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Εισαγωγή στην δραστηριότητα 

Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα είχαν στρέψει το βλέµµα τους στον ουρανό, 
παρατηρώντας όσα ουράνια σώµατα µπορούσαν να δουν µε γυµνό µάτι. Οι 
πρόγονοί µας δεν άργησαν να εφεύρουν τα πρώτα αστρονοµικά όργανα για 
εξερευνήσουν το σύµπαν που µας περιβάλλει. Από την πρώτη παρατήρηση µε 
τηλεσκόπιο, το 17ο αιώνα, µέχρι σήµερα, η επιστήµη της αστρονοµίας έχει 
εξελιχθεί ταχύτατα. Σήµερα έχουµε καταφέρει να στείλουµε στο διάστηµα όχι 
µόνο τηλεσκόπια, αλλά και τους ροµποτικούς µας εκπροσώπους που 
µεταφέρουν αισθητήρες, εργαλεία και επιστηµονικά όργανα που µας 
επιτρέπουν να εξερευνούµε άλλους πλανήτες! Είναι οι διαστηµοσυσκευές, οι µη 
επανδρωµένες αποστολές που αποτελούν τα µάτια, τα αυτιά, αλλά και τα...χέρια 
µας, στο σύµπαν. Είστε έτοιµοι να τις γνωρίσουµε; Στη δραστηριότητα αυτή θα 
χρησιµοποιήσουµε µια εφαρµογή επαυξηµένης πραγµατικότητας, για να 
φέρουµε διάσηµες διαστηµοσυσκευές από το διάστηµα...µπροστά στα µάτια 
µας! Ελάτε να δούµε πώς το κινητό και ο υπολογιστής µας θα γίνουν...πύλες στο 
σύµπαν.Είστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε το ταξίδι µας; 

παιδιά, εκπαιδευτικούς και κάθε 
ενδιαφερόµενο χρήστη που θέλει να 
ταξιδέψει στο διάστηµα 
χρησιµοποιώντας ψηφιακά εργαλεία! 
Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τη 
∆ραστηριότητα «Φτιάξε τη δική σου 
διαστηµοσυσκευή» (δείτε το βίντεο 
στην καρτέλα Create!) και τις 
υπόλοιπες δραστηριότητες της 
ενότητας «Αστρονοµία».

• Να µάθουµε για διάσηµες
αποστολές
διαστηµοσυσκευών που
εξερευνούν το ηλιακό µας
σύστηµα

• Να χρησιµοποιήσουµε
εφαρµογές επαυξηµένης
πραγµατικότητας (Augment-
ed Reality) για να φέρουµε
µπροστά στα µάτια µας
διάσηµες διαστηµοσυσκευές

Απευθύνεται σε: Στόχοι δραστηριότητας:

Αστρονοµία 3: ∆ιαστηµοσυσκευές



Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα είχαν στρέψει το βλέµµα τους στον ουρανό, 
παρατηρώντας τα ουράνια σώµατα και φαινόµενα που ήταν ορατά µε γυµνό 
µάτι, δηλαδή τον  Ήλιο, τη Σελήνη, άστρα και αστερισµούς, µετεωρίτες, 
εκλείψεις, ακόµα και κάποιους πλανήτες (ορατοί µε γυµνό µάτι είναι οι 
Αφροδίτη, ∆ίας, Άρης, Ερµής, Κρόνος). Οι αρχαίοι πρόγονοί µας κατέγραφαν τις 
αστρονοµικές παρατηρήσεις τους και δεν άργησαν να εφεύρουν τα πρώτα 
αστρονοµικά όργανα. Οι πρώτες παρατηρήσεις µε τηλεσκόπιο έγιναν όµως 
πολύ αργότερα, το 17ο αιώνα, και έκτοτε η επιστήµη της αστρονοµίας άρχισε να 
αναπτύσσεται ταχύτατα. Σήµερα όχι µόνο έχουµε εκπληκτικά επίγεια 
τηλεσκόπια για τις παρατηρήσεις µας, αλλά έχουµε καταφέρει να στείλουµε 
τηλεσκόπια στο διάστηµα και να τα θέσουµε σε τροχιά γύρω από τη Γη, ώστε να 
µας στέλνουν πολύ καλύτερες φωτογραφίες µακρινών αντικειµένων. Και όχι 
µόνο αυτό: Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει δεκάδες µη επανδρωµένες 
επιστηµονικές αποστολές µε σκοπό τη συλλογή επιστηµονικών δεδοµένων και 
εικόνων! Οι αποστολές αυτές βασίζονται στη χρήση αυτόνοµων, ροµποτικών 
οχηµάτων που µεταφέρουν τηλεσκόπια, κάµερες, αισθητήρες και επιστηµονικά 
όργανα σε τροχιά γύρω από άλλους πλανήτες, κοµήτες ή αστεροειδείς- αλλά και 
στην επιφάνειά τους! Είναι οι διαστηµοσυσκευές (spacecrafts), οι αποστολές που 
αποτελούν τους ροµποτικούς µας εκπροσώπους στο σύµπαν.

Επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων και µηχανικοί δουλεύουν αδιάκοπα σε 
οργανισµούς όπως η NASA και η ESA (η “NASA της Ευρώπης”, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισµός ∆ιαστήµατος) αναλύοντας δεδοµένα που στέλνουν οι 
διαστηµοσυσκευές µας και σχεδιάζοντας νέες αποστολές για την εξερεύνηση 
του διαστήµατος.

Μια µικρή ιστορική αναδροµή

Εκτέλεση δραστηριότητας



Εκτέλεση δραστηριότητας 

Σηµείωση για τον/την εκπαιδευτικό

Εάν πραγµατοποιήσετε τη δραστηριότητα αυτή στα πλαίσια µαθήµατος ή 
εργαστηριακής δραστηριότητας, µπορείτε σε αυτό το σηµείο να δείξετε 
στους µαθητές τις εικόνες διάσηµων διαστηµοσυσκευών που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να τις παρουσιάσετε συνοπτικά στους µαθητές σας, 
φροντίζοντας να αναφέρετε τον σκοπό, τα τεχνικά µέρη και τον προορισµό 
της κάθε διαστηµοσυσκευής

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες διαστηµοσυσκευών (spacecrafts): ∆ιακρίνουµε 
ανάµεσα στις διαστηµοσυσκευές που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, 
όπως είναι οι τεχνητοί δορυφόροι αλλά και διαστηµικά τηλεσκόπια όπως το 
Hubble, και τα εξερευνητικά οχήµατα (space probes) που εξερευνούν το 
διάστηµα! Τα space probes έχουν διάφορα ονόµατα ανάλογα µε το σκοπό της 
αποστολής τους. Μπορεί να είναι οχήµατα προσέγγισης (flyby), δορυφορικές 
(orbiter), προσεδάφισης (lander) ή και περιπλανητικές αποστολές, όπως είναι τα 
rover που εξερευνούν την επιφάνεια του Άρη! Μερικές από τις πιο διάσηµες 
διαστηµοσυσκευές είναι οι παρακάτω: 

