούν στην αναµόρφωση των εκπαιδευτικών πραγµάτων 
σχετίζεται µε τον εκσυγχρονισµό των σχολικών προγραµµάτων. Η όλη προσπάθεια αποσκοπεί στο να 
εναρµονισθούν τα προγράµµατα σπουδών στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες µε τις σύγχρονες 
επιστηµονικές, κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές απόψεις και ανάγκες. 
Οι αλλαγές αυτές στο είδος και στο περιεχόµενο των εκπαιδευτικών παραµέτρων εκπορεύονται από το σκεπτικό 
ότι το σχολείο όχι µόνο αποτελεί προέκταση της κοινωνίας, και εποµένως θα πρέπει να αναθεωρεί ορισµένες 
από τις αρχές του υιοθετώντας σχήµατα που εναρµονίζονται µε τις κοινωνικές αλλαγές, αλλά και (πρέπει να) 
συµβάλλει στη µεταµόρφωση των κοινωνικών δοµών. Επίσης υπάρχει και µια σειρά άλλων µεταβλητών οι 
οποίες καθιστούν αναγκαίες τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Τέτοιοι παράγοντες που επηρεάζουν το χαρακτήρα 
των εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι οι επιστηµονικές εξελίξεις στους κλάδους των Επιστηµών της Αγωγής 
ή στους επιστηµονικούς κλάδους που υποστηρίζουν τα αντίστοιχα σχολικά αντικείµενα, αλλαγές στις 
τεχνολογικές προδιαγραφές, στα οικονοµικά µέσα καθώς και οι υφιστάµενες ή προβλεπόµενες απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας. Σηµαντικό ρόλο από παιδαγωγική άποψη στη διαµόρφωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων 
παίζει και η άποψη που κυριαρχεί κάθε φορά για το είδος της γνώσης που παρέχει το σχολείο στο µαθητή (και 
πως αυτό την παρέχει) και γενικότερα για τη φύση και τους σκοπούς της σχολικής µάθησης (είτε η άποψη αυτή 
αποτελεί προϊόν επιστηµονικών αναζητήσεων είτε απλά πολιτικής βούλησης).  

Η συµβολή της αξιολόγησης 
Οι οποιεσδήποτε παρεµβάσεις υπό µορφή αλλαγών σε επίπεδο Προγραµµάτων Σπουδών και σε οποιαδήποτε 
βαθµίδα, προϋποθέτουν καταρχάς γνώση, σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο, του µεγέθους των παραµέτρων που 
προσδιορίζουν τη στάθµη της παρεχόµενης σε δεδοµένη χρονική περίοδο, αλλά και περιοχή, εκπαίδευσης. Το 
τελευταίο συνεπάγεται την ύπαρξη και εφαρµογή µηχανισµών και µεθόδων οι οποίες είναι σε θέση να 
καταγράψουν και να απεικονίσουν τις µεταβλητές εκείνες που αποδίδουν την κρατούσα κατάσταση της 
εκπαίδευσης, είτε σε γενικό είτε σε ειδικό επίπεδο. Το δεύτερο, που αποτελεί και τη συνηθέστερη περίπτωση, 
αφορά στη διακρίβωση των αποτελεσµάτων της παρεχόµενης και για συγκεκριµένο σχολικό αντικείµενο 
εκπαίδευσης, όπως π.χ. στα Μαθηµατικά, στα γλωσσικά µαθήµατα, στην Ιστορία, στη Γεωγραφία κ.ο.κ 
(Κωνσταντίνου, 2000) . 
Είναι προφανές ότι η προαναφερθείσα διαδικασία συνιστά συστατικό στοιχείο της αξιολόγησης της 
εκπαίδευσης, στην ευρεία της έννοια, η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της οποίας χαράσσει τις 
κατευθυντήριες γραµµές για τη διατήρηση ή τη µεταβολή των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν. Παρά τις 
οποιεσδήποτε γνώµες, που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί, για τις δυσκολίες εφαρµογής της αξιολόγησης, και 
οι οποίες συνήθως συνδέονται µε τη θέσπιση-εφαρµογή αντικειµενικών κριτηρίων, η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών συνιστωσών θεωρείται (και είναι) απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:  
πληροφορεί για τα αποτελέσµατα εφαρµογής συγκεκριµένων αναλυτικών προγραµµάτων σε επίπεδο 
διδακτικών-µαθησιακών στόχων, περιεχοµένου, διδακτικής µεθοδολογίας και εφαρµογών και οδηγεί στη λήψη 
αποφάσεων σχετικών µε την τροποποίηση, τη βελτίωση ή τη διακοπή εφαρµογής τους 

 140 

mailto:akatsiki@cc.uoi.gr


αποτελεί στοιχείο µέτρησης ικανοτήτων και επιδόσεων στα διδασκόµενα σχολικά αντικείµενα σε σχέση µε τους 
προτεθέντες σκοπούς και στόχους 
συµβάλλει στη βελτίωση των µεθόδων µέτρησης των αποτελεσµάτων του διδακτικού (εκπαιδευτικού) έργου 
παρέχει στοιχεία σύγκρισης σε πολλαπλά επίπεδα και συντελεί στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. 
Συνολικά η αξιολόγηση ενεργεί ως µηχανισµός ανατροφοδότησης του όλου σχεδίου ενέργειας µε σκοπό τη 
συνεχή βελτίωση και τελειοποίησή του (Hoffmann, 2000).  

