Οδηγός Εκπαιδευτικού

Aστρο

νοµία

1

Ήλιος, Γη και Σελήνη

Εισαγωγή στην δραστηριότητα

Η αντίληψη των ανθρώπων για τον πλανήτη µας και τη σχέση του µε το
σύµπαν έχει αλλάξει πάρα πολύ από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Κάποτε
θεωρούσαµε ότι ο Ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη Γη- αλλά όλα άλλαξαν
όταν στρέψαµε τα πρώτα τηλεσκόπια προς τον ουρανό. Η εξερεύνηση του
σύµπαντος είχε µόλις ξεκινήσει. Πριν όµως ξεκινήσουµε το ταξίδι µας στο
διάστηµα, τι γνωρίζουµε για τον πλανήτη µας; Πού οφείλονται οι εποχές; Από
πού προέρχεται η Σελήνη; Η σχέση της Γης µε τη Σελήνη και τον Ήλιο καθορίζει
όλα όσα αντιλαµβανόµαστε στην καθηµερινή µας ζωή- από τη µέρα και τη
νύχτα µέχρι τις εποχές, τις φάσεις της Σελήνης αλλά και την ύπαρξη της ζωής
στη Γη! Στην δραστηριότητα αυτή θα κάνουµε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή
στην αστρονοµία, θα αποκτήσουµε βασικές γνώσεις για τη Γη, τον Ήλιο και τη
Σελήνη, και θα δούµε ψηφιακά εργαλεία και βιωµατικές δραστηριότητες που θα
µας βοηθήσουν να ξεκινήσουµε ένα ταξίδι µάθησης και κατανόησης για τον
κόσµο που µας περιβάλλει! Είστε έτοιµοι;

Αστρονοµία 1: Ήλιος, Γη και Σελήνη
Απευθύνεται σε:

Στόχοι δραστηριότητας:

παιδιά, εκπαιδευτικούς και κάθε
ενδιαφερόµενο χρήστη που θέλει να
ταξιδέψει στο διάστηµα
χρησιµοποιώντας ψηφιακά εργαλεία!
Συνοδευτική δραστηριότητα αποτελεί
το βίντεο «Μάθε για τις φάσεις της
Σελήνης». Η δραστηριότητα αυτή
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην τάξη σε
συνδυασµό µε τις εκπαιδευτικές
προτάσεις της δραστηριότητας 5
(∆ιαδραστική ∆ιδασκαλία Αστρονοµίας)
και τις άλλες δραστηριότητες της
ενότητας αυτής.

• Να αποκτήσουµε βασικές
γνώσεις για τον πλανήτη
µας, τη Σελήνη και τον Ήλιο!
• Να χρησιµοποιήσουµε
ψηφιακά εκπαιδευτικά
εργαλεία που θα µας
βοηθήσουν να
κατανοήσουµε την
εναλλαγή της ηµέρας και
των εποχών και να
εξερευνήσουµε τα άστρα
και τους πλανήτες από την
επιφάνεια της Γης.

