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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωστικό αντικείµενο της υπερµεσικής εφαρµογής «Μύθος και Πραγµατικότητα», 

που απευθύνεται σε µαθητές ΣΤ΄ δηµοτικού και Α΄ Γυµνασίου, είναι η επιστήµη της 
αστρονοµίας, η οποία προσεγγίζεται διαθεµατικά µέσα από τρεις άξονες µελέτης: τη 
µυθολογία, την τέχνη και την επιστήµη.  

Η παρουσίαση της εφαρµογής έχει σαν σκοπό - ανάµεσα στα άλλα - να αναδείξει 
την αναγκαιότητα προσπάθειας για δηµιουργία αντίστοιχων εφαρµογών από δασκάλους 
-όπως οι δηµιουργοί της εφαρµογής αυτής- οι οποίοι κατά κανόνα έχουν το παιδαγωγικό 
υπόβαθρο που χρειάζεται ένα τέτοιο έργο. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), 

διαθεµατική προσέγγιση, αστρονοµία, εκπαιδευτικό λογισµικό, Visual Basic. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η υπερµεσική εφαρµογή «Μύθος και Πραγµατικότητα» είναι µια εφαρµογή που 

προσεγγίζει διαθεµατικά την αστρονοµία. Η προσέγγιση γίνεται µέσα από τη 
µυθολογία, την τέχνη και την επιστήµη. 

Η εφαρµογή απευθύνεται σε µαθητές ΣΤ΄ τάξης δηµοτικού και Α΄ γυµνασίου. 
Περιλαµβάνει πληροφορίες για έξι αστερισµούς (γενικές πληροφορίες, 

πληροφορίες που δείχνουν τη σχέση του αστερισµού µε τη µυθολογία, την τέχνη και 
την επιστήµη). 

Στόχοι της είναι, µε αφορµή προσωπικά βιώµατα των παιδιών, όπως είναι η 
παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού, να αποκτήσουν τα παιδιά γενικές γνώσεις γύρω 
από την αστρονοµία, να δουν τις µυθολογικές ερµηνείες των αστερισµών, να έρθουν 
σ’ επαφή µε καλλιτεχνικές δηµιουργίες που έχουν σχέση µε τους αστερισµούς και να 
µάθουν κάποια βασικά επιστηµονικά στοιχεία γι’ αυτούς. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε δύο τρόπους: 
α) οι µαθητές πλοηγούνται µόνοι τους στην εφαρµογή και όπου χρειαστεί ζητούν 

τη βοήθεια του δασκάλου τους. Παράλληλα συµπληρώνουν και κάποιες ασκήσεις σ’ 
ένα φύλλο εργασίας που τους έχει ετοιµάσει ο δάσκαλος (ενδεικτικό φύλλο εργασίας 
βρίσκεται στο τέλος του παρόντος). 
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β) ο δάσκαλος δείχνει κάποιο κοµµάτι της εφαρµογής στους µαθητές του αν 
νοµίζει ότι χρησιµεύει ως εποπτικό υλικό για το µάθηµα που έχει να κάνει. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η εφαρµογή υλοποιήθηκε µε τη χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού Visual 

Basic. Περιλαµβάνει κείµενο, στατική και κινούµενη εικόνα, βίντεο και ήχο. 
Αποτελείται από πενήντα οκτώ φόρµες. 

Η εφαρµογή ξεκινάει µε την προβολή ενός βίντεο λίγων δευτερολέπτων. Μετά 
την προβολή του βίντεο εµφανίζεται η βασική φόρµα της εφαρµογής που είναι ο 
χάρτης των αστερισµών (εικόνα 1). Αυτοµάτως ακούγεται και η σχετική αφήγηση, η 
οποία µπορεί να διακόπτεται και να ξεκινάει µε το πάτηµα του κουµπιού που 
βρίσκεται στο κάτω µέρος της φόρµας. 

Πηγαίνοντας το δείκτη του ποντικιού πάνω στο όνοµα κάποιου αστερισµού, ο 
αστερισµός αυτός µεγεθύνεται στο χάρτη. 

