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Εύρος του κειμένου 

Στόχος του παρόντος κείμενου είναι να προσφέρει υλικό και οδηγίες στους 

καθοδηγητές-εκπαιδευτικούς που θα τους διευκολύνουν στην υποστήριξη των 

ομάδων τους κατά την υλοποίηση των έργων τους. Παρέχει σύντομες περιγραφές 

της διδακτικής μεθόδου της Διερευνητικής Μάθησης των Φυσικών Επιστημών 

(ΔΜΕΦΕ) καθώς και της διδακτικής μεθοδολογίας της Μάθησης Βάσει Πηγών (ΜΒΠ), 

στόχος των οποίων είναι να προετοιμάσουν τους εκπαιδευτικούς κατά τη 

συγκρότηση των σχεδίων μαθήματος, προκειμένου να διευκολύνουν τις προσπάθειες 

των μαθητών τους και να τους καθοδηγήσουν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα  

υιοθετώντας σύγχρονες  διδακτικές τεχνικές. Το κείμενο επίσης περιλαμβάνει μια 

σειρά ενδεικτικών παιδαγωγικών ενοτήτων που αφορούν στα θέματα του 

διαγωνισμού, η οποία θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πώς θα 

μπορούσαν να συγκροτήσουν το δικό τους σχέδιο μαθήματος για το αντικείμενο που 

επέλεξαν οι μαθητές τους, να τους καθοδηγήσουν κατά την έρευνά τους και να τους 

διευκολύνουν για τη δημιουργία μιας ευχάριστης και ενδιαφέρουσας εργσίας βάσει 

του σχετικού φύλλου εργασίας.  

Χρήσιμες Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό Odysseus  

Σχετικά με τον Διαγωνισμό Odysseus  
Ο διαγωνισμός Odysseus επιδιώκει να κινήσει το ενδιαφέρον και να εμπνεύσει 

μαθητές σε όλη την Ευρώπη στο «Νέο Σύνορο», υλοποιώντας έναν Ευρωπαϊκό 

Επιστημονικό Διαγωνισμό για θέματα εξερεύνησης του Διαστήματος. Οι νεαροί 

μαθητές έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους επιστημονικό έργο, 

όπου θα συνδυάζεται η δημιουργικότητα, η ευφυΐα και η καινοτομία. Ο διαγωνισμός 

φιλοδοξεί να ενσωματώσει συνεχιζόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με θέμα τις 

φυσικές επιστήμες σε μια πανευρωπαϊκή προοπτική, δίνοντας την ευκαιρία στους 

νεαρούς μαθητές να διαγωνιστούν με τους συνομηλίκους τους από διαφορετικές 

Ευρωπαϊκές χώρες.  

 

Ο διαγωνισμός Odysseus  θέτει σε μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών από όλες της 

χώρες της ΕΕ την πρόκληση να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα για την εξερεύνηση του 

διαστήματος, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τη δημιουργικότητα και την κριτική τους 

σκέψη. Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να σχηματίσουν ομάδες 

2 έως 5 μελών με έναν εκπαιδευτικό που θα τους διευκολύνει. Οι ομάδες που 

συμμετέχουν στο Odysseus μπορούν να επιλέξουν να διαγωνιστούν σε μία από τις 

ακόλουθες τρεις κύριες θεματικές κατηγορίες: 
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Θέματα Διαγωνισμού 

Ηλιακό Σύστημα 

Διαστημόπλοιο – Παγκόσμια 

Συνεργασία 

Συν-εξέλιξη της ζωής 

 

 

Οι συμμετέχουσες ομάδες θα διαγωνιστούν πρώτα σε εθνικό επίπεδο, όπου μία 

ομάδα θα ανακηρυχθεί νικητής σε κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες. Στη συνέχεια, 

οι νικήτριες ομάδες από όλες τις χώρες θα διαγωνιστούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 

προκειμένου να ανακηρυχθεί το καλύτερο έργο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για κάθε 

κατηγορία του διαγωνισμού. Η νικήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας θα κερδίσει ένα 

ταξίδι στην Ολλανδία τον Απρίλιο 2013 όπου θα έχει την ευκαιρία να επισκεφτούν το 

SPACE EXPO και να παρουσιάσει την εργασία της κατά τη διάρκεια της Τελετής 

Απονομής Βραβείων του Odysseus στο τεχνικό κέντρο του ESA, το ESTEC 

(Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας).  

 

Σημαντικές ημερομηνίες  
1η Μαΐου, 2012: Έναρξη εγγραφής των ομάδων  

1η Ιουλίου, 2012: Έναρξη της υποβολής συμμετοχών  

8η Ιανουαρίου, 2013: Λήξη εγγραφής των ομάδων  

15η Ιανουαρίου, 2013: Λήξη υποβολής συμμετοχών  

1η Φεβρουαρίου, 2013: Ανακοίνωση των νικητών σε εθνικό επίπεδο  

1η Μαρτίου, 2013: Ανακοίνωση των νικητών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  

 

Πώς λειτουργεί  
Ο διαγωνισμός Odysseus θέτει σε μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών από όλες τις 

χώρες της ΕΕ την πρόκληση να αναπτύξουν  μια συνθετική εργασία για την 

εξερεύνηση του διαστήματος, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τη δημιουργικότητα και την 

κριτική τους σκέψη. Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να 

σχηματίσουν ομάδες 2 έως 5 μελών με έναν εκπαιδευτικό που θα τους καθοδηγεί, να 

προετοιμάσουν και να υποβάλουν μια εργασία σε μια από τις κατηγορίες του 

διαγωνισμού:  i) Ηλιακό Σύστημα, ii) Διαστημόπλοιο – παγκόσμια συνεργασία και iii) 

Συν-εξέλιξη της ζωής. Η συμμετοχή πρέπει να είναι ψηφιακή και μπορεί να έχει τη 

μορφή οποιοσδήποτε ψηφιακού αρχείου και να περιλαμβάνει μια περίληψη στη 

μορφή που ζητείται από τους διοργανωτές, περιγράφοντας τη συλλογιστική πάνω 

στην οποία βασίστηκε η εργασία. Ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός από τον Ιούλιο 

2012 έως τον Ιανουάριο 2012.  
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Όλες οι συμμετοχές θα εκτιμηθούν και θα βαθμολογηθούν με βάση τις επιστημονικές 

γνώσεις, την πρακτική εφαρμογή και τη δημιουργικότητα από έμπειρους αξιολογητές, 

σύμφωνα με προκαθορισμένα Κριτήρια Αξιολόγησης. Τρεις συμμετοχές ανά χώρα – 

μία για κάθε κατηγορία – θα επιλεχτούν για να προχωρήσουν στον τελικό γύρο της 

αξιολόγησης.  Οι ομάδες που θα προχωρήσουν στον τελικό γύρο  πρέπει να 

υποβάλουν μια περίληψη της εργασίας τους στα Αγγλικά. Στον τελευταίο γύρο θα 

συγκριθούν οι εθνικοί νικητές και οι τελικοί τρεις νικητές (ένας για κάθε κατηγορία) 

θα επιλεχτούν και θα κερδίσουν μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία στο Space Expo 

στην Ολλανδία, όπου θα παραλάβουν τα βραβεία τους. 

 

Κανόνες 

- Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε μαθητές πλήρους σχολικής φοίτησης, ηλικίας 14 

έως 18 ετών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές που την ημέρα της υποβολής 

της συμμετοχής τους θα είναι τουλάχιστον 14 ετών και δεν θα υπερβαίνουν το 18ο 

έτος της ηλικίας τους. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φοιτούν σε σχολείο κατά το 

χρόνο του διαγωνισμού (2012-2013).  

- Όλες οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται από 2 έως 5 μέλη και μόνο έναν 

καθοδηγητή-εκπαιδευτικό. Οι μαθητές μιας ομάδας μπορούν να είναι από 

διαφορετικά σχολεία της ίδιας χώρας ή διαφορετικές τάξεις του ίδιου σχολείου. 

- Όλες οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν μόνο μία εργασία και κάθε μαθητής σε 

μία μόνο ομάδα.  

- Μόνο εγγεγραμμένες ομάδες μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή στον 

διαγωνισμό Odysseus. Κατά την εγγραφή τους για συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι 

καθοδηγητές των ομάδων πρέπει να αποδεχτούν τους νομικούς όρους και τους 

κανόνες του διαγωνισμού και να επιβεβαιώσουν ότι οι γονείς/ νόμιμοι κηδεμόνες των 

συμμετεχόντων έχουν ενημερωθεί για τη συμμετοχή των παιδιών τους και έχουν 

συναινέσει σε αυτήν.  

- Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού Odysseus θα χρειαστεί να παρέχουν στους 

διοργανωτές ορισμένες πληροφορίες για την καταχώρισή τους, όπως διατυπώνονται 

στη διαδικτυακή αίτηση εγγραφής, κατά την εγγραφή της ομάδας για συμμετοχή 

στον διαγωνισμό Odysseus. Ο καθοδηγητής κάθε ομάδας πρέπει να έχει 

εξουσιοδοτηθεί ώστε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια κάθε προσωπικής πληροφορίας 

και να συμφωνήσει ότι οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες 

που υποβάλλονται για να πιστοποιήσουν ανάλογη εξουσιοδότηση.  

- Οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν ψηφιακή συμμετοχή μεταξύ 1ης Ιουλίου 2012 

και 15ης Ιανουαρίου 2013. Καμιά συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτή μετά την ημερομηνία 

αυτή.  
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- Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό Odysseus υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο 

μέσω της ιστοσελίδας του Odysseus. Πριν κάποια ομάδα υποβάλει συμμετοχή, πρέπει 

να εγγραφεί και η εγγραφή να εγκριθεί από τους Διοργανωτές. Κατά την εγγραφή, 

κάθε μέλος της ομάδας θα παραλάβει ένα μοναδικό όνομα χρήστη και έναν κωδικό 

πρόσβασης. Οι Διοργανωτές μπορούν να τερματίσουν τον λογαριασμό κάποιου 

συμμετέχοντα ή ομάδας και να μπλοκάρουν τη χρήση της ιστοσελίδας Odysseus αν η 

εγγραφή μιας ομάδας είναι ανολοκλήρωτη˙ αν δεδομένα που έχουν δηλωθεί είναι (ή 

πιστεύουν οι Διοργανωτές ότι είναι)  αναληθή, ανακριβή, παρωχημένα, 

ανολοκλήρωτα˙ αν οι Διοργανωτές δεν είναι σε θέση να επαληθεύσουν κάποια από 

τα δεδομένα εγγραφής της ομάδας.  

- Όλες οι συμμετοχές που υποβάλλονται πρέπει να είναι έργο των συμμετεχόντων. 

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι στη συμμετοχή τους δεν θα περιλαμβάνουν υλικό 

που παραβιάζει και/ή καταστρατηγεί τα δικαιώματα τρίτου περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι κατ’ αποκλειστικότητα, πνευματικών 

δικαιωμάτων ή σήματος ή δικαιώματα προσωπικής ζωής ή δημοσιοποίησης.  

- Οποιασδήποτε μορφής λογοκλοπή απαγορεύεται αυστηρά και θα οδηγήσει στην 

αποβολή των συμμετεχόντων από τον διαγωνισμό˙ η αναπαραγωγή των σκέψεων ή 

της εργασίας άλλης πηγής επιτρέπεται, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από σχετική 

παραπομπή.  

- Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο της συμμετοχής τους στον 

διαγωνισμό. Αν αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες στη συμμετοχή που 

υποβάλουν, κάνουν τις αποκαλύψεις με δική τους ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν 

φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες.  

- Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν θα υποβάλλουν υλικό που είναι: 

δυσφημιστικό, υβριστικό, ζημιογόνο, προσβλητικό ή απειλητικό εναντίον άλλου 

προσώπου˙ μισαλλόδοξο, εχθρικό ή φυλετικά προσβλητικό˙ χυδαίο, άσεμνο ή 

πορνογραφικό˙ παράνομο (ή που προωθεί παράνομη δραστηριότητα).  

- Κατά την επιλογή των καλύτερων εργασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα πρώτα 

βραβεία απονέμονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υπηκοότητα ή ο τόπος κατοικίας 

των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό Odysseus. Η απονομή των πιστοποιητικών και 

των βραβείων, καθώς και η επιστολική επικοινωνία με τους νικητές στην πύλη 

Odysseus δεν υπόκεινται σε περιορισμούς βάσει υπηκοότητας/ κατοικίας.  

- Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του λογαριασμού της 

ομάδας τους και για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω του λογαριασμού 

τους. Ο καθοδηγητής της ομάδας πρέπει να ενημερώσει αμέσως τους Διοργανωτές 

για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού της ομάδας του/της ή τυχόν 

παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού.  
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- Πριν την υποβολή της συμμετοχής, οι συμμετέχοντες απαγορεύεται να έχουν 

δώσει προς δημοσίευση κάποια από τις συμμετοχές τους, να έχουν κερδίσει ή να 

είναι επιλαχόντες σε κάποιον άλλον σχολικό διαγωνισμό με κάποια από αυτές.  

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες, των οποίων τα μέλη είναι κάτοικοι χωρών 

της ΕΕ και των υπό ένταξη χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, 

Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 

Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο.   

- Τα ταξίδια που θα απονεμηθούν ως βραβεία για τις καλύτερες εργασίες κάθε 

κατηγορίας είναι για έναν εκπαιδευτικό και πέντε μαθητές το μέγιστο, για να 

επισκεφτούν το Space Expo στις Κάτω Χώρες και να παρακολουθήσουν την 

εκδήλωση της λήξης, η οποία θα λάβει χώρα τον Απρίλιο  2013. 