Voyager 1 και 2

Οι διαστηµοσυσκευές Voyager 1 και 2 εκτοξεύτηκαν το 1977 µε στόχο την 
εξερεύνηση του εξωτερικού ηλιακού συστήµατος. Οι αποστολές αυτές ήταν οι 
πρώτες που έφτασαν µέχρι τους εξωτερικούς πλανήτες του Ηλιακού 
Συστήµατος,  το ∆ία, τον Κρόνο, τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και τους 
δορυφόρους τους, προσφέροντας µας πολύτιµες πληροφορίες. Μάλιστα, το 
Voyager 2 είναι η µοναδική διαστηµοσυσκευή που έχει επισκεφτεί τον Ουρανό 
και τον Ποσειδώνα. Το Voyager 1 ήταν η πρώτη διαστηµοσυσκευή που έχει 
διαφύγει από το ηλιακό µας σύστηµα και κατάφερε να εισέλθει στο λεγόµενο 

∆ιάσηµες διαστηµοσυσκευές

µεσοαστρικό διάστηµα τον Αύγουστο του 2012- το Voyager 2 ακολούθησε το 
Νοέµβριο του 2018. Τα δύο δίδυµα Voyager αναµένεται να παραµείνουν ενεργά 
µέχρι το 2025, αλλά οι διαστηµοσυσκευές θα συνεχίσουν το ταξίδι τους και 
εκτός λειτουργίας, κουβαλώντας για πάντα τα ίχνη της ανθρωπότητας στο 
ανοιχτό διάστηµα. 
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Εικόνα 1. Καλλιτεχνική απεικόνιση του Voyager 1 καθώς εισέρχεται στο µεσοαστρικό διάστηµα 
Image Credit: NASA/JPL

Ηubble

Το Hubble είναι το πιο διάσηµο διαστηµικό τηλεσκόπιο στην ιστορία! Το Hubble, 
το πρώτο οπτικό τηλεσκόπιο που µπήκε σε τροχιά στο διάστηµα, πήρε το 
όνοµά του από τον Αµερικανό αστρονόµο Edwin Hubble. Εκτοξεύτηκε από τη 
NASA το 1990, τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη και βρίσκεται ακόµα σε 
λειτουργία, 29 χρόνια αργότερα! Η αποστολή του Hubble αποτέλεσε τη 
µεγαλύτερη εξέλιξη στην αστρονοµία µετά την εφεύρεση του τηλεσκοπίου από 
το Γαλιλαίο. Από την έναρξη της αποστολής του µέχρι σήµερα, µας έχει στείλει 
χιλιάδες φωτογραφίες εξαιρετικής ανάλυσης. Μία από τις πιο γνωστές 
εκτιµάται πως περιλαµβάνει περίπου 10000 γαλαξίες. Τρεις δεκαετίες µετά την 
έναρξη της αποστολής του, το Hubble συνεχίζει να µας εκπλήσσει και να 
αποτελεί τα µάτια µας στο σύµπαν.  

µεσοαστρικό διάστηµα τον Αύγουστο του 2012- το Voyager 2 ακολούθησε το 
Νοέµβριο του 2018. Τα δύο δίδυµα Voyager αναµένεται να παραµείνουν ενεργά 
µέχρι το 2025, αλλά οι διαστηµοσυσκευές θα συνεχίσουν το ταξίδι τους και 
εκτός λειτουργίας, κουβαλώντας για πάντα τα ίχνη της ανθρωπότητας στο 
ανοιχτό διάστηµα. 
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Εικόνα 2. Το διαστηµικό τηλεσκόπιο Hubble. Image Credit: NASA

Εικόνα 3. H διάσηµη φωτογραφία Ultra-Deep Field του Hubble που περιέχει πάνω από 10.000 γαλαξίες! 
Image Credit: NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team  

Rosetta

H Rosetta είναι αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος (European 
Space Agency, ESA), ένα εξερευνητικό όχηµα (space probe) που µετέφερε το 
όχηµα προσεδάφισης Philae, το πρώτο όχηµα που προσεδαφίστηκε µε επιτυχία 

http://www.nasa.gov/
http://www.esa.int/
http://www.stsci.edu/
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Εικόνα 4. H διαστηµοσυσκευή Rosetta. Image Credit: ESA-J.Huart

Cassini

H αποστολή του διαστηµικού οχήµατος Cassini ήταν µια κοινή αποστολή της 
NASA, της ESA και της Ιταλικής ∆ιαστηµικής Υπηρεσίας. Το Cassini εκτοξεύτηκε 
το 1997 για να µελετήσει τον Κρόνο και τους δακτυλίους του. Η 
διαστηµοσυσκευή πλησίασε τον πλανήτη και µπήκε επιτυχώς σε τροχιά γύρω 
του, στέλνοντας πληθώρα πολύτιµων δεδοµένων πίσω στη Γη. Μαζί µε το 
Cassini ταξίδεψε το probe Huygens, µια µικρή διαστηµοσυσκευή εξερεύνησης 
που προσεδαφίστηκε στο δορυφόρο του Κρόνου Τιτάνα. Η αποστολή 
τερµατίστηκε το 2017, ολοκληρώνοντας το ταξίδι της µε απόλυτη επιτυχία! Στις 
πηγές του παρόντος οδηγού µπορείτε να βρείτε ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό 
κουίζ για την αποστολή Cassini-Huygens και τα αποτελέσµατα της (στα αγγλικά). 

σε έναν κοµήτη! Η Rosetta εκτοξεύτηκε το 2004 µε αποστολή τη µελέτη του 
κοµήτη 67P, που βρίσκεται κοντά στο ∆ία. Το 2014 η Rosetta έφτασε στον 
κοµήτη και κατάφερε να µπει σε τροχιά γύρω του, ενώ η ροµποτική συσκευή 
Philae προσεδαφίστηκε στη συνέχεια στην επιφάνεια του κοµήτη. Η αποστολή 
της Rosetta τερµατίστηκε το 2016 µε την πρόσκρουσή της στην επιφάνεια 
του κοµήτη. Μάλιστα υπάρχει ένα πολύ ωραίο animation εκπαιδευτικό βίντεο 
της ESA µε ελληνικους υπότιτλους που µπορείτε να δείτε ή να 
χρησιµοποιήσετε στην τάξη! 

https://www.youtube.com/watch?v=nVX44gTjK2k
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Εικόνα 6. Καλλιτεχνική απεικόνιση της διαστηµοσυσκευής Juno. Image Credit: NASA/JPL-Caltech