Εκτέλεση δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες της ενότητας «Αστρονοµία» είναι αφιερωµένες του
διαστήµατος µε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και εκθετικών τεχνολογιών!
Ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρµογές, αλλά και η επαυξηµένη (Augmented) και η
εικονική (Virtual) Πραγµατικότητα (Reality) είναι ιδανικά εργαλεία για τη βιωµατική
διδασκαλία ενός ενός θέµατος που ρεαλιστικά δεν µπορούµε να βιώσουµε, όπως
είναι η εξερεύνηση του διαστήµατος, η κατανόηση του µικρόκοσµου µε εφαρµογές
Βιολογίας και Χηµείας, η επίσκεψη σε µακρινά µέρη ή ιστορικές περιόδους κλπ.
Στην ενότητα αυτή θα αποκτήσουµε κάποιες βασικές γνώσεις για τη Γη, τον Ήλιο
και τη Σελήνη (∆ραστηριότητα 1), το Ηλιακό Σύστηµα (∆ραστηριότητα 2), τις
διαστηµοσυσκευές που εξερευνούν το διάστηµα (∆ραστηριότητα 3) θα
εξερευνήσουµε τον Άρη (∆ραστηριότητα 4), θα δούµε εκπαιδευτικές προτάσεις για
τη διαδραστική διδασκαλία της Αστρονοµίας στο σχολείο (∆ραστηριότητα 5) και
θα πάµε παίζοντας µέχρι τη Σελήνη µε το Moondiver Xperience (∆ραστηριότητα 6).
Αλλά δεν σταµατάµε εκεί- στη δραστηριότητα «Μάθε τις φάσεις της Σελήνης» και
τα βίντεο της καρτέλας Create θα δείτε πώς η µάθηση της Αστρονοµίας
γίνεται...παιχνίδι.
Μέσα από τις δραστηριότητες της ενότητας αυτής, οι µαθητές θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν το ηλιακό µας σύστηµα και την ιστορία της εξερεύνησης
του διαστήµατος για το πώς ο άνθρωπος κατάφερε να ικανοποιήσει την έµφυτη
περιέργεια του για την επεξήγηση του κόσµου γύρω του. Ο εκπαιδευτικός
αναλαµβάνει τον ρόλο του αφηγητή - storyteller και µε τη βοήθεια διαφόρων
εργαλείων θα παρουσιάσει στους µαθητές µια ψηφιακή ιστορία για να ταξιδέψει
µαζί τους στο ηλιακό µας σύστηµα!
Είστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε το ταξίδι µας;

Εικόνα 1. Image credit: NASA
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Μια µικρή ιστορική αναδροµή
Βρισκόµαστε πάνω σε έναν πλανήτη που κινείται στην απεραντοσύνη του
διαστήµατος- κάθε πρωί ένα λαµπερό αστέρι εµφανίζεται στον ουρανό και
εξαφανίζεται κάθε νύχτα- σώµατα περιστρέφονται στον ουρανό γύρω από ένα
σηµείο που δεν γνωρίζουµε. Οι αισθήσεις µας µας οδηγούν σε µια βασική (και
άκρως λανθασµένη) παρατήρηση: ο Ήλιος και τα ουράνια σώµατα
περιστρέφονται γύρω από µια ακίνητη Γη. Χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια ώστε η
ανθρωπότητα να κατανοήσει τον κόσµο γύρω της, και να αντικαταστήσει τις
πρώτες αυτές αντιλήψεις µε την πειραµατική και επιστηµονική µέθοδο.

Εικόνα 2. Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης. Image credit: Jastrow (2006), Ludovisi Collection.

Στην αρχαιότητα, φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης θεωρούσαν
πως η Γη ήταν µια σφαίρα, στατική στο κέντρο του σύµπαντος- κι όλοι οι
πλανήτες και τα ουράνια σώµατα περιφέρονταν γύρω της πάνω σε
κρυστάλλινες σφαίρες. Την αριστοτέλεια αυτή θεώρηση ενστερνίστηκαν και
ανέπτυξαν πολλοί αρχαίοι αστρονόµοι, όπως ο Ίππαρχος. Τον 2ο µ.Χ αιώνα, ο
Κλαύδιος Πτολεµαίος, στο µεγάλο του έργο «Αλµαγέστη», εξέλιξε τις µέχρι τότε
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θεωρίες, προτείνοντας το δικό του γεωκεντρικό µοντέλο. Σύµφωνα µε το
πτολεµαϊκό µοντέλο, όλοι οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τη Γη, σε µια
σύνθετη τροχιά που αποτελείται από το «φέρoντα κύκλο» και τον «επίκυκλο».Το
περίπλοκο αυτό µοντέλο ήτάν απαραίτητο για να εξηγεί και να προβλέπει τις
κινήσεις των πλανητών. Οι προβλέψεις του γεωκεντρικού µοντέλου ήταν τόσο
ακριβείς, που επικράτησε για χιλιάδες χρόνια, καθιερώνοντας το γεωκεντρισµό
του Αριστοτέλη στην επιστηµονική σκέψη του δυτικού πολιτισµού.

Πλανήτης
Επίκυκλος

Φέρων κύκλος

Εικόνα 3. Το πτολεµαϊκό µοντέλο.

