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Εκπαιδευτικό  Σενάριο   

1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου : 

               Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς  

2. Τάξεις που απευθύνεται  : Γ' – Δ' τάξεις  

( το Σχολείο μου είναι ολιγοθέσιο, λειτουργικά   3/θέσιο  και κάνουν συν-

διδασκαλία η Γ' – Δ' τάξη ) 

 

3.  Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές :  

   Μελέτη Περιβάλλοντος  , Αισθητική Αγωγή , Ερευνώ  το Φυσικό Κόσμο.  

 

4.  Συμβατότητα  με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το διδακτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το Α.Π.Σ. και το   Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ' τάξης του δημοτικού σχο-

λείου , καθώς αφορά τα μαθήματα της ενότητας 3, << Μέσα συγκοινωνίας 

και μεταφοράς >> ,κεφάλαια 1 , 2 και 3  σελίδα 48 – 53 του σχολικού βιβλί-

ου . 

Συγχρόνως αξιοποιούνται  παιδαγωγικά και τεχνολογικά εργαλεία των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία . 

Οι στόχοι που τίθενται καλύπτουν αυτούς του αναλυτικού προγράμματος 

όπως περιγράφονται στο βιβλίου του δασκάλου . 

 

5. Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υπο-

δομή  

    Οι μαθητές της Γ’-Δ’ τάξης είναι 8 και χωρίζονται σε 2 τριμελής ομάδες και 

1 διμελή  . 

   Η υλικοτεχνική υποδομή που θα χρειαστεί 3 υπολογιστές ,  βιντεοπροβολέ-

ας, διαδραστικός πίνακας , πρόπλασμα ανθρώπου ,χάρτης ανατομίας – σκε-

λετού – αρθρώσεων -  μυών, ο πίνακας της τάξης , το βιβλίο του μαθητή και 

το τετράδιο εργασιών  .  

Προτεινόμενος χώρος υλοποίησης του σεναρίου  η αίθουσα διδασκαλίας 

της Γ’-Δ’ τάξης  που έχει την παραπάνω υποδομή . 
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6. Λογισμικά και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν . 

 

 Κειμενογράφος ( word ) 

 Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης www.google.gr , www.youtube.gr  

 Sites , www.wikipedia.gr , www.paidika.gr   

 Εργαλείο on line  εννοιολογικής χαρτογράφησης mindomo  

 Λογισμικό kidspiration 

 Λογισμικό << Εκαστικά Α’ – Στ’ >> του Π.Ι. siem 

 

7. Προαπαιτούμενα  

1. Σε ότι αφορά το γνωστικό αντικείμενο : 

 

 οι μαθητές γνωρίζουν από την Μελέτη Περιβάλλοντος B’ δημοτικού , 

ενότητα 13η , κεφάλαιο 1ο  << Μέσα συγκοινωνίας  >>  σελίδα 113 , κε-

φάλαιο 2ο  << Συγκοινωνίες  >>  σελίδα  114 , κεφάλαιο 3ο << Τα προϊό-

ντα ταξιδεύουν >> σελίδα 115και κεφάλαιο 4ο << Κυκλοφορώ με ασφά-

λεια >> σελίδα 116 . Οι γνώσεις αυτές μαζί με άλλες που έχουν αποχτή-

σει από άλλες πηγές ( οικογένεια, περίγυρο, ΜΜΕ)  αποτελούν την 

προϋπάρχουσα γνώση η οποία παίζει σημαντικό ρόλο για την οικοδό-

μηση της νέας γνώσης . 

 

2. Σε ότι αφορά τις Τ.Π.Ε. : 

 

 οι μαθητές είναι απαραίτητο να γνωρίζουν βασικά στοιχεία κειμενο-

γράφου ( word), να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο 

και να έχουν μια πρώτη επαφή και εξοικείωση  με τα λογισμικά και τα 

εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω. 

