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Εισαγωγή στην δραστηριότητα 

Πώς µπορούµε να ζωντανέψουµε τη διδασκαλία στην τάξη; Πώς τα ψηφιακά 
εργαλεία βοηθούν τη διαδραστική και οµαδοσυνεργατική µάθηση; Στην 
δραστηριότητα αυτή θα βρείτε προτάσεις για να µετατρέψετε την τάξη σας σε 
εικονικό εργαστήριο, αποθετήρια στα οποία µπορείτε να δηµιουργήσετε τα δικά 
σας διδακτικά εργαλεία. Με τα προτεινόµενα θέµατα συζήτησης και 
προτεινόµενες βιωµατικές δραστηριότητες, η εκµάθηση της Αστρονοµίας στην 
τάξη ζωντανεύει! Η δραστηριότητα αυτή φυσικά χρησιµοποιείται σε συνδυασµό 
µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ενότητας «Αστρονοµία». 

εκπαιδευτικούς και κάθε 
ενδιαφερόµενο χρήστη που 
θέλει να γνωρίσει ψηφιακά 
εργαλεία και βιωµατικές 
δραστηριότητες που 
ενισχύουν τη διαδραστική 
και βιωµατική µάθηση

• Γνωριµία µε τα ψηφιακά διδακτικά 
σενάρια και τα εικονικά εργαστήρια 
στις σχολικές αίθουσες

• Προτεινόµενα θέµατα συζήτησης 
στην τάξη και βιωµατικές 
δραστηριότητες µε θέµα την 
Αστρονοµία

Απευθύνεται σε: Στόχοι δραστηριότητας:
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Το µοντέλο του µαθήµατος είναι οµαδοσυνεργατικό, από το θεωρητικό µέχρι το 
πρακτικό µέρος, οι µαθητές θα είναι χωρισµένοι σε οµάδες µε κατάλληλο 
αριθµό ατόµων αναλόγως την δραστηριότητα. Μέσα από τη σύνταξη της 
οµάδας, θα µάθουν να αναθέτουν ρόλους και να είναι υπεύθυνοι για την 
διεκπεραίωση των εργασιών τους επιδιώκοντας την βέλτιστη λειτουργικότητα 
της οµάδας τους.

Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων προτείνουµε στους εκπαιδευτικούς να 
υπάρχει στο χώρο ένας σταθµός εργασίας, όπου οι οµάδες θα µπορούν να 
προµηθεύονται τα υλικά που θα χρειαστούν για τις κατασκευές τους. Έχοντας 
ένα τέτοιο χώρο µαθαίνουν να µοιράζονται τα κοινά υλικά µε τις υπόλοιπες 
οµάδες και να είναι υπεύθυνοι για τη χρήση και την επιστροφή τους.

Στη δραστηριότητα αυτή παρουσιάζουµε µια σειρά  σειρά ψηφιακών 
εκπαιδευτικών σεναρίων από εκπαιδευτικές πλατφόρµες όπως το Inspiring 
Science Education (http://inspiring-science-education.eu/) καιGoLab 
(www.golabz.eu). Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να επιλέξει το 
συνδυασµό µαθηµάτων και να στήσει το πλάνο των µαθηµάτων που επιθυµεί.

Στη συνέχεια προτείνονται συνδυασµοί από βιωµατικές δραστηριότητες που 
µπορούν να συµβάλλουν σε µια ολοκληρωµένη εκπαιδευτική εµπειρία.

Στην δραστηριότητα αυτή θα χρησιµοποιήσουµε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο 
που ενισχύει τη διαδραστική διδασκαλία στην τάξη αξιοποιώντας και την 
ψηφιακή τεχνολογία- τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια. Τα ψηφιακά σενάρια που 
διδάσκονται, ακολουθούν το διερευνητικό µοντέλο µάθησης, έχουν δηλαδή 
καρτέλες µε εισαγωγή στο θέµα, υποθέσεις, πειραµατισµούς και 
συµπεράσµατα. Ενσωµατώνουν πλούσιο υλικό και πηγές αναφοράς, 
χρησιµοποιούν ψηφιακά εργαλεία και θέτουν τα θεµέλια για την υποστήριξη 
ενός οµαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος µέσω του οποίου οι µαθητές 
καταλήγουν στα αποτελέσµατα της έρευνας τους. 

