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Το Σύµπαν του Αριστοτέλη - Γεωκεντρικό µοντέλο

ByJastrow 2006, credit: Ludovisi Collection Το πτολεµαϊκό µοντέλο

Για χιλιάδες χρόνια, οι 
περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν 
ότι η Γη είναι το κέντρο του 
σύµπαντος! 

 Ο γεωκεντρισµός του Αριστοτέλη 
και του Πτολεµαίου ήταν για 
αιώνες η επικρατούσα 
επιστηµονική θεωρία- και 
χρησιµοποιούσε ένα περίπλοκο 
µοντέλο για να εξηγήσει τις 
αστρονοµικές παρατηρήσεις τις 
κίνησης των πλανητών! 

Πλανήτης

Επίκυκλος

Φέρων κύκλος



Image credit: ESA

Το Σύµπαν του Αριστοτέλη - Γεωκεντρικό µοντέλο

Μέχρι που ο Γαλιλαίος έφτιαξε και 
χρησιµοποίησε συστηµατικά το 
τηλεσκόπιο τον 17ο αιώνα, 
εντυπωσιάζοντας από τον απλό 
λαό µέχρι τα βασιλικά ανάκτορα!

και ένας καινούριος κόσµος 
αποκαλύφθηκε �στην 
επιστηµονική κοινότητα...

Telescope clipart: public domain, https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Vector-illustration-of-spyglass-with-brass-rings/31576.html

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Vector-illustration-of-spyglass-with-brass-rings/31576.html


Το αριστοτέλειο Σύµπαν καταρρέει!

Οι Αστρονόµοι της εποχής καταγράφουν τις κινήσεις 
των πλανητών, παρατηρούν πως και άλλοι 
πλανήτες σκιάζονται από τον Ηλιο (έχουν φάσεις) 
άρα κινούνται γύρω από αυτόν.

Telescope clipart: public domain, https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Amateur-astronomer-silhouette-vector-image/14841.html 

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Amateur-astronomer-silhouette-vector-image/14841.html


Και έτσι άρχισε να αναπτύσσεται το Ηλιοκεντρικό Μοντέλο

Image credit: Courtesy NASA/JPL-Caltech



To διαστηµικό τηλεσκόπιο Hubble, σε τροχιά γύρω από τη Γη. 
Image credit: NASA

Από τότε το τηλεσκόπιο έγινε το αγαπηµένο παιχνίδι των αστρονόµων....

Very Large Telescope, Παρατηρητήριο Παρανάλ, Ατακάµα, Χιλή.
Image credit: J.L. Dauvergne & G. Hüdepohl (atacamaphoto.com)/ESO

Είτε στη Γη… Είτε στον ουρανό…

http://atacamaphoto.com/


Ό Ήλιος µας είναι ένας αστέρας- µια µπάλα από καυτό αέριο 
υδρογόνο και ήλιο, ηλικίας 4,5 δισεκατοµµυρίων ετών. 

Η µάζα του αντιστοιχεί σε 332,946 φορές τη µάζα της Γης. 

Ο Ήλιος µας είναι ένας κίτρινος νάνος αστέρας. Το βαρυτικό 
πεδίο του Ήλιου κρατά στη θέση του κάθε πλανήτη και 
αντικείµενο στο ηλιακό σύστηµα! 

Η σχέση της Γης µε τον Ήλιο είναι υπεύθυνη για την εναλλαγή 
των εποχών, τα ωκεάνια ρεύµατα, το κλίµα, τα καιρικά 
φαινόµενα, το βόρειο σέλας, και σχεδόν κάθε φαινόµενο που 
καθορίζει την ύπαρξή µας και την καθηµερινή µας ζωή!

https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/sun/overview/

Image credit: NASA

Ο Ήλιος

https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/sun/overview/


Image credit: NASA

H Γη

∆ιάρκεια επιστροφής γύρω από τον άξονα: 24 ώρες (1 γήινη ηµέρα) 

∆ιάρκεια µιας περιστροφής γύρω από τον ήλιο: 365 γήινες µέρες (1 έτος)

Ακτίνα:  6,371 χιλιόµετρα

Απόσταση από τον ήλιο: Περίπου 149 εκατοµµύρια χιλιόµετρα (1 
αστρονοµική µονάδα, AU)

∆ορυφόρος: Ένας- η Σελήνη. 