Το πρόγραµµα «state of the art» στη γεωγραφική εκπαίδευση. Μεθοδολογία της έρευνας 
Στα πλαίσια της προσπάθειας διακρίβωσης της στάθµης της γεωγραφικής παιδείας σε παγκόσµιο επίπεδο, η 
Επιτροπή Γεωγραφικής Εκπαίδευσης της Παγκόσµιας Γεωγραφικής Ένωσης εκπόνησε ένα σχέδιο αξιολόγησης 
(State of the Art in Geography Education), το οποίο εφαρµόστηκε µέχρι σήµερα σε 42 χώρες των πέντε ηπείρων, 
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. Το πρόγραµµα αποτελεί προϊόν συνεργασίας των µελών της ∆ιεθνούς 
Επιτροπής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης µε Γεωγράφους, εκπροσώπους των επί µέρους χωρών, ειδικούς στον 
τοµέα "∆ιδακτική της Γεωγραφίας", οι οποίοι έχουν άµεση εποπτεία του συγκεκριµένου επιστηµονικού πεδίου1. 
Στόχος του προγράµµατος αποτελεί, όπως αναφέρθηκε, η συλλογή στοιχείων για όσο το δυνατόν περισσότερες 
χώρες από όλες τις ηπείρους, σχετικά µε παραµέτρους οι οποίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήρια 
για την εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά το «ποιόν» της παρεχόµενης σε παγκόσµιο επίπεδο γεωγραφικής 
εκπαίδευσης. Οι παράµετροι αυτές αναφέρονται:  
α) στη θέση της Γεωγραφίας στα Αναλυτικά Προγράµµατα των χωρών, β) στις µεθόδους διδασκαλίας, γ) στα 
υφιστάµενα και χρησιµοποιούµενα διδακτικά µέσα, δ) στην εκπαίδευση των «δασκάλων» Γεωγραφίας, ε) στις 
επιστηµολογικές κατευθύνσεις της ∆ιδακτικής της Γεωγραφίας και άλλα συναφή.  
Η έρευνα άρχισε το 1996 και συνεχίζεται, προστίθενται δηλ. στο προς επεξεργασία υλικό νεότερα στοιχεία. Τα 
δεδοµένα αυτά αποτελούν το προϊόν συµπλήρωσης από τους εκπροσώπους των χωρών στη ∆ιεθνή Γεωγραφική 
Ένωση ειδικού ερωτηµατολογίου, συνταγµένου από την Επιτροπή για τη Γεωγραφική Εκπαίδευση. Είναι 
αυτονόητο ότι τα δεδοµένα, όπως επίσης και τα οποιαδήποτε αποτελέσµατα, έχουν ποιοτικό χαρακτήρα και δε 
συνεπάγονται κατάταξη και κριτική των εκπαιδευτικών συστηµάτων των διαφόρων χωρών. Για τον παραπάνω 
λόγο ή έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση παραµέτρων για τις οποίες δεν απαιτείτο µαζική συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίων. Τα συµπεράσµατα-αποτελέσµατα της εκτεταµένης αυτής έρευνας, τα οποία παρατίθενται 
στην εργασία συνοπτικά, παρέχουν µαρτυρίες, ίσως όχι σε πλήρη αλλά σε αντιπροσωπευτικό βαθµό, για τη 
στάθµη της γεωγραφικής εκπαίδευσης σε «παγκόσµιο» επίπεδο2. 

Η θέση της γεωγραφίας στα αναλυτικά προγράµµατα 
Στη βαθµίδα της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και για τις περισσότερες χώρες, η Γεωγραφία ως σχολικό 
αντικείµενο είναι, κατά κανόνα, ενσωµατωµένη σε έναν ευρύτερο γνωστικό τοµέα και όχι σε ιδιαίτερο βαθµό 
καθιερωµένη. Στην Ελλάδα π.χ. γεωγραφικά στοιχεία ενυπάρχουν στο σχολικό αντικείµενο «Μελέτη του 
Περιβάλλοντος» το οποίο διδάσκεται στις τέσσερις πρώτες τάξεις, ενώ η Γεωγραφία ως αυτόνοµο µάθηµα 
υπάρχει στο πρόγραµµα της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης. Προφανώς υπάρχουν και θετικές εξαιρέσεις. Πραγµατικό 
νεωτερισµό αποτελεί το παράδειγµα της Αγγλίας όπου η Γεωγραφία έχει εισαχθεί ως ανεξάρτητος και 
αυτόνοµος κλάδος στα σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στα οποία, όπως αναφέρεται “οι δάσκαλοι βρήκαν 
την πατρίδα τους στη γεωγραφική κοινωνία και υποστηρίζονται µέσω ενός περιοδικού µε τίτλο Primary 
Geographer” (Kent & al., 1996). 
Χαρακτηριστικό και κοινό γνώρισµα για τις περισσότερες χώρες αποτελεί η διαπίστωση ότι οι περισσότεροι εκ 
των δασκάλων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης δεν έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
µαθήµατα Γεωγραφίας ή (και) ∆ιδακτικής της Γεωγραφίας3. 
Στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Ι (γυµνασιακές τάξεις ), υπάρχει ο κλάδος της Γεωγραφίας στις περισσότερες 
των περιπτώσεων ως ανεξάρτητος και άλλοτε ως ενσωµατωµένος σε κάποια ευρύτερη γνωστική ενότητα. 
Μερικές φορές απουσιάζει εντελώς από κάποιες τάξεις (∆ανία, Λιθουανία, Νέα Ζηλανδία), στις περισσότερες 
περιπτώσεις όµως είναι υποχρεωτικό µάθηµα, σπάνια προσφερόµενο προς επιλογή (όπως στις χώρες 
Αυστραλία, Καναδάς, Ν. Αφρική, Η.Π.Α.) και κατά κανόνα έχει καθιερωθεί σε µέτριο ως καλό βαθµό (Πίνακας 
1). 
Στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ΙΙ (Λύκειο) η Γεωγραφία αποτελεί, και για την πλειονότητα των χωρών, ένα 
ανεξάρτητο (αυτοδύναµο) µεν αλλά επιλεγόµενο µάθηµα. Συνήθως όµως επιλέγεται από τους µαθητές σε 
ποσοστό µικρότερο του 50% 4. Σχεδόν όλοι οι διδάσκοντες σ' αυτή τη βαθµίδα Γεωγραφία έχουν κάνει ειδικές 

                                                 
1 Ο συγγραφέας εκπροσωπεί την Ελλάδα στη παραπάνω επιτροπή, συµµετείχε στην έρευνα υπό την προαναφερθείσα 
ιδιότητα, και συνέβαλε στην εκπόνηση του προγράµµατος, στη συλλογή, επεξεργασία και ενσωµάτωση των στοιχείων για 
την γεωγραφική εκπαίδευση στην Ελλάδα, στο όλο έργο. 
 