Εάν χρησιµοποιήσετε κάποιο από αυτά τα σενάρια στα πλαίσια ενός 
µαθήµατος, µπορείτε να επιλέξετε από µια γκάµα σεναρίων αυτό που ταιριάζει 
καλύτερα στο πλάνο του µαθήµατος σας. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε 
σενάρια µεταξύ τους, δείχνοντας στους µαθητές του κάποιες από τις καρτέλες, 
µένοντας όµως στην ροή της διερεύνησης. Τα εκπαιδευτικά ψηφιακά σενάρια 
έχουν συνταχθεί από τους συνεργάτες µας στο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης 
της Ελληνογερµανικής Αγωγής. Τα διδακτικά σενάρια είναι αναρτηµένα σε 
εκπαιδευτικές πλατφόρµες όπως το Ark of Inquiry και το Inspiring Science 
Education (ISE) και χρειάζονται πρόσβαση στο διδαδίκτυο για να υλοποιηθούν.

Προτείνουµε στον εκπαιδευτικό να χρησιµοποιήσει τα ψηφιακά σενάρια ως 
αφορµή για να εξηγήσει στους µαθητές κατά την διάρκεια των µαθηµάτων πως 
αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας που ξεφεύγει από τα πλαίσια 
του δασκαλοκεντρικού µοντέλου. Τέτοιες συζητήσεις µέσα στην τάξη, 
δηµιουργούν την ευκαιρία να εµπλέξουµε ενεργά τους µαθητές στη διαδικασία 
µάθησης δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να εκφράζουν τη γνώµη τους και να 
αποκτούν όλο και περισσότερη αυτοπεποίθηση στην παρουσίαση των 
σκέψεων τους.

Για να επιτύχουµε τη µεγαλύτερη δυνατή εµπλοκή των µαθητών µε τη 
δραστηριότητα ζητάµε από τους µαθητές να σχηµατίσουν οµάδες δύο ή τριών 
ατόµων αναλόγως µε τον αριθµό των υπολογιστών που υπάρχουν στην αίθουσα.

Εκτέλεση δραστηριότητας
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∆ρ. Σοφοκλής Σωτηρίου, διευθυντής Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελληνογερµανική Αγωγή

Go-Lab

Η κατανόηση της επιστήµης είναι απαραίτητη στη σηµερινή κοινωνία. Και όλα 
δείχνουν ότι καθοριστικό ρόλο έχει ο εκπαιδευτικός, µέσα από τις εµπειρίες που 
διαµορφώνει για τουςµαθητές του κατά τη διδασκαλία των φυσικών 
επιστηµών. Το Go-Lab είναι ένα εργαλείο που θα σας βοηθήσει να 
δηµιουργήσετε όµορφες αναµνήσεις στους µαθητές, ώστε να τους 
ενδυναµώσετε µε δεξιότητες επιστηµονικής διερεύνησης. Μέσω του Go-Lab, οι 

µαθητές σας βιώνουν την κουλτούρα της ενασχόλησης µε τις επιστήµες, σε 
συνθήκες που διεγείρουν το ενδιαφέρον τους, διεξάγοντας ενεργά, 
καθοδηγούµενα πειράµατα σε βασικές, αλλά και υψηλού επιπέδου 
επιστηµονικές εγκαταστάσεις.

Πώς το πετυχαίνει αυτό το Go-Lab; Μέσα από ένα σύνολο αποµακρυσµένων 
εργαστηρίων, εικονικών πειραµάτων και σετ δεδοµένων, ένα ειδικά 
σχεδιασµένο περιβάλλον συγγραφής για την ενσωµάτωση των διαδικτυακών 
εργαστηρίων σε παιδαγωγικά δοµηµένους χώρους µάθησης από εσάς και τέλος, 
µέσα από διαδικτυακές εφαρµογές, που, εκτός των άλλων, θα προσφέρουν 
στους µαθητές και σε εσάς ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση.