  

 

8.  Διδακτικοί στόχοι  

http://www.google.gr/
http://www.youtube.gr/
http://www.wikipedia.gr/
http://www.paidika.gr/
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A. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο  

         Οι μαθητές πρέπει:  

 Να συγκρίνουν τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς στον άξονα του 

χρόνου . 

 Να ονομάσουν και να καταγράψουν τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφο-

ράς άλλοτε και τώρα. 

 Να ταξινομήσουν τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς σε στεριά , θά-

λασσα και αέρα. 

 Να  εντοπίσουν ορισμένα από τα προβλήματα που δημιουργεί η υπε-

ρανάπτυξη των μεσών συγκοινωνίας και μεταφοράς . 

 Να εξοικειωθούν με τα βασικά σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-

ας. 

 Να διαμορφώσουν υπεύθυνη στάση ως πεζοί , ως επιβάτες και ως μελ-

λοντικοί οδηγοί .  

 

Β.   Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών  

          Οι μαθητές πρέπει : 

 Να αναπτύξουν θετική στάση στη χρήση του Η/Υ ως περιβάλλον εργα-

σίας . 

  Να μάθουν να   χρησιμοποιούν τον Η/Υ σαν εργαλείο άντλησης και ε-

πεξεργασίας πληροφοριών αλλά και για τη δημιουργία και  παρουσίαση 

εργασιών. 

 Να κάνουν σωστή χρήση του διαδικτύου στην προσπάθεια αναζήτησης 

πληροφοριών μέσα από ασφαλή πλοήγηση αξιόπιστων ιστοσελίδων . 

 Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία θα τους επιτρέψουν 

να ανακαλύψουν , να κατανοήσουν , να εμπεδώσουν τη νέα γνώση και 

να αναπτύξουν την κρητική τους σκέψη . 

 

 

Γ.  Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  
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         ΟΙ μαθητές πρέπει : 

 Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν απόψεις προκειμέ-

νου να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα . 

 Μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες να αποκτήσουν αυτο-

πεποίθηση και αυτοεκτίμηση και να αναλαμβάνουν ρόλους .  

 Να είναι σε θέση χρησιμοποιούν σωστά τις προηγούμενες γνώσεις τους 

στην οικοδόμηση νέων εννοιών . 

 Να αναπτύξουν το διάλογο και την κρητική σκέψη . 

 Να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και να επιχειρηματολογούν για 

τη λήψη αποφάσεων . 

 

9. Εκτιμώμενη διάρκεια : 

 

 Το σενάριο αναμένεται να υλοποιηθεί σε 6 διδακτικές ώρες .   

 Για την υλοποίησή του θα αξιοποιηθούν και οι διδακτικές ώρες  της Ευέλι-

κτης Ζώνης . 

 

 

10. Διδακτική και μεθοδολογική προσέγγιση 

 

Για την προετοιμασία του σεναρίου προτείνεται η παραδοσιακή – δασκαλοκε-

ντρική μέθοδος  διδασκαλίας για μια διδακτική ώρα . 

Για την πραγματοποίηση του σεναρίου << Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς  

>>  προτείνεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας η ομαδοσυνεργα-

τική μέθοδος , η οποία δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά 

στην ανακάλυψη της γνώσης . Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος βασίζεται στις αρ-

χές του εποικοδομητισμού ( constructivism )  και στις κοινωνικοπολιτισμικές 

θεωρίες μάθησης  όπου μέσω στοχευμένων εργασιών οι μαθητές οδηγούνται 

στη ανακάλυψη και εμπέδωση της γνώσης . Προτείνεται δηλαδή , η εφαρμογή 

ενός κατευθυνόμενου ερευνητικού-ανακαλυπτικού μοντέλου , όπου ο δάσκα-

λος ωθεί ουσιαστικά τους μαθητές του στο ερευνήσουν και να ανακαλύψουν 

τη γνώση .                                                                                                                             
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Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα καλλιεργώντας 

πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού .  Ο ρόλος του όσο ασχολούνται οι μαθητές 

είναι υποστηρικτικός – καθοδηγητικός –εμψυχωτικός . Δίνει σαφείς οδηγίες 

όπου χρειαστεί και ενημερώνει για το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για 

την ολοκλήρωση των εργασιών . 