Εικόνα 5. Καλλιτεχνική απεικόνιση της διαστηµοσυσκευής Cassini καθώς εισέρχεται 
σε τροχιά γύρω από τον Κρόνο. Image Credit: NASA/JPL

Juno

Το Juno (Ήρα) εκτοξεύτηκε το 2011 από τη NASA για να ελέγχει τον µυθικό της 
απρόβλεπτο σύζυγο, το ∆ία. Έχει προγραµµατιστεί να εκτελέσει 35 περιφορές 
γύρω από τον πλανήτη, από το 2016 ως το 2021. Η εκπληκτική ταχύτητα του 
διαστηµοπλοίου (209.000 km/h) το έφερε στο ∆ία σε µόλις 5 χρόνια. Σήµερα, 
στα µισά της αποστολής του, το Juno µας έχει δώσει εκπληκτικές εικόνες και 
επιστηµονικές γνώσεις για τον πλανήτη.
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Εικόνα 7. Καλλιτεχνική απεικόνιση της διαστηµοσυσκευής New Horizons καθώς 
προσεγγίζει τον Πλούτωνα. Image Credit: NASA/ JHUAPL/SwRI

New Horizons

H αποστολή της διαστηµοσυσκευής New Horizons («νέοι ορίζοντες») 
εκτοξεύθηκε το 2006, µε στόχο να µελετήσει τα τµήµατα του Ηλιακού 
Συστήµατος έξω από την τροχιά του Ποσειδώνα και τη µυστηριώδη «ζώνη του 
Kuiper», µιας ζώνης από µικρά, παγωµένα ουράνια σώµατα, αποµεινάρια της 
δηµιουργίας του Ηλιακού Συστήµατος. Στη ζώνη του Kuiper ανήκουν και οι τρεις 
πλανήτες νάνοι, Πλούτωνας, Χαουµέια και Μακεµάκε. Το καλοκαίρι του 2015, το 
New Horizons έφτασε στη µικρότερη απόσταση που έχει πλησιάσει ποτέ 
ανθρώπινο αντικείµενο στον Πλούτωνα, στέλνοντας τις πρώτες φωτογραφίες 
υψηλής ανάλυσης. 

∆ιάσηµες διαστηµοσυσκευές είναι επίσης τα Mars Rovers, οι περιπλανητές στην 
επιφάνεια του πλανήτη Άρη, που µελετούν το έδαφος του κόκκινου πλανήτη 
και αναζητούν ίχνη ζωής. Περισσότερα για την αποστολή των Mars Rovers 
µπορείτε να µάθετε στην δραστηριότητα 4, «Εξερεύνησε τον Άρη»! 
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Εικόνα 8. Καλλιτεχνική απεικόνιση της διαστηµοσυσκευής Mars Exploration Rover 
“Opportunity” στην επιφάνεια του Άρη. Image Credit: NASA/JPL/Cornell University

Αν θέλετε να µάθετε τα βασικά µέρη µιας διαστηµοσυσκευής και να φτιάξετε 
τη δική σας, επισκεφθείτε τη δραστηριότητα «Φτιάξε τη δική σου 
διαστηµοσυσκευή» και δείτε το σχετικό βίντεο! 

Η επαυξηµένη πραγµατικότητα είναι µια τεχνολογία που επιτρέπει στο έξυπνο 
κινητό µας, όταν διαβάσει, µέσω της κάµερας ένα στοιχείο “trigger” (όπως µια 
εικόνα ή έναν κωδικό QR) να προβάλλει στο χώρο (όπως αυτός φαίνεται στην 
οθόνη της κάµερας) µια τρισδιάστατη απεικόνιση ενός αντικειµένου, την οποία 
µπορούµε να περιεργαστούµε από διάφορες γωνίες- όπως αν είχαµε το 
αντικείµενο αυτό µπροστά στα µάτια µας! Έτσι, µπορούµε να φέρουµε έναν 
πλανήτη στην παλάµη του χεριού µας, ή µια διαστηµοσυσκευή...στον κήπο µας! 
Και όχι µόνο αυτό- µπορούµε να φωτογραφίσουµε τα αποτελέσµατα! 

Στη δραστηριότητα αυτή θα χρησιµοποιήσουµε εφαρµογές επαυξηµένης 
πραγµατικότητας για να γνωρίσουµε από κοντά διάσηµες διαστηµοσυσκευές! 

Γνωρίζουµε τις διαστηµοσυσκευές µε επαυξηµένη πραγµατικότητα



Θα χρειαστούµε: 

• Ένα κινητό τηλέφωνο µε λογισµικό Android 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο

Υλικά

Οδηγίες

Σηµείωση για τον/την εκπαιδευτικό

Εάν πραγµατοποιήσετε τη δραστηριότητα αυτή στο πλαίσιο µιας εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας/µαθήµατος, µπορείτε να µετατρέψετε την αίθουσα διδασκαλίας 
σε ένα βιωµατικό περιβάλλον µάθησης, αποτελούµενο από σταθµούς εργασίας 
που θα επιτρέπουν στους µαθητές να εργαστούν σε οµάδες. Η ενσώµατη µάθηση 
και η βιωµατική προσέγγιση είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να µάθουµε κάτι σε 
βάθος και η πληροφορία να περάσει από την βραχυπρόθεσµη στην 
µακροπρόθεσµη µνήµη. 

Μέσα από το µάθηµα, οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 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! 

Για να ενισχύσετε το βιωµατικό και δηµιουργικό χαρακτήρα του µαθήµατος και την 
εξοικείωση των µαθητών µε της διαστηµοσυσκευές, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
τη δραστηριότητα αυτή σε συνδυασµό µε τη βιωµατική δραστηριότητα «Φτιάξε τη 
δική σου διαστηµοσυσκευή» της αντίστοιχης ενότητας. Στην δραστηριότητα 
«Αστρονοµία» της Ενότητας «∆ιαδραστική ∆ιδασκαλία Θετικών Επιστηµών», θα 
βρείτε µία σειρά εκπαιδευτικών σεναρίων µε θέµα την αστρονοµία που µπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε στην τάξη για την ενίσχυση της βιωµατικής εµπέδωσης των 
εννοιών που περιγράφονται σε όλες τις δραστηριότητες αυτής της Ενότητας.
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Η εφαρµογή Spacecraft 3D

Μια πολύ καλή και δωρεάν εφαρµογή που µας δίνει την ευκαιρία να 
γνωρίσουµε διάσηµες διαστηµοσυσκευές µε επαυξηµένη πραγµατικότητα 
(augmented reality) είναι η εφαρµογή εφαρµογή AR (augmented reality) της NASA 
«Spacecraft 3D» η οποία διατίθεται δωρεάν στο Google Play Store για Αndroid 
συσκευές-δυστυχώς η εφαρµογή µπορεί να µην λειτουργεί σε κινητά µε 
καινούριες εκδόσεις λειτουργικού συστήµατος Android (8.0 και νεότερα) ή 
κινητά χωρίς το κατάλληλο AR core Για να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 

Εκτέλεση δραστηριότητας 

 Επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα (Google Play Store) και 
εγκαταστήστε την εφαρµογή στο κινητό σας τηλέφωνο. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.spacecraft3D

Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης της εφαρµογής και να 
της δώσετε πρόσβαση στα δικαιώµατα που ίσως ζητάει, όπως η χρήση της 
κάµερας. 