Θα πρέπει να περιµένουµε µέχρι τον Νικόλαο Κοπέρνικο, το 1543, και τις
πρώτες αστρονοµικές παρατηρήσεις του Γαλιλαίου µε τηλεσκόπιο, το 1609,
ώστε να ξεκινήσει η κατάρρευση της γεωκεντρικής θεωρίας. Σταδιακά, έγινε
αποδεκτή η ιδέα του ηλιοκεντρικού συστήµατος- ενός κόσµου που δεν
περιστρέφεται γύρω από τη Γη.

Το ηλιοκεντρικό µοντέλο
Από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου και του Tycho Brahe ο Γιοχάνες Κέπλερ
δηµιούργησε ένα ηλιοκεντρικό µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο οι πλανήτες
περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτικές τροχιές. Το 1631, κατάφερε
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να προβλέψει µε ακρίβεια την τροχιά της Αφροδίτης. Όταν, το 1687, ο νόµος της
Παγκόσµιας Έλξης του Νεύτωνα επιβεβαίωσε τους νόµους του Κέπλερ για την
κίνηση των πλανητών, τα µαθηµατικά άρχισαν να θριαµβεύουν απέναντι στις
αντιλήψεις χιλιετιών.

Εικόνα 4. Εικαστική απεικόνιση του ηλιακού συστήµατος.
Image credit: NASA/JPL-Caltech

Η κατάκτηση του διαστήµατος
Όταν ο Γαλιλαίος έστρεψε το τηλεσκόπιο, ένα σύστηµα από µεγεθυντικούς
φακούς, προς τον ουρανό, κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί ότι θα έδινε την
δυνατότητα στον άνθρωπο να παρατηρήσει και να ανακαλύψει τα µυστικά του
διαστήµατος.

Εικόνα 5. Ο Γαλιλαίος (Galileo Galilei).Image credit: ESA
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Όπως όλες οι µεγάλες ανακαλύψεις και τα επιτεύγµατα του ανθρώπου ξεκινάνε
από µια ιδέα η οποία εξελίσσεται µέσα από την ανταλλαγή απόψεων και την
συνεργασία, έτσι και αυτή η ιδέα άνοιξε ένα νέο παράθυρο στον κόσµο των
ανθρώπων. Φανταστείτε πως από κάτι τόσο µικρό, όπως ένα τηλεσκόπιο,
άνοιξε ο δρόµος για έναν καταιγισµό ιδεών µε ένα κοινό όραµα: την
εξερεύνηση του διαστήµατος! Έκτοτε χιλιάδες οµάδες επιστηµόνων και
ερευνητών, εξέλιξαν την ιδέα αυτή φτιάχνοντας όλο και πιο µεγάλα τηλεσκόπια
για να δουν όλο και καλύτερα τα ουράνια σώµατα γύρω από τον πλανήτη µας,
µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το VLT (Very Large Telescope) το οποίο είναι
τοποθετηµένο στην έρηµο της βόρειας Χιλής και ο κεντρικός φακός του έχει
διάµετρο 8,2 µέτρα.
Οι επιστήµονες όµως δεν αρκέστηκαν στο να βλέπουν µόνο, η δίψα τους για
εξερεύνηση ήταν ακατανίκητη και έτσι άρχισαν να σκέφτονται διάφορους
τρόπους για να ανακαλύψουν τα µυστικά του διαστήµατος. Έτσι οµάδες
επιστηµόνων από διάφορους κλάδους συνεργάστηκαν και κατασκεύασαν
ροµποτικούς εκπροσώπους για να τους στείλουν έξω από την Γη,
εξοπλισµένους µε αισθητήρες και εργαλεία για την ανάλυση των συστατικών
του διαστήµατος, τις διαστηµοσυσκευές, που θα γνωρίσουµε στις επόµενες
δραστηριότητες.