Τα φύλλα εργασίας δίνονται ξεχωριστά σε κάθε μαθητή , δουλεύονται όμως 

από όλη την ομάδα ώστε να αναδεικνύονται και οι ρόλοι που έχουν αναλάβει 

από την αρχή του μαθήματος , εκφωνητής , γραμματέας, χειριστής Η/Υ . 

Η ομαλή ενσωμάτωση , η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και η σωστή χρήση τους αλλάζει το διδακτικό μοντέλο 

και βοηθάει στη χρήση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και δίνει τη δυνα-

τότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική δια-

δικασία και να αναδείξουν καινοτόμες σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ διδα-

σκόντων και διδασκομένων . Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ-

γραμμάτων Σπουδών ( ΔΕΠΠΣ ) , ο μαθητής πρέπει να εξοικειωθεί με την τεχνο-

λογία της πληροφορικής ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που 

παρέχονται μέσω του διαδικτύου . Με τη χρήση των λογισμικών και εργαλείων 

που προαναφέρθηκαν , αλλά και των κατάλληλων φύλλων εργασίας αναδει-

κνύεται το μαθητοκεντρικό μοντέλο διερευνητικής μάθησης μέσα από την ανα-

ζήτηση της γνώσης στις πηγές .  

  

 

Ειδικότερα με :  

 

 Το mindomo ,λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, δίνει τη δυνατότητα 

για συνεργασία στο διαδίκτυο , ενσωμάτωση εικόνων , δημιουργία βιβλιοθη-

κών με αντικείμενα , προσθήκη ήχου και δυνατότητα σχεδίασης ιστοσελίδας . 

 

 Το kidspiration, λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας , δι-

αθέτει ελκυστικό περιβάλλον και είναι εύχρηστο για παιδιά χωρίς να απαιτεί 

ιδιαίτερο χρόνο για μάθηση . Δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή . 
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 Με τον κειμενογράφο word οι μαθητές θα  ασκηθούν στην γραφή και επε-

ξεργασία κειμένου και την παραγωγή γραπτού λόγου και θα μάθουν την ψη 

φιακή αποτύπωση των γνώσεων που αποκτούν . Επίσης με τη χρήση του ε-

κτυπωτή θα βιώσουν τη χαρά της εκτύπωσης του παραγόμενου έργου τους . 

 

 Με τον φυλλομετρητή Internet Explorer θα αναζητήσουν πληροφορίες και 

οπτικοακουστικό υλικό . Η χρήση του διαδικτύου θεωρείται απαραίτητο ερ-

γαλείο όμως κρίνεται σκόπιμο η πλοήγηση να γίνεται με ασφάλεια και με την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού . 

 

 Η www.Wikipedia.gr  είναι πολυμεσική θεματική εγκυκλοπαίδεια και θα 

χρησιμοποιηθεί σαν βασική πηγή πληροφοριών για τη συγκεκριμένη ενότητα 

. 

 Το youtube δίνει τη δυνατότητα οπτικοποίησης της πληροφορίας και απο-

τελεί βασικό εργαλείο οπτικής εγγραμματοσύνης .  

 

   << Εικαστικά Α’-Στ’ >> του Π.Ι.  (siem) , λογισμικό  ανάπτυξης έκφρασης και 

δημιουργικότητας , διαθέτει ελκυστικό περιβάλλον και είναι εύχρηστο για 

παιδιά χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο για μάθηση . Δίνει έμφαση στην ε-

νεργό συμμετοχή . 

 

 

 Η ιστοσελίδα www.Paidika.gr  είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για παιδιά 

και περιέχει πληθώρα εκπ/κού υλικού που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί 

. 

