Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ Α’

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

Φράγκου Στασινή

Η Ελλάδα Σε Αριθµούς
1ο Φύλλο Εργασίας : Μεγαλύτερο και Μικρότερο
1. 1 Ανοίξτε το αρχείο greekatlas και αναγνωρίστε τα 3 παράθυρα.



Πίνακας Νοµών





Η ερώτηση

Το σύνολο

1. 2 Μελετήστε τον πίνακα. Ο πίνακας έχει πολλές γραµµές (εγγραφές) και
πολλές στήλες (πεδία). Κάθε µία γραµµή αντιστοιχεί σε έναν νοµό. Στα πεδία
καταγράφονται στοιχεία για τον αυτό.
Καταγράψτε τα ονόµατα τριών πεδίων:

1.3 Πατώντας στο όνοµα ενός πεδίου το όλες οι εγγραφές του πίνακα
ταξινοµούνται µε βάση αυτό το πεδίο. Πατήστε στο πεδίο έκταση και
παρατηρήστε τις τιµές σε αυτήν την στήλη.
Ποιος είναι ο νοµός µε την µεγαλύτερη έκταση; Ποιος είναι ο νοµός µε την
µικρότερη έκταση;

1.4 ∆ιατυπώστε και απαντήστε τουλάχιστον 4 ακόµα ερωτήσεις µε τις λέξεις
µεγαλύτερο και µικρότερο.

1.5 Πόσους νοµούς έχει κάθε γεωγραφικό διαµέρισµα της Ελλάδας;
Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα

Σύνολο

Αριθµός Νοµών

Η Ελλάδα Σε Αριθµούς

2ο Φύλλο Εργασίας : Έκταση και Πληθυσµός
2.1 Θέλουµε να υπολογίσουµε την έκταση που καλύπτει κάθε γεωγραφικό
διαµέρισµα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διατυπώσουµε µία ερώτηση. Ας
υποθέσουµε ότι θέλουµε να υπολογίσουµε την έκταση της Μακεδονίας.
Στο παράθυρο της Ερώτησης:
1ο Βήµα: Πρώτα βάζουµε το στοιχείο (πεδίο) µε το οποίο θέλουµε να
ψάξουµε τον πίνακα. Στην περίπτωση µας είναι το πεδίο Γεωγραφικό
∆ιαµέρισµα. Κάνετε διπλό κλικ στην λέξη Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα στο
αριστερό µέρος της Ερώτησης.
2ο Βήµα: Θέλουµε σε αυτό το πεδίο να υπάρχει µία και µόνο λέξη. Κάνουµε
λοιπόν ένα κλικ στο σύµβολο =.
3ο Βήµα: Αν µελετάµε το γεωγραφικό διαµέρισµα της Μακεδονίας τότε οι
νοµοί που θέλουµε να επιλεγούν θα πρέπει να έχουν σε αυτό το πεδίο τη λέξη
Μακεδονία. Εποµένως από το δεξί µέρος του παραθύρου κάνουµε διπλό κλικ
στην λέξη Μακεδονία.
Η ερώτηση τώρα
=Μακεδονία.

θα

έχει

την

µορφή:

2ο Βήµα

Γεωγραφικό

∆ιαµέρισµα

3ο Βήµα

1ο Βήµα

Περιοχή
Ερώτησης

εικόνα 1
4ο Βήµα: Για να εµφανιστεί η απάντηση θα πρέπει να πατήσετε το κουµπί √
πάνω αριστερά στην ψηφίδα Ερώτηση. Η απάντηση τότε εµφανίζεται στην

Ψηφίδα Σύνολο µέσα σε µία έλλειψη. Αν δεν υπάρχει αυτή η έλλειψη
δηµιουργήστε την.
Τώρα βλέπετε τα ονόµατα όλων των νοµών της Μακεδονίας. Αν δεν υπάρχουν
λέξεις τότε εµφανίστε τες πατώντας στη Ψηφίδα Σύνολο στο κουµπί 2 (βλέπε
εικόνα 2). Στον πίνακα έχουν τώρα επιλεγεί όλοι οι νοµοί της Μακεδονίας.
Συµπληρώστε τα στοιχεία των νοµών στον πίνακα της τελευταίας σελίδας.
2.2 Υπολογίστε το σύνολο της έκτασης του γεωγραφικού διαµερίσµατος. Για
να το πετύχετε αυτό ακολουθήστε τα βήµατα.
1ο Βήµα: Ενεργοποιούµε το κουµπί Υπολογισµός (κουµπί 3 εικόνα 2).
2ο Βήµα: Επιλέγουµε την Υπολογιστική Λειτουργία Σύνολο στο διπλανό
παράθυρο.
3ο Βήµα: Επιλέγουµε το πεδίο στο οποίο θα συµβεί αυτός ο υπολογισµός
δηλαδή Έκταση στο δεύτερο παράθυρο.
1. ∆ηµιουργεί
µία έλλειψη