Εικόνα 6. Very Large Telescope, Paranal
Observatory, Atacama, Chile.
Image credit: J.L. Dauvergne & G. Hüdepohl
(atacamaphoto.com)/ESO

Εικόνα 7. To διαστηµικό τηλεσκόπιο Hubble,
σε τροχιά γύρω από τη Γη.
Image credit: NASA
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Πριν όµως ταξιδέψουµε στο διάστηµα, πόσα γνωρίζουµε για τον δικό µας
πλανήτη και τη Σελήνη, τον πιο κοντινό της συνοδοιπόρο στο διάστηµα; Ελάτε
να γνωρίσουµε το σπίτι µας!

Υλικά
Θα χρειαστούµε:
• Έναν υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο!

Οδηγίες
Η Γη
Ο πλανήτης µας! Η Γη δηµιουργήθηκε πριν 4.5 δισεκατοµµύρια χρόνια, µε τη
γέννηση του ηλιακού συστήµατος. Η Γη, όπως και όλοι οι πλανήτες του ηλιακού
συστήµατος, περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτική τροχιά, ενώ
περιστρέφεται και γύρω από τον άξονά της. Γνωρίζατε ότι ο άξονας της Γης έχει
κλίση; Όπως θα δούµε, η κλίση αυτή είναι πολύ σηµαντική για τη ζωή µας.
Μια πλήρης περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της διαρκεί 23.9 ώρες (1
ηλιακή ηµέρα).Μια πλήρη περιστροφή της Γης γύρω από τον Ήλιο
ολοκληρώνεται κάθε 365 ηµέρες.
Η µέση απόστασή της Γης από τον Ήλιο είναι λίγο παραπάνω από 149
εκατοµµύρια χιλιόµετρα- και είναι ο τρίτος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης
του Ηλιακού µας συστήµατος. Η µέση απόσταση της Γης από τον Ήλιο ορίστηκε
ως µονάδα µέτρησης διαστηµικών αποστάσεων- γνωστή και ως αστρονοµική
µονάδα (astronomical unit, AU). Το φως του Ήλιου χρειάζεται κατά µέσο όρο 8
λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να φτάσει από τον Ήλιο µέχρι τη Γη.

Εκτέλεση δραστηριότητας

Εικόνα 8. Η Γη. Image credit: NASA

H Γη µας είναι ένας στερεός, βραχώδης πλανήτης, που αποτελείται από τρία
κύρια µέρη: τον πυρήνα (εσώτερο και εξώτερο), το µανδύα και το φλοιό. Η
επιφάνεια της γης διαθέτει ηφαίστεια, βουνά και κοιλάδες. Σχεδόν 70% της
επιφάνειάς της είναι καλυµµένο από νερό, µια συνθήκη που επέτρεψε την
εµφάνιση της ζωής στον πλανήτη µας. Η ατµόσφαιρα του πλανήτη µας
αποτελείται από αέρια που είναι πολύτιµα για την ύπαρξη της ζωής στη Γη: 78%
άζωτο, 21% οξυγόνο και 1% άλλα αέρια, όπως διοξείδιο του άνθρακα, αργό και
νέο. Η ατµόσφαιρα της Γης µας προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία αλλά
και από την πτώση µετεωριτών!
Γύρω από τη Γη περιστρέφεται ένα µικρό, βραχώδες ουράνιο σώµα- η Σελήνη!
Ας τη γνωρίσουµε!

Η Σελήνη
Η Σελήνη είναι ο µοναδικός φυσικός δορυφόρος της Γης. Είναι αρκετά µικρότερη
από τη Γη, µε διάµετρο περίπου το 1/3 της διαµέτρου της. Είναι ένα βραχώδες
σώµα, και όπως και η Γη, διαθέτει πυρήνα, µανδύα και φλοιό. Η επιφάνεια της
Σελήνης έχει όρη, κοιλάδες και ανενεργά ηφαίστεια. Ένα βασικό χαρακτηριστικό
της επιφάνειάς της είναι οι κρατήρες, που προέρχονται από τις συγκρούσεις
της µε αστεροειδείς, µετεωροειδείς και κοµήτες. Οι παρατηρήσεις των
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κρατήρων της Σελήνης µε το τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου ήταν ένας σηµαντικός
σταθµός στην ιστορία της Αστρονοµίας, αποδεικνύοντας ότι η Σελήνη δεν ήταν
µια τέλεια σφαίρα.