Η Πύλη Golabz

Κύριος στόχος της πύλης Golabz (http://www.golabz.eu) είναι να παρέχει µία 
πολύ απλή και ελκυστική πλατφόρµα για εκπαιδευτικούς και µαθητές 10-18 
ετών, προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων διερευνητικής µάθησης για την 
εκπαίδευση στις φυσικές επιστήµες στο σχολείο.

Ειδικότερα, ως προς τους εκπαιδευτικούς, η Πύλη επιδιώκει να παρέχει:

• αποθετήριο διαδικτυακών εργαστηρίων και χώρους διερευνητικής µάθησης 
για χρήση στα µαθήµατα φυσικών επιστηµών

• πρόσβαση σε ένα περιβάλλον συγγραφής µε εργαλεία, που βοηθάνε στον 
σχεδιασµό, και µε εφαρµογές για την υποστήριξη και πλαισίωση του 
εκπαιδευτικού υλικό

• υπηρεσίες υποστήριξης και επαφή σε συναδέλφους, κοινότητες και 
επιστήµονες που διευκολύνουν τη χρήση του περιβάλλοντος µάθησης Go-Lab 
και την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων διερευνητικής µάθησης στην τάξη

Όσο για τους µαθητές, η πύλη Golabz επιδιώκει να προσφέρει µια µοναδική 
εµπειρία χρήστη σε επίπεδο αλληλεπίδρασης, καθώς και διεπαφές και 
υπηρεσίες χρήστη, όσο το δυνατόν πιο διαφανείς για τη διεξαγωγή εξ 
αποστάσεως και/ή εικονικών πειραµάτων.

Εικονικά εργαστήρια στις σχολικές αίθουσες

http://inspiring-science-education.eu/
http://www.golabz.eu
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Οι Παρατηρήσεις του Γαλιλαίου : Τα φεγγάρια του ∆ία

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές ακολουθούν τα βήµατα του Γαλιλαίου, 
πατέρα της σύγχρονης πειραµατικής Φυσικής και εµπνευστή της 
πειραµατικής µεθόδου. Μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης και µε 
όχηµα τις ανακαλύψεις και την ιστορία του µεγάλου επιστήµονα, οι µαθητές 
γίνονται µικροί ερευνητές και ανακατασκευάζουν το τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου 
µε χρήση απλών και εκπαιδευτικά ενδεδειγµένων υλικών. Η δραστηριότητα 
έχει συνταχθεί από τον Εµµανουήλ Χανιωτάκη, Φυσικό, (Τµήµα Έρευνας και 
Ανάπτυξης, Ελληνογερµανική Αγωγή).

Ψηφιακό σενάριο στην πλατφόρµα Inspiring Science:
http://tools.inspiringscience.eu/delivery/view/index.html?id=d2547821387642b5
96d75e53fea d5f1b&t=p

Εναλλακτικός σύνδεσµος:
https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/o_galilaios_kai_ta_feggari
a_toy_dia.pdf

Οι µαθητές επισκέπτονται εικονικά το Μουσείο του Γαλιλαίου στη Φλωρεντία 
και περιηγούνται στις ανακαλύψεις, τα όργανα και τις παρατηρήσεις οι οποίες 
θεµελίωσαν την επιστήµη της Φυσικής στον 16ο αιώνα.

Τέλος, οι µαθητές, ακολουθώντας το ανακαλυπτικό µοντέλο µάθησης και 
χρησιµοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες αιχµής ανακαλύπτουν τους 
δορυφόρους του ∆ία και µελετούν την κίνησή τους, µετρώντας τις 
παραµέτρους της τροχιάς τους. Με αυτόν τον τρόπο αναβιώνουν την 
ανακάλυψη, η οποία επιβεβαίωσε στον µεγάλο επιστήµονα το ηλιοκεντρικό 
σύστηµα και εκβαράθρωσε την γεωκεντρική αριστοτέλεια εικόνα η οποία 
δέσποζε στο δυτικό κόσµο για σχεδόν δύο χιλιετίες.