- Η εγγραφή στον διαγωνισμό Odysseus πρέπει να γίνεται μόνο μέσω της 

ιστοσελίδας του διαγωνισμού Odysseus.  

- Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό Odysseus μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε από 

τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Αν η συμμετοχή φτάσει  στον τελικό γύρο του 

διαγωνισμού, η ομάδα θα πρέπει να καταθέσει μια περίληψη στα Αγγλικά ή μια 

μετάφραση όλης της συμμετοχής στα Αγγλικά για την κριτική επιτροπή. 

- Πιστοποιητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Odysseus παρέχονται σε όλες τις 

ομάδες που υπέβαλαν εργασίες οι οποίες ανταποκρίνονταν στους Κανόνες του 

Διαγωνισμού, τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού και τις χρονικές προθεσμίες 

υποβολής συμμετοχών. Ομάδες που κατακτούν τη νίκη στη χώρα τους και μπαίνουν 

στον τελικό γύρο θα παραλάβουν πιστοποιητικά αριστείας.  

- Συμμετοχές που υποβάλλονται καθυστερημένα μετά τα μεσάνυχτα  (CET) της 

15ης Ιανουαρίου 2013 για τον διαγωνισμό Odysseus και οι συμμετοχές που δεν 

συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, τους νομικούς όρους και τις οδηγίες που 

διατυπώνονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού θα απορρίπτονται, αποκλειστικά 

κατά την κρίση των διοργανωτών του διαγωνισμού.   

- Οι αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης είναι τελεσίδικες και καμιά ένσταση δεν 

θα γίνεται δεκτή. Υλικό συμμετοχών δεν θα επιστρέφεται και ως ιδιοκτησία του 

προγράμματος «Odysseus», μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους διαφήμισης και/ ή 

προσέγγισης του ευρύτερου κοινού. Απαντήσεις δεν θα δίνονται απευθείας σε 

μαθητές. Μετέπειτα αιτήματα για επαναξιολογήσεις δεν θα γίνεται δεκτά.  

- Μετά την τελική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών, το ευρύ κοινό θα έχει 

πρόσβαση στις συμμετοχές μέσω της πύλης Odysseus.  
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- Η εγγραφή δίνει στον διαγωνισμό Odysseus το δικαίωμα δημοσιοποίησης του 

ονόματος, της ηλικίας και της εθνικότητας των μελών της νικήτριας ομάδας στην 

ιστοσελίδα του Odysseus. 

Η εγγραφή δίνει το δικαίωμα στον διαγωνισμό Odysseus να δημοσιεύσει ή να 

χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο τη συμμετοχή σε τυχόν δημόσια έκθεση.  

- Τα βραβεία δεν υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις και δεν μεταφέρονται σε 

τρίτους. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης ή βελτίωσης των 

βραβείων, των κανόνων, των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού ανά πάσα 

στιγμή.  

- Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή κάποιου 

βραβείου αν μελλοντικά  διαπιστωθεί ότι κάποιος συμμετέχων παραβιάζει τους όρους 

αυτούς. Οι διοργανωτές του διαγωνισμού μπορούν να ζητήσουν από κάποια ομάδα 

να στείλει αντικείμενα σχετικά με τη συμμετοχή της στις Κάτω Χώρες για να 

περιληφθούν σε κάποια έκθεση. Τα έξοδα αποστολής των αντικειμένων θα 

καταβληθούν από τους διοργανωτές.  

 

Διαδικασία Αξιολόγησης 
Όλες οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν από τις 1 Ιουλίου 2012 έως τις 13 

Ιανουαρίου 2013. Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει σε δύο γύρους: στους 

Εθνικούς ημιτελικούς και στον Ευρωπαϊκό τελικό. Κάθε ένας θα οργανώνεται ως 

εξής:  

Κατά τον πρώτο γύρο, στον εκάστοτε Εθνικό ημιτελικό, μια κριτική επιτροπή την 

οποία θα απαρτίζουν κριτές από το εν λόγω κράτος θα ελέγχει τις συμμετοχές κάθε 

χώρας. Ανά χώρα, η καλύτερη συμμετοχή για κάθε κατηγορία του διαγωνισμού, θα 

περνάει στον επόμενο γύρο. Οι κριτές θα παρέχουν γραπτή ανατροφοδότηση σε 

όλες τις ομάδες σχετικά με την εργασία τους και την εκτενή περίληψη.  Η διαδικασία 

της αρχικής αξιολόγησης θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας δεξαμενής 28 εργασιών 

ανά κατηγορία ή 84 εργασιών συνολικά.  

 

Στον τελικό γύρο, τον Ευρωπαϊκό τελικό, οι 28 εργασίες ανά κατηγορία θα 

αξιολογηθούν συγκριτικά από τη Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή του διαγωνισμού, η 

οποία θα επιλέξει την καλύτερη εργασία για κάθε κατηγορία του διαγωνισμού. 

Νικητής θα αναδειχθεί η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.  

 

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχουσες ομάδες επίσης θα ψηφίσουν μέσω της ιστοσελίδας 

Odysseus για το βραβείο του κοινού. Η ομάδα/εργασία που θα κερδίσει τις 

περισσότερες ψήφους από τους συμμετέχοντες, θα αποτελέσει τον τέταρτο νικητή 

κοντά στις τρεις ομάδες που θα επιλεγούν από τη Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή  
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του προγράμματος. *Προσέξτε ότι μετά το πέρας της υποβολής συμμετοχών, όλες οι 

εργασίες θα είναι ανοιχτές για το κοινό μέσω της ιστοσελίδας του  Odysseus. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης 

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν με βάση τρία κριτήρια: i) Επιστημονική Αξία, ii) 

Πρακτική Εφαρμογή και iii) Δημιουργικότητα και Πρωτοτυπία. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι τρεις τομείς αξιολόγησης και τα εννέα επιμέρους κριτήρια για την 

αξιολόγηση όλων των συμμετοχών στον διαγωνισμό Odysseus. Για κάθε κριτήριο 

ορίζεται ένας συντελεστής βαρύτητας, ο οποίος αντιπροσωπεύει τη σχετική σημασία 

του κριτηρίου για τη συνολική βαθμολογία στον εν λόγω τομέα. Δύο κριτές θα 

αξιολογήσουν κάθε συμμετοχή στον πρώτο γύρο και η τελική βαθμολογία και η 

κατάταξη των συμμετοχών θα βασιστεί στο μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο 

κριτών της εθνικής κριτικής επιτροπής για κάθε εργασία. Η τελική βαθμολογία και 

κατάταξη των συμμετοχών στον τελικό γύρο θα βασιστεί στα ίδια κριτήρια και θα 

απονεμηθεί με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Διεθνούς Επιστημονικής 

Επιτροπής.  

 

1. Επιστημονική Ποιότητα (50%) 

Συνάφεια του θέματος με τη θεματική κατηγορία – βαρύτητα 3/25 (6%) 

Επιστημονική ακρίβεια – βαρύτητα 10/25 (20%) 

Ικανότητα αξιοποίησης δεδομένων και θεωρίας– βαρύτητα 5/25 (10%) 

Δυσκολία και συνθετότητα της εργασίας– βαρύτητα 7/25 (14%) 

 

2. Πρακτική Εφαρμογή (20%) 

Σαφήνεια και οργάνωση της παρουσίασης – βαρύτητα 3/10 (6%) 

Ποιότητα των εικόνων και της διάταξης– βαρύτητα 2/10 (4%) 

Δομή της εργασίας (Μεθοδολογική προσέγγιση και τεκμηρίωση της επιλεγείσας 

ερώτησης)– βαρύτητα 5/10 (10%) 

 

3. Δημιουργικότητα και Πρωτοτυπία (30%)   

Δημιουργικότητα – βαρύτητα 10/15 (20%) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή κοιτάξτε στην ιστοσελίδα του 

Διαγωνισμού Odysseus: 

http://www.odysseus-contest.eu/  

ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα: info@odysseus-contest.eu 

 

http://www.odysseus-contest.eu/
mailto:info@odysseus-contest.eu
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Εισαγωγή 

Ο διαγωνισμός Odysseus προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να 

βοηθήσουν τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με την εξερεύνηση του 

διαστήματος, να βιώσουν και να παρατηρήσουν ενδιαφέροντα αντικείμενα και 

φαινόμενα, να διερευνήσουν σημαντικές θεωρητικές έννοιες και να εμπλουτίσουν τις 

επιστημονικές τους γνώσεις. Πρωτοβουλίες όπως ο διαγωνισμός Odysseus μπορούν 

να τονώσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες, να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για έννοιες, διαδικασίες και σημαντικά εργαλεία και να 

ενισχύσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν μια νέα αντίληψη 

σχετικά με επιστημονικά ζητήματα. Οι μαθητές θα εμπλακούν σε εκπαιδευτικές 

εμπειρίες κατά τις οποίες θα μάθουν να συνεργάζονται με άλλους μαθητές, να 

αλληλεπιδρούν με υλικά ή με πηγές δεδομένων, ώστε να παρατηρούν και να 

κατανοούν τον φυσικό κόσμο.   

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενεργούν ως καθοδηγητές, αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο 

για την διεκπεραίωση της εργασίας, καθώς θα διευκολύνουν τους μαθητές να 

ολοκληρώσουν τη διερεύνησή τους και μέσω αυτής της διαδικασίας θα τους 

βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τα επιστημονικά φαινόμενα που συναντούν, 

να βελτιώσουν τις δεξιότητες αναζήτησης και σκέψης, βοηθώντας τους τελικά να 

επιλύουν αποτελεσματικότερα διάφορα προβλήματα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού-

καθοδηγητή είναι να συντονίζει τις προσπάθειες της ομάδας κατά την 

πραγματοποίηση της εργασίας. Προκειμένου να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για 

το ρόλο του, ο εκπαιδευτικός-καθοδηγητής πρέπει να ετοιμάσει ένα σχέδιο 

μαθήματος που θα τον/την βοηθήσει να σκιαγραφήσει εν συντομία την πορεία της 

εργασίας. Έτσι, θα είναι έτοιμος/η ανά πάσα στιγμή να καθοδηγήσει τους μαθητές 

προς τη σωστή κατεύθυνση, να τους προτείνει σημαντικές πηγές και εργαλεία και να 

τους βοηθήσει να αποφύγουν αδιέξοδα και περίπλοκα μονοπάτια κατά την 

εξερεύνησή τους.  Προκειμένου να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς-καθοδηγητές 

να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τους μαθητές τους, εστιάζουμε στην παρουσίαση 

της διδακτικής μεθόδου της διερευνητικής μάθησης των φυσικών επιστημών 

(ΔΜΕΦΕ) καθώς και της μάθησης βάσει πόρων (ΜΒΠ) και του τρόπου που 

αξιοποιούνται στο πλαίσιο του διαγωνισμού.   

Η μέθοδος της Διερευνητικής Μάθησης στην 

Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών  

Η διερευνητική μάθηση έχει προσδιοριστεί ποικιλοτρόπως στο πέρασμα των χρόνων 

(Collins, 1986, De Boer, 1991, Rakow, 1986) και έχει προωθηθεί από διάφορες 

οπτικές γωνίες. Κάποιοι έχουν δώσει έμφαση την ενεργή φύση της συμμετοχής των 
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μαθητών, συσχετίζοντας τη διερεύνηση με την «εμπειρική» μάθηση και την 

πειραματική μάθηση ή τη μάθηση βάσει δραστηριοτήτων.  Άλλοι συνέδεσαν τη 

διερεύνηση με την ανακαλυπτική μέθοδο ή με την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επεξεργασίας που σχετίζονται με την «επιστημονική μέθοδο». Παρότι οι ποικίλες 

αυτές έννοιες αλληλοσχετίζονται, η διερευνητική μάθηση δεν είναι ταυτόσημη με 

καμιά από αυτές.  

Η διερευνητική μάθηση έχει επισήμως προωθηθεί ως παιδαγωγική μέθοδος για τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες σε πολλές χώρες (Hounsell & 

McCune, 2002, NRC, 2000, Rocard et al., 2007). Η διερεύνηση μπορεί να οριστεί ως 

«σκόπιμη διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων, κριτική θεώρηση των πειραμάτων και 

διάκριση εναλλακτικών, σχεδιασμός ερευνών, ερευνητικές εικασίες, αναζήτηση 

πληροφοριών, κατασκευή μοντέλων, συζήτηση με συμμαθητές και διαμόρφωση 

συνεκτικών επιχειρημάτων» (Linn, Davis, & Bell, 2004). Συχνά προβάλλεται ως 

τρόπος εφαρμογής της επιστημονικής μεθόδου στα σχολεία: «Η βασική διαφορά 

μεταξύ υφιστάμενων διατυπώσεων της διερευνητικής και της παραδοσιακής 

‘επιστημονικής’ μεθόδου είναι η σαφής αναγνώριση ότι η διερεύνηση είναι κυκλική 

και μη γραμμική». (Sandoval & Bell, 2004).  