Εικόνα 9. Η Σελήνη. Image credit: NASA

Από πού ήρθε ο φυσικός µας δορυφόρος; 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! 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.
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Ο Ήλιος
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.

Εικόνα 10. Ο Ήλιος. Image credit: NASA/SDO

Παρ’όλα αυτά, υπάρχουν αστέρια πολλές φορές µεγαλύτερα. Συγκριτικά, ο
Ήλιος µας δεν είναι ένα πολύ εντυπωσιακό αστέρι- αλλά ένας κίτρινος νάνος
αστέρας, ένα από τα δισεκατοµµύρια αστέρια στον Γαλαξία µας. Όµως για εµάς
είναι κάθε άλλο παρά ασήµαντος- χάρη σε αυτόν υπάρχει το Ηλιακό Σύστηµα, η
Γη µας, αλλά και η ζωή. Το βαρυτικό πεδίο του Ήλιου συγκρατεί όλα τα ουράνια
σώµατα του Ηλιακού συστήµατος, από τους πλανήτες µέχρι τα µικρότερα
σωµατίδια, σε τροχιά. 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. Παρακάτω προτείνονται µερικές δραστηριότητες που
εξηγούν κάποια από αυτά τα φαινόµενα!
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Ήλιος, Γη και Σελήνη: Τα φαινόµενα της καθηµερινής µας ζωής
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!

Γη : Εναλλαγή της µέρας και οι 4 εποχές
Για να κατανοήσουµε την εναλλαγή της ηµέρας και τις 4 εποχές, µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε το ψηφιακό διαδραστικό εργαλείο Seasons Interactive! Μέσα
από το εργαλείο αυτό, θα κατανοήσετε την εναλλαγή των εποχών καθώς η Γη
περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο, θα παρατηρήσετε τη γωνία των ακτίνων του
Ήλιου για µια δεδοµένη τοποθεσία στη Γη, ποιές είναι οι εναλλαγές της
θερµοκρασίας στην τοποθεσία αυτή, και πώς αλλάζει η θέση του Ήλιου στον
ουρανό ανάλογα µε την εποχή. Πώς θα ήταν ο «χειµώνας» αν ο άξονας της Γης
δεν είχε καµία κλίση;
Για να µάθουµε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις έχουµε στη διάθεσή µας
πολλά διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία µέσω του διαδικτύου!
1

Seasons Interactive-Mheducation-McGraw Hill ©

Μεταβείτε στον παρακάτω υπερσύνδεσµο:
https://highered.mheducation.com/sites/007299181x/student_view0/chapter2/s
easons_interactive.html
Η αναπαραγωγή του εργαλείου απαιτεί την ενεργοποίηση flash player.
Μπορείτε να ανοίξετε το εργαλείο και να ξεκινήσετε την περιήγησή σας.
Στην οθόνη µας εµφανίζεται µια οθόνη µε πέντε καρτέλες: Introduction, How To,
Interactive, Exercises, Solutions. Μεταβείτε στην καρτέλα “Interactive”. Όπως
εξηγείται στην καρτέλα “How To”, στην οθόνη µας βλέπουµε πέντε αντικείµενα.

