
Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 

 

Γεωλογία και ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων (µάθηµα επιλογής) 
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 

 

Α) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος επιλογής «Γεωλογία και ∆ιαχείριση Φυσικών 

Πόρων», της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου θα ισχύσει το υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραµµα 

Σπουδών του µαθήµατος Επιλογής της Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου «∆ιαχείριση Φυσικών 

Πόρων».   

Β) Βιβλίο 

Ως διδακτικό εγχειρίδιο ορίζεται το βιβλίο µε τίτλο: «∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων» των: 

Βούτσινου  Γ.Α., Κοσµά Κ., Καλκάνη Γ., Σούτσα Κ. Το βιβλίο θα µετονοµαστεί σε 

«Γεωλογία & ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων». 

Γ) ∆ιδακτέα ύλη 

Για το σχολικό έτος 2013-2014 η διδακτέα ύλη του µαθήµατος είναι η ακόλουθη:  

Κεφάλαιο 1: ∆ιαχείριση Φυσικών πόρων. Παράγραφοι: 1.1, 1.2. (σελ.13-15) 

 

Κεφάλαιο 2: Η Σχέση µας µε τη Γη. Παράγραφοι: 2.2 (σελ 22-23), 2.3 (σελ 23-26), 2.4 

(σελ 26), 2.5 (σελ 26-28), 2.6  (µόνον στη σελ. 29 τα γενικά και στις σελίδες 30-31 τα 

αναφερόµενα στην “Όξινη Βροχή”) και 2.7 (µόνον οι σελίδες 32-33 και εξαιρούνται οι 

σελίδες 34-35 µε τα αναφερόµενα  για «Το φαινόµενο “Ελ Νίνιο”») 

 

Κεφάλαιο 3: Χλωρίδα και Πανίδα. Παράγραφοι:  3.1 (σελ.39-43), 3.2 (σελ. 43-48, 

εξαιρούνται στις σελίδες 46 και 47 το σηµείο “3.2.1 ∆ιάκριση Πανίδας”) 

 

Κεφάλαιο 4: Εδαφικοί Πόροι. Παράγραφοι: 4.1 (σελ. 49-51), 4.2 Ιδιότητες του εδάφους 

(σελ. 51), 4.2.1 Φυσικές εδαφικές ιδιότητες (σελ. 51-53 οι σελίδες από το σηµείο “∆οµή” 

στη σελ.53 ως σελ. 58 εξαιρούνται), 4.2.2 Χηµικές ιδιότητες (µόνον τα γενικά στη σελίδα 58 

και επίσης τα αναφερόµενα στο σηµείο “Αντίδραση του εδάφους” από τη σελίδα 60 ως τη 

σελίδα 61), 4.3 (σελ. 61-63) εξαιρούνται οι τέσσερις οµάδες των θρεπτικών στοιχείων, 4.4 

(σελ. 64),  4.5 ( από τη σελίδα 64 ως τη σελίδα 65  όπου εξαιρούνται τα σχετικά µε τον 

Τύπο χρησιµοποίησης γης-LUT),  4.7 (σελ.66-75, εξαιρούνται από σελίδα 69 ως σελίδα 73 

τα σηµεία: “Τύποι επιφανειακής διάβρωσης”, “Υποεπιφανειακή διάβρωση”, “Τύποι 

υποεπιφανειακής διάβρωσης”, 4.7.3“Αιολική διάβρωση” και 4.7.4“Κατολισθήσεις”), 4.8 

(σελ.75-77),  4.11 (σελ.82-88), 4.12 (σελ.88-89) 

 

Όσον αφορά τις οδηγίες διδασκαλίας του µαθήµατος για το σχολικό έτος 2013-2014 

ισχύει ό,τι και για την Α΄ Ηµερησίου ΓΕΛ .  
 