2. Εµφανίζει τα
ονόµατα

3. Κάνει υπολογισµούς
4. Ερώτηση
που απαντάται

5. Περιοχή της
απάντησης

εικόνα 2

2.3 Συµπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί κάνοντας τους απαραίτητους
υπολογισµούς.
Γεωγραφικό
∆ιαµέρισµα

Σύνολο

Έκταση

Πληθυσµός

Η Ελλάδα Σε Αριθµούς
3ο Φύλλο Εργασίας : ∆ιατυπώνουµε Ερωτήσεις
3.1 Μπορείτε να προσθέσουµε νέες στήλες (πεδία) στον πίνακα µας. Ποιο
άλλο στοιχείο θα θέλατε να προσθέσετε; Ζητήστε και τη βοήθεια του
δασκάλου σας.
Θα προσθέσουµε το πεδίο……………………………………………………………………….
3.2 Με τη βοήθεια της Ερώτησης και του Συνόλου διατυπώστε ενδιαφέρουσες
ερωτήσεις και καταγράψτε τις απαντήσεις που παίρνετε από τον υπολογιστή.
3.3 Φτιάξτε ένα σταυρόλεξο µε τις πιο περίεργες ερωτήσεις και απαντήσεις.
Χρησιµοποιήστε µολύβι και σχεδιάστε το. Καταγράψτε τις ερωτήσεις σας
(οριζοντίως και καθέτως). Μη ξεχάσετε την κλείδα.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ Β’

Ο∆ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Φράγκου Στασινή

Η Ελλάδα Σε Αριθµούς
1.Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου
1.1 Τίτλος ∆ιδακτικού Σεναρίου
Η Ελλάδα σε Αριθµούς
1.2 Εµπλεκόµενες Γνωστικές Περιοχές
Μαθηµατικά, Γεωγραφία
1.3 Τάξεις στις Οποίες Μπορεί να Απευθύνεται
Το σενάριο αυτό απευθύνεται σε µαθητές της Πέµπτης ∆ηµοτικού
1.4 Συµβατότητα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα
∆ιαπραγµατεύεται τις θεµατικές ενότητες του ∆ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ της Ε
∆ηµοτικού που αναφέρονται στη:
Μελέτη της διοικητικής διαίρεσης της Ελλάδας .
Μελέτη της κατανοµής του πληθυσµού της Ελλάδας.
1.5 Οργάνωση της ∆ιδασκαλίας και Απαιτούµενη Υλικοτεχνική
Υποδοµή
Προτείνεται η οργάνωση των µαθητών σε µικρές οµάδες (2 – 3 µέλη) στο
εργαστήριο υπολογιστών.
Για την δραστηριότητα αυτή χρησιµοποιούµε την πλατφόρµα αβάκιο και τον
µικρόκοσµο Άτλαντας της Ελλάδας αρχείο greekatlas. Ο µικρόκοσµος
αποτελείται από τις ψηφίδες Βάση ∆εδοµένων, Ερώτηση, Σύνολο, Κείµενο.
Η βάση δεδοµένων περιέχει έναν οργανωµένο πίνακα µε πληροφορίες για τους
νοµούς της Ελλάδας. Για την λειτουργία του µικρόκοσµού συµβουλευτείτε το
µέρος 3 αυτού του εντύπου.
1.6 ∆ιδακτικοί Στόχοι
Να µελετήσουν γεωγραφικά και δηµογραφικά στοιχεία της Ελλάδας.
Να µελετήσουν διαφορετικούς τύπους δεδοµένων.
Να συγκρίνουν δεδοµένα µεταξύ τους.
Να χρησιµοποιήσουν και να επεκτείνουν µία βάση δεδοµένων.
Να επεξεργαστούν δεδοµένα µέσα από ερωτήσεις και υπολογισµούς.