Η Γη είναι ο 3ος κοντινότερος στον Ήλιο πλανήτης του ηλιακού µας 
συστήµατος και ο µεγαλύτερος από τους γήινους πλανήτες.Χρειάζονται 
περίπου 8 λεπτά για να φτάσει το φως του Ήλιου στην επιφάνειά της. Το 
σπίτι µας, και ο µοναδικός πλανήτης που γνωρίζουµε όπου υπάρχει ζωή! 
H ατµόσφαιρα της Γης αποτελείται από περίπου 21% οξυγόνο, 78% άζωτο, 
διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια. 

https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/ 

https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/


Η εναλλλαγή των εποχών

Ένα φαινόµενο όπως η µέρα και η νύχτα είναι αρκετά εύκολο 
να το καταλάβουµε. Πού οφείλεται όµως η εναλλαγή των 
εποχών; Γιατί έχει περισσότερη ζέστη το καλοκαίρι και κρύο 
το χειµώνα; Γιατί η Σελήνη φαίνεται διαφορετική κάθε βράδυ 
στο νυχτερινό ουρανό; Τι είναι µια έκλειψη ηλίου; Θα δούµε 
κάποια ψηφιακά εργαλεία και βιωµατικές δραστηριότητες 
που θα µας βοηθήσουν, κάνοντας τη µάθηση συναρπαστική! 

Για να κατανοήσουµε την εναλλαγή της ηµέρας και τις 4 
εποχές, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το ψηφιακό 
διαδραστικό εργαλείο Seasons Interactive!

http://highered.mheducation.com/sites/007299181x/student_
view0/chapter2/seasons_interactive.html

Image credit: NASA

http://highered.mheducation.com/sites/007299181x/student_


Σελήνη - Ο φυσικός δορυφόρος της Γης

Η Σελήνη θεωρείται σήµερα ότι δηµιουργήθηκε όταν 
ένα ουράνιο σώµα στο µέγεθος του πλανήτη Άρη 
συγκρούστηκε µε τη Γη πριν από δισεκατοµµύρια 
χρόνια. 

Η µέση απόσταση της Γης από τη Σελήνη είναι 
περίπου 384 χιλιάδες χιλιόµετρα- µια απόσταση 
αρκετή για να χωρέσουν 30 πλανήτες στο µέγεθος 
της Γης, ή όλοι οι πλανήτες του ηλιακού συστήµατος! 

Image credit: NASA



Σελήνη - Ο φυσικός δορυφόρος της Γης

Η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της µε 
την ίδια ταχύτητα που περιστρέφεται γύρω από τη 
Γη- έτσι η ίδια πλευρά (ηµισφαίριο) της Σελήνης είναι 
συνέχεια στραµµένη προς τη Γη. 

Καθώς η σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη, 
διαφορετικά µέρη της δέχονται το φως του Ήλιου- 
είναι αυτές οι αλλαγές που προκαλούν αυτό που είναι 
γνωστό ως «οι φάσεις της Σελήνης». 

Μια πλήρης περιστροφή της Σελήνης γύρω από τη Γη 
χρειάζεται περίπου 29 µέρες. Image credit: NASA/NOAA



Οι φάσεις της Σελήνης

Για να καταλάβετε πώς η θέση του Ήλιου, της Γης και 
της Σελήνης δηµιουργούν τις φάσεις της Σελήνης στο 
νυχτερινό ουρανό, παρακολουθήστε το βίντεο «Μάθε 
τις Φάσεις της Σελήνης» και δοκιµάστε κι εσείς τη 
βιωµατική δραστηριότητα στο σχολείο ή το σπίτι!

Image credit: NASA



Πώς ήταν ο ουρανός τη µέρα που γεννήθηκες; 

Πώς έβλεπε τον ουρανό ο Γαλιλαίος όταν έκανε τις παρατηρήσεις του το 1610 στη Φλωρεντία της 
Ιταλίας, παρατηρώντας τις πεδιάδες, τα όρη και τους κρατήρες στην επιφάνεια της Σελήνης; 

Θέλετε να νιώσετε κι εσείς σαν τους αστρονόµους που έλυσαν τα µυστήρια του σύµπαντος 
στρέφοντας τα τηλεσκόπιά τους στον ουρανό; 

Επισκεφθείτε το ψηφιακό πλανητάριο Stellarium και ανακαλύψτε πληροφορίες σχετικές µε τα 
άστρα και τους πλανήτες, όπως αυτά φαίνονται από τη Γη!

https://stellarium.org/

∆είτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες. 

Εξερευνώντας το νυχτερινό ουρανό

https://stellarium.org/


Θέλετε να µάθετε περισσότερα; 

Επισκεφθείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, 
αναλυτικές οδηγίες και πηγές! 

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone,
ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

Οι πηγές των εικόνων που χρησιµοποιούνται στην παρουσίαση αυτή αναφέρονται στον οδηγό εκπαιδευτικού. 