Ακολουθούν εναλλακτικές για ψηφιακά διδακτικά σενάρια, γραµµένα στα 
ελληνικά. Τα ψηφιακά αυτά σενάρια προέρχονται από αποθετήρια όπως αυτά 
που έχουν αναφερθεί παραπάνω- ανοιχτές πλατφόρµες που σας επιτρέπουν να 
δηµιουργήσετε το δικό σας υλικό για χρήση στην τάξη ή να αξιοποιήσετε ήδη 
υπάρχον υλικό. ∆εν φέρουµε ευθύνη για τυχόν απενεργοποίηση ή µη λειτουργία 
των σεναρίων στα οποία γίνεται παραποµπή. 

Εκτέλεση δραστηριότητας 

http://tools.inspiringscience.eu/delivery/view/index.html?id=d2547821387642b5
https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/o_galilaios_kai_ta_feggari


Τα πρόσωπα της Σελήνης 

Ουράνια Σώµατα: Κοµήτες

πλήρωµα που αλλάζει συνεχώς, καθιστώντας εδώ και 17 χρόνια, συνεχή την 
ανθρώπινη παρουσία στο διάστηµα.

 Digging into Comets_GR

Κρατήρες Ουράνιων Σωµάτων στην Επιφάνεια της Γης

Ηλιακό Σύστηµα

 Γη – Σελήνη

 Κοµήτες

Τα τρία τελευταία σενάρια θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα Graasp 
(https://graasp.eu/), µια ακόµα εκπαιδευτική πλατφόρµα δηµιουργίας 
εκπαιδευτικών σεναρίων. Μπορείτε να µπείτε συµπληρώνοντας ένα τυχαίο 
nickname κατά την είσοδο σας, για να περιηγηθείτε στις δραστηριότητες που 
προτείνουν.

Επιπρόσθετα θέµατα συζήτησης

Τα ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας µπορούν να συµπληρωθούν µε 
συµπληρωµατικά θέµατα, ψηφιακά εργαλεία και βιωµατικές δραστηριότητες 
όπως αυτές που παρουσιάζονται στις υπόλοιπες δραστηριότητες της ενότητας 
«Αστρονοµία». Κάποιες προτάσεις για συζήτηση στην τάξη αναπτύσσονται 
παρακάτω: 

∆ιεθνής ∆ιαστηµικός Σταθµός (ISS–International Space Station)

Ο ISS είναι ένας διεθνής ερευνητικός διαστηµικός σταθµός σε τροχιά γύρω από 
τη Γη. Τον επισκέπτονται ερευνητές θετικών επιστηµών από την Ευρώπη, τις 
ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βραζιλίας, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Κίνα κλπ.Είναι 
ορατός µε γυµνό µάτι καθώς βρίσκεται σε απόσταση 400-410 χιλιοµέτρων και ο 
καθένας µπορεί να δει άµεσα τη θέση του. Είναι επανδρωµένος από το 2000 µε 

Εκτέλεση δραστηριότητας 
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http://graasp.eu/ils/5a05f80adab0e8f63c1718bf
http://graasp.eu/ils/5a0b2ca3dab0e8f63c34bdb7/


Στον παρακάτω σύνδεσµο µπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την 
τοποθεσία του ISS: 

Live τοποθεσία: http://www.n2yo.com/space-station/

Live κάµερα από τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό: 
https://www.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Explora-
tion/International_Space_Station/Where_is_the_International_Space_Station

Κάθε µέρα ο ISS

• Περιστρέφεται σχεδόν 16 φορές γύρω από τη Γη.

• Η κάθε περιφορά του διαρκεί 90 λεπτά.