Να αξιοποιήσουν δηµιουργικά τα παρεχόµενα εργαλεία για να πάρουν
πληροφορίες.
Να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων.
Να διατυπώσουν υποθέσεις και να τις διερευνήσουν.
Να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα της ερευνάς τους και να διατυπώσουν
συµπεράσµατα.
1.7 Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια
Η διάρκεια του είναι περίπου 4 διδακτικές ώρες.
2.∆ιδακτικές Προσεγγίσεις
Το προτεινόµενο σενάριο είναι ενδεικτικό της αξιοποίησης που µπορούµε να
κάνουµε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Κάθε εκπαιδευτικός µπορεί εύκολα να
επεκτείνει ή να παράγει το δικό του υλικό και να υποστηρίξει τους δικούς του
εκπαιδευτικούς στόχους. Η δραστηριότητες που προτείνονται εδώ
περιγράφονται αναλυτικά στα φύλλα εργασίας.
Το Προτεινόµενο Σενάριο
1ο Φύλλο Εργασίας : Μεγαλύτερο και Μικρότερο

∆ιάρκεια 1 ώρα

Η πρώτη αυτή συνάντηση αποσκοπεί στη γνωριµία των µαθητών µε το αρχείο
greekatlas. Μέσα από απλές δραστηριότητες εξοικειώνονται µε τις έννοιες του
πεδίου και των εγγραφών και µε τη λειτουργία της ταξινόµησης.
2ο Φύλλο Εργασίας : Έκταση και Πληθυσµός

∆ιάρκεια 1 ώρα

Οι µαθητές διατυπώνουν ερωτήσεις στη ψηφίδα ερώτηση και στη συνέχεια
υπολογίζουν την έκταση και τον πληθυσµό κάθε διαµερίσµατος καθώς και του
συνόλου της Ελλάδας.
3ο Φύλλο Εργασίας : ∆ιατυπώνουµε Ερωτήσεις

∆ιάρκεια 2 ώρες

Σε αυτό το σηµείο οι µαθητές καλούνται να προσθέσουν κάποιο ακόµα πεδίο.
Στοιχεία για τα νέα πεδία µπορείτε να αναζητήσετε µαζί µε τους µαθητές στο
∆ιαδίκτυο (εθνική στατιστική υπηρεσία) ή να αναζητήσετε δεδοµένα από
πηγές όπως η ∆ΕΗ ή ΕΥ∆ΑΠ.
Όταν ολοκληρωθεί αυτή η εργασία οι µαθητές διατυπώνουν ερωτήσεις και να
καταγράφουν τις απαντήσεις τους. Όταν αποκτήσουν επαρκή εµπειρία
µπορούν να προχωρήσουν στην σύνταξη ενός σταυρόλεξου. Τα σταυρόλεξα
µπορούν να δοθούν σε άλλες οµάδες και µε την βοήθεια του λογισµικού να
λυθούν. Στο µικρό αυτό διαγωνισµό βραβεύεται όποιος διατυπώσει τις πιο
ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.

Περιγραφή του Μικρόκοσµου
Στον πίνακα της βάσης δεδοµένων υπάρχουν καταχωρηµένα τα παρακάτω
πεδία.
Όνοµα Πεδίου

Είδος

Νοµοί

αλφαριθµητικό

Έκταση

αριθµός

Πληθυσµός

αριθµός

Πρωτεύουσα

αλφαριθµητικό

Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα

αλφαριθµητικό

Πυκνότητα Πληθυσµού

Αριθµός (υπολογιζόµενο)