Εκτέλεση δραστηριότητας

Στην πάνω πλευρά, βλέπουµε µια απεικόνιση της θέσης του πλανήτη στην
τροχιά του γύρω από τον Ήλιο. Ένα λευκό Χ δείχνει τη θέση µας στον πλανήτη:
στο βόρειο ηµισφαίριο σε γεωγραφικό πλάτος κοντά στις 45 µοίρες. Στην κάτω
δεξιά γωνία βλέπουµε τη γωνία των ακτίνων του ήλιου στην τοποθεσία µας
κατά το µεσουράνηµα. Στα δεξιά της οθόνης βλέπουµε ένα θερµόµετρο µε τη
µέση θερµοκρασία στην τοποθεσία Χ. Το κάτω µέρος της οθόνης χωρίζεται σε
δύο µέρη. Στην οθόνη αριστερά βλέπουµε την πορεία του Ήλιου στον ουρανό,
ενώ δεξιά µπορούµε να αλλάξουµε τη γωνία του άξονα της Γης ως προς το
επίπεδο περιστροφής, από τις 23.5 µοίρες. Χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα
κουµπιά, µπορούµε να παύσουµε, να σταµατήσουµε, να επιταχύνουµε ή να
επιβραδύνουµε την περιστροφή της Γης γύρω από τον Ήλιο.
Παρατηρήστε την πορεία του Ήλιου στον ουρανό καθώς ο πλανήτης προχωράει
από τη µια πλευρά της τροχιάς του στην άλλη.Τι αλλάζει; Τι αλλαγές
παρατηρούµε στο θερµόµετρο; Τι θα συµβεί εάν αλλάξουµε τη γωνία κλίσης
του άξονα; Παρατηρείστε.
Εάν κάνετε κλικ στο κουτάκι “Trace Sun’s Path”, διαγράφεται η πορεία του Ήλιου
στον ουρανό. Το κουµπί “Clear Trace” αφαιρεί το σηµάδι αυτό.
2 Why do we have Seasons? PBS Learning Media, NASA Planetary Sciences Collec-

tion
Μεταβείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα:
https://www.pbslearningmedia.org/resource/npls13.sci.ess.seasons/why-seasons/
To εργαλείο αυτό έχει παραχθεί από το WGBH Educational Foundation µε την
υποστήριξη της NASA.
Για να λειτουργήσει το ψηφιακό interactive, πατήστε “Launch” πάνω στο
κεντρικό παράθυρο. Αφού µεταβείτε στη σελίδα του Interactive, πατώντας πάνω
στα διάφορα σηµεία της τροχιάς της Γης βλέπετε πληροφορίες για την πορεία
του ήλιου στον ουρανό και την κλίση των ακτίνων του εκείνη την συγκεκριµένη
ηµέρα! Εκτός από το ψηφιακό εργαλείο, η σελίδα διαθέτει υποστηρικτικά
εκπαιδευτικά εργαλεία για χρήση στην τάξη (καρτέλα Support Materials) στα
αγγλικά.
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Σηµείωση για τον/την εκπαιδευτικό
Εάν πραγµατοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα στα πλαίσια ενός
µαθήµατος ή εργαστηριακής δραστηριότητας, µπορείτε να παροτρύνετε
τους µαθητές να πειραµατιστούν και και να προσέξουν λεπτοµέρειες
όπως τη θέση του άξονα περιστροφής, τη θερµοκρασία κλπ. Αφού
τελειώσουµε µε τη Γη, τους λέµε να δουν τις αντίστοιχες παραµέτρους για
την Αφροδίτη και τον Ουρανό, πατώντας τα αντίστοιχα κουµπιά. Πώς είναι
οι εποχές σε άλλους πλανήτες;
Στην ίδια σελίδα θα βρείτε ένα κουίζ (στα αγγλικά) όπου οι µαθητές
µπορούν να δοκιµάσουν τις γνώσεις που απέκτησαν από την
δραστηριότητα.
Όπως στις περισσότερες δραστηριότητες , καθ’ όλη τη διάρκεια των
εργασιών ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι βοηθητικός. Αφήνουµε τα
παιδιά να δράσουν µόνα τους και εναλλασσόµαστε ανάµεσα στις οµάδες
δίνοντας συµβουλές και οδηγίες.