2 Μια πρώτη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων έγινε το 1998 από τον πρόεδρο της Επιτροπής για τη Γεωγραφική Εκπαίδευση 
H. Haubrich (βλ. σχετική βιβλιογραφία, Haubrich 1998). 
3 Στη Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, σε ορισµένα Παιδαγωγικά Τµήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης προσφέρεται το 
αντικείµενο Γεωγραφία- ∆ιδακτική της Γεωγραφίας. 
4 Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το µάθηµα της Γεωγραφίας δεν υφίσταται στο Λύκειο, γι’αυτό και δεν 
παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα. 
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σπουδές στο συγκεκριµένο αντικείµενο, γεγονός που συνιστά θετικό στοιχείο για τον κλάδο. Ενθαρρυντική είναι 
επίσης η διαπίστωση ότι οι περισσότερες χώρες αγωνίζονται να εξασφαλίσουν µια βασική Γεωγραφική 
Εκπαίδευση για το σύνολο των µαθητών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ΙΙ και µάλιστα σε επίπεδο 
εξειδίκευσης. Αυτό σηµαίνει ότι η γεωγραφική γνώση και πρακτική εξασφαλίζεται όχι µόνο για τους µαθητές 
και τις µαθήτριες οι οποίοι διδάσκονται αυτό το µάθηµα επειδή το έχουν επιλέξει, αλλά για το σύνολο του 
µαθητικού πληθυσµού και µάλιστα σε προχωρηµένο επίπεδο.  
Η έρευνα έδειξε ότι έχουν αναπτυχθεί και εφαρµόζονται επιτυχηµένα µοντέλα διδασκαλίας για τη Γεωγραφία 
στη Β/βάθµια Εκπαίδευση ΙΙ (Λύκειο) όπως το Internationales Abitur, 16-to-19-Geography Project κ. ά., αλλά 
µόνο σε λίγες χώρες απαιτείται η για όλους τους µαθητές υποχρεωτική εξέταση στο τέλος των λυκειακών 
σπουδών τους. Εξαίρεση στον τοµέα αυτό, και ίσως παράδειγµα προς µίµηση, αποτελεί η Γαλλία στην οποία οι 
µαθητές εξετάζονται όχι µόνο στο τέλος της Α/βάθµιας (Collége) αλλά και της Β/βάθµιας Εκπαίδευσης (Lycée 
Baccalauréat) (Audigier, F., Marbeau, L., 1997). 
Σε επίπεδο επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε πολλές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, το µάθηµα 
της Γεωγραφίας δεν αποτελεί σχολικό αντικείµενο, ενώ σε άλλες έχει ασαφή και ανασφαλή θέση ανάµεσα στα 
επαγγελµατικά µαθήµατα εξειδίκευσης.  

Γνωστική και «ιδεολογική» κατεύθυνση των αναλυτικών προγραµµάτων γεωγραφίας 
Όσον αφορά τις δοµικές και ιδεολογικές αρχές από τις οποίες χαρακτηρίζονται τα Αναλυτικά Προγράµµατα των 
διαφόρων χωρών η έρευνα επιχείρησε να αξιολογήσει τους τοµείς α) γνωστικό περιεχόµενο και β) ιδεολογική 
ταυτότητα σε σχέση µε την υφή των ειδικών στόχων. 
Εάν ληφθεί υπόψη το κριτήριο της γνωστικής διάστασης του περιεχοµένου του µαθήµατος της Γεωγραφίας τότε 
αποδεικνύεται εξαιρετικά δυναµική η παρουσία του τοπικού στοιχείου το οποίο αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο για 
τη σύνταξη των Αναλυτικών Προγραµµάτων των περισσοτέρων χωρών5. Ακολουθεί από πλευράς συχνότητας 
εκπροσώπησης η Θεµατική ή Συστηµική Γεωγραφία, συνήθως µε τη µορφή της Φυσικής Γεωγραφίας ή της 
Ανθρωπογεωγραφίας (Πίνακας 2). Εντύπωση προκαλεί η διαπίστωση ότι παρά την όξυνση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων και την αυξανόµενη παρουσία των συµπτωµάτων της οικολογικής κρίσης η 
περιβαλλοντική διάσταση πολύ λίγο εµφανίζεται στα Αναλυτικά Προγράµµατα Γεωγραφίας κατά την αρχή της 
έρευνας (1996) και δε συµµετέχει σε ικανοποιητικό βαθµό στην ύλη των σχολικών εγχειριδίων του µαθήµατος.  
Η συνέχεια βέβαια κατέδειξε συνεχή βελτίωση και αύξηση συµµετοχής της περιβαλλοντικής συνιστώσας στα 
Αναλυτικά Προγράµµατα Γεωγραφίας των περισσοτέρων χωρών. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η επιδίωξη 
απόκτησης γεωγραφικής-περιβαλλοντικής συνείδησης στους µαθητές ενυπάρχει στους στόχους των Αναλυτικών 
Προγραµµάτων, παραµένει όµως εν αµφιβολία η έµπρακτη εφαρµογή των παραπάνω αρχών. Το ίδιο ισχύει και 
για τα θέµατα αναπτυξιακής πολιτικής του πλανήτη µας . 
Η επί µέρους ανάλυση των αποτελεσµάτων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι περισσότερες χώρες ενδιαφέρονται 
για την παροχή-απόκτηση από µέρους των µαθητών βασικών γεωγραφικών γνώσεων και λιγότερο για την 
ανάδειξη και την καλλιέργεια ικανοτήτων - δεξιοτήτων συναφών µε το περιεχόµενο και το χαρακτήρα του 
µαθήµατος (Πίνακας 4). 
Η τάση προβολής της τοπικής και εθνικής ταυτότητας καθορίζει αρκετά Curricula και µάλιστα πολύ δυναµικά. 
Η εκπαίδευση για συνειδητοποίηση του διεθνούς και παγκόσµιου χαρακτήρα των γεωγραφικών αλλά και 
οικογεωγραφικών θεµάτων-προβληµάτων εµφανίζεται να έχει µέτρια παρουσία, ενώ η διαπολιτισµική 
διάσταση, όπως και τα θέµατα ισότητας των δύο φύλων, µάλλον δεν έχουν την πρέπουσα θέση εφόσον 
παρουσιάζονται εξαιρετικά αποδυναµωµένα (Πίνακας 3). 