 

 
Σχήμα1. Ο Κύκλος τη Διερεύνησης 

 

Η μεθοδολογία της διερευνητικής διδασκαλίας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων παιδαγωγικών προβλημάτων, όπως εμφανίζονται στη θεωρητική και 

αφηρημένη διδασκαλία η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στις σχολικές τάξεις σήμερα 

και στηρίζεται κυρίως σε οδηγίες εγχειριδίων που αδυνατούν να στοχεύσουν στις 

εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών για να τις ανατρέψουν. Οι παιδαγωγικοί στόχοι 

αυτής της προσέγγισης είναι να επιτραπεί στους μαθητές να κατανοήσουν 

συγκεκριμένες έννοιες και τις αναλογίες μεταξύ αυτών. Οι μαθητές αναπτύσσουν 

δεξιότητες διερεύνησης των ερευνητικών διαδικασιών και προβαίνουν σε ερευνητικές 

προσπάθειες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και τα μαθηματικά στο πλαίσιο μιας 

οργανωμένης διδασκαλίας. Μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να διεξάγουν επιστημονικές 

έρευνες, να διατυπώνουν και να αναθεωρούν επιστημονικές ερμηνείες και μοντέλα 
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βάσει της λογικής και των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους, καθώς επίσης να 

αναγνωρίζουν και να αναλύουν εναλλακτικές ερμηνείες και μοντέλα. Αυτή η 

διαδικασία βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν αντίληψη για στοιχειώδη 

επιστημονικά θέματα μέσω της έκθεσής τους σε παρόμοια θέματα και να μάθουν να 

επικοινωνούν και να υποστηρίζουν την άποψή τους με επιστημονικά επιχειρήματα.  

Ωστόσο, χρησιμοποιούμε τον όρο διερευνητική μάθηση με έναν τρόπο πιο 

συγκεκριμένο, αναφερόμενοι σε ένα συγκεκριμένο διδακτικό μοντέλο, μια διαδικασία 

στην οποία επαναλαμβάνονται:  

1. Ερωτήσεις για την εκμαίευση δραστηριοτήτων  

2. Ενεργή διερεύνηση 

3. Δημιουργία 

4. Συζήτηση   

5. Στοχασμός  

 
Ο στοχασμός μπορεί να οδηγήσει σε καινούργιες και πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις (1) 

και η διαδικασία επαναλαμβάνεται άλλη μια φορά. Η αναζήτηση λέξεων στην 

πρότυπη περιγραφή αποκαλύπτει ότι στόχος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές να 

διερευνήσουν μόνοι τους ερευνητικές διαδικασίες, ενώ η λέξη «καθοδηγούμενη» 

τονίζει ότι αυτή η ερευνητική προσπάθεια θα λάβει χώρα ως δομημένη ανακάλυψη 

στο πλαίσιο οργανωμένης διδασκαλίας. Αυτό το διδακτικό μοντέλο περιλαμβάνει 

πέντε διδακτικά στάδια (αναγωγή του φαινομένου σε πρόβλημα, προτάσεις 

αντιμετώπισης του προβλήματος,  υλοποίηση μιας πρότασης, εξαγωγή ευρημάτων, 

εμπέδωση) τα οποία διακρίνονται σε αρκετά υπό-στάδια. (Schmidkunz & Lindemann, 

1992). Πάραυτα, η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης πραγματοποιείται επίσης με 

τρόπο γραμμικό στη σχολική πραγματικότητα. Αυτά τα 5 βήματα μπορούν να 

συνενωθούν σε ένα πρότυπο παιδαγωγικό σενάριο, όπως περιγράφεται παρακάτω:  

 

Πίνακας 1. Υπόδειγμα της θεωρίας Διερευνητικής Μάθησης στην εκπαίδευση των Φυσικών 
Επιστημών (ΔΜΕΦΕ - IBSE)  

Εφαρμογή της θεωρίας της ΔΜΕΦΕ  

Ερωτήσεις για 
την εκμαίευση 
δραστηριοτήτων 
 

 
Επίδειξη περιέργειας 
Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών παρουσιάζοντας/δείχνοντάς 
τους κατάλληλο υλικό.   
 
Προσδιορισμός ερωτήσεων από υφιστάμενες 
γνώσεις  
Οι μαθητές εμπλέκονται μέσω ερωτήσεων επιστημονικά 
προσανατολισμένων που θέτει ο διδάσκων.  
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Εφαρμογή της θεωρίας της ΔΜΕΦΕ  

Ενεργή 
Διερεύνηση  

 
Προτείνονται προκαταρκτικές εξηγήσεις ή 
υποθέσεις  
Οι μαθητές προτείνουν ορισμένες πιθανές εξηγήσεις 
που προέκυψαν από την προηγούμενη δραστηριότητα. 
Ο διδάσκων επισημαίνει πιθανές παρανοήσεις.  
 
Σχεδιασμός και διεξαγωγή απλής έρευνας  
Οι μαθητές δίνουν προτεραιότητα στα αποδεικτικά 
στοιχεία, γεγονός που τους επιτρέπει να αναπτύξουν 
ερμηνείες που απαντούν σε επιστημονικά 
προσανατολισμένες ερωτήσεις. Ο διδάσκων διευκολύνει 
τη διαδικασία.   
 

Δημιουργία 

 
Συγκέντρωση στοιχείων από παρατήρηση  
Η ομάδα των μαθητών διατυπώνει και αξιολογεί 
εξηγήσεις βάσει στοιχείων, προκειμένου να απαντηθούν 
επιστημονικά προσανατολισμένες ερωτήσεις.  

Συζήτηση 

 
Εξηγήσεις βάσει στοιχείων  
Ο διδάσκων ανακοινώνει τη σωστή εξήγηση για το 
συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα.  
 
Εξέταση άλλων ερμηνειών  
Κάθε ομάδα μαθητών αξιολογεί τις απαντήσεις τις υπό 
το φως εναλλακτικών εξηγήσεων, ιδιαίτερα όσων 
αντικατοπτρίζουν επιστημονική γνώση.  

Στοχασμός 

 
Κοινοποίηση της εξήγησης  
Κάθε ομάδα μαθητών παράγει μια αναφορά με τα 
ευρήματά της, παρουσιάζει και τεκμηριώνει τις 
προτεινόμενες εξηγήσεις στις άλλες ομάδες και τον 
εκπαιδευτικό.  

 
Η μεθοδολογία της Μάθησης Βάσει Πόρων  

Τα τελευταία χρόνια, ο ορισμός, ο ρόλος και οι χρήσεις των πόρων έχουν υποβληθεί 

σε ριζική αλλαγή. Οι μεταβολές έχουν τροποποιήσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε για 

τους πόρους, την κατανεμημένη παραγωγή και πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους και 

πώς, πότε και για ποιους λόγους τους δημιουργούμε και τους χρησιμοποιούμε. Τη 
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ριζική αυτή μεταβολή προήγαγε η εκθετική εξάπλωση των συστημάτων 

πληροφορικής, όπως το διαδίκτυο και ο παγκόσμιος ιστός, καθώς και η εκτεταμένη 

παρουσία τεχνολογιών γενικής εφαρμογής στις τάξεις, στις βιβλιοθήκες μουσείων, σε 

σπίτια και κοινότητες. Παρότι η αύξηση του αριθμού των πόρων και της πρόσβασης 

σε αυτούς δίνουν κίνητρα για δράση, η υλοποίηση των παιδαγωγικών δυνατοτήτων 

αυτών των επιτευγμάτων μπορεί να αποδειχθεί τρομακτικά δύσκολη. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα τυπικής μάθησης (σχολεία και πανεπιστήμια) όπου οι 

τρέχουσες πρακτικές δεν δίνει έμφαση στη βελτίωση των διαθέσιμων πόρων ή την 

προετοιμασία των ατόμων να μαθαίνουν σε περιβάλλοντα πλούσια σε πόρους. Η 

διδασκαλία επικεντρώνει σε παγιωμένους διδακτικούς στόχους, ακολουθίες, πόρους 

και δραστηριότητες.  

Θέματα όπως η εξερεύνηση του διαστήματος προσφέρουν μια ευκαιρία αξιοποίησης 

εναλλακτικών Μάθησης Βάσει Πόρων (MBP - RBL), προεκτείνοντας τόσο τα υλικά 

όσο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία και τη μάθηση.   

Η μάθηση βάσει πόρων «…περιλαμβάνει την επανάχρηση διαθέσιμων αγαθών για την 

υποστήριξη ποικίλων μαθησιακών αναγκών» (Beswick 1990). Ποικίλοι παράγοντες 

καθιστούν βιώσιμη τη Μάθηση Βάσει Πόρων (ΜΒΠ): 1) μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

πόρους (έντυπους, ηλεκτρονικούς, ανθρώπους) σε ποικίλα περιβάλλοντα όπου δεν 

ήταν δυνατή μέχρι πρότινος˙ 2) οι πόροι είναι όλο και πιο ευέλικτοι στη διαχείριση 

και χρήση τους˙ και 3) οικονομικές πραγματικότητες υπαγορεύουν ότι οι πόροι 

γίνονται ευκολότερα διαθέσιμοι, διαχειρίσιμοι και κοινοποιήσιμοι, μέσω ποικίλων 

περιβαλλόντων και σκοπών.   

Συστατικά της Μάθησης Βάσει Πόρων  

Η ΜΒΠ διαθέτει τέσσερα βασικά συστατικά: πλαίσια που την καθιστούν δυνατή, 

πόρους, εργαλεία και «σκαλωσιές» (πλαίσιο καθοδήγησης-υποστήριξης). Από κοινού, 

όλα τα συστατικά αυτά επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν και να 

εφαρμόζουν μαθησιακά περιβάλλοντα μεγάλης ποικιλίας και ευελιξίας. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά αυτών των συστατικών παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 2.  

 
Πίνακας 2. Συστατικά και Χαρακτηριστικά της Μάθησης Βάσει Πόρων  

Συστατικά ΜΒΠ Βασικά Χαρακτηριστικά Ευθυγράμμιση του 
Odysseus  

Πλαίσια που την 
καθιστούν δυνατή 

Επιβαλλόμενα: Ο 
εκπαιδευτικός ή άλλη 
εξωτερική αρχή καθορίζουν 
τον στόχο.  

Καθοριζόμενα: Ο μαθητής ή ο 

Όλη η ομάδα μαζί με τον 
καθοδηγητή αποφασίζουν ποιο 
θα είναι το θέμα της εργασίας 
τους.  
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μαθητής με τον εκπαιδευτικό 
καθορίζουν τον στόχο.  

Πόροι 
Άνθρωποι, πράγματα ή ιδέες 
που υποστηρίζουν τη 
μαθησιακή διαδικασία.  

Μια πλούσια δεξαμενή 
ψηφιακών πόρων προσφέρεται 
στους μαθητές και τον 
καθοδηγητή-εκπαιδευτικό, για 
να διευκολυνθεί η πραγμάτωση 
των εργασιών. Επιπλέον, το 
φόρουμ του διαγωνισμού 
επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών 
μεταξύ των μαθητών.  

Εργαλεία 

Αντικείμενα που 
χρησιμοποιούνται για να 
διευκολύνουν τη μαθησιακή 
διαδικασία. Ποικίλλουν από 
εργαλεία επεξεργασίας και 
οργάνωσης έως και εργαλεία 
επικοινωνίας.  

Μια επιλογή εξ αποστάσεως και 
εικονικών εργαστηρίων, καθώς 
επίσης προσομοιώσεων και 
συναφούς λογισμικού 
προσφέρονται στις ομάδες 
προκειμένου να τις βοηθήσουν 
στην υλοποίηση της εργασίας 
τους. Εργαλεία οργάνωσης 
προτείνονται, επίσης, με στόχο 
τη διευκόλυνση της 
διαδικασίας.  

«Σκαλωσιές» 

Περιλαμβάνουν εννοιολογική, 
μεταγνωστική, διαδικαστική 
και στρατηγική καθοδήγηση 
και υποστήριξη. 

Το «Project worksheet» (φύλλο 
εργασίας του έργου») 
προσφέρει βοήθεια στις ομάδες 
και διευκολύνει τη μαθησιακή 
διαδικασία, καθώς παρέχει πολύ 
σαφή στρατηγική «σκαλωσιά» 
για να ακολουθήσουν οι 
ομάδες˙ ένα πλαίσιο 
υποστήριξης που παρακολουθεί 
την επιστημονική αναζήτηση.     

 

Πλαίσια που καθιστούν δυνατή τη ΜΒΠ 

Τα πλαίσια που καθιστούν δυνατή τη ΜΒΠ παρέχουν την κατάσταση ή το πρόβλημα 

που προσανατολίζει τους μαθητές σε μια ανάγκη ή πρόβλημα, όπως την αναγνώριση 

ή την παραγωγή προβλημάτων και την οριοθέτηση των μαθησιακών τους αναγκών 

σε κάποιο πλαίσιο. Μέσω της δημιουργίας και της ενεργοποίησης του κατάλληλου 

περιβάλλοντος, μπορεί να προκύψει μάθηση με και διά των παρεχόμενων ή 

αποκτηθέντων πόρων. Τα πλαίσια που καθιστούν δυνατή τη ΜΒΠ μπορεί να είναι 

επιβαλλόμενα, καθοριζόμενα ή παραγόμενα. Τα επιβαλλόμενα πλαίσια 
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αποσαφηνίζουν τις προσδοκίες λεπτομερώς και καθοδηγούν αναλυτικά τις 

στρατηγικές εκπαιδευτικών και μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να χρησιμοποιούν 

καθορισμένους στόχους (π.χ. Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, Πανεπιστημιακό 

Αναλυτικό Πρόγραμμα). Τα καθοριζόμενα πλαίσια παρουσιάζουν έναν τομέα όπου 

εμπίπτουν τα προβλήματα ή τα ζητήματα, χωρίς συγκεκριμένα προβλήματα προς 

αντιμετώπιση.  Ένα τυπικό σενάριο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ή μελέτης 

πληθώρας προβλημάτων ή ζητημάτων βάσει διαφορετικών υποθέσεων, της 

θεματικής συνάφειας και του πλαισίου χρήσης. Στα καθοριζόμενα περιβάλλοντα, δεν 

παρέχεται συγκεκριμένο πλαίσιο για το πρόβλημα. Αντίθετα, ο μαθητής προσδιορίζει 

ένα ερμηνευτικό πλαίσιο βάσει των ιδιαίτερων αναγκών του/της και των συνθηκών.  