 Εκτυπώστε τις εικόνες-trigger που θα «διαβάσει» η εφαρµογή. Τις εικόνες 
αυτές θα τις βρείτε στον παρακάτω σύνδεσµο: 

https://www.jpl.nasa.gov/apps/images/3dtarget.pdf

 Χρησιµοποιήστε τις εκτυπωµένες εικόνες για να φέρετε τις 
διαστηµοσυσκευές µπροστά στα µάτια σας! Η εφαρµογή λειτουργεί ως εξής:

Η κάρτα στην πρώτη σελίδα λειτουργεί σαν trigger για όλες τις λειτουργίες του 
µενού και µπορεί να τυπωθεί και ασπρόµαυρη. Οι κάρτες στη δεύτερη σελίδα 
χρειάζονται µόνο αν δουλέψουµε τη λειτουργία “Pick by Marker”. 

Επιλέγουµε “Select Spacecraft” και την επιθυµητή διαστηµοσυσκευή από τα 
µενού που εµφανίζονται. 
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Στρέφοντας την κάµερα προς την κάρτα της πρώτης σελίδας βλέπουµε τη 
διαστηµοσυσκευή στο χώρο µας, µε φόντο αυτή τη φορά ό,τι βλέπει η κάµερα. 
Πατώντας το (i) πάνω δεξιά µπορούµε να διαβάσουµε πληροφορίες για το 
συγκεκριµένο “spacecraft”, ενώ από τα εικονίδια κάτω έχουµε τη δυνατότητα να 
φωτογραφίσουµε αυτό που βλέπουµε.

Μπορείτε να εξελίξετε την εµπειρία σας, φτιάχνοντας ένα σταθµό που 
προσοµοιάζει το έδαφος του Άρη, ενός αστεροειδή ή ενός κοµήτη, ώστε να 
φωτογραφίσετε τις διαστηµοσυσκευές στο «φυσικό» τους περιβάλλον! 

Στον παρακάτω σύνδεσµο µπορείτε να βρείτε και άλλες διαδραστικές 
εκπαιδευτικές εφαρµογές της NASA για κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές:
https://www.jpl.nasa.gov/apps/

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 9. Στιγµιότυπα από το περιβάλλον της εφαρµογής SPACECRAFT 3D. 
Image Credit: NASA/JPL / Caltech, © Caltech, λήψη Μ.Ανδρικοπούλου

https://www.jpl.nasa.gov/apps/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.spacecraft3D


Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 10. Οι κάρτες-triggers της εφαρµογής Space4D+ ©Octagon Studio Ltd, 
λήψη εικόνας Μ.Ανδρικοπούλου

Η εφαρµογή Space 4D+

Η εφαρµογή Space 4D+ είναι µια εµπορική εφαρµογή επαυξηµένης και 
εικονικής πραγµατικότητας την οποία θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για διασκέδαση! Όπως και µε την εφαρµογή Space-
craft 3D, έτσι και  εδώ µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εικόνες-triggers  για να 
φέρουµε µπροστά στα µάτια µας διάσηµες διαστηµοσυσκευές, πλανήτες και 
ουράνια σώµατα και να µάθουµε για αυτά µε βιωµατικό τρόπο! 

Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή αυτή, θα πρέπει να 
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: 

 Επισκεφθείτε το Google Play Store και εγκαταστήστε την εφαρµογή:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OctagonStudio.SolarSys&hl=el

 Προµηθευτείτε τον κωδικό λειτουργίας της εφαρµογής και τις κάρτες µε 
τις εικόνες-triggers. Προσοχή: θα πρέπει να τις αγοράσετε, για παράδειγµα από 
τη διεύθυνση:

https://store.octagonstudio.com/products/space-4d?variant=18372790780022
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Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 11. Στιγµιότυπα από το περιβάλλον της εφαρµογής Space4D+ ©Octagon Studio Ltd, 
λήψη Μ.Ανδρικοπούλου 

 Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή για να εξερευνήσετε διάφορες διαστηµικές 
αποστολές. 

Στο “Soyuz Mission” µπορούµε να δούµε τη διαδικασία εκτόξευσης κρατώντας 
σταθερή την κάµερα προς την κάρτα. Σχολιάζουµε µε τα παιδιά τα κοµµάτια 
που χάνονται κατά την εκτόξευση, αφού έχουν απλά βοηθητικό ρόλο, 
αφήνοντας τελικά στο διάστηµα ένα πολύ µικρό µέρος της αρχικής κατασκευής, 
το οποίο βλέπουµε και να ανοίγει τα “solar panel” του. Στην περίπτωση του 
“Lunar Rover” µπορούµε να κατευθύνουµε εµείς το ροµπότ να προχωρήσει 
στην επιφάνεια της Σελήνης χρησιµοποιώντας το εικονίδιο-τηλεχειριστήριο 
κάτω δεξιά!

Πατώντας το εικονίδιο µε τα τετραγωνάκια πάνω δεξιά έχουµε την επιλογή να 
διαβάσουµε πληροφορίες για τους πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος και 
τους µεγαλύτερους δορυφόρους τους. Όπως θα δείτε στις παρακάτω 
φωτογραφίες υπάρχουν κι αλλες κατηγορίες που αφορούν διαστηµικά σώµατα 
όπως οι αστεροειδείς, οι κοµήτες και οι µαύρες τρύπες, καθώς και για αρκετές 
διαστηµικές αποστολές των σηµαντικότερων Mars Rovers, και τέλος για το 
∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη, ένα 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον project, αποτέλεσµα διεθνούς συνεργασίας.

3
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Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 12. Στιγµιότυπο από το περιβάλλον της εφαρµογής Space4D+ ©Octagon Studio Ltd,
λήψη Μ.Ανδρικοπούλου

Τέλος, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη διαδικτυακή εφαρµογή της NASA “Eyes 
on the Solar System” που γνωρίσαµε στη δραστηριότητα 2 «Ηλιακό Σύστηµα» 
για να ακολουθήσετε την πορεία των διαστηµοσυσκευών Voyager, Curiosity, 
Cassini, New Horizons, Juno και άλλων στο Ηλιακό Σύστηµα.