∆ιδακτική µεθοδολογία 
Παρά την κρατούσα από παιδαγωγική άποψη αντίθετη γνώµη η δασκαλοκεντρική διδακτική πρακτική φαίνεται 
να κυριαρχεί στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα (και) όσον αφορά τη διδασκαλία του µαθήµατος της 
Γεωγραφίας. Η εργασία σε ατοµική βάση είναι περισσότερο προσφιλής και διαδεδοµένη στα περισσότερα 
σχολεία ενώ η οµαδική έχει εισαχθεί και καθιερωθεί σε µεγάλο βαθµό σε λίγες χώρες (π.χ. στη Γερµανία, βλ. 
σχετικά άρθρα στη σειρά "Geographiedidaktische Forschungen"). 
Εργασία στο ύπαιθρο και ασκήσεις πεδίου, γεωγραφικά «παιχνίδια», πειράµατα και συστηµατική ενασχόληση 
µε χάρτες και άτλαντες "θεωρούνται ήσσονος σηµασίας" για τα εκπαιδευτικά συστήµατα πολλών χωρών, 
παρόλο που η εφαρµογή τους στην πράξη θεωρείται µεθοδολογικά ως η ιδανικότερη διδακτική πρακτική µε τα 
πλέον θετικά µαθησιακά αποτελέσµατα (Schultze, 1996, Κατσίκης, 1999) (Πίνακας 5). 

∆ιδακτικά µέσα 
Τα λεγόµενα παραδοσιακά εποπτικά µέσα εξακολουθούν να διατηρούν το προβάδισµα έναντι των προϊόντων 
της σύγχρονης τεχνολογίας σε επίπεδο συχνότητας χρησιµοποίησής τους κατά τη διδασκαλία του γεωγραφικού 
µαθήµατος. Παρά τις σηµαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει κατά τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά την 
παιδαγωγική θεµελίωση αλλά και την τεχνολογική εξέλιξη των διδακτικών µέσων, λίγα είναι τα σχολεία τα 
οποία έχουν κάνει πράξη την παραπάνω άποψη και στα οποία γίνεται συστηµατική χρήση των προϊόντων της 
σύγχρονης τεχνολογίας. Ακόµη λιγότερα είναι τα εκπαιδευτικά συστήµατα χωρών τα οποία έχουν ενστερνισθεί 
                                                 
5 Η εφαρµογή αυτής της τακτικής αντανακλάται στους τίτλους των σχολικών εγχειριδίων π.χ. "Γεωγραφία της Ελλάδας", 
"Γεωγραφία της Ευρώπης" κ.ο.κ. 
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τη συγκεκριµένη διδακτική "νοοτροπία" και έχουν προσαρµόσει αντίστοιχα τα Αναλυτικά τους Προγράµµατα. 
Το παραπάνω συµπέρασµα τεκµηριώνεται από το γεγονός ότι από το σύνολο των διδακτικών µέσων, τα σχολικά 
εγχειρίδια και ο χάρτης, συµπεριλαµβανοµένου και του άτλαντα, κατέχουν µια ιδιαίτερα δυναµική θέση στη 
διδασκαλία του µαθήµατος της Γεωγραφίας (Πίνακας 6).  
Γενικά στην πλειοψηφία των χωρών η συστηµατική χρήση τόσο των συµβατικών όσο και των σύγχρονων 
διδακτικών µέσων αποτελεί µάλλον εξαίρεση. Σε πολλά σχολεία, η ύπαρξη προηγµένων µέσων, όπως 
εξειδικευµένων λογισµικών (CD-rom’s), δορυφορικών εικόνων ή αεροφωτογραφιών ακόµη και διαφανειών ή 
video-ταινιών, θεωρείται «πολυτέλεια». Είναι βέβαια γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες, όπως 
στην Αγγλία, τη Γερµανία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, επικρατεί η τάση και καταβάλλεται σηµαντική 
προσπάθεια εισαγωγής και χρήσης (και) στη γεωγραφική εκπαίδευση των επιτευγµάτων της σύγχρονης 
τεχνολογίας της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Επίσης ενθαρρυντική στον τοµέα αυτό είναι και η 
διαπίστωση ότι σχεδιάζονται και εφαρµόζονται στην πράξη αρκετά προγράµµατα εισαγωγής εκπαιδευτικού 
γεωγραφικού λογισµικού µε εξαιρετικά ικανοποιητικά, ως προς την υλοποίηση των επιδιωκόµενων στόχων, 
αποτελέσµατα (Schrettenbrunner, 2001).  

