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ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωπληροφορική»  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

θέλω να σας ενημερώσω ότι στην ιστοσελίδα Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωπληροφορική 

που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση geopliroforiki.weebly.com μπορείτε να βρείτε ένα 

προτεινόμενο σχέδιο οργάνωσης του μαθήματος της Ψηφιακής Χαρτογραφίας που διδάσκεται 

στη Β Τάξη, σημειώσεις παρουσιάσεις και υλικό για το μάθημα, όπως επίσης και να δείτε και να 

κατεβάσετε το βιβλίο των Ι.Τζωρτζάκη και Μ.Στριλγκά με τίτλο: 

 

«Εκπαιδευτικά Σενάρια Σχεδιασμού και Ψηφιακής Χαρτογραφίας - Από το AutoCAD στο GIS» 

 

Το βιβλίο δημιουργήθηκε για να καλύψει μέρος από τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών 

που διδάσκονται και διδάσκουν το μάθημα «Τοπογραφία και Ψηφιακή Χαρτογραφία», της Β 

τάξης της ειδικότητας των Σχεδιαστών Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής των ΕΠΑΛ, καθώς 

και το «Σχέδιο Τεχνικών Έργων με Η/Υ και Γεωπληροφορική» της Γ τάξης. 

Αποτελείται από τρία κεφάλαια που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Το πρώτο 

κεφάλαιο περιγράφει βήμα - βήμα μία εισαγωγική διδασκαλία στη χρήση του λογισμικού 

σχεδίασης AutoCAD. Σκοπός είναι, εκτός από την εξοικείωση των μαθητών με το λογισμικό και τις 

βασικές του λειτουργίες, η αναλυτική παρουσίαση στον εκπαιδευτικό, του τρόπου με τον οποίο 

πραγματοποιείται μία διδασκαλία που ακολουθεί την προσέγγιση της «κατευθυνόμενης 

μάθησης» που καθιστά κύριο υπεύθυνο της διαδικασίας της μάθησης τον καθηγητή. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά σε πιο προχωρημένες λειτουργίες του λογισμικού σχεδίασης 

AutoCAD και σκοπός του είναι, εκτός από την εμβάθυνση των μαθητών στις λειτουργίες του 

λογισμικού, η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται μία διδασκαλία που 

ακολουθεί την προσέγγιση του εκπαιδευτικού σεναρίου, που με τη σειρά του βασίζεται στον 

Κοινωνικό Εποικοδομητισμό και εμπλέκει τους μαθητές σε ομαδικές δραστηριότητες στις οποίες 
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έχουν καθορισμένους ρόλους. Αντικείμενο του σεναρίου είναι η μετατροπή μίας εικόνας που έχει 

ανακτηθεί από το Google Earth, από αεροφωτογραφία, ή από φωτογράφιση χάρτη, σε ψηφιακό 

χάρτη και στη συνέχεια σε τοπογραφικό σχέδιο οικοπέδου που χρησιμεύει για την περαιτέρω 

σχεδίαση κάτοψης κατοικίας και κατασκευαστικών της σχεδίων. 

Το τρίτο κεφάλαιο αξιοποιεί εκπαιδευτικό σενάριο που έχει δημιουργηθεί για τη μύηση των 

μαθητών στο ανοιχτό λογισμικό Ψηφιακής Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής Quantum GIS. 

Το QGIS δεν απαιτεί κόστος εγκατάστασης, τα μενού του είναι στην Ελληνική γλώσσα, δεν έχει 

πολύ υψηλές απαιτήσεις από το hardware των υπολογιστών, αξιοποιείται από  πολλές Υπηρεσίες 

στην Ελλάδα και διεθνώς και υποστηρίζει πολύ περισσότερες λειτουργίες από αυτές που 

απαιτούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων. 

Αντικείμενο του σεναρίου είναι η κατασκευή του ψηφιακού χάρτη ενός μικρού νησιού και στη 

συνέχεια η ενσωμάτωση των δρόμων και άλλων χαρακτηριστικών του, μέχρι και τη διαδιακασία 

της τελικής του εκτύπωσης. Η αρχική εικόνα, η «βάση» της σχεδίασης, ανακτάται μέσω του 

λογισμικού από το Google Earth αλλά υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 

αεροφωτογραφία, σκαναρισμένος χάρτης, αλλά και αρχείο του AutoCAD. Αυτή ακριβώς η 

δυνατότητα συνδυασμού του AutoCAD με το QGIS αξιοποιείται σε μία δραστηριότητα όπου η 

κάτοψη της κατοικίας που σχεδιάστηκε με το AutoCAD στο προηγούμενο κεφάλαιο του βιβλίου, 

«μεταφέρεται» και ενσωματώνεται στον ψηφιακό χάρτη του νησιού που έχει σχεδιαστεί με το 

QGIS. 

Στην ιστοσελίδα geopliroforiki.weebly.com υπάρχει επίσης χώρος για επικοινωνία (blog), 

ανταλλαγή απόψεων για θέματα που μας απασχολούν σχετικά με τη διδασκαλία της Ψηφιακής 

Χαρτογραφίας, της Γεωπληροφορικής και όχι μόνο. ‘Ίσως αυτό είναι τελικά το πιο σημαντικό, όχι 

μόνο η παροχή οδηγιών και βιβλίων, αλλά οι συνεργασίες για το καλό όλων. Όποιος λοιπόν θέλει 

να μοιραστεί τις ιδέες του, τις ανησυχίες του, τις απορίες του ή θέλει να συνεργαστούμε για να 

δημιουργήσουμε ακόμα καλύτερο υλικό, θα είναι ευπρόσδεκτος. 

 

Να είστε καλά 

 

Γιάννης Τζωρτζάκης 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.01 