∆είτε τι µπορείτε να κάνετε µε επαυξηµένη πραγµατικότητα! 

Το αποτέλεσµα!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OctagonStudio.SolarSys&&hl=el
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-the-solar-system.html


Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 13. Στιγµιότυπα από το περιβάλλον της εφαρµογής SPACECRAFT 3D. 
Image Credit: NASA/JPL / Caltech, © Caltech, λήψη στιγµιοτύπων Τ.Σµυρνάκης, Ι. Ψηµµένος, 

STEMpowering Youth

Εικόνα 14. Στιγµιότυπα από το περιβάλλον της εφαρµογής SPACECRAFT 3D. 
Image Credit: NASA/JPL / Caltech, © Caltech, λήψη Ι.Ψηµµένος, STEMpowering Youth.

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.spacecraft3D
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.spacecraft3D


Εκπαιδευτικός οδηγός STEMpowering Youth 

Ιστοσελίδα της NASA για το διαστηµικό τηλεσκόπιο Hubble: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html

Ιστοσελίδα της NASA για τη διαστηµοσυσκευή Cassini: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/index.html

Άρθρο των New York Times µε ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό κουίζ σχετικά µε 
την αποστολή του Cassini: 
https://www.nytimes.com/interactive/2017/09/14/science/cassini-saturn-finale.h
tml

Ιστοσελίδα της NASA για την αποστολή Juno: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html

Ιστοσελίδα της ESA για την αποστολή Rosetta: http://sci.esa.int/rosetta/

Ιστοσελίδα της NASA για τις αποστολές Voyager: 
https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/

Ιστοσελίδα της NASA για την αποστολή New Horizons: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html

Κανάλι του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος (European Space Agency, ESA) 
στο youtube: https://www.youtube.com/user/ESA/videos

Once Upon A Time… Rosetta: ESA for kids 
https://www.youtube.com/watch?v=trljrwTbr4w&list=PLbyvawxScNbui_Ncl9uQ_fX
LOjS4sNSd8

Πηγές

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 15. Χρήση της εφαρµογής SPACECRAFT 3D. (NASA/JPL / Caltech, © Caltech) πάνω σε µια τεχνητή 
«επιφάνεια του Άρη»! Image credit Ι.Ψηµµένος, STEMpowering Youth.

https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html
https://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/index.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/09/14/science/cassini-saturn-finale.h
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.spacecraft3D


Εικόνες 1: [ This artist's concept depicts NASA's Voyager 1 spacecraft entering 
interstellar space, or the space between stars]. Πηγή/παραχώρηση χρήσης: 
NASA/JPL-Caltech, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα 
https://solarsystem.nasa.gov/missions/voyager-1/in-depth/. ∆ωρεάν 
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει των 
Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA,  πολιτικής χρήσης εικόνων του JPL. 

Εικόνα 2: [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 3: [Hubble Ultra Deep Field]. Πηγή: NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and 
the HUDF Team, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα 
https://www.spacetelescope.org/images/heic0611b/. ∆ωρεάν παραχώρηση 

Πηγές εικόνων

Εκπαιδευτικός οδηγός STEMpowering Youth 

Ιστοσελίδα της NASA για το διαστηµικό τηλεσκόπιο Hubble: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html

Ιστοσελίδα της NASA για τη διαστηµοσυσκευή Cassini: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/index.html

Άρθρο των New York Times µε ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό κουίζ σχετικά µε 
την αποστολή του Cassini: 
https://www.nytimes.com/interactive/2017/09/14/science/cassini-saturn-finale.h
tml

Ιστοσελίδα της NASA για την αποστολή Juno: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html

Ιστοσελίδα της ESA για την αποστολή Rosetta: http://sci.esa.int/rosetta/

Ιστοσελίδα της NASA για τις αποστολές Voyager: 
https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/

Ιστοσελίδα της NASA για την αποστολή New Horizons: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html

Κανάλι του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος (European Space Agency, ESA) 
στο youtube: https://www.youtube.com/user/ESA/videos 

Once Upon A Time… Rosetta: ESA for kids 
https://www.youtube.com/watch?v=trljrwTbr4w&list=PLbyvawxScNbui_Ncl9uQ_fX
LOjS4sNSd8

Institute of Technology, © California Institute of Technology. Τα στιγµιότυπα 
παρήχθησαν από τον Ι.Ψηµµένο. Xρήση εικόνας στιγµιότυπου για µη εµπορικό 
εκπαιδευτικό σκοπό επιτρεπόµενη δυνάµει του Σηµειώµατος Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας που συνοδεύει την εφαρµογή (Created by: NASA/Jet Propulsion 
Laboratory / California Institute of Technology Copyright 2018, by the California 
Institute of Technology. ALL RIGHTS RESERVED. United States Government 
Sponsorship acknowledged. Any commercial use must be negotiated with the Office 
of Technology Transfer at the California Institute of Technology).

Εικόνα 15: Χρήση της εφαρµογής SPACECRAFT 3D. (NASA/JPL / Caltech, © 
Caltech) πάνω σε µια τεχνητή «επιφάνεια του Άρη»! Image credit Ι.Ψηµµένος, 
STEMpowering Youth. Xρήση εικόνας στιγµιότυπου για µη εµπορικό 
εκπαιδευτικό σκοπό επιτρεπόµενη δυνάµει του Σηµειώµατος Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας που συνοδεύει την εφαρµογή (Created by: NASA/Jet Propulsion 
Laboratory / California Institute of Technology Copyright 2018, by the California 
Institute of Technology. ALL RIGHTS RESERVED. United States Government 
Sponsorship acknowledged. Any commercial use must be negotiated with the Office 
of Technology Transfer at the California Institute of Technology).

χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει του σηµειώµατος 
πολιτικής χρήσης εικόνων της ESA/Hubble των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της 
NASA, και του σηµειώµατος πολιτικής πνευµατικών δικαιωµάτων του StScI. 
∆ιέπεται από άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International license

Εικόνα 4: [Rosetta Spacecraft] © ESA - J. Huart, δηµοσιευµένη σε: 
https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2008/08/Rosetta_spacecraft2, Χρήση 
εικόνας για δωρεάν εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει του Σηµειώµατος 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για εικόνες της ESA. 

Εικόνα 5: [PIA03883: Artists's Conception of Cassini Saturn Orbit Insertion] 
©NASA/JPL, δηµοσιευµένη σε 
https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03883. ∆ωρεάν παραχώρηση 
χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς δυνάµει των των 
Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA, πολιτικής χρήσης εικόνων του JPL. 

Εικόνα 6: [PIA13746: Juno Mission to Jupiter (2010 Artist's Concept)] ©NASA/JPL, 
δηµοσιευµένη σε https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13746. ∆ωρεάν 
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς 
δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA, πολιτικής χρήσης εικόνων του 
JPL. 

