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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το υπερµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό «Μέσα Μεταφοράς» αποτελεί µια διαθεµατική προσέγγιση 
των µέσων µεταφοράς σύµφωνα µε τις αρχές των  ∆ΕΠΠΣ. Αναπτύχθηκε µεθοδολογικά  ως σχέδιο 
εργασίας (project) προκειµένου να αξιοποιηθεί στα πλαίσια καινοτόµων προγραµµάτων που 
υλοποιούνται στο ∆ηµοτικό σχολείο ενώ στηρίχθηκε στις αρχές της εποικοδοµητικής µάθησης, της 
πλέον δόκιµης θεωρητικής υποστήριξης µαθησιακών περιβαλλόντων µε οριζόντια χρήση των ΤΠΕ.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: διαθεµατικότητα, µέθοδος project, συνεργατική µάθηση, πολυαισθητηριακή 
προσέγγιση, διερευνητική µάθηση και ενεργός συµµετοχή, εκπαιδευτικό λογισµικό 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Το υπερµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό «Μέσα Μεταφοράς» αποτελεί µια ενεργό, διαθεµατική 
οµαδοσυνεργατική πρόταση διδακτικής προσέγγισης του θέµατος στα πλαίσια της «Ευέλικτης 
Ζώνης» που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια στο ∆ηµοτικό Σχολείο,  των «Προγραµµάτων 
ενίσχυσης πρωτοβουλιών για την Αγωγή Υγείας», στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ που εφαρµόζεται 
από το ΥΠΕΠΘ, και του Προγράµµατος  «Ο δρόµος και Εγώ» του ∆ήµου Αθηναίων. Το 
εκπαιδευτικό λογισµικό απευθύνεται σε µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου.   
 Σκοπός του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές τους τρόπους και τα µέσα 
µεταφοράς από την αρχαιότητα έως σήµερα, να φανταστούν αυτά του µέλλοντος, να 
αναγνωρίσουν λανθασµένες συµπεριφορές οδηγών και πεζών, ώστε να υιοθετήσουν ορθές αξίες 
και στάσεις κατά τη µετακίνησή τους. 
 Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην ανάπτυξη και την εφαρµογή του συγκεκριµένου 
λογισµικού είναι αυτή των σχεδίων εργασίας (projects), που αναπτύσσονται µε βιωµατικό, 
συνεργατικό και πολυαισθητηριακό τρόπο. 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 Το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο που στηρίζει τέτοιες προσεγγίσεις είναι οι εποικοδοµητικές 
θεωρίες µάθησης (constructivism). Τα σχέδια εργασίας (projects), που διέπονται από τις αρχές των 
εποικοδοµητικών θεωριών µάθησης, θεωρούνται «ιδανικό πλαίσιο κοινωνικο-πολιτιστικής 
ανάπτυξης του παιδιού, λειτουργικός τρόπος µετάβασης από την εννοιοκεντρική διδασκαλία στη 
διεπιστηµονική σύµπραξη» (Ματσαγγούρας, 2002).  
 Ένα µαθησιακό περιβάλλον που βασίζεται στις παραπάνω αρχές  αποτελεί γόνιµο και 
ολοκληρωµένο ενιαίο πλαίσιο γνώσης, το οποίο  θα µας επιτρέψει να κατανοήσουµε πώς 
συνδέονται όσα είναι τώρα διαχωρισµένα (Moren, 2000) και να µεταβούµε από την «εκπαίδευση 
σε βάθος» στην «εκπαίδευση σε εύρος» (Bernstein, 1971). Για να επιτύχουµε αυτή τη µετάβαση 
«πρέπει να στραφούµε προς το γνωστικό και πολιτισµικό άνοιγµα της σύγχρονης σκέψης και 
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στάσης απέναντι στα πράγµατα, που χαρακτηρίζεται από συνύπαρξη των αντιθέτων και άµβλυνση 
ποικίλων στεγανών, σε όλους τους τοµείς. Η εκπαίδευση χρήζει ολικής, διερευνητικής, 
αλληλεπιδραστικής και διεπιστηµονικής προσέγγισης» (Ράπτης & Ράπτη, 2001).   
 
ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 Το εκπαιδευτικό λογισµικό  ξεκινά µεταφορικά µε το φανταστικό ταξίδι του Harry Potter, όπου 
φαντασία και πραγµατικότητα συµπλέκονται, όπως στο ταξίδι που καλούνται να 
πραγµατοποιήσουν οι µαθητές µέσω του συγκεκριµένου λογισµικού. 