• Οι ερευνητές βιώνουν µια ανατολή ή δύση του ηλίου κάθε 45 λεπτά.

Εικόνα 1. Ο ∆ιεθνής ∆ιαστηµικός Σταθµός 
(Image credit: STS-119 Shuttle Crew, NASA)

πλήρωµα που αλλάζει συνεχώς, καθιστώντας εδώ και 17 χρόνια, συνεχή την 
ανθρώπινη παρουσία στο διάστηµα.

Εκτέλεση δραστηριότητας 

http://www.n2yo.com/space-station/
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http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts119/index.html
http://www.nasa.gov/


Ο διεθνής διαστηµικός σταθµός ISS είναι στην ουσία ένα ερευνητικό εργαστήριο 
µικροβαρύτητας και βιολογίας σε περιβάλλον έλλειψης βαρύτητας. Εκεί 
εκτελούνται πειράµατα στο τοµέα της χηµείας, βιολογίας, ιατρικής, φυσικής, 
µετεωρολογίας και άλλων επιστηµών- και µελετάται πώς επιδρούν οι νόµοι της 
φυσικής σε καταστάσεις απώλειας της βαρύτητας και της ατµόσφαιρας. Οι 
συνθήκες αυτές είναι εξίσου χρήσιµες για τη δοκιµή και έλεγχο εξοπλισµού που 
προορίζεται για µελλοντικές διαστηµικές αποστολές.

Επειδή ο ISS βρίσκεται πάνω από την ατµόσφαιρα της Γης, η ακτινοβολία του ήλιου 
δεν φιλτράρεται. Τα υποατοµικά φορτισµένα σωµατίδια από τις κοσµικές ακτίνες 
και τον ηλιακό άνεµο απορροφώνται συνήθως από την ατµόσφαιρα. Μάλιστα, όταν 
µια µεγάλη ποσότητα έρχεται σε αλληλεπίδραση µε τα σωµατίδια της 
ατµόσφαιρας, προκαλείται το Βόρειο Σέλας, καθιστώντας έτσι την επίδραση τους 
ορατή από το ανθρώπινο µάτι. Αυτός είναι επίσης και ο λόγος που οι άνθρωποι δεν 
µπορούν να ζήσουν εκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε το ρεκόρ της 
µεγαλύτερης διαµονής αστροναύτη της NASA στο διάστηµα το κατέχει η 
αστροναύτης Peggy Witson µε 665 µέρες συνολικά, σε τρεις αποστολές µεγάλης 
διάρκειας. Το ρεκόρ µεγαλύτερης συνολικής παραµονής στο διάστηµα κατέχει ο 
Ρώσος κοσµοναύτης Gennady Padalka, που έχει περάσει συνολικά 879 ηµέρες στο 
διάστηµα!

Το ρεκόρ για τη µεγαλύτερη παραµονή στο διάστηµα χωρίς διακοπή κατέχει ο 
Αµερικανός αστροναύτης Scott Kelly, ο οποίος πέρασε 342 µέρες στον ∆ιεθνή 
∆ιαστηµικό Σταθµό για να µελετηθούν τα αποτελέσµατα της µακροχρόνιας 
παραµονής στο διάστηµα- οι προσαρµογές του σώµατός του µελετήθηκαν σε 
σύγκριση µε τον δίδυµο αδερφό του, επίσης αστροναύτη, Mark Kelly, που παρέµεινε 
στη Γη! 

Χωρίς την προστασία της γήινης ατµόσφαιρας, το ανθρώπινο σώµα εκτίθεται κάθε 
µέρα σε ακτινοβολία αντίστοιχη µε αυτή που δέχεται κάποιος στη Γη σε ένα χρόνο, 
δηµιουργώντας έτσι υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στους αστροναύτες. Η 
ακτινοβολία διεισδύει στους ζωντανούς οργανισµούς, προκαλώντας βλάβη στα 
χρωµοσώµατα και τα λεµφοκύτταρα, τα οποία είναι κεντρικής σηµασίας για το 
ανοσοποιητικό σύστηµα. Στους αστροναύτες δίνεται, βέβαια, κατάλληλη 
φαρµακευτική αγωγή και προστατευτική θωράκιση σε µια προσπάθεια πρόληψης.