Εικόνα 7: [ Artist's impression of the New Horizons spacecraft at Pluto] © 
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research 
Institute (JHUAPL/SwRI), δηµοσιευµένη σε 
https://solarsystem.nasa.gov/missions/new-horizons/in-depth/. ∆ωρεάν 
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς 
δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA. 

Εικόνα 8: [PIA04413: Artist's Concept of Rover on Mars], © NASA/JPL/Cornell 
University, δηµοσιευµένη σε https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA04413. 
∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς 
σκοπούς δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA, πολιτικής χρήσης 
εικόνων του JPL. 

Εικόνα 9: Στιγµιότυπα από το περιβάλλον της εφαρµογής SPACECRAFT 3D (έκδ. 
4.0) η οποία δηµιουργήθηκε από NASA/Jet Propulsion Laboratory / California 

Πηγές

https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html
http://sci.esa.int/rosetta/
https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/
https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html
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https://solarsystem.nasa.gov/missions/voyager-1/in-depth/
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/story/index.html
https://www.spacetelescope.org/images/heic0611b/
https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html
https://www.jpl.nasa.gov/imagepolicy/
https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html
http://www.nasa.gov/
http://www.esa.int/
http://www.stsci.edu/


Εικόνες 1: [ This artist's concept depicts NASA's Voyager 1 spacecraft entering 
interstellar space, or the space between stars]. Πηγή/παραχώρηση χρήσης: 
NASA/JPL-Caltech, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα 
https://solarsystem.nasa.gov/missions/voyager-1/in-depth/. ∆ωρεάν 
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει των 
Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA,  πολιτικής χρήσης εικόνων του JPL. 

Εικόνα 2: [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 3: [Hubble Ultra Deep Field]. Πηγή: NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and 
the HUDF Team, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα 
https://www.spacetelescope.org/images/heic0611b/. ∆ωρεάν παραχώρηση 

Institute of Technology, © California Institute of Technology. Τα στιγµιότυπα 
παρήχθησαν από τον Ι.Ψηµµένο. Xρήση εικόνας στιγµιότυπου για µη εµπορικό 
εκπαιδευτικό σκοπό επιτρεπόµενη δυνάµει του Σηµειώµατος Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας που συνοδεύει την εφαρµογή (Created by: NASA/Jet Propulsion 
Laboratory / California Institute of Technology Copyright 2018, by the California 
Institute of Technology. ALL RIGHTS RESERVED. United States Government 
Sponsorship acknowledged. Any commercial use must be negotiated with the Office 
of Technology Transfer at the California Institute of Technology).

Εικόνα 15: Χρήση της εφαρµογής SPACECRAFT 3D. (NASA/JPL / Caltech, © 
Caltech) πάνω σε µια τεχνητή «επιφάνεια του Άρη»! Image credit Ι.Ψηµµένος, 
STEMpowering Youth. Xρήση εικόνας στιγµιότυπου για µη εµπορικό 
εκπαιδευτικό σκοπό επιτρεπόµενη δυνάµει του Σηµειώµατος Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας που συνοδεύει την εφαρµογή (Created by: NASA/Jet Propulsion 
Laboratory / California Institute of Technology Copyright 2018, by the California 
Institute of Technology. ALL RIGHTS RESERVED. United States Government 
Sponsorship acknowledged. Any commercial use must be negotiated with the Office 
of Technology Transfer at the California Institute of Technology).

χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει του 
σηµειώµατος πολιτικής χρήσης εικόνων της ESA/Hubble των Οδηγιών Χρήσης 
Υλικού της NASA, και του σηµειώµατος πολιτικής πνευµατικών δικαιωµάτων 
του StScI. ∆ιέπεται από άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International 
license 

Εικόνα 4: [Rosetta Spacecraft] © ESA - J. Huart, δηµοσιευµένη σε: 
https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2008/08/Rosetta_spacecraft2, 
Χρήση εικόνας για δωρεάν εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει του 
Σηµειώµατος Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για εικόνες της ESA. 

Εικόνα 5: [PIA03883: Artists's Conception of Cassini Saturn Orbit Insertion] 
©NASA/JPL, δηµοσιευµένη σε 
https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03883. ∆ωρεάν παραχώρηση 
χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς δυνάµει των των 
Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA, πολιτικής χρήσης εικόνων του JPL. 

Εικόνα 6: [PIA13746: Juno Mission to Jupiter (2010 Artist's Concept)] ©NASA/JPL, 
δηµοσιευµένη σε https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13746. ∆ωρεάν 
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς 
δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA, πολιτικής χρήσης εικόνων του 
JPL. 

Εικόνα 7: [ Artist's impression of the New Horizons spacecraft at Pluto] © 
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research 
Institute (JHUAPL/SwRI), δηµοσιευµένη σε 
https://solarsystem.nasa.gov/missions/new-horizons/in-depth/. ∆ωρεάν 
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς 
δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA. 

Εικόνα 8: [PIA04413: Artist's Concept of Rover on Mars], © NASA/JPL/Cornell 
University, δηµοσιευµένη σε https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA04413. 
∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς 
σκοπούς δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA, πολιτικής χρήσης 
εικόνων του JPL. 

Εικόνα 9: Στιγµιότυπα από το περιβάλλον της εφαρµογής SPACECRAFT 3D (έκδ. 
4.0) η οποία δηµιουργήθηκε από NASA/Jet Propulsion Laboratory / California 

Πηγές εικόνων

https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2008/08/Rosetta_spacecraft2
https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03883
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https://solarsystem.nasa.gov/missions/new-horizons/in-depth/
https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA04413
https://www.spacetelescope.org/copyright/
https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html
http://hubblesite.org/about_us/copyright.php
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html
https://www.jpl.nasa.gov/imagepolicy/
https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html
https://www.jpl.nasa.gov/imagepolicy/
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https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html
https://www.jpl.nasa.gov/imagepolicy/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.spacecraft3D


Εικόνες 1: [ This artist's concept depicts NASA's Voyager 1 spacecraft entering 
interstellar space, or the space between stars]. Πηγή/παραχώρηση χρήσης: 
NASA/JPL-Caltech, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα 
https://solarsystem.nasa.gov/missions/voyager-1/in-depth/. ∆ωρεάν 
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει των 
Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA,  πολιτικής χρήσης εικόνων του JPL. 