Η εκπαίδευση των δασκάλων γεωγραφίας 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, στις περισσότερες χώρες οι διδάσκοντες Γεωγραφία στην Α/βάθµια Εκπαίδευση σπάνια 
έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να έλθουν σε επαφή µε θέµατα γεωγραφικού 
περιεχοµένου. Αυτό ισχύει τόσο για αυτό-καθαυτό το γνωστικό αντικείµενο της Γεωγραφίας, όσο και για την 
ειδική διδακτική µεθοδολογία και πρακτική. Τα προγράµµατα σπουδών των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων που 
εκπαιδεύουν δασκάλους Α/βάθµιας Εκπαίδευσης στην πλειοψηφία τους δε συµπεριλαµβάνουν το αντικείµενο 
της ∆ιδακτικής της Γεωγραφίας. Η αιτιολογία αυτής της οπωσδήποτε µη ευχάριστης κατάστασης αποδίδεται 
στο ότι ο εν λόγω κλάδος είναι σχετικά νεοσύστατος και στερείται ειδικών επιστηµόνων - εκπροσώπων του. 
Από την άλλη πλευρά βέβαια η εν λόγω διαπίστωση-αιτιολογία δεν αναιρεί τις αρνητικές επιπτώσεις του 
φαινοµένου στη γεωγραφική εκπαίδευση των µαθητών. 
Το ίδιο συµβαίνει σε πολλές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, στη Β/βάθµια Εκπαίδευση. 
Ελλείψει ειδικών (Γεωγράφων) το µάθηµα διδάσκεται από καθηγητές οποιασδήποτε ειδικότητας, στην 
καλύτερη των περιπτώσεων του κλάδου των θετικών επιστηµών. Αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από τις 
ελλείψεις στο γνωστικό τοµέα οι νυν και µελλοντικοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν παρακολουθήσει κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους µαθήµατα διδακτικής µεθοδολογίας της Γεωγραφίας6.  
Στις χώρες όπου υπάρχουν Τµήµατα Γεωγραφίας, ή στα Προγράµµατα Σπουδών ορισµένων Τµηµάτων στα 
οποία συµπεριλαµβάνεται το αντικείµενο της ∆ιδακτικής της Γεωγραφίας, εµφανίζεται έντονο το φαινόµενο της 
ταύτισης του γνωστικού θεµατολογίου (των πανεπιστηµιακών Προγραµµάτων Σπουδών) µε την ύλη των 
γεωγραφικών ενοτήτων των Αναλυτικών Προγραµµάτων του σχολείου. Στην περίπτωση αυτή αντικείµενα από 
τη Γενική Γεωγραφία, την Τοπική Γεωγραφία, αλλά και οι γεωγραφικές µέθοδοι και πρακτικές έχουν την 
ισχυρότερη ποιοτικά αλλά και ποσοτικά εκπροσώπηση (Πίνακας 7).    
Σηµαντική θέση στην εκπαίδευση που προσφέρουν τα Πανεπιστήµια στους δασκάλους Γεωγραφίας 
καταλαµβάνει ο σχεδιασµός του µαθήµατος, η γνώση - εφαρµογή της κατάλληλης διδακτικής µεθόδου, η 
επιλογή και εισαγωγή των διδακτικών µέσων και η αξιολόγηση, γεγονός βέβαια που συµβάλλει θετικά στην 
απόδοση των εκπαιδευτικών και στη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας  
Αρκετά ικανοποιητική θεωρείται η κατάρτιση των εκπαιδευτικών Γεωγραφίας στους κλάδους των Επιστηµών 
της Αγωγής. Προηγείται η κατάρτιση σε θέµατα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ενώ η κοινωνική συνιστώσα 
µάλλον υστερεί. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η παραπάνω διαπίστωση ισχύει κυρίως για τους εκπαιδευτικούς 
Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ενώ οι εν λόγω θεµατικές (Παιδαγωγική, Ψυχολογία, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, 
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης κ.λπ.) δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στα περισσότερα Προγράµµατα Σπουδών 
των εκπαιδευτικών Γεωγραφίας της Β/βάθµιας Εκπαίδευσης, χωρίς βέβαια να παραµελούνται εξ’ ολοκλήρου 
(Πίνακας 8). 

Η έρευνα σε θέµατα διδακτικής της γεωγραφίας  
Ο προσανατολισµός της έρευνας στο επιστηµονικό πεδίο της ∆ιδακτικής της Γεωγραφίας συνδέεται άµεσα µε 
το ρόλο, τα καθήκοντα αλλά και τις «υποχρεώσεις» του συγκεκριµένου κλάδου, ο οποίος διασυνδέει όλα τα 
εµπλεκόµενα στη σχολική Γεωγραφία µέρη. Αποτελεί δηλ. ένα είδος συνισταµένης πολλών και διαφορετικών 
συνιστωσών, από την επιστήµη της Γεωγραφίας, τις Επιστήµες της Αγωγής, έως τον κοινωνικό περίγυρο, 
δηµιουργώντας γέφυρες και προσβάσεις στα ιδιαίτερα στοιχεία των µερών αυτών. Η καταλυτική συµβολή της 
∆ιδακτικής της Γεωγραφίας στην ανανέωση της γεωγραφικής εκπαίδευσης προκύπτει από τις «εξ ορισµού» 
αρµοδιότητές της. Η ∆ιδακτική της Γεωγραφίας: α) επιλέγει και συγκεκριµενοποιεί το είδος και το περιεχόµενο 
των γεωγραφικών στόχων οι οποίοι θα υλοποιηθούν µέσα από τη διδασκαλία της Γεωγραφίας, β) αποφασίζει για 
το περιεχόµενο της διδασκαλίας της σχολικής Γεωγραφίας, γ) συναποφασίζει, µε τη συµβολή των Επιστηµών 
της Αγωγής, για την επιλογή και εφαρµογή της κατάλληλης διδακτικής µεθόδου η οποία θα οδηγήσει στα 
επιθυµητά µαθησιακά αποτελέσµατα, επιλέγει τις κατάλληλες µορφές και τους τρόπους αξιολόγησης των 