 

 

 

 

 

11. Προτεινόμενες δραστηριότητες 

 

http://www.wikipedia.gr/
http://www.paidika.gr/
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1η και 2η ώρα  

  Ο δάσκαλος στο ξεκίνημα ζητά από τους μαθητές να επισκεφτούν την παρακά-

τω διεύθυνση από όπου θα συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες  για τα μέσα συ-

γκοινωνίας και μεταφοράς και  να δουν και τα επισυναπτόμενα βίντεο  . 

                   http://www.mindomo.com/view.htm?m=69351419194645fa952dadc020bec04f   

   

 

 

http://www.mindomo.com/view.htm?m=69351419194645fa952dadc020bec04f
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1ο φύλλο εργασίας  

Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς 

Χώρισε τα παρακάτω μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς που βλέπεις στις εικόνες σε αέρα , στεριά και θά-

λασσα  στον παρακάτω πίνακα ( θα γράψεις τα ονόματά τους ) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΕΡΙΑ ΑΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 
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2ο φύλλο εργασίας  με το λογισμικό  εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration 3.0 το  

οποίο πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή . 

    Το μάθημα γίνεται παιχνίδι .Τα παιδιά φτιάχνουν το χάρτη των μέσων συγκοινωνίας και 

μεταφοράς  και μαθαίνουν διασκεδάζοντας  . 

 

 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές ασχολούνται με το λογισμικό  << Εικαστικά Α’-Στ’ >>  όπου εκφράζονται και δημι-

ουργούν . 
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3η- 4η ώρα 

 Ο εκπ/κός ζητά από τους μαθητές του να δουν τα σχετικά βίντεο που αναφέρονται σε μέσα 

μεταφοράς και συγκοινωνίας παλαιοτέρων εποχών ,να επισκεφτούν   το site και μετά τους 

ζητά να ασχοληθούν με το φύλλο εργασίας  .    



11 
 

    

1. http://youtu.be/D47k2AFeB3Y  παλιά μέσα μεταφοράς  

2. http://youtu.be/FAiqXjR_U_E   παλιά λεωφορεία 
3. http://youtu.be/5FhRu8TUgZI παλιά αυτοκίνητα 

4. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%
82  

5. http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=71    

3ο φύλλο εργασίας          

Γράψε ποιο μέσο μεταφοράς δείχνει η κάθε εικόνα 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

______________ 

 

 

 

______________ 

 

 

 

______________ 

 

 

 

______________ 

 

 

______________ 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

_______________ 

 

 

_______________ 

http://youtu.be/D47k2AFeB3Y
http://youtu.be/FAiqXjR_U_E
http://youtu.be/5FhRu8TUgZI
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=71


12 
 

 5η-6η ώρα 

             Ο εκπ/κός ζητά από τα παιδιά να δουν τα παρακάτω βίντεο που αναφέρονται στην α-

σφαλή κυκλοφορία 

1. http://youtu.be/umvidnKqms4   Κυκλοφοριακή αγωγή 
2. http://youtu.be/9XAuQLebo9Y  ασφαλώς κυκλοφορώ 
3. http://youtu.be/LseScSkNqWs  περπατάω στην πόλη , τραγούδι 

          
4ο φύλλο εργασίας   

Γράψε τι φανερώνει το κάθε σήμα οδικής κυκλοφορίας 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

____________

____________ 

 

 

____________

____________

____________ 

 

 

____________

____________

____________ 

 

 

____________

____________

____________ 

 

 

____________

____________

____________ 

 

 

_____________ 

_____________ 
 

 

 

_____________ 

_____________ 

 

 

_____________ 

_____________ 

 

 

_____________ 

_____________ 

 

 

_____________ 

_____________ 

http://youtu.be/umvidnKqms4
http://youtu.be/9XAuQLebo9Y
http://youtu.be/LseScSkNqWs
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12. Πρόσθετες πληροφορίες ( επεκτασιμότητα σεναρίου ) 
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό τους και σε άλλα μαθήματα όπως 

Ερευνώ το φυσικό κόσμο , Γλώσσα και Εικαστικά .Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης 

μπορεί να αποτελέσει η εργασία αυτή αφορμή  για περαιτέρω ενασχόληση και ανά-

λυση του θέματος . 