Εικόνα 2: [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 3: [Hubble Ultra Deep Field]. Πηγή: NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and 
the HUDF Team, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα 
https://www.spacetelescope.org/images/heic0611b/. ∆ωρεάν παραχώρηση 

Institute of Technology, © California Institute of Technology. Τα στιγµιότυπα 
παρήχθησαν από τον Ι.Ψηµµένο. Xρήση εικόνας στιγµιότυπου για µη εµπορικό 
εκπαιδευτικό σκοπό επιτρεπόµενη δυνάµει του Σηµειώµατος Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας που συνοδεύει την εφαρµογή (Created by: NASA/Jet Propulsion 
Laboratory / California Institute of Technology Copyright 2018, by the California 
Institute of Technology. ALL RIGHTS RESERVED. United States Government 
Sponsorship acknowledged. Any commercial use must be negotiated with the Office 
of Technology Transfer at the California Institute of Technology).

Εικόνα 15: Χρήση της εφαρµογής SPACECRAFT 3D. (NASA/JPL / Caltech, © 
Caltech) πάνω σε µια τεχνητή «επιφάνεια του Άρη»! Image credit Ι.Ψηµµένος, 
STEMpowering Youth. Xρήση εικόνας στιγµιότυπου για µη εµπορικό 
εκπαιδευτικό σκοπό επιτρεπόµενη δυνάµει του Σηµειώµατος Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας που συνοδεύει την εφαρµογή (Created by: NASA/Jet Propulsion 
Laboratory / California Institute of Technology Copyright 2018, by the California 
Institute of Technology. ALL RIGHTS RESERVED. United States Government 
Sponsorship acknowledged. Any commercial use must be negotiated with the Office 
of Technology Transfer at the California Institute of Technology).

Πηγές εικόνων

χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει του σηµειώµατος 
πολιτικής χρήσης εικόνων της ESA/Hubble των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της 
NASA, και του σηµειώµατος πολιτικής πνευµατικών δικαιωµάτων του StScI. 
∆ιέπεται από άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International license

Εικόνα 4: [Rosetta Spacecraft] © ESA - J. Huart, δηµοσιευµένη σε: 
https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2008/08/Rosetta_spacecraft2, Χρήση 
εικόνας για δωρεάν εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει του Σηµειώµατος 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για εικόνες της ESA. 

Εικόνα 5: [PIA03883: Artists's Conception of Cassini Saturn Orbit Insertion] 
©NASA/JPL, δηµοσιευµένη σε 
https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03883. ∆ωρεάν παραχώρηση 
χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς δυνάµει των των 
Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA, πολιτικής χρήσης εικόνων του JPL. 

Εικόνα 6: [PIA13746: Juno Mission to Jupiter (2010 Artist's Concept)] ©NASA/JPL, 
δηµοσιευµένη σε https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13746. ∆ωρεάν 
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς 
δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA, πολιτικής χρήσης εικόνων του 
JPL. 

Εικόνα 7: [ Artist's impression of the New Horizons spacecraft at Pluto] © 
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research 
Institute (JHUAPL/SwRI), δηµοσιευµένη σε 
https://solarsystem.nasa.gov/missions/new-horizons/in-depth/. ∆ωρεάν 
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς 
δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA. 

Εικόνα 8: [PIA04413: Artist's Concept of Rover on Mars], © NASA/JPL/Cornell 
University, δηµοσιευµένη σε https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA04413. 
∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς 
σκοπούς δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA, πολιτικής χρήσης 
εικόνων του JPL. 

Εικόνα 9: Στιγµιότυπα από το περιβάλλον της εφαρµογής SPACECRAFT 3D (έκδ. 
4.0) η οποία δηµιουργήθηκε από NASA/Jet Propulsion Laboratory / California 

Institute of Technology, © California Institute of Technology. Το στιγµιότυπο 
παρήχθη από τη Μ. Ανδρικοπούλου. Xρήση εικόνας στιγµιότυπου για µη 
εµπορικό εκπαιδευτικό σκοπό επιτρεπόµενη δυνάµει του Σηµειώµατος 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας που συνοδεύει την εφαρµογή (Created by: NASA/Jet 
Propulsion Laboratory / California Institute of Technology Copyright 2018, by the 
California Institute of Technology. ALL RIGHTS RESERVED. United States 
Government Sponsorship acknowledged. Any commercial use must be negotiated 
with the Office of Technology Transfer at the California Institute of Technology).

Εικόνα 10: Οι κάρτες-triggers της εφαρµογής Space4D+ ©Octagon Studio Ltd. 

Φωτογραφία που έχει ληφθεί από την Μ.Ανδρικοπούλου. Χρήση εικόνας για µη 
εµπορικό εκπαιδευτικό σκοπό. Οι λέξεις Space4D+, Octagon Studio, καθώς και 
λογότυπα ή άλλα διακριτικά γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό 
ή απεικονίζονται στις εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι κατοχυρωµένα 
εµπορικά σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν ιδιοκτησία της 
Octagon Studio Ltd.   

Εικόνα 11 και 12: Στιγµιότυπα από το περιβάλλον της εφαρµογής Space 4D+ η 
οποία δηµιουργήθηκε από Jl. Prof. Dr. Surya, ©Octagon Studio Ltd. Τα στιγµιότυπα 
παρήχθησαν από τη Μ. Ανδρικοπούλου. Xρήση εικόνας στιγµιότυπου για µη 
εµπορικό εκπαιδευτικό σκοπό επιτρεπόµενη δυνάµει του Σηµειώµατος 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας που συνοδεύει την εφαρµογή

Εικόνα 13: Στιγµιότυπα από το περιβάλλον της εφαρµογής SPACECRAFT 3D 
(έκδ. 4.0) η οποία δηµιουργήθηκε από NASA/Jet Propulsion Laboratory / 
California Institute of Technology, © California Institute of Technology. Τα 
στιγµιότυπα παρήχθησαν από τους Τ.Σµυρνάκη, Ι.Ψηµµένο. Xρήση εικόνας 
στιγµιότυπου για µη εµπορικό εκπαιδευτικό σκοπό επιτρεπόµενη δυνάµει του 
Σηµειώµατος Πνευµατικής Ιδιοκτησίας που συνοδεύει την εφαρµογή (Created 
by: NASA/Jet Propulsion Laboratory / California Institute of Technology Copyright 
2018, by the California Institute of Technology. ALL RIGHTS RESERVED. United 
States Government Sponsorship acknowledged. Any commercial use must be 
negotiated with the Office of Technology Transfer at the California Institute of 
Technology).

Εικόνα 14: Στιγµιότυπα από το περιβάλλον της εφαρµογής SPACECRAFT 3D 
(έκδ. 4.0) η οποία δηµιουργήθηκε από NASA/Jet Propulsion Laboratory / 
California 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OctagonStudio.SolarSys&&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OctagonStudio.SolarSys&&hl=el
https://octagonstudio.com/pages/terms-of-service
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.spacecraft3D
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.spacecraft3D


Εικόνες 1: [ This artist's concept depicts NASA's Voyager 1 spacecraft entering 
interstellar space, or the space between stars]. Πηγή/παραχώρηση χρήσης: 
NASA/JPL-Caltech, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα 
https://solarsystem.nasa.gov/missions/voyager-1/in-depth/. ∆ωρεάν 
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει των 
Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA,  πολιτικής χρήσης εικόνων του JPL. 