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού είναι καλύτερα να υιοθετηθεί μια καθοριζόμενη 

προσέγγιση˙ ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει ορισμένες αρχικές ιδέες για την 

εργασία που σχετίζονται με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά είναι καλύτερο οι 

τελικοί στόχοι του έργου να προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τους μαθητές.  

Πόροι 

Οι πόροι είναι «πρώτες ύλες» που υποστηρίζουν τη μάθηση, όπως ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδομένων, εγχειρίδια, βίντεο, εικόνες, πηγές πρωτότυπων κειμένων και 

άνθρωποι. Οι πόροι μπορεί να διατίθενται από κάποιο άτομο με περισσότερες 

γνώσεις (π.χ. εκπαιδευτικός) με στόχο να βοηθήσουν άλλους να εμπλουτίσουν ή να 

διευρύνουν τις γνώσεις και την κατανόηση κάποιου θέματος. Επίσης, οι πόροι μπορεί 

να συλλέγονται από τον μαθητή καθώς προκύπτουν ερωτήσεις και/ή ανάγκες.    

Δεδομένων των ποικίλων περιβαλλόντων χρήσης, η χρησιμότητα κάποιου πόρου 

μπορεί να μεταβληθεί καταλυτικά αναλόγως της κατάστασης. Ο παγκόσμιος ιστός, 

λόγου χάρη, επιτρέπει την πρόσβαση σε εκατομμύρια κειμενικούς πόρους, των 

οποίων, όμως, η ακεραιότητα και η χρησιμότητα αξιολογούνται από το άτομο 

ανάλογα με το πλαίσιο χρήσης. Καθώς οι πόροι καθίστανται όλο και πιο σχετικοί με 

τις ανάγκες των μαθητών και προσβάσιμοι, γίνονται όλο και πιο χρηστικοί. Οι 

μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερους 

πόρους κατά την έρευνά τους. Πρέπει να καθοδηγούνται, ώστε να διασταυρώνουν 

και να συγκρίνουν τις πληροφορίες που βρίσκουν για το ίδιο θέμα από διαφορετικές 

πηγές, αντί να βασίζονται σε μία μόνο. Πόροι, όπως ιστοσελίδες, κείμενα από 

πρωτότυπες πηγές και συζητήσεις με ειδικούς στον τομέα, μπορούν να αποδειχθούν 

πολλοί χρήσιμοι για τη συγκέντρωση πληροφοριών και τον εμπλουτισμό ορισμένων 

τμημάτων της εργασίας.  Ιδιαίτερα στο σημείο όπου οι μαθητές πρέπει να 

αναζητήσουν βασικές θεωρητικές γνώσεις και τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα για το 

υπό εξέταση θέμα, αυτού του είδους οι πόροι είναι οι χρησιμότεροι. Μέσω της 

ενεργής αναζήτησης συναφών πληροφοριών, οι μαθητές γνωρίζουν πώς να 

συγκεντρώνουν πληροφορίες, να διασταυρώνουν τις πηγές τους και να αξιολογούν 
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την ποιότητα των πληροφοριών τους, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων και κριτικής σκέψης.  

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εργασίας τους, είναι σημαντικό να συμπεριλάβουν 

βιβλιογραφικές αναφορές σε αυτήν. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες αποτελούν επίσης 

πολύτιμους πόρους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις συμβάλλουν στην κατανόηση των 

γεγονότων και των φαινομένων, ενώ είναι επίσης χρήσιμα για τον εμπλουτισμό της 

εργασίας.  

Εργαλεία 

Τα εργαλεία επιτρέπουν στους μαθητές να αξιοποιούν και να διαχειρίζονται τόσο 

πόρους όσο και ιδέες. Η χρήση εργαλείων ποικίλλει ανάλογα με το πλαίσιο που δίνει 

την ώθηση για καθιστά δυνατή τη ΜΒΠ και τις προθέσεις του χρήστη˙ το ίδιο 

εργαλείο μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές δραστηριότητες και λειτουργίες. Οχτώ 

είδη εργαλείων χρησιμοποιούνται στη ΜΒΠ: επεξεργασίας, αναζήτησης, συλλογής, 

οργάνωσης, ενσωμάτωσης, δημιουργίας, διαχείρισης και επικοινωνίας.  

Τα εργαλεία επεξεργασίας βοηθούν τους μαθητές να χειριστούν τις γνωστικές 

απαιτήσεις που σχετίζονται με τη ΜΒΠ. Εργαλεία επεξεργασίας, όπως αυτό-

καθοδηγούμενα συστήματα μάθησης, για παράδειγμα, επιτρέπουν στους μαθητές να 

διερευνήσουν ιδέες, επεκτείνοντας τις γνωστικές τους ικανότητες και περιορίζοντας 

την ανάγκη να  «θυμούνται» ή να εμπλέκονται σε περιττές διανοητικές προσπάθειες   

[βλέπε Jonassen και Reeves, 1996 για μια συζήτηση αναφορικά με τα γνωστικά 

εργαλεία].  

Τα εργαλεία αναζήτησης (π.χ. αναζητήσεις με λέξεις κλειδιά, θεματικά ευρετήρια, 

μηχανές αναζήτησης) βοηθούν στον εντοπισμό πόρων και την πρόσβαση σε αυτούς. 

Τα εργαλεία αναζήτησης μπορεί επίσης να είναι συγκεκριμένα σε ένα ορισμένο 

περιβάλλον. Για παράδειγμα, το  «Sustainable Table» παρέχει μία εκπαιδευτική πύλη 

που προσφέρει πρόσβαση σε πολυάριθμους πόρους, δραστηριότητες και παιχνίδια 

και προωθεί την θετική στροφή προς την τοπική, μικρής κλίμακας, αειφόρο γεωργία. 

Το  «Sustainable Table» δημιουργήθηκε για να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές 

αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με το φαγητό και να συμβάλει στη δημιουργία 

μιας κοινότητας μέσω του φαγητού.  (http://www.sustainabletable.org/intro/). 

Τα εργαλεία συλλογής, που ποικίλλουν από φύλλα εργασίας σε χαρτί έως υψηλής 

τεχνολογίας PDA, βοηθούν στη συγκέντρωση πόρων και δεδομένων για 

προσεκτικότερη μελέτη. Οι μαθητές μπορεί να χρησιμοποιήσουν εργαλεία συλλογής, 

όταν εξερευνούν ένα μαθησιακό περιβάλλον ή αφού ολοκληρώσουν μια περιήγηση. 

Για παράδειγμα η ιστοσελίδα του MEATRIX 

(http://www.themeatrix.com/interactive/), η οποία περιλαμβάνει μια διαδραστική 

http://www.sustainabletable.org/intro/
http://www.themeatrix.com/interactive/
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κινούμενη σκηνή 360 μοιρών μιας βιομηχανικής φάρμας αγελάδων, προσφέρει ένα 

διασκεδαστικό τρόπο για να αποκτήσουν οι μαθητές μια συνολική άποψη των 

προβλημάτων που σχετίζονται με τις εργοστασιακές φάρμες.  

Τα εργαλεία οργάνωσης χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουν και να 

προσδιορίσουν τις σχέσεις μεταξύ ιδεών, εννοιών ή «κόμβων». Όπως και τα εργαλεία 

συλλογής, τα εργαλεία οργάνωσης ποικίλλουν από ηλεκτρονικές ως μη ηλεκτρονικές 

συσκευές. Τα εργαλεία χαρτογράφησης εννοιών (π.χ. το 

http://www.inspiration.com/ ή το https://bubbl.us/) είναι ισχυρές συσκευές που 

επιτρέπουν στους χρήστες να καταστήσουν εμφανείς σχέσεις και δεσμούς μεταξύ 

ιδεών και στο πλαίσιο μιας ιδέας.  

Τα εργαλεία ενσωμάτωσης βοηθούν τους μαθητές να συσχετίσουν νέες με 

υπάρχουσες γνώσεις. Τα εργαλεία ενσωμάτωσης μπορεί να ποικίλλουν από κάποιο 

πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ως κάποια ιστοσελίδα. Το βάθος και η έκταση 

αυτού που αντιπροσωπεύεται από ένα μόνο εργαλείο ή από ένα σύνολο εργαλείων 

ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες και ικανότητες του χρήστη.   

Τα εργαλεία δημιουργίας,  από τα απλά όπως μια ιστοσελίδα ή τα πιο σύνθετα 

όπως κάποιο εργαλείο μοντελοποίησης (π.χ. το SimEarth), βοηθούν τους μαθητές να 

δημιουργήσουν «αντικείμενα» γνώσης.  

Τα εργαλεία διαχείρισης, τα οποία επίσης ποικίλλουν ως προς την περιπλοκότητά 

τους, χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση πεποιθήσεων και θεωριών στην πράξη.  

Τα εργαλεία  κοινοποίησης (τόσο συγχρονικά όσο και ασύγχρονα) υποστηρίζουν 

προσπάθειες έναρξης ή διατήρησης συναλλαγών μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και 

ειδικών.  

Διαφορετικά είδη εργαλείων μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές σε 
διαφορετικά μέρη της εργασίας. Εργαλεία επεξεργασίας και αναζήτησης μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στις πρώτες φάσεις της εργασίας, κατά την αρχική έρευνα της 
ομάδας και την αναζήτηση βασικών πληροφοριών. Εργαλεία συλλογής και 
δημιουργίας πιθανώς θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση συγκέντρωσης δεδομένων 
για την εργασία και την ανάλυση των ευρυμάτων. Τα άλλα είδη εργαλείων 
(επικοινωνίας, οργάνωσης κ.λπ.) προσφέρονται για χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εργασίας, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία. Για παράδειγμα, οι μαθητές 
μπορεί να χρησιμοποιήσουν εργαλεία χαρτογράφησης εννοιών για να οργανώσουν 
τους ρόλους που αναλαμβάνουν ή εργαλεία επικοινωνίας, όπως φόρουμ και σελίδες 
συζήτησης, ώστε να κοινοποιήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες και σχόλια, ακόμα και 
όταν δεν εργάζονται στον ίδιο φυσικό χώρο.   

http://www.inspiration.com/
https://bubbl.us/
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«Σκαλωσιές» 

Οι «σκαλωσιές» – υποστήριξη που παρέχεται προς αρωγή των μαθητών και 

ακολούθως φθίνει (Vygotsky, 1980) – ποικίλλει ανάλογα με το πρόβλημα/ τα 

προβλήματα που ανακύπτουν και τις απαιτήσεις του πλαισίου που καθιστά δυνατή τη 

ΜΒΠ. Τέσσερα είδη «σκαλωσιάς» μπορεί να φανούν χρήσιμα για τη διερεύνηση 

τρόπων εισαγωγής της ΜΒΠ σε περιβάλλοντα τυπικής μάθησης: εννοιολογικές, 

μεταγνωστικές, διαδικαστικές και στρατηγικές.  

 

Οι εννοιολογικές σκαλωσιές καθοδηγούν τους μαθητές ως προς το τι να λάβουν 

υπόψη, επισημαίνοντας γνώσεις σχετικές με κάποιο πρόβλημα ή καθιστώντας εύκολα 

αντιληπτή την οργάνωση. Τα φύλλα εργασίας χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στα 

περιβάλλοντα τυπικής μάθησης, ώστε να βοηθήσουν την καθοδήγηση των μαθητών, 

καθώς διερευνούν μια νέα έννοια ή θέμα. Οι εννοιολογικές σκαλωσιές μπορούν να 

επεκταθούν μέσω εργαλείων επικοινωνίας με τη μορφή καθοδηγητικών ερωτήσεων   

ή σεναρίων που προσδιορίζουν το πλαίσιο για τους μαθητές σε κάποια ιστοσελίδα. Η 

μάθηση βάσει προβλήματος  αξιοποιεί σημαντικά τις εννοιολογικές σκαλωσιές, ώστε 

να καθοδηγηθούν οι μαθητές, ενόσω διερευνούν νέες περιοχές και οικοδομούν τη 

γνώση (Knowlton and Sharp, 2003).  

Οι επιστημονικές ερωτήσεις που τίθενται από τους εκπαιδευτικούς στα αρχικά 

βήματα, ενόσω οι μαθητές προσπαθούν ακόμα να αναζητήσουν και να 

προσδιορίσουν το θέμα της εργασίας τους, λειτουργούν ως εννοιολογική σκαλωσιά 

της εργασίας, αφού θέτουν το αρχικό πλαίσιο για τους μαθητές. 

Οι μεταγνωστικές σκαλωσιές υποστηρίζουν τις υποκείμενες απαιτήσεις της ΜΒΠ, 

βοηθώντας τους μαθητές να ξεκινήσουν, να συγκρίνουν και να αναθεωρήσουν τις 

προσεγγίσεις τους. Σενάρια ή περιπτώσεις συχνά χρησιμοποιούνται για να εστιάσουν 

οι μαθητές και να καθοδηγηθούν σωστά, ενόσω ερευνούν και προσπαθούν να 

καταλάβουν. Τα σενάρια ή οι περιπτώσεις μπορούν να παρουσιάσουν στους μαθητές 

ιδέες προς εξέταση, αλλά και να προσφέρουν ένα σημείο ελέγχου, όπου οι μαθητές 

μπορούν να ελέγξουν τις γνώσεις τους, επιδιώκοντας να αποκαλύψουν όσα 

γνωρίζουν και κατανοούν και όσα όχι. (Kolodner, 1993).  