                                                 
6 Το πρόβληµα για την παρεχόµενη γεωγραφική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει επισηµανθεί από το συγγραφέα ήδη από τις 
αρχές της δεκαετίας του 90.  Σχετικά βλ. Κατσίκης 1992. 
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αποτελεσµάτων της διδακτικής πράξης και αξιοποιεί τα συµπεράσµατα που προκύπτουν, προβαίνοντας σε 
αναθεωρήσεις και βελτιώσεις της διδακτικής µεθοδολογίας (Κατσίκης 1999). Από τα παραπάνω διαφαίνεται και 
αποδεικνύεται επίσης η βαρύτητα της σηµασίας της έρευνας στα επιστηµονικά πεδία της ∆ιδακτικής της 
Γεωγραφίας η οποία προσδιορίζει και την προοπτική της γεωγραφικής εκπαίδευσης µιας χώρας.  
Σε πολλές χώρες το επίπεδο της έρευνας σε θέµατα ∆ιδακτικής της Γεωγραφίας βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο. 
Κατά κανόνα ο συγκεκριµένος κλάδος δεν εκπροσωπείται στα Προγράµµατα Σπουδών των περισσοτέρων ΑΕΙ 
µε αποτέλεσµα να µην υφίστανται και ειδικοί διδακτικολόγοι που θα προωθούσαν τόσο τον ίδιο τον κλάδο όσο 
και την εξειδικευµένη έρευνα. Το γεγονός είναι, κατά ένα µέρος ευεξήγητο, εάν ληφθεί υπόψη ότι ο κλάδος 
ακόµη και σε χώρες µε παράδοση στη γεωγραφική επιστήµη και στις Επιστήµες της Αγωγής (Γερµανία, Αγγλία, 
Αυστρία, Γαλλία), µόλις τις τελευταίες δεκαετίες απέκτησε επιστηµολογική ταυτότητα, οντότητα και αυτονοµία 
(Haubrich, 1994). 
Η αξιολόγηση των ερευνητικών προσπαθειών των διδακτικολόγων της Γεωγραφίας απέδειξε ότι αριθµητικά 
στην πρώτη θέση κατατάσσονται οι εµπειρικού χαρακτήρα έρευνες οι οποίες συνήθως περιορίζονται στην 
ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του διδακτικού υλικού της Γεωγραφίας, των Αναλυτικών Προγραµµάτων και 
συναφών πεδίων. Ακολουθούν, όσον αφορά τη συχνότητα, έρευνες στις οποίες επιδιώκεται η συσχέτιση της 
γεωγραφικής συνιστώσας µε το κοινωνικό ή το ευρύτερο ανθρωπογενές στοιχείο. Πολύ λιγότερες είναι οι 
ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες επικεντρώνονται στην ερµηνεία ή την ανάλυση της επίδρασης της 
Γεωγραφίας στη συµπεριφορά των µαθητών-αυριανών πολιτών ή στις διασχέσεις-αλληλεπιδράσεις της 
Γεωγραφίας µε τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείµενα του σχολείου (Πίνακας 9).  
Τελευταία πάντως επικρατεί η τάση και έχει εκδηλωθεί σηµαντικό ενδιαφέρον εκ µέρους των ερευνητών για τη 
διερεύνηση των απόψεων-στάσεων εκπαιδευτικών και µαθητών απέναντι στο µάθηµα της Γεωγραφίας (Graves, 
2001). Το δυσάρεστο είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων τα ερευνητικά αποτελέσµατα και πορίσµατα 
στον τοµέα "∆ιδακτική της Γεωγραφίας και Γεωγραφική Εκπαίδευση" πολύ λίγο λαµβάνονται υπόψη από τους 
έχοντες σχέση µε τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατών και συνήθως, εκτός από την ακαδηµαϊκή 
«χρήση» τους, δεν αξιοποιούνται για την αναβάθµιση του µαθήµατος της Γεωγραφίας. 
Κάθε ερευνητική προσπάθεια, πέρα από τη µεθοδολογική επάρκεια και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
της, απαιτεί και την τεκµηρίωσή τους. Η Επιτροπή για τη Γεωγραφική Εκπαίδευση της ∆ιεθνούς Γεωγραφικής 
Ένωσης διαθέτει µία σειρά από µέσα και µηχανισµούς τεκµηρίωσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων των 
µελών της. Συνήθως τα µέσα αυτά έχουν τη µορφή «Τράπεζας Πληροφοριών». Περισσότερο γνωστές είναι η 
«Τράπεζα Πληροφοριών των ∆ιδακτικολόγων Γεωγραφίας», η ERIC (Education Resources Information Center) 
στην Ουάσιγκτον και η EUDIKED ( European Documentation and Information Center on Education) στο 
Στρασβούργο. 
Κοινή είναι η διαπίστωση της έλλειψης ειδικών επιστηµονικών περιοδικών παρουσίασης και αποτύπωσης των 
ερευνητικών πορισµάτων της ∆ιδακτικής της Γεωγραφίας. Τα αντίστοιχα επιστηµονικά περιοδικά φιλοξενίας 
τέτοιων ειδικών εργασιών είναι ελάχιστα και ανεπαρκή (αριθµητικά) για να καλύψουν τις γνωστικές και 
διδακτικο-µεθοδολογικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Γεωγραφίας7. Υπάρχουν βέβαια και πολλές χώρες που 
δε διαθέτουν κανένα περιοδικό για θέµατα ∆ιδακτικής της Γεωγραφίας όπως εξάλλου υπάρχουν και χώρες στις 
οποίες εκδίδονται περισσότερα από πέντε. Κατά µέσο όρο ο αριθµός των εξειδικευµένων στη γεωγραφική 
εκπαίδευση εκδόσεων δε θεωρείται ικανοποιητικός µε προφανείς επιπτώσεις στη γεωγραφική παιδεία των 
µαθητών αλλά και στην υποβοήθηση του έργου των δασκάλων Γεωγραφίας.  