Εικόνα 2: [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 3: [Hubble Ultra Deep Field]. Πηγή: NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and 
the HUDF Team, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα 
https://www.spacetelescope.org/images/heic0611b/. ∆ωρεάν παραχώρηση 

µη εµπορικούς σκοπούς. Η χρήση των εφαρµογών και η εµφάνιση (µέσω 
στιγµιοτύπων αυτών) των λογοτύπων ή άλλων διακριτικών γνωρισµάτων της 
NASA, NASA JPL δεν υπονοεί οποιαδήποτε σχέση του παρόντος υλικού µε τη 
NASA ή το NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). 

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. 

Institute of Technology, © California Institute of Technology. Τα στιγµιότυπα 
παρήχθησαν από τον Ι.Ψηµµένο. Xρήση εικόνας στιγµιότυπου για µη εµπορικό 
εκπαιδευτικό σκοπό επιτρεπόµενη δυνάµει του Σηµειώµατος Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας που συνοδεύει την εφαρµογή (Created by: NASA/Jet Propulsion 
Laboratory / California Institute of Technology Copyright 2018, by the California 
Institute of Technology. ALL RIGHTS RESERVED. United States Government 
Sponsorship acknowledged. Any commercial use must be negotiated with the Office 
of Technology Transfer at the California Institute of Technology).

Εικόνα 15: Χρήση της εφαρµογής SPACECRAFT 3D. (NASA/JPL / Caltech, © 
Caltech) πάνω σε µια τεχνητή «επιφάνεια του Άρη»! Image credit Ι.Ψηµµένος, 
STEMpowering Youth. Xρήση εικόνας στιγµιότυπου για µη εµπορικό 
εκπαιδευτικό σκοπό επιτρεπόµενη δυνάµει του Σηµειώµατος Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας που συνοδεύει την εφαρµογή (Created by: NASA/Jet Propulsion 
Laboratory / California Institute of Technology Copyright 2018, by the California 
Institute of Technology. ALL RIGHTS RESERVED. United States Government 
Sponsorship acknowledged. Any commercial use must be negotiated with the Office 
of Technology Transfer at the California Institute of Technology).

Σηµείωση 

Οι λέξεις και διακριτικά γνωρίσµατα Google Play, Google Play Store καθώς και 
λογότυπα ή άλλα διακριτικά γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό 
ή απεικονίζονται στις εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι κατοχυρωµένα 
εµπορικά σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν εµπορική 
ιδιοκτησία της Google LLC. Οι λέξεις Space4D+, Octagon Studio, καθώς και 
λογότυπα ή άλλα διακριτικά γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό 
ή απεικονίζονται στις εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι κατοχυρωµένα 
εµπορικά σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν ιδιοκτησία της 
Octagon Studio Ltd. H εµφάνιση των λογοτύπων της NASA και του Jet Propulsion 
Laboratory (JPL) γίνεται αποκλειστικά ως µέρος αυτούσιων στιγµιοτύπων 
ιστοσελίδων ή εφαρµογών αυτών που χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικούς 

Πηγές εικόνων

χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει του σηµειώµατος 
πολιτικής χρήσης εικόνων της ESA/Hubble των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της 
NASA, και του σηµειώµατος πολιτικής πνευµατικών δικαιωµάτων του StScI. 
∆ιέπεται από άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International license

Εικόνα 4: [Rosetta Spacecraft] © ESA - J. Huart, δηµοσιευµένη σε: 
https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2008/08/Rosetta_spacecraft2, Χρήση 
εικόνας για δωρεάν εκπαιδευτικό µη εµπορικό σκοπό δυνάµει του Σηµειώµατος 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για εικόνες της ESA. 

Εικόνα 5: [PIA03883: Artists's Conception of Cassini Saturn Orbit Insertion] 
©NASA/JPL, δηµοσιευµένη σε 
https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03883. ∆ωρεάν παραχώρηση 
χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς δυνάµει των των 
Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA, πολιτικής χρήσης εικόνων του JPL. 

Εικόνα 6: [PIA13746: Juno Mission to Jupiter (2010 Artist's Concept)] ©NASA/JPL, 
δηµοσιευµένη σε https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13746. ∆ωρεάν 
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς 
δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA, πολιτικής χρήσης εικόνων του 
JPL. 

Εικόνα 7: [ Artist's impression of the New Horizons spacecraft at Pluto] © 
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research 
Institute (JHUAPL/SwRI), δηµοσιευµένη σε 
https://solarsystem.nasa.gov/missions/new-horizons/in-depth/. ∆ωρεάν 
παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς 
δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA. 

Εικόνα 8: [PIA04413: Artist's Concept of Rover on Mars], © NASA/JPL/Cornell 
University, δηµοσιευµένη σε https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA04413. 
∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης εικόνας για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς 
σκοπούς δυνάµει των Οδηγιών Χρήσης Υλικού της NASA, πολιτικής χρήσης 
εικόνων του JPL. 

Εικόνα 9: Στιγµιότυπα από το περιβάλλον της εφαρµογής SPACECRAFT 3D (έκδ. 
4.0) η οποία δηµιουργήθηκε από NASA/Jet Propulsion Laboratory / California 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.spacecraft3D


µη εµπορικούς σκοπούς. Η χρήση των εφαρµογών και η εµφάνιση (µέσω 
στιγµιοτύπων αυτών) των λογοτύπων ή άλλων διακριτικών γνωρισµάτων της 
NASA, NASA JPL δεν υπονοεί οποιαδήποτε σχέση του παρόντος υλικού µε τη 
NASA ή το NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). 

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. 

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.

Σηµείωση 

Οι λέξεις και διακριτικά γνωρίσµατα Google Play, Google Play Store καθώς και 
λογότυπα ή άλλα διακριτικά γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό 
ή απεικονίζονται στις εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι κατοχυρωµένα 
εµπορικά σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν εµπορική 
ιδιοκτησία της Google LLC. Οι λέξεις Space4D+, Octagon Studio, καθώς και 
λογότυπα ή άλλα διακριτικά γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό 
ή απεικονίζονται στις εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι κατοχυρωµένα 
εµπορικά σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν ιδιοκτησία της 
Octagon Studio Ltd. H εµφάνιση των λογοτύπων της NASA και του Jet Propulsion 
Laboratory (JPL) γίνεται αποκλειστικά ως µέρος αυτούσιων στιγµιοτύπων 
ιστοσελίδων ή εφαρµογών αυτών που χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικούς 