 

13. Αξιολόγηση (διαμορφωτική και τελική) 

 
Η αξιολόγηση των μαθητών δεν μπορεί να γίνει σε γνωστικούς τομείς, 
καθώς η διδασκαλία δεν εμπεριέχει γνωστικά -με την κλασική μορφή - 
αντικείμενα. Ο εκπαιδευτικός όμως μπορεί να αξιολογήσει τις γλωσσικές και 
εκφραστικές ικανότητες των μαθητών με τα φύλλο εργασίας. Ειδικότερα, η 
αξιολόγησή τους γίνεται κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας, όπου ο 
εκπαιδευτικός περιφέρεται σε όλες τις ομάδες, τις καθοδηγεί και τις 
διευκολύνει στις απαντήσεις αλλά και στην τελική παρουσίαση των εργασιών 
στο τέλος της διδασκαλίας. Πρέπει να τονιστεί ότι, σκοπός δεν είναι η 
αυτοαξιολόγηση αυτή καθαυτή, αλλά η ενθάρρυνση των μαθητών να 
λειτουργούν και να δουλεύουν ομαδικά, να χαίρονται το αποτέλεσμα της 
ομαδικής προσπάθειας και να παρωθούνται ο ένας από τον άλλο. Βέβαια, με τα 
φύλλα εργασίας και την εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας, ο 
εκπαιδευτικός σχηματίζει και διαμορφώνει αντίληψη για όλους τους μαθητές 
του. 
 

  14. Καταληκτικές επισημάνσεις-Παρατηρήσεις-Κριτική 
Οι μαθητές σε όλα τα στάδια ,ιδιαίτερα στη φάση διερεύνησης, συμμετείχαν ενεργά 
στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων, έδειξαν ενδιαφέρον και συνεργάστηκαν 
αρμονικά στις ομάδες εργασίας. Αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον τους για τα εκ-
παιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα το mindomo και kidspiration 
Εικαστικά Α’-Στ’ του Π.Ι. ( siem ) 
 

   15.Πηγές  ( Βιβλιογραφία – δικτυογραφία ) 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο(2002) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) 
& Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
Αθήνα ΥΠ.Ε.Π.Θ-Π.Ι 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., (2000) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΥΠΕΠΘ-ΠΙ 

(2007) Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού (Βιβλίο Δασκάλου),Αθήνα, ΟΕΔΒ. 
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ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2007) Μελέτη Περιβάλλοντος   Γ΄ Δημοτικού ,Βιβλίο Μαθητή , Αθή-
να,ΟΕΔΒ  

ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2007) Μελέτη Περιβάλλοντος ,Τετράδιο Εργασιών Μαθητή  Γ΄ Δημοτι-
κού  Αθήνα,ΟΕΔΒ  

Ματσαγγούρας, Η.Γ. (1998) Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία, Αθήνα, Εκδόσεις 
Γρηγόρης 

http://youtu.be/D47k2AFeB3Y  παλιά μέσα μεταφοράς  

http://youtu.be/FAiqXjR_U_E   παλιά λεωφορεία 

                    http://www.mindomo.com/view.htm?m=69351419194645fa952dadc020bec04f  

                    http://youtu.be/5FhRu8TUgZI παλιά αυτοκίνητα 

                    http://youtu.be/YQ-TmyQj2SQ  οδοντωτός Καλάβρυτα 

                    http://youtu.be/rfwNJ_-jtZY  μεταφορικά μέσα σε στεριά και αέρα θάλασσα  

                    http://youtu.be/umvidnKqms4  κυκλοφοριακή αγωγή  

                    http://youtu.be/9XAuQLebo9Y  ασφαλώς κυκλοφορώ 

                    http://youtu.be/LseScSkNqWs  περπατάω στην πόλη  ,τραγούδι 

                    http://youtu.be/lt6sbZK6qDI  απογείωση αεροπλάνου  

                    http://youtu.be/-n3mjOeF23I απογείωση ελικοπτέρου 

                    http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82  
                    http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=71 
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