Οι φάσεις της Σελήνης

Εικόνα 11. Image credit: NASA/NOAA
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Ένα άλλο φαινόµενο που οφείλεται στη σχέση του Ήλιου, της Γης και της
Σελήνης είναι οι λεγόµενες «φάσεις της Σελήνης». Ο δορυφόρος της Γης είναι
ένα ετερόφωτο σώµα- το φως που βλέπουµε το βράδυ είναι το φως που
αντανακλάται από τον Ήλιο. Καθώς η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη,
διαφορετικά τµήµατά της φωτίζονται από τον Ήλιο. Όταν η πλευρά της Σελήνης
που είναι ορατή από τη Γη φωτίζεται από τον Ήλιο, έχουµε τη λεγόµενη
«πανσέληνο», ενώ όταν η πλευρά της Σελήνης που είναι ορατή από τη Γη
βρίσκεται ανάµεσα στη Γη και στον Ήλιο, το φεγγάρι είναι σκοτεινό- έχουµε
«Νέα Σελήνη». Για να κατανοήσετε βιωµατικά τις φάσεις της Σελήνης, δείτε την
εισαγωγική δραστηριότητα/βίντεο «Μάθε τις Φάσεις της Σελήνης» και τον
συνοδευτικό οδηγό.
Στον παρακάτω σύνδεσµο θα βρείτε ένα φύλλο παρατήρησης της Σελήνης που
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε στα πλαίσια κάποιου µαθήµατος ή εκπαιδευτικής
δραστηριότητας:
https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/fyllo_paratirisis_selini.pdf

Το ψηφιακό πλανητάριο “Stellarium”
Υπάρχουν πολλά ακόµα εκπαιδευτικά εργαλεία µε τα οποία µπορούµε να
κάνουµε την αστρονοµία συναρπαστική, όπως το διαδικτυακό ψηφιακό
πλανητάριο “Stellarium”. Το εργαλείο αυτό µας επιτρέπει να παρατηρήσουµε το
νυχτερινό ουρανό από οποιαδήποτε θέση στη Γη και οποιαδήποτε ηµεροµηνία
και χρονολογία. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα για να
ανακαλύψετε πληροφορίες σχετικές µε τα άστρα και τους πλανήτες, όπως
αυτά φαίνονται από τη Γη: https://stellarium.org/
Με τη βοήθεια του µπορούµε να δούµε αστροφυσικά φαινόµενα όπως είναι οι
εκλείψεις και να θέσουµε ερωτήµατα όπως: 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;
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Στον παρακάτω σύνδεσµο θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης του ψηφιακού
πλανηταρίου και ένα αντίστοιχο φύλλο εργασίας, που έχει αναπτυχθεί από το
Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερµανικής Αγωγής, ακαδηµαϊκούς
συµβούλους του προγράµµατος STEMpowering Youth:
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/847218

Συνοδευτικό υλικό
• ∆είτε ή κατεβάστε τη συνοδευτική παρουσίαση

Πηγές
Εκπαιδευτικός οδηγός STEMpowering Youth (STEM Edition 2017). Οι προτάσεις
της δραστηριότητας αυτής διαµορφθώθηκαν µε τη συµβολή του ακαδηµαϊκού
συµβούλου ∆ρ. Σοφοκλή Σωτηρίου, διευθυντή του Τµήµατος Έρευνας και
Ανάπτυξης της Ελληνογερµανικής Αγωγής, και των συνεργατών του Εµµανουήλ
Χανιτωτάκη, Αλέξανδρου Χιωτέλλη και Στέφανου Χερουβή.
Ιστοσελίδα ψηφιακού διαδραστικού εργαλείου Seasons InteractiveMheducation-McGraw Hill ©:
https://highered.mheducation.com/sites/007299181x/student_view0/chapter2/s
easons_interactive.html (ανακτήθηκε 27/03/19)
Ιστοσελίδα ψηφιακού διαδραστικού εργαλείου Why do we have Seasons? PBS
Learning Media, NASA Planetary Sciences Collection:
https://www.pbslearningmedia.org/resource/npls13.sci.ess.seasons/why-seasons/
(ανακτήθηκε 27/03/19)
Ιστοσελίδα ψηφιακού πλανηταρίου “Stellarium”: https://stellarium.org/
Πληροφορίες για τη Γη: https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/
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Πληροφορίες για τον Ήλιο:
https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/sun/in-depth/
Πληροφορίες για τη Σελήνη: https://moon.nasa.gov/