Αντί επιλόγου 
Η συχνά παρατηρούµενη σε πολλές χώρες του πλανήτη µας, ελλιπής γεωγραφική εκπαίδευση αποδίδεται στην 
υποβαθµισµένη θέση του µαθήµατος της Γεωγραφίας στα Αναλυτικά Προγράµµατα πολλών χωρών (δευτερεύον 
µάθηµα, µειωµένος χρόνος διδασκαλίας, έλλειψη διδακτικών µέσων, αναχρονιστικά συστήµατα κ.λπ.). 
Η πλειοψηφία των Αναλυτικών Προγραµµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο προσφέρει αυτονοµία στο µάθηµα της 
Γεωγραφίας (στη Β/βάθµια Εκπαίδευση). Το µοντέλο της ενσωµάτωσης της Γεωγραφίας σε ένα ευρύτερο 
θεµατικό πεδίο, όπως π.χ. σε συνδυασµό µε την Ιστορία ή την Αγωγή του Πολίτη, δε φαίνεται να απέδωσε 
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα. 
Σε πολλές χώρες η διαπίστωση ότι το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα οδήγησε σε ένα γεωγραφικό 
αναλφαβητισµό ανάγκασε την πολιτική-εκπαιδευτική ηγεσία σε µεταρρυθµιστικές αλλαγές ευελπιστώντας σε 
αναβάθµιση της γεωγραφικής εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων θετικών παρεµβάσεων 
αποτελούν οι Η.Π.Α. και η Αγγλία στις οποίες η Γεωγραφία διδάσκεται πλέον σε όλες τις τάξεις της Α/βάθµιας 
και της Β/βάθµιας Εκπαίδευσης (Geography Education Standards Project, 1994). Γενικότερα η εγγύηση για µια 
ουσιαστική και σε βάθος χρόνου προετοιµασία των µαθητών µας για την κοινωνία του αύριο προϋποθέτει µια 
ισχυρή και σωστή γεωγραφική εκπαίδευση, µε συνέχεια σε ολόκληρο τον κύκλο των υποχρεωτικών 
(τουλάχιστον) σπουδών και για το σύνολο των µαθητών του κόσµου.  
                                                 
7 Πέρα από το µικρό αριθµό ειδικών περιοδικών για τη γεωγραφική εκπαίδευση υπάρχει και το πρόβληµα της γλωσσικής 
αδυναµίας επικοινωνίας και διάχυσης των ερευνητικών πορισµάτων και της  πληροφορίας. Εκτός των  περιοδικών που 
χρησιµοποιούν την αγγλική, κύρια, και λιγότερο τη γερµανική ή τη γαλλική, ειδικές εκδόσεις σε άλλες γλώσσες έχουν 
περιορισµένη εµβέλεια κυκλοφορίας και επιστηµονικής επίδρασης. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ ορισµένοι τίτλοι τέτοιων 
περιοδικών: Geografia nelle scuole (Ιταλία), Apogeo (Πορτογαλία), Geografikontakten (Νορβηγία), Geographicke sohzledy 
(Τσεχία).  
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Εάν θεωρήσουµε ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας που παρουσιάστηκαν παραπάνω αντανακλούν σε µεγάλο 
βαθµό την ακολουθούµενη εκπαιδευτική πολιτική στο µάθηµα της Γεωγραφίας, τότε ελπίζεται ότι η αξιοποίησή 
τους θα συµβάλει µέσα από αναθεωρήσεις, συµπληρώσεις και βελτιώσεις όλων των παραγόντων που 
καθορίζουν τη στρατηγική στο χώρο της γεωγραφικής εκπαίδευσης στην αναβάθµισή της σε παγκόσµιο επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

Μάθηµα 
Αυτοδύναµο 

Μάθηµα 
Ενσωµατωµένο

Σε συνδυασµό Μάθηµα 
Υποχρεωτικό 

Μάθηµα 
Προαιρετικό 

∆ηµοτικό 12 31 5 26 0 
Γυµνάσιο 30 14 10 28 4 
Λύκειο 39 7 7 13 23 

Πίνακας 1: Θέση της Γεωγραφίας στα Αναλυτικά Προγράµµατα (κατά επίπεδο εκπαίδευσης) 

 145



 
 

Επίπεδο 
Εκπαίδευσης 

Εκπροσώπηση Τοπική 
Προσέγγιση 

Συστηµατική Θεµατική 
 

Προσ/νη Συστήµατα 

∆ηµοτικό Πολύ ισχυρή 6 2 0 0 

Γυµνάσιο >> 9 2 2 2 
Λύκειο >> 5 2 4 0 

      
∆ηµοτικό ισχυρή 8 1 10 2 
Γυµνάσιο >> 7 4 12 0 
Λύκειο >> 8 15 12 5 

      
∆ηµοτικό Μέτρια 15 13 20 3 
Γυµνάσιο >> 15 17 15 12 
Λύκειο >> 15 17 18 19 

      
∆ηµοτικό Ελαχίστη 10 13 4 11 
Γυµνάσιο >> 8 10 4 12 
Λύκειο >> 9 6 2 4 

      
∆ηµοτικό Μηδενική 5 15 10 28 
Γυµνάσιο >> 5 11 11 18 
Λύκειο >> 7 4 8 18 

      
Πίνακας 2: Γνωστική και ιδεολογική ταυτότητα των Αναλυτικών Προγραµµάτων 

 
 