Ο καθοδηγητής-εκπαιδευτικός επίσης ορίζει τη μεταγνωστική σκαλωσιά, 

καθοδηγώντας τους μαθητές κατά την έρευνά τους. Η καθοδήγηση στο σημείο αυτό 

δεν περιορίζεται σε λεκτικές οδηγίες˙ μπορεί επίσης να προσφερθεί μέσω 

διαγραμματικών απεικονίσεων ή παρουσιάσεων που υποδεικνύουν στους μαθητές 

πώς να εργαστούν.  

Η διαδικαστική σκαλωσιά βοηθάει τον μαθητή, ενόσω περιηγείται και δίνει 

έμφαση στον τρόπο αξιοποίησης των γνωρισμάτων και λειτουργιών του 
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περιβάλλοντος. Τα  «WebQuests», για παράδειγμα, χρησιμοποιούν εκτενώς μια 

διαδικαστική σκαλωσιά και έχουν αξιοποιηθεί σε ποικίλα περιβάλλοντα και θεματικούς 

τομείς. Σύμφωνα με τον Bernie Dodge, τον αρχικό δημιουργό, τα «WebQuests» 

έχουν σχεδιαστεί να αξιοποιούν καλά τον χρόνο των μαθητών, να επικεντρώνουν 

στις πληροφορίες έναντι της αναζήτησής τους και να υποστηρίζουν τη σκέψη των 

μαθητών σε επίπεδο ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης». Εστιάζοντας στο «πώς», 

οι διαδικαστικές σκαλωσιές απελευθερώνουν γνωστικούς πόρους για άλλες 

σημαντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. επίλυση προβλημάτων, ανώτερες 

νοητικές δεξιότητες σκέψης).  

Οι διαδικαστικές σκαλωσιές, ουσιαστικά, σκιαγραφούν την πορεία των δράσεων που 

πρέπει να διεκπεραιωθούν κατά την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της έρευνας. Παρέχεται από τον καθοδηγητή-

δάσκαλο, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα στην οργάνωση και διεκπεραίωση της 

ανάλυσης των δεδομένων της.  

Οι στρατηγικές σκαλωσιές παρέχουν τρόπους ανάλυσης, σχεδιασμού και 

αντίδρασης, όπως την επισήμανση και επιλογή πληροφοριών, την αξιολόγηση πόρων 

και την ενσωμάτωση γνώσεων και εμπειρίας. Αρκετά μοντέλα έχουν αποδειχθεί 

ιδιαίτερα χρήσιμα για την επιλογή και αξιολόγηση πόρων. Η διαδικασία στρατηγικής 

σκαλωσιάς I-Search (Joyce and Tallmann, 1997) επικεντρώνει στην ενσωμάτωση της 

γνώσης σε κάποια εμπειρία, ενώ στη συνέχεια κατευθύνει τη διαδικασία εύρεσης και 

αξιοποίησης πληροφοριών και την ανάπτυξη ενός τελικού προϊόντος.   

Το «Project Worksheet» (Φύλλο εργασίας του έργου) που προτείνεται να 

χρησιμοποιηθεί για την τελική παράδοση των εργασιών  αντιπροσωπεύει τη 

στρατηγική σκαλωσιά. Παρέχει ένα σαφές σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του 

έργου, ακολουθούμενου από οδηγίες και συμβουλές για την εύρεση και 

αποτελεσματική χρήση πληροφοριών. Προτείνεται με στόχο να διευκολύνει τις 

ομάδες για την παραγωγή μιας αποτελεσματικά οργανωμένης τελικής εργασίας, στην 

οποία τα επιμέρους τμήματα θα παρουσιάζονται με καλά δομημένο και συνεκτικό 

τρόπο. Κύριος στόχος του είναι να εισάγει τους μαθητές στη διαδικασία της 

επιστημονικής έρευνας, να τους βοηθήσει να οργανώσουν τις σκέψεις και τις δράσεις 

τους κατά την εργασία τους, καθώς επίσης να μάθουν να κοινοποιούν τα 

αποτελέσματα και τα ευρήματά τους αποτελεσματικά, αξιοποιώντας ορθά 

επιστημονικά επιχειρήματα.  
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Πώς να προετοιμαστείτε, ώστε να υποστηρίξετε 

αποτελεσματικά την ομάδα σας  

Παρότι οι μαθητές διεκπεραιώνουν μόνοι τους όλα τα μέρη της εργασίας, η 

καθοδήγηση εκ μέρους του καθοδηγητή-εκπαιδευτικού είναι βασική σε κάθε τους 

βήμα. Το υπόδειγμα της Διερευνητικής Μάθησης για τις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού, για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς 

να προετοιμαστούν για το ρόλο τους ως καθοδηγητές, κατά την υλοποίηση της 

εργασίας της ομάδας τους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ένα σχέδιο 

μαθήματος που θα αποτελέσει τη βασική γραμμή καθοδήγησης σε όλη την εργασία.   

Η δημιουργία ενός σχεδίου μαθήματος θα επιτρέψει στον καθοδηγητή-εκπαιδευτικό 

να διεξάγει μια προκαταρκτική έρευνα για το υπό εξέταση θέμα, ώστε να είναι σε 

θέση να κατευθύνει τους μαθητές και να τους στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση.  

Θα τον/τη διευκολύνει να διαμορφώσει μια συνολική εικόνα αναφορικά με την 

περιπλοκότητα της εργασίας, να εντοπίσει εκ των προτέρων τα δύσκολα σημεία, να 

επισημάνει τις δυσκολίες που πιθανώς θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές και να βρει 

τρόπους να τις υπερβούν και τελικά να διαπιστώσει αν η όλη προσπάθεια είναι εφικτή 

για τους μαθητές ή αν θα υπάρξουν ίσως σημεία σε κάποια ύστερη φάση τα οποία οι 

μαθητές δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Όσο συγκροτεί το σχέδιο 

μαθήματος, ο καθοδηγητής-εκπαιδευτικός έχει επίσης την ευκαιρία να συγκεντρώσει 

πόρους και εργαλεία για την ομάδα και να διευκολύνει την ανάκτηση πληροφοριών 

από τους μαθητές.  

Το σχέδιο μαθήματος των καθοδηγητών-εκπαιδευτικών μπορεί να στηριχτεί στο 

υπόδειγμα της ΔΜΕΦΕ, όπου ενσωματώνονται όλα τα γνωρίσματα της ΜΒΠ. Ο 

πίνακας 3 παρουσιάζει το υπόδειγμα ΔΜΕΦΕ προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών για τον Διαγωνισμό Odysseus και με τα γνωρίσματα της ΜΒΠ:  

Πίνακας 3. Το υπόδειγμα ΔΜΕΦΕ - ΜΒΠ του Odysseus  

Φάση 1: Ερωτήσεις για την εκμαίευση δραστηριοτήτων 

Επιδείξτε περιέργεια 

Κάντε μια αρχική έρευνα για θέματα που πιθανώς ενδιαφέρουν την ομάδα και 

προσπαθήστε να βρείτε θέματα σχετικά με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα. 

Με αυτόν τον τρόπο, η εργασία θα διευκολύνει την τυπική σχολική διδακτική 

διαδικασία και θα επιτρέψει, επίσης, στους μαθητές να συσχετίσουν όσα 

μαθαίνουν στο σχολείο με πραγματικά επιστημονικά θέματα και την 

καθημερινότητα. Παρουσιάστε εν συντομία κάθε θέμα, ώστε να βρείτε τι 
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συνεπαίρνει περισσότερο τους μαθητές.  

Προσδιορίστε ερωτήσεις από τις υπάρχουσες γνώσεις  

Κάντε ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να αντιληφθείτε το θεωρητικό 

υπόβαθρο των μαθητών σχετικά με το θέμα. Βεβαιωθείτε ότι μπορούν να 

κατακτήσουν τον όγκο των γνώσεων που απαιτείται για την εργασία. Ανάλογα 

με το θέμα που επέλεξαν, προτείνετε μια σειρά αρχικών ερευνητικών 

ερωτήσεων, με τις οποίες θα ξεκινήσουν την έρευνά τους. Αυτές οι 

επιστημονικές ερωτήσεις θα κατευθύνουν την προκαταρκτική τους έρευνα 

προς τη σωστή κατεύθυνση. Βάσει της προκαταρκτικής τους έρευνας, 

βοηθήστε τους μαθητές να διατυπώσουν τις δικές τους  ερευνητικές 

ερωτήσεις που θα αρχίσουν να διερευνούν. Οι ερευνητικές τους ερωτήσεις 

πρέπει να είναι σαφείς και ευδιάκριτες.   

Μπορείτε επίσης να παρουσιάσετε τη σχετική με το θέμα θεωρία. Ελέγξτε για 

σχετικές θεωρητικές αρχές στο σχολικό εγχειρίδιο και υποδείξτε στην ομάδα 

σας πού μπορεί να βρει πρόσθετο θεωρητικό υλικό. Συζητήστε με την ομάδα 

τη θεωρία που προϋποτίθεται και εξηγήστε τους την έννοια των παραπομπών 

και την αξία τους. Εξηγήστε τους πώς να τις σημειώνουν και πώς να τις 

ενσωματώσουν στην εργασία τους.  

Στο τέλος αυτού του μέρους του μαθήματος, οι μαθητές πρέπει να έχουν 

καθορίσει σαφώς το θέμα της εργασίας τους και να έχουν συνάγει 

συγκεκριμένους στόχους (ερευνητικές ερωτήσεις). 

Συστατικά ΜΒΠ  

Πλαίσιο 

Καθοριζόμενο: Η ομάδα επιλέγει το θέμα και τις 

επιστημονικές ερωτήσεις που θα πραγματευτεί βάσει των 

προτιμήσεών της. Ο εκπαιδευτικός-διευκολυντής 

διευκολύνει τη διαδικασία προτείνοντας ορισμένα συναφή 

με τη διδακτέα ύλη αρχικά θέματα και καθοδηγεί τους 

μαθητές προς την επιλογή κάποιου θέματος εντός των 

δυνατοτήτων τους.  

Πόροι 

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν ειδήσεις, βίντεο, άρθρα 

κ.λπ. αναφορικά με τρέχοντα επιτεύγματα στον τομέα της 

εξερεύνησης του διαστήματος και το διάστημα γενικά.   
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Αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων και ψηφιακές 

βιβλιοθήκες. Υπάρχουν αποθετήρια και ψηφιακές 

βιβλιοθήκες που περιλαμβάνουν πολυάριθμα σχέδια 

μαθήματος που ίσως έχουν συνάφεια με το θέμα επιλογής 

της ομάδας. Η αναζήτηση μεταξύ αυτών των σχεδίων 

μαθήματος  θα μπορούσε να αποτελέσει μια χρήσιμη 

πηγή, ώστε να μάθετε τι έκαναν άλλοι εκπαιδευτικοί σε 

ανάλογα μαθήματα και σε ποιες επιστημονικές ερωτήσεις 

επικεντρώθηκαν. 

Εργαλεία 

Εργαλεία αναζήτησης: μηχανές αναζήτησης, θεματικά 

ευρετήρια, ιστοσελίδα του Odysseus, εκπαιδευτικές πύλες. 

Εργαλεία ενσωμάτωσης: παρουσίαση των υποψήφιων 

θεμάτων και επιστημονικών ερωτήσεων με τη χρήση 

παρουσιάσεων σε PowerPoint, βίντεο ή ιστοσελίδων.  

Σκαλωσιά 

Εννοιολογική σκαλωσιά: Κάθε θέμα που παρουσιάζεται 

πρέπει να συνοδεύεται από μια σύντομη περιγραφή της 

γενικής ιδέας και του στόχου, ώστε οι μαθητές να 

αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα περί τίνος πρόκειται. 

Ενσωματώστε ορισμένες ερευνητικές ερωτήσεις σε κάθε 

θέμα, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν την 

αφετηρία κάθε εργασίας. Αυτές οι ερωτήσεις θα σας 

βοηθήσουν να καταλάβετε τι γνωρίζουν ήδη οι μαθητές 

για το θέμα, ενώ παράλληλα θα θέσουν τις βάσεις της 

εργασίας για τους μαθητές. Προσπαθήστε να κρατήσετε 

απλές τις ερευνητικές ερωτήσεις και συναφείς με το 

σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα. Ενθαρρύνετε τους 

μαθητές να διαφοροποιήσουν τις ερωτήσεις και να τις 

προσαρμόσουν στις προτιμήσεις τους ή να επινοήσουν 

δικές τους. Βοηθήστε τους να καταλάβουν τη σημασία 

τους και τον τρόπο που θα οικοδομήσουν την εργασία 

τους με άξονα αυτές τις ερευνητικές ερωτήσεις.  

Φάση 2: Ενεργή διερεύνηση 

Προτείνετε προκαταρκτικές ερμηνείες ή υποθέσεις  

Καθοδηγήστε την ομάδα, ώστε μέσω της συζήτησης και των σχετικών 
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ερωτήσεων οι μαθητές να διατυπώσουν ορισμένες προκαταρκτικές προβλέψεις 

και να προτείνουν πιθανές ερμηνείες για το υπό εξέταση θέμα. Καθοδηγήστε 

τους μαθητές, ώστε να είναι ακριβείς και να καταγράψουν αναλυτικά τις ιδέες 

τους. Επισημάνετε τυχόν παρανοήσεις που ίσως προκύψουν  και 

αποσαφηνίστε τις.  

