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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Πηλείδου Κωνσταντίνα 

ΤΑΞΕΙΣ: Τάξη Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Εικαστικά, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, ΤΠΕ 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση είναι συμβατή με το ΔΕΠΠΣ, καθώς έχει επεκτάσεις στη 

Γλώσσα, στα Εικαστικά, και στις ΤΠΕ, και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου.  

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  2 διδακτικές ώρες 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:  

Η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται είναι εργαστήριο υπολογιστών, δυνατότητα  

σύνδεσης με το διαδίκτυο και βιντεοπροβολέας. Για την υλοποίηση του σεναρίου θα 

χρησιμοποιηθεί η αίθουσα της τάξης, η οποία διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή με 

σύνδεση στο διαδίκτυο και προβολέα, το Εργαστήριο Η/Υ το οποίο διαθέτει επαρκή 

αριθμό υπολογιστών και εκτυπωτή. Ένα μεγάλο μέρος του σεναρίου θα υλοποιηθεί 

στο Εργαστήριο Η/Υ. 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ: 

Ο κειμενογράφος Word είναι ένα δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο για την 

επεξεργασία, αναδιατύπωση και μορφοποίηση ενός κειμένου, δίνοντας τη δυνατότητα 

στους/στις μαθητές/τριες να βελτιώσουν το γραπτό τους λόγο. 

 

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidsriration είναι ένα πολυμεσικό και 

υπερμεσικό εργαλείο που αξιοποιεί τις πρότερες γνώσεις των μαθητών/τριών, 

επιτρέπει τους συσχετισμούς και τις συγκρίσεις και συμβάλλει στην ανάπτυξη και 
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ενίσχυση των γνωστικών δομών των μαθητών /τριών, προσφέροντας έναν ελκυστικό 

και εναλλακτικό τρόπο επεξεργασίας του διδακτικού αντικειμένου. 

 

Λογισμικό ζωγραφικής Revelation Natural Art το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία 

του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη και επιτρέπει στους/στις 

μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με παιγνιώδη 

τρόπο. 

 

Διαδραστικά βιβλία που διατίθενται στο Ψηφιακό Σχολείο και τα οποία συμβάλλουν 

στη δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη και 

επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή 

διαδικασία με παιγνιώδη τρόπο. 

 

Λογισμικό καθοδήγησης, εξάσκησης  και πρακτικής «Μελέτη Περιβάλλοντος» για 

τις τάξεις Α-Δ του Υπουργείου Παιδείας το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία 

κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη και επιτρέπει στους/στις 

μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με παιγνιώδη 

τρόπο. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και με τα 

λογισμικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του σεναρίου, Η/o εκπαιδευτικός 

συμβουλεύει, καθοδηγεί και συμβάλλει στην αυτοδιόρθωση. 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Α.  Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Η εκπαιδευτική παρέμβαση ως προς το 

γνωστικό αντικείμενο θα εστιάσει να ονομάζουν, να ταξινομούν και να διακρίνουν τα 

Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς. 

 

Β. Ως προς τις ΤΠΕ, η εκπαιδευτική παρέμβαση στοχεύει να προσεγγίσουν τα παιδιά 

τις ΤΠΕ ως πηγή πληροφορίας, εργαλείο μάθησης και δημιουργίας και να 

εξοικειωθούν περαιτέρω με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική και 

μαθησιακή διαδικασία.  
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Γ. Ως προς τη διαδικασία μάθησης, η εκπαιδευτική παρέμβαση στοχεύει τα παιδιά να 

μάθουν να ερευνούν, να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά και έτσι να αποκτούν 

γνώσεις αλλά και να αναπτύσσουν σχέσεις γόνιμης αλληλεπίδρασης, βοηθώντας το 

ένα το άλλο, και αντλώντας ικανοποίηση από τη μαθησιακή διαδικασία ώστε να 

βελτιώνουν την αυτοεκτίμησή τους και την εικόνα για τον εαυτό τους. 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Περιγραφή της παρέμβασης  

Η τάξη αποτελείται από 20 μαθητές/τριες οι οποίοι/ες χωρίζονται σε τρεις 

ανομοιογενείς ως προς το φύλο και τις μαθησιακές ικανότητες ομάδες και 

χρησιμοποιούν τους ανάλογους υπολογιστές. Η/ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει εκ 

των προτέρων να εγκαταστήσει στον κάθε υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσουν οι 

ομάδες των μαθητών/τριών τα αντίστοιχα λογισμικά και να δημιουργήσει τα ανάλογα 

αρχεία  στον κειμενογράφο καθώς και τα φύλλα εργασίας με τα οποία οι 

μαθητές/τριες θα εργαστούν. 

Η μέθοδος διδασκαλίας που προτείνεται αρχικά είναι η μαθητοκεντρική κατά την 

προετοιμασία και ενημέρωση της τάξης και η ομαδοσυνεργατική στη συνέχεια για 

την διεξαγωγή των εργασιών και την τελική παρουσίαση. Η προστιθέμενη αξία από 

την ενσωμάτωση των λογισμικών στο σενάριο έγκειται στο ότι συντελούν στη 

διαμόρφωση ενός δημιουργικού περιβάλλοντος και ευχάριστου εκπαιδευτικού 

κλίματος ενώ μέσω της παιδαγωγικής χρήσης των ΤΠΕ εξυπηρετούνται και οι 

διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές δυνατότητες και ανάγκες των μαθητών/τριών. 