 Η κεντρική φόρµα πλοήγησης περιλαµβάνει τέσσερις θεµατικές ενότητες: «Γνωριµία µε τα 
µέσα µεταφοράς», «Τα µέσα µεταφοράς στο µέλλον», «Ιστορία των µέσων µεταφοράς», 
«Ταξίδια στη λογοτεχνία». 
 Στη θεµατική ενότητα «Γνωριµία µε τα µέσα µεταφοράς» µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες 
πραγµατοποιείται η γνωριµία του παιδιού µε όλα τα γνωστά µέσα µεταφοράς µε σκοπό την 
παρατήρηση και το σχολιασµό συµπεριφορών, ώστε ο µαθητής να προβεί σε τροποποίηση της 
δικής του συµπεριφοράς ως πεζός και να υιοθετήσει σωστή συµπεριφορά ως οδηγός αργότερα. 
 Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένες µόνο δραστηριότητες:  
 Στην υποενότητα για το αυτοκίνητο προσεγγίζονται οι αιτίες των ατυχηµάτων µε την 
προσοµοίωση ενός «Παρ’ ολίγον ατυχήµατος». Οι µαθητές θα ολοκληρώσουν στον επεξεργαστή 
κειµένου τη συνέχεια του συµβάντος, θα αναρωτηθούν για τα αίτια που το προκάλεσαν. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µοντελοποίηση του προβλήµατος, στο οποίο δίνονται τα στατιστικά 
στοιχεία των αιτιών που προκαλούν ατυχήµατα σε λογιστικό φύλλο. Αυτό  παρέχει τη δυνατότητα 
πολλαπλών αναπαραστάσεων των αριθµητικών δεδοµένων και πειραµατισµού. Στη 
δραστηριότητα «Από το σπίτι στο σχολείο» δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές καθοδηγώντας το 
παιδί που πρέπει να πάει από το σπίτι στο σχολείο να σκεφτούν, να κρίνουν, να αποφασίσουν ποια 
διαδροµή θα ακολουθήσει και να µάθουν από τα λάθη τους. Το σταυρόλεξο εξάλλου στην 
υποενότητα αυτή βοηθά στην εµπέδωση του λεξιλογίου της κυκλοφορίας. 
 Στην υποενότητα για το τρένο οι µαθητές επιχειρούν ένα εικονικό ταξίδι στην ηπειρωτική 
Ελλάδα µε τρένο στις σηµαντικότερες πόλεις- σταθµούς, για να τις γνωρίσουν. Το εικονικό αυτό 
ταξίδι συνδέεται διαθεµατικά  µε τη λογοτεχνία και τα µαθηµατικά.  
 Στην υποενότητα «µεταφορά µε τα πόδια» οι µαθητές, ως πεζοί, µέσω προσοµοίωσης αποκτούν 
συνείδηση σωστής οδικής συµπεριφοράς κατά τη διάβαση από το φανάρι. 
 Στην υποενότητα για το αεροπλάνο δηµιουργείται εκτός των άλλων ο προβληµατισµός στους 
µαθητές για το πώς αυτό ανυψώνεται και µέσω πειραµατισµού δίνουν απαντήσεις στα σχετικά 
ερωτήµατα. 
 Στην υποενότητα για το ποδήλατο προσεγγίζεται το θέµα διαθεµατικά µε το µελοποιηµένο 
ποίηµα του Οδ. Ελύτη «Η ποδηλάτισσα» καθώς και µε το διήγηµα του Αντ. Σαµαράκη «Το 
ποδήλατο». Το οπτικοακουστικό υλικό δίνει το έναυσµα στο µαθητή για ανάλογη ποιητική 
έκφραση και πρωτότυπη δηµιουργία µέσα σε ένα πρόσφορο κλίµα.  
 Η κατασκευή αερόστατου, που προτείνεται στην υποενότητα για το αερόστατο µέσω ενός 
ελκυστικού video, αποβλέπει στη δραστηριοποίηση του µαθητή, ώστε να κατασκευάσει το δικό 
του αερόστατο. 