Πατώντας πάνω στο όνοµα, πηγαίνουµε στη φόρµα µε τα γενικά στοιχεία του 
αστερισµού (εικόνα 2). 

Από εκεί µε τη βοήθεια των κουµπιών που βρίσκονται πάνω αριστερά µπορούµε 
να δούµε τις φόρµες που περιέχουν τις πληροφορίες που δείχνουν τη σχέση του 
αστερισµού µε τη µυθολογία (εικόνα 3), την τέχνη (εικόνα 4) και την επιστήµη 
(εικόνα 5). 

Σε κάποιες φόρµες υπάρχουν κουµπιά ή «θερµές λέξεις» που µας οδηγούν σε 
φόρµες µε δραστηριότητες (εικόνα 6) ή σε φόρµες λεξιλογίου (εικόνα 7) όπου 
εξηγούνται οι έννοιες κάποιων λέξεων ή δίνονται πρόσθετες πληροφορίες. 

Η έξοδος από την εφαρµογή γίνεται µε το πάτηµα του κουµπιού κλεισίµατος πάνω 
δεξιά. Της εξόδου προηγείται ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων. 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η παρουσίαση της εφαρµογής στα πλαίσια του συνεδρίου έχει σκοπό να πείσει 

τους δασκάλους ότι µπορούν και οι ίδιοι να υλοποιήσουν υπερµεσικές εφαρµογές µε 
τη βοήθεια του υπολογιστή. Πιστεύουµε πως οι δάσκαλοι νοµιµοποιούνται να 
συµµετέχουν στην οµάδα ανάπτυξης έργου εκπαιδευτικών υπερµεσικών εφαρµογών, 
γιατί αυτοί κατά κανόνα έχουν το παιδαγωγικό υπόβαθρο που χρειάζεται ένα τέτοιο 
έργο. Ευτυχώς µε την πρόοδο της τεχνολογίας, τόσο στον τοµέα του υλικού όσο και 
στον τοµέα του λογισµικού, η υλοποίηση µιας υπερµεσικής εφαρµογής είναι πλέον µια 
σχετικά εύκολη υπόθεση.  

Πιστεύουµε επίσης πως οι καλύτερες εφαρµογές είναι εκείνες που θα φτιάξουν οι 
µαθητές µε τη βοήθεια του δασκάλου τους, γιατί αυτό που κυρίως θα τους ωφελήσει 
θα είναι η διαδικασία: σύλληψη ιδέας, σενάριο, σκηνοθεσία, αναζήτηση-ταξινόµηση-
αξιολόγηση υλικού, φτιάξιµο και παρουσίαση της εφαρµογής µε τις συζητήσεις που 
αυτά προϋποθέτουν.  

Όπως ειπώθηκε, η εφαρµογή είναι υλοποιηµένη µε Visual Basic, µια γλώσσα 
προγραµµατισµού η οποία δεν προσφέρεται για χρήση από παιδιά δηµοτικού 
σχολείου. Ως εκ τούτου δεν προτείνουµε την κατασκευή µιας υπερµεσικής εφαρµογής 
σε Visual Basic. Υπάρχουν όµως άλλα λογισµικά κατασκευής υπερµεσικών 
εφαρµογών που είναι πολύ πιο εύκολα στην εκµάθησή τους και στη χρήση τους (π.χ. 
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το Multi Media Builder) και το Power Point µε το οποίο µπορούν να γίνουν πολύ 
καλές παρουσιάσεις οι οποίες να περιέχουν και στοιχεία διάδρασης του χρήστη µε την 
εφαρµογή . 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Κλείνοντας θα επαναλάβουµε ότι ένα από τα βασικά στοιχεία που έχει ιδιαίτερη 

σηµασία και αξιοποιεί τον υπολογιστή ως γνωστικό εργαλείο είναι η ίδια η διαδικασία 
σχεδιασµού και υλοποίησης της υπερµεσικής εφαρµογής ή της παρουσίασης.  
Προτείνουµε λοιπόν ανεπιφύλακτα στους δασκάλους να χρησιµοποιήσουν τέτοια 
λογισµικά (είτε κατασκευής υπερµεσικών εφαρµογών, είτε παρουσιάσεων) για να 
υλοποιήσουν κάποιο σχέδιο εργασίας µε τους µαθητές τους. 