Επίπεδο 

εκπαίδευσης 
Εκπροσώ-
πηση 

Τοπική 
Ταυτό-
τητα 

Εθνική 
Ταυτότητα 

Οικουµενική 
διάσταση 

Περιβαλλοντική 
διάσταση 

Εκπαί- 
δευση 

για ειρήνη 

∆ιαπολιτι-
σµική 

εκπαίδευση 

Ισότητα 
φύλων 

∆ηµοτικό Πολύ 
ισχυρή 

4 2 1 3 1 0 0 

Γυµνάσιο >> 3 6 0 1 1 1 0 

Λύκειο >> 4 3 2 2 1 2 0 

         

∆ηµοτικό ισχυρή 12 20 0 15 1 9 1 

Γυµνάσιο >> 12 17 5 19 2 9 2 

Λύκειο >> 12 2 11 15 2 12 2 

         

∆ηµοτικό Μέτρια 16 12 16 19 11 17 5 

Γυµνάσιο >> 17 14 20 17 12 21 7 

Λύκειο >> 18 20 15 24 12 18 9 

         

∆ηµοτικό Ελαχίστη 9 10 19 4 19 11 22 

Γυµνάσιο >> 10 6 14 5 15 9 23 

Λύκειο >> 10 8 9 1 15 7 17 

         

∆ηµοτικό Μηδενική 3 0 8 3 12 7 16 

Γυµνάσιο >> 2 1 5 2 14 4 12 

Λύκειο >> 0 1 7 2 13 5 16 

         

Πίνακας 3: Γνωστική και ιδεολογική ταυτότητα των Αναλυτικών Προγραµµάτων 
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Επίπεδο 

εκπαίδευσης 
Εκπροσώπηση Γνώσεις Project Συµπεριφορά Αξίες 

∆ηµοτικό Πολύ ισχυρή 3 1 0 0 

Γυµνάσιο >> 3 2 1 1 
Λύκειο >> 5 6 1 4 

      
∆ηµοτικό ισχυρή 24 6 6 4 
Γυµνάσιο >> 22 21 7 8 
Λύκειο >> 20 21 9 12 

      
∆ηµοτικό Μέτρια 11 28 19 19 
Γυµνάσιο >> 17 17 26 26 
Λύκειο >> 17 16 22 22 

      
∆ηµοτικό Ελαχίστη 5 7 18 20 
Γυµνάσιο >> 0 2 8 7 
Λύκειο >> 1 0 10 4 

      
∆ηµοτικό Μηδενική 1 2 1 1 
Γυµνάσιο >> 2 2 2 2 
Λύκειο >> 1 1 1 2 

      
Πίνακας 4: Γνωστική και ιδεολογική ταυτότητα των Αναλυτικών Προγραµµάτων 

 
 
 

∆ιδακτική µέθοδος 
 

Μηδενική  Ελαχίστη Μέτρια Ισχυρή Πολύ ισχυρή 

Εργασία πεδίου 1 12 19 9 2 
Παιχνίδια/προσοµοιώσεις 24 13 4 4 0 

«διαλέξεις» 0 3 7 14 19 
Πειράµατα 5 18 18 2 0 
Στατιστική 1 5 27 8 2 

Χρήση χαρτών 0 2 14 16 11 
Ατοµική εργασία 0 2 14 21 6 
Συλλογική εργασία 0 6 20 11 6 

Πίνακας 5: ∆ιδακτική µεθοδολογία και πρακτική 
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Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

Εκπροσώπηση Εγχειρίδιο Ατλας Video Φωτογρ. Λογισµικό GIS 

∆ηµοτικό Πολύ ισχυρή 11 4 1 1 0 0 

Γυµνάσιο >> 14 4 2 3 1 0 
Λύκειο >> 17 5 2 2 2 0 

        
∆ηµοτικό ισχυρή 13 16 10 13 4 0 
Γυµνάσιο >> 24 15 13 12 3 0 
Λύκειο >> 24 16 17 15 3 0 

        
∆ηµοτικό Μέτρια 12 10 19 2 10 2 
Γυµνάσιο >> 4 16 20 24 15 6 
Λύκειο >> 2 16 14 24 19 8 

        
∆ηµοτικό Ελαχίστη 5 9 10 7 17 10 
Γυµνάσιο >> 0 6 6 4 16 9 
Λύκειο >> 0 6 10 2 14 18 

        
∆ηµοτικό Μηδενική 3 5 4 2 13 31 
Γυµνάσιο >> 2 3 3 1 9 30 
Λύκειο >> 1 2 1 1 5 18 

        
Πίνακας 6: Χρήση διδακτικών µέσων 

 
 

Θεµατικό πεδίο Μηδενική  Ελαχίστη Μέτρια Ισχυρή Πολύ ισχυρή 
Τοπική Γεωγραφία 1 9 11 11 5 
Γενική Γεωγραφία 1 3 14 8 9 

Μέθοδοι Γεωγραφίας 1 5 4 17 5 
Πίνακας 7: Εκπαίδευση δασκάλων (γνωστική διάσταση) 

 
 

Τοµέας µηδενική ελαχίστη µέτρια ισχυρή πολύ ισχυρή 
Παιδαγωγική 0 5 12 16 10 
Ψυχολογία 0 9 19 12 1 

Κοινωνιολογία 4 17 14 7 3 
Σχεδιασµός µαθήµατος 0 2 5 22 14 
Εναλ. Μέθοδοι διδασκ. 0 1 6 20 16 

∆ιδακτικά µέσα 0 3 8 16 6 
Αξιολόγηση 0 4 14 16 9 

Πίνακας 8: Εκπαίδευσης δασκάλων Γεωγραφίας (Επιστήµες της Αγωγής) 
 
 

Τοµέας 
Μεθοδολογία 

µηδενική ελαχίστη µέτρια ισχυρή πολύ ισχυρή 

Μελέτη περίπτωσης 5 8 22 6 2 
Ερµηνευτική 10 14 16 2 1 
Ποιοτική 5 14 22 8 1 
Ποσοτική 2 4 24 11 2 

Πίνακας 9: Η έρευνα στη ∆ιδακτική της Γεωγραφίας 
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