Σχεδιάστε και διεξάγετε απλή έρευνα  

Βοηθήστε την ομάδα να δημιουργήσει ένα σχέδιο έρευνας που θα τους 

επιτρέψει να αναπτύξουν εξηγήσεις που απαντούν στις επιστημονικά 

προσανατολισμένες ερωτήσεις που έχουν θέσει για το υπό εξέταση πρόβλημα. 

Η ομάδα μπορεί να καταγράψει όλες τις πτυχές της έρευνάς της, καθώς και να 

σημειώσει ποια μέλη θα αναλάβουν κάθε επιμέρους εργασία. Ζωτικής 

σημασίας, επίσης, είναι να οριστεί ένα χρονικό περιθώριο, ώστε να 

διασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοση της εργασίας. Φροντίστε να εξοικονομήσετε 

χρόνο για την διόρθωση και την επιμέλεια της όλης εργασίας.  

Όταν η ομάδα σχεδιάζει την έρευνά της, μπορείτε να τη διευκολύνετε 

προτείνοντας κάποια ενδιαφέροντα εργαλεία και λογισμικό ή πειραματικές 

διαδικασίες που θα βοηθήσουν τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι ομάδες θα πρέπει να έχουν διατυπώσει 

σαφείς προβλέψεις για το υπό εξέταση θέμα και να έχουν ένα σαφές σχέδιο 

για τον τρόπο διεκπεραίωσης της έρευνας ή του πειράματος.  

Συστατικά ΜΒΠ  

Πλαίσιο 

Καθοριζόμενο: Οι μαθητές προτείνουν μόνοι τους τις 

προκαταρκτικές ερμηνείες και συγκροτούν το σχέδιο της 

έρευνάς τους. Ο καθοδηγητής-εκπαιδευτικός διευκολύνει 

τη διαδικασία, καθοδηγώντας τους μαθητές στο 

«στήσιμο» του πειράματος και τους βοηθάει να λάβουν 

υπόψη όλες τις πτυχές του  προβλήματος. 

Πόροι 

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν ειδήσεις, βίντεο ή άρθρα 

και εμπειρικά πειράματα και εγχειρίδια ή βιβλία συναφή με 

το υπό εξέταση θέμα. Αναλόγως της χώρας, οι μαθητές 

μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και ιδέες από την 

επίσκεψη σε κάποιο μουσείο φυσικών επιστημών ή κάποιο 

επιστημονικό κέντρο.  
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Εργαλεία 

Εργαλεία αναζήτησης: μηχανές αναζήτησης, θεματικά 

ευρετήρια, ιστοσελίδα του Odysseus, αποθετήρια. 

Εργαλεία οργάνωσης: Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας 

να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο χαρτογράφησης 

εννοιών, το οποίο θα τους βοηθήσει να οργανώσουν  

αποτελεσματικά την έρευνα ή το πείραμά τους και να 

αποκτήσουν μια σαφή αντίληψη των υποχρεώσεων κάθε 

μέλους και της σειράς με την οποία πρέπει να 

διεκπεραιωθεί κάθε βήμα.   

 

Εργαλεία ενσωμάτωσης: Καθοδηγήστε τους μαθητές 

σας να παγιώσουν τρόπους καταγραφής και  περιγραφής 

των δραστηριοτήτων τους.  

 

Εργαλεία επικοινωνίας: Μόλις οι μαθητές αρχίζουν να 

επεξεργάζονται ένα συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να βρουν 

τα πιο εύχρηστα για αυτούς εργαλεία επικοινωνίας που θα 

χρησιμοποιούν εφεξής. Τα εργαλεία επικοινωνίας μπορεί 

να είναι ηλεκτρονικά μηνύματα σε μια λίστα ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας που περιλαμβάνει όλα τα μέλη της ομάδας, 

το skype ή εργαλεία άμεσης αποστολής μηνυμάτων, ένα 

φόρουμ ή ένας χώρος εργασίας όπου μπορούν επίσης να 

αποθηκεύουν τα υλικά. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να 

εδραιώσουν μια γραμμή επικοινωνίας που θα τους 

βοηθήσει να εργάζονται εύκολα, ακόμα κι όταν δεν είναι 

μαζί.   

Σκαλωσιά 

Διαδικαστική σκαλωσιά: Καθοδηγήστε την ομάδα, 

ώστε να δημιουργήσει μια διαδικαστική σκαλωσιά που θα 

σκιαγραφεί την πορεία της δράσης της και θα τη βοηθήσει 

να σχεδιάσει την έρευνά της. Η σκαλωσιά μπορεί να πάρει 

τη μορφή ενός διαγράμματος εργασίας ή να δημιουργηθεί 

με τη χρήση ενός εργαλείου εννοιολογικής 

χαρτογράφησης. Αυτή η σκαλωσιά θα επιτρέψει στους 

μαθητές να γνωρίζουν τον ρόλο κάθε μέλους και έτσι θα 

τους βοηθήσει να εργαστούν πιο οργανωμένα. Επίσης, θα 

ήταν χρήσιμο αν ο  καθοδηγητής-εκπαιδευτικός κατανείμει 

τους ρόλους στους μαθητές βάσει των ατομικών τους 
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δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  

Μεταγνωστική σκαλωσιά: Είναι εξαιρετικά σημαντικό, 

για τους μαθητές, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της εργασίας 

να αντιλαμβάνονται πώς πρέπει να καταγράφουν τις 

ενέργειές τους και να παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις 

τους. Η μεταγνωστική σκαλωσιά θα τους προετοιμάσει για 

την αποτελεσματική καταγραφή των δράσεων και των 

δεδομένων, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ή του 

πειράματός τους. Σε αυτόν τον διαγωνισμό, θα μπορούσε 

να δημιουργηθεί ένα ομαδικό τετράδιο.  

Είναι καλύτερο οι προτάσεις και η καθοδήγηση για τη 

διεξαγωγή του πειράματος ή της έρευνας να μην δίνονται 

προφορικά, αλλά με τη μορφή διαγράμματος. Οι μαθητές, 

τότε, θα είναι σε θέση να ανατρέχουν ευκολότερα ανά 

πάσα στιγμή σε αυτό.  

Φάση 3: Δημιουργία 

Συλλέξτε στοιχεία από την παρατήρηση  

Μέσω της υλοποίησης αυτής της έρευνας, η ομάδα των μαθητών θα 

συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία, θα διατυπώσει και θα αξιολογήσει 

εξηγήσεις βάσει αυτών των στοιχείων, προκειμένου να απαντηθούν 

επιστημονικά προσανατολισμένες ερωτήσεις.  

Βοηθήστε την ομάδα να καταγράψει και να περιγράψει τα βήματα που θα 

ακολουθήσει κατά την έρευνα. Φροντίστε οι μαθητές να καταγράφουν 

λεπτομερώς τις δραστηριότητές τους. Σημειώστε γραπτώς τυχόν δυσκολίες, 

ιδέες που ίσως προκύψουν και το λόγο για τον οποίο κάθε ομάδα ακολούθησε 

το εκάστοτε βήμα στην έρευνά της. Καταγράψτε οργανωμένα όλα τα 

δεδομένα που συγκέντρωσε η ομάδα. Φροντίστε να περιγράψετε σύντομα όλα 

τα μέσα ή ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήσατε. Πειράματα, εμπειρικές 

δραστηριότητες και παρουσιάσεις μπορούν να φανούν χρήσιμα, για να 

προσδώσουν ενδιαφέρον στην εργασία.  Μπορείτε ακόμα να δημιουργήστε τα 

δικά σας βίντεο και να τα ενσωματώσετε στην εργασία.  

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι μαθητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την 

αναζήτηση ή την έρευνά τους και να έχουν συγκεντρώσει και καταγράψει όλα 

τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις τους.  



FP7 284442  - ODYSSEUS                                                                                             

 

Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  Υ λ ι κ ό  γ ι α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς   
 

28 

Συστατικά ΜΒΠ 

Πλαίσιο 

Καθοριζόμενο : Η ομάδα διεξάγει όλη την έρευνα ή το 

πείραμα. Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τη διαδικασία 

απαντώντας σε ερωτήσεις και προτείνοντας πιθανές πηγές 

πληροφοριών.  

Πόροι 

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν ειδήσεις, βίντεο, άρθρα, 

τράπεζες δεδομένων (π.χ. γκαλερί με φωτογραφίες του 

διαστήματος), ψηφιακές βιβλιοθήκες.  

Εργαλεία 

Εργαλεία αναζήτησης: μηχανές αναζήτησης, θεματικά 

ευρετήρια, ιστοσελίδα του Odysseus  

Εργαλεία ενσωμάτωσης: δεδομένα και εργαλείο 

καταγραφής παρατηρήσεων (π.χ. τετράδιο, MS office, 

εσωτερικός χώρος), εργαλεία επεξεργασίας βίντεο, 

επεξεργαστής εικόνων.  

 

Εργαλεία συλλογής: Ρομποτικά τηλεσκόπια, 

προσομοιώσεις, εξ αποστάσεως εργαστήρια, εργαλεία και 

κομμάτια για κατασκευές  

Σκαλωσιά 

 

Διαδικαστική σκαλωσιά: Αυτή θα βοηθήσει την ομάδα 

να αξιοποιήσει όλους τους πόρους και τα εργαλεία που 

βρίσκονται στη διάθεσή της. Βοηθήστε τους μαθητές να 

ακολουθήσουν πιστά το σχέδιό τους, βεβαιωθείτε ότι 

κατανοούν  τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν 

και ότι καταγράφουν τις ενέργειες και τις παρατηρήσεις 

τους.  
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Φάση 4: Συζήτηση 

Ερμηνεία βάσει στοιχείων  

Καθοδηγήστε την ομάδα, προκειμένου να αναλύσει τα συλλεχθέντα δεδομένα 

και να εκμεταλλευτεί κάθε πληροφορία που συγκεντρώθηκε. Προτείνετε 

διάφορες μεθόδους ανάλυσης. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν διαγράμματα, φωτογραφίες και ποικίλους ψηφιακούς 

πόρους. Βοηθήστε τους να στρέψουν την ανάλυσή τους προς τη σωστή 

κατεύθυνση και να στοχεύσουν στο αρχικό πρόβλημα/ιδέες και τις υπό 

εξέταση επιστημονικές ερωτήσεις, καθώς και τις αρχικές τους υποθέσεις. Όλες 

οι αρχικές υποθέσεις πρέπει να ελεγχθούν και να σχολιαστούν βάσει της 

ανάλυσης και των νέων ευρημάτων. Ενθαρρύνετέ τους να καταγράψουν 

λεπτομερώς τις ιδέες, τις σκέψεις και τις εξηγήσεις τους.  

Εξετάστε άλλες εξηγήσεις 

Προσπαθήστε να βρείτε άλλες εναλλακτικές εξηγήσεις για το υπό εξέταση 

θέμα. Βάλτε τους μαθητές να αναζητήσουν εναλλακτικές ερμηνείες (σε 

περίπτωση που οι ομάδες έχουν διεξαγάγει κάποιο πείραμα ή έχουν φτιάξει μια 

κατασκευή, αυτό το μέρος πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις για περαιτέρω 

βελτίωση) αναφορικά με το υπό εξέταση πρόβλημα, οι οποίες θα μπορούσαν 

να ληφθούν υπόψη. Υπάρχουν άλλοι τρόποι χειρισμού του εν λόγω θέματος; 

Υπάρχουν άλλες πτυχές που δεν έχουν λάβει υπόψη;  

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι μαθητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την 

ανάλυση των δεδομένων τους και τον έλεγχο των αρχικών τους υποθέσεων. 

Πρέπει να έχουν συνάγει συμπεράσματα και να έχουν απαντήσει τις 

ερευνητικές ερωτήσεις που είχαν θέσει.  

Συστατικά ΜΒΠ  

Πλαίσιο 

Καθοριζόμενο: Οι μαθητές αναλύουν τα δεδομένα που 

έχουν συγκεντρώσει, προκειμένου να απαντήσουν τις 

ερευνητικές ερωτήσεις που έχουν θέσει. Ο εκπαιδευτικός 

διευκολύνει τη διαδικασία.   

Πόροι Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν ειδήσεις, βίντεο, άρθρα, 

τράπεζες δεδομένων (π.χ. γκαλερί φωτογραφιών του 
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διαστήματος), ψηφιακές βιβλιοθήκες.  

Εργαλεία 

Εργαλεία αναζήτησης: μηχανές αναζήτησης, θεματικά 

ευρετήρια, ιστοσελίδα του Odysseus  

Εργαλεία ενσωμάτωσης: εργαλείο καταγραφής 

δεδομένων και παρατηρήσεων (π.χ. τετράδιο, MS office, 

εσωτερικός χώρος), εργαλεία δημιουργίας βίντεο και 

εικόνων  

 

Εργαλεία οργάνωσης: Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας 

να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το εργαλείο 

χαρτογράφησης εννοιών, ώστε να τους βοηθήσει στην 

καταγραφή της προόδου της έρευνας ή του πειράματός 

τους και να έχουν μια σαφή συνολική εποπτεία του έργου 

κάθε μέλους και των εκκρεμοτήτων.  