 

 
Εικόνα 1: Βασική φόρµα - χάρτης αστερισµών. 
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Εικόνα 2: Φόρµα µε τα γενικά στοιχεία του αστερισµού του Αετού. 

 

 
Εικόνα 3: Φόρµα µε στοιχεία που αφορούν τη σχέση του Αετού µε τη µυθολογία. 
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Πλήκτρο 
 δραστηριότητας

Εικόνα 4: Φόρµα µε στοιχεία που αφορούν τη σχέση του Αετού µε την τέχνη.  
 
 
 
 
 Θ η 

Ει
ερµή λέξ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κόνα 5: Φόρµα µε στοιχεία που αφορούν τη σχέση του Αετού µε την επιστήµη. 
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Πλήκτρο 
 επιστροφής 

Εικόνα 6: Φόρµα δραστηριότητας. 
 

 
Εικόνα 7: Φόρµα λεξιλογίου. 
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Μύθος και Πραγµατικότητα 
(Ενδεικτικό) Φύλλο εργασίας 

 
Πήγαινε στην καρτέλα Επιστήµη του αστερισµού της Μεγάλης Άρκτου. Κάνε κλικ 

στη θερµή λέξη «έτη φωτός». Θα βρεθείς στην καρτέλα µε τη δραστηριότητα 
µετατροπής του έτους φωτός σε χιλιόµετρα. Αφού κάνεις τη δραστηριότητα, 
υπολόγισε πόσα χιλιόµετρα είναι τα 3 έτη φωτός. 

……………………………………………………………………………………. 
Τι σηµαίνει η φράση «αειφανείς αστερισµοί»; Θα σε βοηθήσει η καρτέλα 

Μυθολογία του αστερισµού της Μεγάλης Άρκτου. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Πήγαινε στο χάρτη των αστερισµών. Ποιος αστερισµός βρίσκεται στο κέντρο του 

χάρτη (δηλαδή πιο κοντά στο Βόρειο Πόλο); Πώς λέγεται το πιο λαµπρό αστέρι του; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….…… 
Από πού πήρε το όνοµά του ο αστερισµός του Ωρίωνα; Για να απαντήσετε 

διαβάστε το σχετικό µύθο που βρίσκεται στην καρτέλα Μυθολογία του αστερισµού του 
Ωρίωνα. 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Ο αστερισµός της Λύρας διακρίνεται από το λαµπρότερο αστέρι του, που λέγεται 

.................. και είναι και το …….. λαµπρότερο  αστέρι  του ουρανού. Με την 
λαµπρότητα των άστρων ασχολήθηκε  για πρώτη φορά πριν από 2150 χρόνια, ο 
αστρονόµος ............................................................ 

(Συµπλήρωσε αυτά που λείπουν. Θα σε βοηθήσουν οι καρτέλες Γενικά και 
Επιστήµη) 

Άλλοι διάσηµοι αστρονόµοι που ασχολήθηκαν µε τα φαινόµενα του ουρανού  
ήταν: 

(Αντιστοίχισε τα ονόµατα τους µε την εποχή που έζησαν και µε τις απόψεις τους) 
 

Κοπέρνικος  
 4ος-3ος  

αι. π.Χ. 

 Ο πρώτος που υποστήριξε ότι 
«η Γη περιφέρεται γύρω από 
τον Ήλιο» 

Γαλιλαίος 
 15ος 

αι.µ.Χ. 
 ∆ηµοσίευσε τρεις νόµους για 

την κίνηση των πλανητών 

Κέπλερ 
 16ος -17ος 

αι. µ.Χ. 

 Είπε ότι πλανήτες 
περιφέρονται γύρω από τον 
Ήλιο 

Αρίσταρχος 
ο Σάµιος 

 19ος 
αι.µ.Χ. 

 Απέδειξε την ορθότητα των 
απόψεων του Κοπέρνικου 

Χάµπλ 
 16ος -17ος 

αι. µ.Χ. 
 ∆ιατύπωσε τις πρώτες ιδέες 

για την Μεγάλη Έκρηξη. 
 


