
εκπαιδευτική αφίσα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ο χάρτης



απεικόνιση: 
Η ακριβής αναπαράσταση ή 
περιγραφή ενός αντικειμένου

χάρτης: 
Η απεικόνιση των στοιχείων ενός 
τοπίου με σύμβολα σε μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή

ανθρωπογενή χαρακτηριστικά:
τα ανθρώπινα δημιουργήματα που 
υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον

ο χάρτης
Με το χάρτη, οι άνθρωποι:
 αναπαριστούν τοπία της Γης
 επικοινωνούν
 απεικονίζουν τις αλλαγές που 

γίνονται πάνω στη Γη

γενικός χάρτης: 
περιέχει βασικά γεωμορφολογικά και 

ανθρωπογενή στοιχεία

γεωμορφολογικός χάρτης: 
παρουσιάζει τα βουνά, τις πεδιάδες, τους 
ποταμούς, τις λίμνες κ.λπ. μιας περιοχής

θεματικός χάρτης: 
ο χάρτης που παρουσιάζει ένα 
συγκεκριμένο θέμα

πολιτικός χάρτης: 
ο χάρτης που παρουσιάζει στοιχεία από 
το ανθρωπογενές περιβάλλον

τίτλος χάρτη: 
η ονομασία του χάρτη που δηλώνει 

το περιεχόμενό του

υπόμνημα χάρτη: 
σημείωμα, όπου ερμηνεύονται 
διάφορα στοιχεία ενός χάρτη

κλίμακα:
ένας αριθμός που δηλώνει πόσες 

φορές μικρότερη είναι μία απόσταση 
πάνω στο χάρτη από την πραγματική 

της απόσταση στο έδαφος

χαρτογράφος: 
ο επιστήμονας που ασχολείται με την 

κατασκευή των χαρτών



Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο 
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην 
υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία 
Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές 

αφίσες σε μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία 
συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με τις 

δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του 
διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, 
κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν 

μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, 
τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το 
υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons 
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα 

Έργα 4.0 Διεθνές

του υλικού
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Με το χάρτη, οι άνθρωποι:

αναπαριστούν τοπία της Γης

επικοινωνούν
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είδη χαρτών

θεματικός χάρτης: 

ο χάρτης που παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο θέμα



πολιτικός χάρτης: 

ο χάρτης που παρουσιάζει στοιχεία από το ανθρωπογενές περιβάλλον

www.thrania.com

τίτλος χάρτη: 

η ονομασία του χάρτη που δηλώνει το περιεχόμενό του



υπόμνημα χάρτη: 

σημείωμα, όπου ερμηνεύονται διάφορα στοιχεία ενός χάρτη



κλίμακα:

ένας αριθμός που δηλώνει πόσες φορές μικρότερη είναι μία απόσταση πάνω στο χάρτη από την πραγματική της απόσταση στο έδαφος



χαρτογράφος: 

ο επιστήμονας που ασχολείται με την κατασκευή των χαρτών
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