 

1
η 

ώρα (45 λεπτά) Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν στον βιντεοπροβολέα την 

παρουσίαση με θέμα «Τα μέσα μεταφοράς στην παιδική τέχνη» του 9
ου

 ΔΣ 

Κορυδαλλού και ακολουθεί συζήτηση για το θέμα της παρουσίασης. Τα παιδιά 

αναφέρονται στις εμπειρίες τους και μέσω της καθοδηγούμενης συζήτησης γίνεται 

καταιγισμός ιδεών και καταγράφονται στον πίνακα από τον/την εκπαιδευτικό. 

https://youtu.be/24WhLPV0Ng0 
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2
η
 Δραστηριότητα. Οι τρεις ομάδες καλούνται να γράψουν στο τετράδιο τα μέσα 

μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στον αέρα, στη θάλασσα, και στη στεριά και να 

αντιγράψουν από τον πίνακα όσες προτάσεις ή λέξεις έχουν σχέση με το είδος του 

μεταφορικού μέσου που έχουν αναλάβει να διερευνήσουν. Στη συνέχεια 

παρακολουθούν στο YouTube μία παρουσίαση, ελέγχουν τα δεδομένα που 

κατέγραψαν και τα ανακοινώνουν στην ολομέλεια. 

https://youtu.be/rfwNJ_-jtZY 

 

3
η
 Δραστηριότητα. Τα παιδιά πραγματοποιούν την κατάταξη των μέσων μεταφοράς 

σε επίγεια, εναέρια και θαλάσσια μέσω του λογισμικού εννοιολογικής 

χαρτογράφησης Kidspiration . 

 

4
η
 Δραστηριότητα. Η κάθε ομάδα συντάσσει μία παράγραφο σε αρχείο Word που 

υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή με το όνομα Φύλλο Εργασίας 

Ομάδα Α, Φύλλο Εργασίας Ομάδα Β, Φύλλο Εργασίας Ομάδα Γ, για το θέμα που 

https://youtu.be/rfwNJ_-jtZY
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έχει αναλάβει να διερευνήσει, χρησιμοποιώντας τις λέξεις ή τις προτάσεις που έχει 

αντιγράψει από τον πίνακα και εικόνες από το λογισμικό Kidspiration. 

2
η
 ώρα (45 λεπτά) 

1η Δραστηριότητα. Η τάξη παρακολουθεί στο διαδίκτυο ένα σύντομο βίντεο από το 

Μουσείο Σιδηροδρόμου. Με αφορμή το θέμα πραγματοποιείται συζήτηση με στόχο 

τη διάκριση ανάμεσα στα μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίας.  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3458,13

997/extras/mtpc_c01_mouseum-train/mouseum-train.html 

 

2
η
 Δραστηριότητα. Οι ομάδες πραγματοποιούν τη διάκριση μεταξύ των μέσων 

συγκοινωνίας και μεταφοράς σε φύλλο εργασίας του λογισμικού εννοιολογικής 

χαρτογράφησης Kidspiration. 

 

 

3η Δραστηριότητα. Οι ομάδες εκτελούν τις εργασίες στο Διαδραστικό βιβλίο του 

μαθητή που βρίσκεται αναρτημένο στο Ψηφιακό Σχολείο. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3458,13997/extras/mt

pc_c01_mind-map/index.html 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3458,13997/extras/mtpc_c01_mouseum-train/mouseum-train.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3458,13997/extras/mtpc_c01_mouseum-train/mouseum-train.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3458,13997/extras/mtpc_c01_mind-map/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3458,13997/extras/mtpc_c01_mind-map/index.html
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http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3458,13997/extras/mt

pc_c01_mesa-met-syg-map/index.html 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-meleti-perivallontos-a-d/data/d07-

web/MELETH/www/1/game2.php 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3541?locale=el 

   

4
η
 Δραστηριότητα. Οι ομάδες αποδίδουν εικαστικά τα μέσα συγκοινωνίας και 

μεταφοράς χρησιμοποιώντας το λογισμικό ζωγραφικής Revelation Natural Art ή το 

λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφισης kidspiration. Εναλλακτικά εκτελούν 

δημιουργικές δραστηριότητες στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό Μελέτη του 

Περιβάλλοντος Α-Δ. 

 http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-meleti-perivallontos-a-d/data/d07-

web/MELETH/www/ 

 

         

Επέκταση. 

Η στοχευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση με τη χρήση των ΤΠΕ που περιγράφονται σε 

αυτό το διδακτικό σενάριο, είναι δυνατόν να επεκταθεί  σε διδακτικό χρόνο και εύρος 

γνωστικού αντικειμένου και να καλύψει περισσότερους διδακτικούς στόχους 

αναφορικά με τη χρήση, λειτουργία και την επίδραση των Μέσων Συγκοινωνίας και 

Μεταφοράς στη ζωή του ανθρώπου.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3458,13997/extras/mtpc_c01_mesa-met-syg-map/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3458,13997/extras/mtpc_c01_mesa-met-syg-map/index.html
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-meleti-perivallontos-a-d/data/d07-web/MELETH/www/1/game2.php
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-meleti-perivallontos-a-d/data/d07-web/MELETH/www/1/game2.php
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3541?locale=el
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-meleti-perivallontos-a-d/data/d07-web/MELETH/www/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-meleti-perivallontos-a-d/data/d07-web/MELETH/www/
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Φύλλο Εργασίας. Ομάδα Α 

 

 

Φύλλο Εργασίας. Ομάδα Β. 

 



9 

 

Φύλλο Εργασίας. Ομάδα Γ.

 

 

 

 

 

 

 

 