Πηγές εικόνων
Εικόνα 1. [Astronaut Mike Hopkins on Dec. 24 Spacewalk]. Πηγή: NASA,
δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα
https://www.nasa.gov/content/astronaut-mike-hopkins-on-dec-24-spacewalk/
∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό
δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA.
Εικόνα 2. [Προτοµή του Αριστοτέλη]. Πηγή: Wikimedia Commons,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg,
δηµιουργός: Jastrow (2006), credit: Ludovisi Collection. Έργο δηµοσίου τοµέα
(public domain) κατά δήλωση του δηµιουργού.
Εικόνα 3. [Ptolemaic Elements] Πηγή: Wikimedia Commons,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=486480, δηµιουργός:
Fastfission. Έργο δηµοσίου τοµέα (public domain) κατά δήλωση του δηµιουργού. Η
εικόνα έχει τροποποιηθεί µε την προσθήκη επεξηγηµατικού κειµένου στα
ελληνικά από την Μ. Ανδρικοπούλου.
Εικόνα 4. [Space Place in a Snap: The Solar System's Formation].
Πηγή/παραχώρηση χρήσης: NASA/JPL-Caltech, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα
http://prometheus.jpl.nasa.gov/contentImages/solar_sys_br.jpg και ως µέρος του
βίντεο στην ιστοσελίδα:
https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/video/space-place-in-a-snap-the-solar-systems
-formation/, δηµιουργοί: Harman Smith and Laura Generosa (nee Berwin), graphic
artists and contractors to NASA's Jet Propulsion Laboratory. Η εικόνα λήφθηκε από
την ιστοσελίδα https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_sys.jpg. Χρήση
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εικόνας εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει της πολιτικής χρήσης
εικόνων του JPL.
Εικόνα 5. [Galilleo Galilei, 1564-1642], ©ESA, δηµοσιευµένη σε
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2002/01/Galileo_Galilei_1564-1642.
∆ωρεάν χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς δυνάµει του Σηµειώµατος
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για εικόνες της ESA.
Εικόνα 6. [Φωτογραφία] [Bird’s Eye View of the Very Large Telescope],
δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα
https://www.eso.org/public/images/eso-paranal-51/, διεπόµενη από άδεια
Creative Commons BY 4.0 δυνάµει της Πολιτικής χρήσης εικόνων της ESO/©: J.L.
Dauvergne & G. Hüdepohl (atacamaphoto.com)/ESO. ∆ιανέµεται µε άδεια Creative
Commons BY 4.0.
Εικόνα 7. [Hubble Space Telescope]. Πηγή: NASA, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/story/index.html. ∆ωρεάν
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει
των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA.
Εικόνα 8. [Blue Marble 2002]. Πηγή: NASA, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα
https://solarsystem.nasa.gov/resources/786/blue-marble-2002/?category=planets
_earth. Παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό
δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA.
Εικόνα 9. [Rare Full Moon on Christmas Day]. Πηγή: NASA, δηµοσιευµένη στην
ιστοσελίδα
https://solarsystem.nasa.gov/resources/843/rare-full-moon-on-christmas-day/?cat
egory=moons_earths-moon. Παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη
εµπορικό σκοπό δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA.
Εικόνα 10. [NASA's SDO Sees Sun Emit Mid-Level Flare Oct. 1]. Πηγή: NASA,
δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα
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https://solarsystem.nasa.gov/resources/768/nasas-sdo-sees-sun-emit-mid-level-flar
e-oct-1/?category=solar-system_sun. Παραχώρηση χρήσης εικόνας για
εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA.
Εικόνα 11. [From a million miles away, moon crossing face of earth].
Πηγή/παραχώρηση: NASA/NOAA, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα
https://solarsystem.nasa.gov/resources/696/from-a-million-miles-away-moon-cros
sing-face-of-earth/. Παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη εµπορικό
σκοπό δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA.

Σηµείωση
Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων (εικόνες µε ή χωρίς προσαρµογή,
προσαρµοσµένοι κώδικες, προσαρµοσµένο κείµενο κ.α.) σηµειώνεται ρητά και
διανέµεται µε την αντίστοιχη άδεια που ορίζεται από τους όρους χρήσης αυτού.
Η χρήση στον παρόντα οδηγό γίνεται για δωρεάν εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς
σκοπούς. Η χρήση στον παρόντα οδηγό γίνεται για δωρεάν εκπαιδευτικούς µη
εµπορικούς σκοπούς.

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.