Τα αριθµητικά δεδοµένα προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
(απογραφή 2001).
Σε αυτά µπορείτε να προσθέσετε και άλλα ή να ζητήσετε από τους µαθητές να
προσθέσουν κατά την διάρκεια του µαθήµατος. Προτεινόµενα πεδία είναι το
κλίµα, τα αγροτικά προϊόντα, τα βουνά, τα ποτάµια, τα σύνορα και άλλα
πολλά ανάλογα µε την ανάλυση που θέλετε να κάνετε. Βασικές λειτουργίες
του πίνακα που θα χρειαστείτε είναι:
Ταξινόµηση Πεδίου: Κάνουµε κλικ πάνω στο όνοµα του και ταξινοµείτε κατά
αύξοντα ή φθίνοντα τρόπο εναλλάξ.
∆ιαγραφή πεδίου: Κάνουµε δεξί κλικ πάνω στο όνοµα ενός πεδίου και στο
µενού που εµφανίζεται διαλέγουµε ∆ιαγραφή επιλεγµένων πεδίων.
Εισαγωγή νέου πεδίου: Κάνουµε δεξί κλικ πάνω στο όνοµα ενός πεδίου και
στο µενού που εµφανίζεται διαλέγουµε Προσθήκη νέου πεδίου. Στο παράθυρό
που εµφανίζεται ορίζουµε το όνοµα του πεδίου/ και τις ιδιότητες του (αριθµός,
αλφαριθµητικό κλπ)/ και τέλος πατάµε αποδοχή.
Εισαγωγή υπολογιζόµενου πεδίου: Κάνουµε δεξί κλικ πάνω στο όνοµα ενός
πεδίου και στο µενού που εµφανίζεται διαλέγουµε Προσθήκη νέου πεδίου. Στο
παράθυρό που εµφανίζεται ορίζουµε το όνοµα του πεδίου/ στις ιδιότητες του
επιλέγουµε αλφαριθµητικό και επιλέγουµε υπολογιζόµενο. Στην περιοχή
φόρµουλα συντάσσουµε τον τύπο του πεδίου και τέλος πατάµε αποδοχή.
Σύνταξη Φόρµουλας για το υπολογιζόµενο πεδίο: Μπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε αριθµητικούς τελεστές (+, -,*,/) αλλά και τα στοιχεία
κάποιου πεδίου αρκεί να γράψουµε το όνοµα του πεδίου (κεφαλαία γράµµατα,
τόνοι) µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο έχει γραφεί στον πίνακα.
Παράδειγµα 1: Για τον υπολογισµό πυκνότητας πληθυσµού θα συντάξουµε
την φόρµουλα.[Πληθυσµός]/[Έκταση].
Η ψηφίδα Ερώτηση συνδέεται µε τον πίνακα , το σύνολο και το χάρτη (βλέπε
επίσης Οδηγός Λογισµικού). Οι ερωτήσεις που µπορούν να διατυπωθούν εδώ
είναι:

Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα= ΗΠΕΙΡΟΣ: θα επιλέξει στον πίνακα, και θα βάλει
στον κύκλο του συνόλου όλους τους νοµούς που στο πεδίο Γεωγραφικό
διαµέρισµα έχουν την λέξη Ήπειρος.
Έκταση > 100:Επιλέγει όλους τους νοµούς µε έκσταση µεγαλύτερη των 100
τετ.χιλ..
2. Εµφανίζει
τα ονόµατα

1. ∆ηµιουργεί
µία έλλειψη

5.
Περιοχή
απάντησης

3.
Κάνει
υπολογισµούς
4. Ερώτηση
που
απαντάται

της

Εικόνα 1
Η ψηφίδα Σύνολο παρουσιάζονται οι επιλεγµένες από την ψηφίδα Ερώτηση
εγγραφές.
Μπορεί να παρουσιάσουµε αναπαραστήσουµε 2 ή και περισσότερες ερωτήσεις
σε διαφορετικούς κύκλους-ελλείψεις (κουµπί 1).
Μπορούµε να εµφανίσουµε το όνοµα κάθε εγγραφής (κουµπί 2).
Μπορούµε να κάνουµε υπολογισµούς σε όλα τα πεδία των εγγραφών
πατώντας το κουµπί Υπολογισµός (κουµπί 3). Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει
να ορίσουµε το είδος του υπολογισµού που θέλουµε να γίνει Μέτρησε,
Σύνολο, Μέσος όρος, Μεγαλύτερος, Μικρότερος κλπ(Υπολογιστική Λειτουργία)
και το πεδίο στο οποίο θα γίνει ο υπολογισµός (Πεδίο Υπολογισµού).
Παράδειγµα: Για να υπολογίσουµε την συνολική έκταση των νοµών της
Ηπείρου θα πρέπει αρχικά στην Ψηφίδα Ερώτηση να έχει διατυπωθεί η
ερώτηση Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα= ΗΠΕΙΡΟΣ. Ο υπολογισµός µπορεί να γίνει
σε τρία βήµατα.
1. Να έχει ενεργοποιηθεί το κουµπί Μέτρησε (κουµπί 3) δηλαδή να µην
φαίνονται τα ονόµατα των κρατών.

2. Να επιλέξω Σύνολο στην Υπολογιστική Λειτουργία
3. Να επιλέξω Έκτασης στο Πεδίο Υπολογισµού.
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