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Suður-Evrópa
Bls. 74–91
Í kaflanum er fjallað um:
• Landshætti og náttúrufar.
• Söguágrip og menningu.
• Atvinnuhætti og náttúruauðlindir.
• Stjórnarfar.
• Samgöngur.
• Lýðfræði.
• Samvinnu og sérstöðu.
Markmið
Nemandi
• þekki á Evrópukorti nöfn og legu landa
• þekki helstu örnefni; stærstu borgir, ár, vötn, eyjar, skaga, höf og fjallgarða
• átti sig á landslagi og náttúrufari og hvernig það hefur mótast
• geri sér grein fyrir samskiptum og samvinnu á milli ríkja
• þekki ólík menningarsvæði
• þekki til helstu náttúruauðlinda og orkugjafa
• þekki til helstu atvinnuvega og búsetumynsturs
• átti sig á samgöngum í Suður-Evrópu
• geti útskýrt af hverju fólk ferðast og flytur á milli landa
• geti aflað sér upplýsinga um einstök lönd og landsvæði eftir mismunandi leiðum, í t.d.
bókum, dagblöðum, á Netinu, úr tölfræðigögnum, kortum eða með viðtölum

Ítarefni:
Sprengingarnar í Madríd
11. mars árið 2004 var í fyrstu ósköp venjulegur morgunn í Madríd, höfuðborg Spánar.
Fólk streymdi til vinnu í lestakerfi borgarinnar og fréttirnar þennan morgun snerust
flestar um þingkosningar sem áttu að fara fram þremur dögum síðar. Allt í einu kvað
við gríðarleg sprenging. Nokkrar öflugar sprengjur sprungu og ljóst var að hryðjuverkamenn höfðu gert árás á borgina. Spánverjar þekkja vel til hryðjuverkaárása því Aðskilnaðarsamtök Baska (ETA) hafa árum saman staðið fyrir sprengjutilræðum í landinu. Ólíkt
sprengjutilræðum Baska var engin viðvörun gefin út. Sprengjurnar sprungu á háannatíma í lestarsamgöngum þegar flestir voru á leið til vinnu eða í skóla. Þegar degi tók að
halla var ljóst að 191 lágu í valnum og rúmlega 1800 höfðu slasast. Seinna kom í ljós að
öfgasinnaðir islamistar stóðu fyrir sprengingunum. Daginn eftir flykktust Spánverjar út
á götur borga um allan Spán til að mótmæla hryðjuverkunum. Um 11 milljónir manna
gengu í friðargöngum til að sýna samstöðu með þeim sem fórust eða særðust.
Ferðast til Spánar
Á Spáni eru um 11% íbúanna innflytjendur:
46.000.000 * 0,11 = 5.060.000 eða rúmar 5 milljónir.
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Hugmynd að aukaverkefni
Nemendur beri saman kortið af Rómaveldi hér fyrir neðan við kort af Evrópu og geri sér í
hugarlund stærð ríkisins með því að finna út og skrifa niður yfir hvaða löndum Rómverjar réðu.

Samvinna í Evrópu
Nemendabók bls. 92–99
Í kaflanum er fjallað um samvinnu í Evrópu. Það sem tekið er fyrir er:
• Evrópusambandið – ESB.
• Stofnanir Evrópusambandsins.
• EFTA, EES.
• Schengen.
• NATO.
• Sameinuðu þjóðirnar.
• Mannréttindi í Evrópu.
• Evróvisjón.
Markmið
Nemandi
• viti hvað Evrópusambandið er og helstu stofnanir þess
• viti hvað felst í fjórfrelsinu
• þekki helstu samtök, stofnanir og samninga sem Evrópuríki eiga aðild að
• átti sig á nauðsyn alþjóðlegrar samvinnu ríkja á ýmsum sviðum
• viti hvað felst í mannréttindum
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