Εκτέλεση δραστηριότητας 



Μα 400 χιλιόµετρα ύψος δεν είναι λίγα για να µην υπάρχει βαρύτητα;

Πράγµατι η βαρύτητα της Γης επιδρά στον ISS, παρόλα αυτά επειδή βρίσκεται 
σε τροχιά δηµιουργούνται καταστάσεις χωρίς βαρύτητα και αυτός είναι ο λόγος 
που οι αστροναύτες αιωρούνται.

Πως αντιδρά το νερό χωρίς βαρύτητα; 
Μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=o8TssbmY-GM

Τι γίνεται µε τα µακριά µαλλιά όταν δεν υπάρχει βαρύτητα; Πως λούζεσαι 
στο διάστηµα;
https://www.youtube.com/watch?v=kOIj7AgonHM

Γιατί πρέπει να κάνουµε γυµναστική στο διάστηµα; Αλήθεια, πώς το 
κάνουµε;

https://www.youtube.com/watch?v=87YxeKTv8Y8

Ακολουθεί µια σειρά από προτάσεις βιωµατικών δραστηριοτήτων µε στόχο την 
ενίσχυση της βιωµατικής διδασκαλίας στην τάξη!

Επαγγέλµατα του ∆ιαστήµατος και διάσηµες ∆ιαστηµοσυσκευές

Η µέθοδος Jigsaw

1. Ψάξε για τα επαγγέλµατα του διαστήµατος:
http://www.space-awareness.org/el/careers/

2. Ψάξε πληροφορίες για διάσηµες διαστηµοσυσκευές: Mars Rovers / Voyager
/ Cassini /Rosetta / Hubble (∆είτε και την αντίστοιχη δραστηριότητα
«∆ιαστηµοσυσκευές» της ενότητας Αστρονοµία!)

Προτεινόµενες βιωµατικές δραστηριότητες

Εκτέλεση δραστηριότητας 
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Παροτρύνουµε τους µαθητές να φτιάξουν µια παρουσίαση powerpoint που να 
περιλαµβάνουν εικόνες, χρονολογίες, την αποστολή (mission) και τον σκοπό της 
διαστηµοσυσκευής.

H µέθοδος Jigsaw (=κοµµάτι παζλ) λειτουργεί ως εξής: Ο εκπαιδευτικός χωρίζει 
την ενότητα που θέλει να διδάξει σε επιµέρους κοµµάτια. Κάθε οµάδα παίρνει 
από ένα κοµµάτι πληροφορίας / ένα κοµµάτι του πάζλ, το ερευνά, το 
αναπτύσσει και το παρουσιάζει στις υπόλοιπες οµάδες. Σε αυτή τη 
δραστηριότητα για παράδειγµα η κάθε οµάδα µπορεί να αναλάβει την έρευνα 
µιας διαστηµοσυσκευής (spacecraft) και όλες µαζί να κάνουν µια παρουσίαση 
στο τέλος.

Κάθε οµάδα θέτει έναν ειδικό ή έναν ηγέτη. Αφού η οµάδα κάνει µια µικρή 
έρευνα, συζητάνε για το ποια θέµατα θα ήθελαν να ακολουθήσουν και στέλνουν 
τον ηγέτη τους να την παρουσιάσει στον εκπαιδευτικό τους. Έτσι, ο κάθε ειδικός 
φεύγει από την οµάδα του και συναντιέται µε τους υπόλοιπους ειδικούς από 
την κάθε οµάδα. Εκεί, εκπροσωπώντας την οµάδα τους, αποφασίζουν µε τη 
βοήθεια του εκπαιδευτικού να επιλέξουν το θέµα τους και έπειτα αυτός τους 
καθοδηγεί κατάλληλα για να µεταφέρουν τις πληροφορίες στην οµάδα τους.