 

Εργαλεία επεξεργασίας: εργαλεία επεξεργασίας 

εικόνων, εργαλεία MS office (π.χ. το excel για την 

κατασκευή διαγραμμάτων), μαθηματικά εργαλεία (π.χ. το 

«mathematica»), προσομοιώσεις 

 

Σκαλωσιά 

Εννοιολογική σκαλωσιά: Βοηθήστε τους μαθητές να 

ανακαλέσουν τις ερευνητικές τους ερωτήσεις και τις 

αρχικές τους υποθέσεις και βοηθήστε τους να τις 

συσχετίσουν με την έρευνά τους.   

Φάση 5: Στοχασμός 

Κοινοποίηση της εξήγησης 

Βοηθήστε τους μαθητές να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας για το έργο 

τους και να παρουσιάσουν όσα ευρήματά τους τεκμηριώνουν επιτυχώς τις 

προτεινόμενες ερμηνείες. Καθοδηγήστε τους, ώστε να παρέχουν ερμηνείες τις 

οποίες μπορούν να υποστηρίξουν. Βοηθήστε τους να συντάξουν κείμενα σαφή 

και απλά. Βοηθήστε τους να εμπλουτίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την 

εργασία τους με φωτογραφίες, διαγράμματα και άλλο υλικό.  

Προκειμένου να κρατήσουν την παρουσίαση της εργασίας τους όσο το 

δυνατόν πιο οργανωμένη, οι μαθητές μπορούν να αποθηκεύσουν ορισμένα 
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μέρη της σε ξεχωριστά αρχεία. Αν, για παράδειγμα, οι μαθητές έχουν αρχεία 

δεδομένων ή έχουν κρατήσει ημερολόγιο των ενεργειών τους σε PowerPoint, 

μπορούν να τα φυλάσσουν ξεχωριστά. Στην περίπτωση που οι μαθητές έχουν 

ανάλογα συνοδευτικά αρχεία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται στο φύλλο 

εργασίας του έργου μέσω παραπομπών σε αντίστοιχα μέρη της εργασίας, 

ώστε ο αναγνώστης να καταλαβαίνει σε ποιο μέρος της εργασίας ανήκει κάθε 

συνοδευτικό αρχείο.  

Αυτό είναι το τελευταίο μέρος της εκπαιδευτικής σειράς μαθημάτων. Το τελικό 

προϊόν αυτού του μέρους αποτελεί την τελική εκδοχή της εργασίας, η οποία 

περιλαμβάνει όσα έχουν κάνει οι μαθητές και τα υλικά που έχουν συλλέξει 

παρουσιάζονται με συνεκτικό και οργανωμένο τρόπο.  

Συστατικά ΜΒΠ 

Πλαίσιο 

Καθοριζόμενο: Η ομάδα παράγει την τελική μορφή της 

εργασίας, η οποία περιλαμβάνει την προκαταρκτική 

έρευνά της, τις αρχικές υποθέσεις, την έρευνα ή το 

πείραμά της, την ανάλυση των δεδομένων, των 

παρατηρήσεων και των συμπερασμάτων της. Ο 

καθοδηγητής-εκπαιδευτικός διευκολύνει τη διαδικασία.   

Πόροι 
Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν ειδήσεις, βίντεο, εικόνες 

κ.λπ.  

Εργαλεία 

Εργαλεία αναζήτησης: Μηχανές αναζήτησης, θεματικά 

ευρετήρια, ιστοσελίδα του Odysseus  

Εργαλεία ενσωμάτωσης: παρουσίαση της συνολικής 

εργασίας με το φύλλο εργασίας «Project Worksheet» ως 

σημείο αναφοράς.   

 

Σκαλωσιά 

Μεταγνωστική σκαλωσιά: Υποστηρίζει τους μαθητές 

για την παρουσίαση της εργασίας τους με οργανωμένο και 

απλό τρόπο, διασφαλίζοντας ότι έχουν απαντηθεί οι 

ερευνητικές ερωτήσεις τους.   

Στρατηγική σκαλωσιά: Το φύλλο εργασίας («Project 

Worksheet») που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως το 

βασικό μέσο για την παράδοση της εργασίας 
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αντιπροσωπεύει τη στρατηγική σκαλωσιά. Καθοδηγήστε 

τους μαθητές να το χρησιμοποιήσουν ως το βασικό 

υπόδειγμα για την παρουσίαση της εργασίας τους. 

Καθοδηγήστε τους, ώστε να κάνουν όσο το δυνατόν πιο  

ενδιαφέρουσα την εργασία, περιλαμβάνοντας εικόνες, 

φωτογραφίες, διαγράμματα, εκτυπώσεις οθόνης, καθώς 

και συνδέσμους στις ιστοσελίδες που χρησιμοποίησαν καθ’ 

όλη την εργασία.  

 

Παρουσίαση της εργασίας: Το φύλλο εργασίας (Project 

Worksheet) 
Όλα τα επιμέρους τμήματα του υποδείγματος που έχει περιγραφεί παραπάνω  

συμφωνούν με τα επιμέρους τμήματα του φύλλου εργασίας («Project Worksheet») 

που ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν, προκειμένου να συγκροτήσουν 

την εργασία τους (Σχήμα 3). Συνεπώς, κάθε διδακτική ενότητα που ο καθοδηγητής-

εκπαιδευτικός έχει εκ των προτέρων προετοιμάσει ακολουθώντας το υπόδειγμα για 

τη ΔΜΕΦΕ και τη ΜΒΠ του Odysseus, θα τον/την βοηθήσει να  κατευθύνει τους 

μαθητές αποτελεσματικά για τη συμπλήρωση κάθε μέρους του φύλλου εργασίας και 

να συνθέσει μια καλά οργανωμένη εργασία.   
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Σχήμα 2. Η σχέση μεταξύ του υποδείγματος ΔΜΕΦΕ και ΜΒΠ του Odysseus και του Φύλλου Εργασίας 

(«Project Worksheet»). 

 
Το φύλλο εργασίας «Project Worksheet» βασίζεται στη δομή επιστημονικών άρθρων 

και ακολουθεί τη διδακτική μέθοδο της διερευνητικής μάθησης. Επιδιώκει να 

βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο διεξαγωγής της επιστημονικής 

έρευνας και να ακολουθήσουν τα ίδια βήματα που ακολουθούν και οι επιστήμονες 

κατά την έρευνά τους. Επιπλέον, το φύλλο εργασίας επιδιώκει να διευκολύνει τους 

μαθητές ως προς την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σκέψεών τους και την 
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παρουσίαση της συνολικής τους δουλειάς με τρόπο οργανωμένο. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει το «Project Worksheet». Κάθε μέρος ακολουθείται από τις 

οδηγίες που δίνονται στους μαθητές μαζί με ένα επιπλέον σύνολο οδηγιών για τον 

καθοδηγητή-εκπαιδευτικό.  

Πίνακας 4. Το «Project Worksheet» 

 

Εκτενής περίληψη 

Οδηγίες για μαθητές 

Σας παρακαλούμε να γράψετε μια περίληψη η οποία 

συνοψίζει εύστοχα το περιεχόμενο της εργασίας σας. 

Πρέπει να εξηγεί με σαφήνεια στην επιτροπή την 

κεντρική ιδέα της εργασίας και τις πληροφορίες που 

αναμένεται να βρουν στην εργασία. Το πιο σημαντικό 

ζήτημα είναι το θέμα της εργασίας και η πραγματική 

συνεισφορά του έργου που περιγράφεται. Στην 

περίληψη πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται μια 

σύντομη περιγραφή των συμπερασμάτων σας. Η 

περίληψη πρέπει να είναι αυτάρκης, υπό την έννοια ότι 

ο αναγνώστης πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει την 

ουσία της εργασίας χωρίς να χρειάζεται να τη διαβάσει 

όλη.   

Συμβουλή: είναι καλύτερο να γράψετε την περίληψη 

τελευταία, αφού έχετε μια συνολική εποπτεία της 

εργασίας σας. 

(μέγιστο μέγεθος 200 λέξεις) 

Οδηγίες για τον 
καθοδηγητή-εκπαιδευτικό 

 

Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν αυτό το 

τμήμα της εργασίας στο τέλος. Βεβαιωθείτε ότι 

περιλαμβάνουν τις ερευνητικές τους ερωτήσεις και τα 

συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν. Όσα θα γράψουν 

στην Περίληψη θα σας δώσουν μια συνολική εικόνα για 

το πόσο ξεκάθαρη είναι η εργασία στο μυαλό τους. 

Εισαγωγή – Περιγραφή του Προβλήματος 

Οδηγίες για μαθητές 

Η εισαγωγή περιλαμβάνει δύο μέρη (ως παραγράφους˙ 

δεν πρέπει να οργανώνονται σε μέρη με επιμέρους 

υπότιτλους): Το πρώτο μέρος πρέπει να παρουσιάζει 

ευκρινώς τη γενική προβληματική, παρουσιάζοντας την 
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παρούσα κατάσταση και τις τρέχουσες γνώσεις, 

περιλαμβάνοντας ίσως παραπομπές στη βιβλιογραφία 

στην οποία μπορεί να ανατρέξει ο αναγνώστης για να 

εξοικειωθεί με το θέμα. Το δεύτερο μέρος πρέπει να 

περιγράφει το εστιακό κέντρο της εργασίας και τις 

ερωτήσεις στις οποίες αυτή επιδιώκει να απαντήσει ή 

τους στόχους που προσδοκεί να πετύχει. (μέγιστο 

μέγεθος 200 λέξεις)  

Οδηγίες για τον 
καθοδηγητή-εκπαιδευτικό 

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να γράψουν λίγα πράγματα 

αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν 

το θέμα αυτό (ποιο πρόβλημα πραγματεύονται) και να 

αποσαφηνίσουν τις ερευνητικές τους ερωτήσεις. Η 

συμπερίληψη κάποιας βασικής θεωρίας (με παραπομπές 

και ορισμούς) είναι χρήσιμη, καθώς θα αποδείκνυε ότι 

οι μαθητές είχαν πράγματι διεξάγει επαρκή 

προκαταρκτική έρευνα.  

(Σύνδεση με το υπόδειγμα ΔΜΕΦΕ και ΜΒΠ του 

Odysseus: Ερωτήσεις που εκμαιεύουν απαντήσεις – 

Προσδιορίστε Ερωτήσεις από τις υπάρχουσες γνώσεις)   

Υπόθεση – Αρχικές Ιδέες 

Οδηγίες για μαθητές 

Η ενότητα της υπόθεσης και των αρχικών ιδεών πρέπει 

να παρουσιάζει την προκαταρκτική υπόθεση αναφορικά 

με το θέμα της εργασίας, βάσει των γνώσεων που 

έχετε. Πρέπει επίσης να επεξηγήσετε τους όρους και τις 

έννοιες που απαιτούνται για την κατανόηση του εν 

λόγω προβλήματος και να περιγράψετε ένα 

προτεινόμενο σύνολο ιδεών ή ενεργειών που οδηγούν 

στη λύση.  

(μέγιστο μέγεθος 200 λέξεις) 

Οδηγίες για τον 
καθοδηγητή-εκπαιδευτικό 

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις 

υπάρχουσες γενικές γνώσεις και τη φαντασία τους, 

προκειμένου να διατυπώσουν κάποιες υποθέσεις. 

Συνήθως οι μαθητές διστάζουν να κάνουν προβλέψεις, 

γιατί φοβούνται μήπως κάνουν λάθος. Ενθαρρύνετε 
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τους να κάνουν προβλέψεις και εξηγήστε τους ότι τα 

λάθη είναι μέρος της διαδικασίας. Αποσαφηνίστε τις 

παρανοήσεις που τυχόν επισημάνετε κατά τη 

διαδικασία και ζητήστε τους να επανεξετάσουν τις ιδέες 

τους.  

(Σύνδεση με το υπόδειγμα ΔΜΕΦΕ και ΜΒΠ του 

Odysseus: Ενεργή Διερεύνηση– Προτείνετε 

προκαταρκτική ερμηνεία ή υποθέσεις)  

 

Μεθοδολογία Εργασίας 

Οδηγίες για μαθητές  

Η δομή της εργασίας κατά κανόνα περιγράφει τη 

διαδικασία που ακολουθήσατε για να πετύχετε τους 

στόχους σας. Περιγράψτε τη μεθοδολογία που 

ακολουθήσατε προκειμένου να διερευνήσετε την 

υπόθεση και τις αρχικές ιδέες σας, τις οποίες 

περιγράψατε παραπάνω, ώστε να φτάσετε τους 

στόχους σας. Αν η εργασία σας περιλαμβάνει κάποιου 

είδους πείραμα, πρέπει επίσης να περιγράψετε το 

εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε και τον τρόπο που 

«στήσατε» το πείραμα.  

(μέγιστο μέγεθος 500 λέξεις) 

Οδηγίες για τον 
καθοδηγητή-εκπαιδευτικό 

Ζητήστε από τους μαθητές να περιγράψουν τη 

διαδικασία που ακολούθησαν για τη διεξαγωγή της 

έρευνάς τους. Είναι καλή ιδέα να ξεκινήσουν με την 

κατασκευή ενός διαγράμματος για τις ενέργειες που 

σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν (ένα εργαλείο 

χαρτογράφησης θα ήταν ό,τι πρέπει, αλλά ακόμα και 

ένα διάγραμμα σε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτιού θα ήταν 

αρκετό). Στην αρχή θα μπορούσαν να σημειώνουν σε 

μια λίστα στη σειρά τις ενέργειες που θα αναλάβουν για 

την έρευνά τους και κατόπιν να επεξεργαστούν 

περαιτέρω τα επιμέρους καθήκοντα, αναλύοντάς τα 

λεπτομερέστερα και κατανέμοντας ρόλους στα μέλη 

της ομάδας. Το τελικό διάγραμμα εργασιών θα 

μπορούσε να περιλαμβάνεται σε αυτό το τμήμα της 
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εργασίας ως σχέδιο.  