 Οι δραστηριότητες της ενότητας αυτής προτρέπουν, µέσω προσοµοιώσεων, τους µαθητές να 
παρατηρήσουν, να σχολιάσουν, να αναζητήσουν αίτια ατυχηµάτων προκειµένου να υιοθετήσουν 
σωστή οδική συµπεριφορά. Ο µαθητής γίνεται ενεργητικός παρατηρητής, πειραµατίζεται για να 
κατανοήσει λειτουργίες, κατασκευάζει. Αλληλεπιδρά σε µεγάλο βαθµό µε τον Η/Υ και εµπλέκεται 
σε πολυαισθητηριακές δραστηριότητες.                                    
 Ιστορία των µέσων µεταφοράς. : Αυτή η θεµατική ενότητα πραγµατεύεται την Τεχνολογία στην 
αρχαιότητα ξεκινώντας από το Μύθο. Ως βασική πηγή πληροφόρησης χρησιµοποιείται το 
∆ιαδίκτυο (Stepien, Seen & Stepien, 2000), που λειτουργεί εποικοδοµητικά σε αντίθεση µε την 
παθητική αντιγραφή από άλλες πηγές. Επειδή στο ∆ιαδίκτυο η πληροφορία είναι ποικίλη και 
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ανεξέλεγκτη, οι µαθητές χρησιµοποιούν το σηµειωµατάριο για να καταγράψουν την κατάλληλη 
και έγκυρη πληροφορία και να διαχωρίσουν την κύρια από την επουσιώδη. Στη συνέχεια 
χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή  κειµένου εµπλουτίζουν το µύθο του ∆αίδαλου και του Ίκαρου, 
δίνοντας την προσωπική τους διάσταση και εκδοχή στο Μύθο.  
 Οι δραστηριότητες της ενότητας αυτής αποτελούν ένα διερευνητικό τρόπο προσέγγισης και 
άντλησης της πληροφορίας σε αντίθεση µε τον παραδοσιακό τρόπο, όπου η πληροφορία 
παρέχεται κυρίως από το δάσκαλο. Εξάλλου η δυνατότητα γραπτής έκφρασης στον επεξεργαστή 
κειµένου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καταγράψει εν κατακλείδι τα συµπεράσµατα της 
οµάδας, όπως προκύπτουν µετά από συζήτηση. Το γεγονός αυτό κινητοποιεί τους µαθητές, 
αυξάνει το εν-διαφέρον τους καθώς και το χρόνο που αφιερώνουν σε µια δραστηριότητα (Cox, 
1999), αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες επικοινωνιακές και συνεργατικές.  
 Τα µέσα µεταφοράς στο µέλλον : Αυτή η θεµατική ενότητα που περιλαµβάνει τις υποενότητες 
«Υβριδικά µέσα»  και «Αυτοκίνητα ροµπότ» δίνει την προοπτική εξέλιξης των µέσων µεταφοράς 
στο απώτερο µέλλον εξάπτοντας τη φαντασία των παιδιών, τα οποία παρακινούνται να γράψουν  
για το πώς φαντάζονται το µέσο µεταφοράς του µέλλοντος ή να προτείνουν εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας για την κίνηση των οχηµάτων.  
  Οι δραστηριότητες της ενότητας αυτής απαιτούν δηµιουργικές και αφαιρετικές ικανότητες, 
καλλιεργούν την αποκλίνουσα σκέψη και προτρέπουν τους µαθητές να επινοήσουν. 
 Ταξίδια στη λογοτεχνία: ∆ροµολόγια στη φαντασία χαρακτηρίζονται τα λογοτεχνικά κείµενα 
που αναφέρονται σε ταξίδια ακόµη και σε φανταστικούς κόσµους. Πρόκειται για τα πιο 
αγαπηµένα αναγνώσµατα των µικρών µαθητών:  Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ, Ο µικρός Πρίγκιπας, 
Τα ταξίδια του Ιουλίου Βερν και Η  Οδύσσεια, που διεγείρουν το ενδιαφέρον και τη φαντασία τους. 
Τα παιδιά οδηγούνται µέσα από το µεστό διηγηµατικό και ποιητικό λόγο τους σε φανταστικούς 
κόσµους αναπτύσσοντας τη φαντασία και τη δηµιουργική σκέψη τους. 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 Προβλέπεται η εφαρµογή του λογισµικού µέσα σε κανονικές συνθήκες σχολείου, ώστε να 
αξιολογηθεί και να βελτιωθεί. Ακόµη προβλέπεται η συνδυαστική εφαρµογή του µε το λογισµικό 
Interactive Physics, ώστε οι µαθητές να διαπραγµατευτούν τις έννοιες ∆ιάστηµα-Χρόνος-
Ταχύτητα. 
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