Στο τέλος, η κάθε οµάδα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της στην τάξη και όλοι 
µαζί κατέχουν την συνολική πληροφορία, όπως γίνεται όταν ενώνεις τα 
κοµµάτια ενός παζλ.

Η παρουσίαση είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα, µέσα από αυτή καλλιεργείται η 
αυτοπεποίθηση, ο σεβασµός και η ενσυναίσθηση. Μέσα από τη διαδικασία της 
εργασίας, τα παιδιά µαθαίνουν επίσης την ανάθεση ρόλων σε µια οµάδα και 
πόσο σηµαντική είναι η συµβολή του καθένα για να φέρουν µε επιτυχία εις 
πέρας τον στόχο τους.

3. Ψηφιακό Πλανητάριο Stellarium και 4. Γη : Εναλλαγή της µέρας και οι 4
εποχές:
Επισκεφθείτε τη ∆ραστηριότητα 1 της ενότητας Αστρονοµία «Ήλιος, Γη και
Σελήνη».

Εκτέλεση δραστηριότητας 



Ιστοσελίδα NASA για τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html

Ιστοσελίδα ESA Kids: https://www.esa.int/kids/en/home

Η µέθοδος Jigsaw: https://en.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_(teaching_technique)

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.

Βιωµατικές δραστηριότητες

1. Φτιάξε τη δική σου διαστηµοσυσκευή
Στην καρτέλα “Create” της κεντρικής σελίδας θα βρείτε το βίντεο και τον
συνοδευτικό εκπαιδευτικό οδηγό της δραστηριότητας αυτής!

2. «Μάθε για τις Φάσεις της Σελήνης»
Εισαγωγική δραστηριότητα και βίντεο της ενότητας Αστρονοµία.

3. «Μάθε για την πρόσκρουση µετεωριτών- Η ιστορία ενός µετεωρίτη»
Στην καρτέλα “Create” της κεντρικής σελίδας θα βρείτε το βίντεο και τον
συνοδευτικό εκπαιδευτικό οδηγό της δραστηριότητας αυτής!

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 
Χανιωτάκη, Αλέξανδρου Χιωτέλλη και Στέφανου Χερουβή.

Πύλη Golabz: www.golabz.eu

Πύλη Inspiring Science Education: http://inspiring-science-education.eu/

Πύλη εκπαιδευτικών εργαλείων Inspiring Science Education: 
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/ise

Πύλη Graasp: https://graasp.eu/

Κεντρική ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος: 
https://www.esa.int/ESA

Εκτέλεση δραστηριότητας 
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Πηγές

Ιστοσελίδα NASA για τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html

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 
Χανιωτάκη, Αλέξανδρου Χιωτέλλη και Στέφανου Χερουβή.

Πύλη Golabz: www.golabz.eu

Πύλη Inspiring Science Education: http://inspiring-science-education.eu/

Πύλη εκπαιδευτικών εργαλείων Inspiring Science Education: 
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/ise

Πύλη Graasp: https://graasp.eu/

Κεντρική ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος: 
https://www.esa.int/ESA

Ιστοσελίδα ESA Kids: https://www.esa.int/kids/en/home

Η µέθοδος Jigsaw: https://en.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_(teaching_technique)

Πηγές εικόνων

Εικόνα 1: [NASA catalog S119-E-010316 (25 March 2009), STS-119 Shuttle Mission 
Imagery] Πηγή/παραχώρηση χρήσης: NASA, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα  
https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e010316.h 
tml και στην ιστοσελίδα https://apod.nasa.gov/apod/ap090406.html. ∆ηµιουργός 
εικόνας: STS-119 Shuttle Crew/ ©NASA. ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης για 
δωρεάν 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. 

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.

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html
https://www.esa.int/kids/en/home
https://en.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_
https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e010316.h
https://apod.nasa.gov/apod/ap090406.html
https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts119/index.html
http://www.nasa.gov/