Προτείνετέ τους διάφορα εργαλεία που μπορεί να 

φανούν χρήσιμα. Είναι πάντα καλή ιδέα να 

αναφέρονται τα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί 

κάποιος στην έρευνά του.  

(Σύνδεση με το υπόδειγμα ΔΜΕΦΕ και ΜΒΠ του 

Odysseus: Ενεργή διερεύνηση – Σχεδιάστε και 

διεξάγετε απλή έρευνα)  

Διεξαγωγή έρευνας 

Οδηγίες για μαθητές 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή 

της έρευνάς σας. Περιγράψτε λεπτομερώς πώς 

διεξήγατε την έρευνα, εξηγώντας το λόγο για κάθε 

βήμα της έρευνας και τον τρόπο που κάθε βήμα 

συνδέεται με το επόμενο. Φτιάξτε έναν κατάλογο με τα 

σύνολα δεδομένων, τις πληροφορίες και όλους τους 

πόρους που χρησιμοποιήσατε και εξηγήστε πώς 

αξιοποιήθηκε καθένα από αυτά.  

(μέγιστο μέγεθος 500 λέξεις) 

Οδηγίες για τον 
καθοδηγητή-εκπαιδευτικό 

Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να καταγράψουν τις 

ενέργειές τους και να περιγράψουν όσα έκαναν στο 

πλαίσιο των επιμέρους εργασιών που ανέλαβαν. 

Βοηθήστε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά τα εργαλεία. Θυμίστε τους ότι πρέπει 

πάντα να έχουν υπόψη τις ερωτήσεις της έρευνας.  

(Σύνδεση με το υπόδειγμα ΔΜΕΦΕ και ΜΒΠ του 

Odysseus: Δημιουργία – Συλλογή στοιχείων μέσω 

παρατήρησης) 

Ανάλυση Δεδομένων 

Οδηγίες για μαθητές 

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να παρουσιάσετε τα 

δεδομένα και τις μετρήσεις σας και να διεκπεραιώσετε 

κάθε απαραίτητη επεξεργασία και ανάλυση. 

Χρησιμοποιήστε διαγράμματα και πίνακες για να 

παρουσιάσετε τα αποτελέσματά σας και φροντίστε η 
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ανάλυσή σας να παρουσιάζεται με τρόπο σαφή στον 

αναγνώστη, χωρίς κάτι να χάνεται από το περιεχόμενο. 

Βεβαιωθείτε ότι η παρουσίαση ακολουθεί κάποιο λογικό 

ειρμό και ότι ταιριάζει με τη δομή της εργασίας. Όλα τα 

σχήματα και οι πίνακες πρέπει να είναι αριθμημένα 

(π.χ. Σχήμα 1 ή Πίνακας 1).   

(μέγιστο μέγεθος 500 λέξεις) 

Οδηγίες για τον 
καθοδηγητή-εκπαιδευτικό 

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη 

φαντασία τους όσο το δυνατόν περισσότερο και να 

διατηρήσουν την έρευνά τους επικεντρωμένη στην 

απάντηση των ερωτήσεων της έρευνας. Η δημιουργία 

διαγραμμάτων, εικόνων και άλλων απεικονίσεων μπορεί 

να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την ευπαρουσίαστη 

παράθεση των αποτελεσμάτων τους, αλλά πρέπει 

πάντα να θυμούνται ότι πρέπει να εξηγούν γιατί και 

πώς τα έφτιαξαν. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα 

διαγράμματα, είναι σημαντικό  να περιγράφεται το 

σχήμα.   

(Σύνδεση με το υπόδειγμα ΔΜΕΦΕ και ΜΒΠ του 

Odysseus: Συζήτηση – Ερμηνεία βάσει στοιχείων) 

Συζήτηση για τα ευρήματα 

Οδηγίες για μαθητές 

Παρουσιάστε τις παρατηρήσεις σας βάσει των 

ευρημάτων σας και σχολιάστε τα αποτελέσματά σας. 

Μπορείτε να εξηγήσετε και να αξιολογήσετε τα 

αποτελέσματά σας και να τα συνδέσετε με τις αρχικές 

υποθέσεις και ιδέες σας. Επιπλέον (αν είναι δυνατό) 

συγκρίνετε τα ευρήματά σας με την τρέχουσα 

βιβλιογραφία. Δομήστε την επιχειρηματολογία σας 

βάσει των ερωτήσεων που θέσατε στην εισαγωγή. 

Ελέγξτε πόσο ολοκληρωμένες και ικανοποιητικές είναι 

οι απαντήσεις σας.  

(maximum length 350 words) 

Οδηγίες για τον Σε αυτό το μέρος της εργασίας, η ομάδα πρέπει να 
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καθοδηγητή-εκπαιδευτικό συνδέσει με σαφήνεια τα ευρήματά της, τις αρχικές 

υποθέσεις (επαληθεύετε την ορθότητα ή μη των 

υποθέσεων) και τις ερευνητικές ερωτήσεις. Έχουν 

διασταυρώσει οι μαθητές όσα έκαναν; Η ανάλυση και 

τα ευρήματά τους απαντούν στις ερευνητικές τους 

ερωτήσεις; Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι όλα 

τους τα συμπεράσματα πρέπει να συνοδεύονται από 

πειστικά επιστημονικά επιχειρήματα.  

(Σύνδεση με το υπόδειγμα ΔΜΕΦΕ και ΜΒΠ του 

Odysseus –  Εξηγήσεις βάσει αποδεικτικών στοιχείων 

και Εξετάστε άλλες Εξηγήσεις) 

 

Conclusions 

Οδηγίες για μαθητές 

Η ενότητα με τα συμπεράσματα πρέπει να συνοψίζει τη 

διατύπωση του προβλήματος και το γενικό περιεχόμενο 

της εργασίας. Η ενότητα πρέπει να είναι αυτάρκης, 

γεγονός που σημαίνει ότι ο αναγνώστης πρέπει να 

κατανοεί την ουσία του συμπεράσματος χωρίς να 

χρειάζεται να διαβάσει όλη την εργασία. Τα 

συμπεράσματα κατά κανόνα τελειώνουν με μια εξέταση 

των δυνητικών προεκτάσεων των προσεγγίσεων που 

παρουσιάζονται και ίσως με προτάσεις για κάποια 

μελλοντική εργασία.  

(μέγιστο μέγεθος 100 λέξεις) 

Οδηγίες για τον 
καθοδηγητή-εκπαιδευτικό 

Το συμπέρασμα πρέπει να συνοψίζει όλη την εργασία. 

Για να ελέγξετε την αποδοτικότητα του 

συμπεράσματος, είναι χρήσιμο κάποιο άτομο εκτός 

ομάδας να το διαβάσει και να σχολιάσει ως προς το αν 

τον βοηθάει να αντιληφθεί την κεντρική ιδέα της 

εργασίας.  

(Σύνδεση με το υπόδειγμα ΔΜΕΦΕ και ΜΒΠ του 
Odysseus: Συζήτηση –  Ερμηνεία βάσει στοιχείων και 
Εξετάστε άλλες Ερμηνείες)  
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Παραπομπές 

Οδηγίες για μαθητές 

Όλες οι πηγές πληροφοριών πρέπει να παρατίθενται 

στο τέλος της εργασίας. Αν η πηγή είναι ιστοσελίδα, 

πρέπει να προστεθεί ο σύνδεσμος σε αυτήν την 

ενότητα. Σε περίπτωση που η πηγή είναι βιβλίο, η 

παραπομπή πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο του, το 

συγγραφέα και τον εκδοτικό οίκο. Προσθέστε τις 

παραπομπές σας με τρόπο ομοιογενή (Όνομα 

συγγραφέα, τίτλο, εκδόσεις ή URL) και σε αλφαβητική 

σειρά βάσει του συγγραφέα. Κάθε παραπομπή που 

γίνεται πρέπει να εμφανίζεται στο κείμενο και κάθε 

παραπομπή στο κείμενο πρέπει να περιλαμβάνεται στη 

βιβλιογραφία.  

Οδηγίες για τον 
καθοδηγητή-εκπαιδευτικό 

Υπενθυμίζετε στους μαθητές σας να σημειώνουν τις 

πηγές τους σε κάθε περίπτωση. Κάθε μαθητής μπορεί 

να διατηρεί το δικό του/της αρχείο, φροντίζοντας να 

σημειώνει για ποιο χρησιμοποίησαν κάθε πηγή. Όταν η 

έρευνα ολοκληρωθεί, συγκεντρώστε όλες τις 

παραπομπές και οργανώστε τις ανάλογα.  

Συμβουλές για επιτυχία 

Προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω το έργο του εκπαιδευτικού, έχουμε 
συγκροτήσει έναν κατάλογο γενικών συμβουλών. Παρακάτω θα βρείτε επίσης 
συμβουλές για τους μαθητές.  

Συμβουλές για τον καθοδηγητή-εκπαιδευτικό 

 Ως καθοδηγητής, ρόλος σας είναι να κατευθύνετε τους μαθητές. Προκειμένου να 

μάθουν περισσότερα, οι μαθητές πρέπει να βρουν μόνοι τους τις απαντήσεις. 

Επικεντρώστε στην παροχή συμβουλών και την υπόδειξη εργαλείων και 

βιβλιογραφίας.  

 Οι μαθητές θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται χρησιμοποιώντας το 
«Project Worksheet» ή πάνω σε ξεχωριστά αρχεία και να προσθέσουν όλες τις 
πληροφορίες στο φύλλο εργασίας στο τέλος. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να 
υπάρχει ένας κοινός χώρος εργασίας κατά την υλοποίηση του έργου, ώστε όλοι να 
γνωρίζουν το σύνολο της δουλειάς που έχει διεκπεραιωθεί και ο καθοδηγητής-
εκπαιδευτικός να μπορεί εύκολα να ελέγχει την πρόοδο της εργασίας. Διαδικτυακά 
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εργαλεία ομαδικής συνεργασίας, όπως το http://moodle.org/, http://pbworks.com/ ή 
το https://www.dropbox.com/home μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμα για να 
διευκολύνουν την εργασία της ομάδας. Επιλέξτε όποιο εργαλείο θεωρείτε ότι 
μπορείτε να χειριστείτε καλύτερα και παρουσιάστε το στους μαθητές από την αρχή.  

 Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα διάγραμμα της δουλειάς τους, 
το οποίο θα ενημερώνουν διαρκώς όσο προχωρούν. Στην αρχή θα μπορούσαν να 
συντάξουν έναν κατάλογο με τις ερευνητικές τους ερωτήσεις, στη συνέχεια να 
προσθέσουν τις ενέργειες που θα αναλάβουν για να απαντήσουν τις ερωτήσεις αυτές 
και να σημειώσουν τα σημαντικότερα μέρη της έρευνάς τους. Μπορούν να αρχίσουν 
το διάγραμμά τους με έναν κατάλογο σημείων με κουκκίδες και να προσθέτουν 
πληροφορίες καθώς προχωρούν.  

 Ενθαρρύνετέ τους να τραβούν μόνοι τους φωτογραφίες κατά την επεξεργασία της 
εργασίας, τις οποίες αργότερα θα χρησιμοποιήσουν για να εμπλουτίσουν την εργασία 
τους. Ένα μικρό ημερολόγιο όπου θα καταγράφουν την εμπειρία τους είναι επίσης 
πολύ καλό συνοδευτικό υλικό. Ένα ιστολόγιο που δημιουργούν οι μαθητές μπορεί 
επίσης να λειτουργήσει ως ημερολόγιο, όπου καταγράφουν την εργασία τους 
αναρτώντας ενημερωμένες ειδήσεις για το έργο τους.  

 Επισημάνετε ότι δεν πρέπει να θεωρούν τίποτα δεδομένο. Όταν εξηγούν τι έχουν 
κάνει, πρέπει πάντα να έχουν υπόψη τους ότι οι αναγνώστες της εργασίας τους δεν 
έχουν ιδέα για το θέμα της.  

 Κρατήστε ένα μικρό ημερολόγιο, καταγράφοντας την απόδοση των μαθητών σας. 
Αυτό θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τι έμαθαν και πόσα επεξεργάστηκαν.  

 Ενθαρρύνετε τους να εμπλουτίσουν την εργασία όσο το δυνατόν περισσότερο, 

δημιουργώντας τις δικές τους εικόνες, βίντεο ή τραβώντας τις δικές τους 

φωτογραφίες. Επίσης, είναι καλή ιδέα να διατηρούν ένα μέρος της σε ξεχωριστά 

αρχεία και να κάνουν μια παραπομπή στο φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, μπορούν 

να κρατήσουν ένα μικρό ημερολόγιο της εμπειρίας τους σε ένα ξεχωριστό αρχείο και 

να παραπέμψουν τον αναγνώστη σε αυτό, στο μέρος περί μεθοδολογίας της 

εργασίας στο φύλλο εργασίας.  

 Βοηθήστε τους μαθητές να χρησιμοποιούν σωστά τους επιστημονικούς όρους 

κατά τις συζητήσεις τους και τη σύνταξη της εργασίας. Φροντίστε να διορθώνετε 

ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη.   

 Μην φοβόσαστε να πείτε «Δεν ξέρω». Μην αποφεύγετε την ευκαιρία να μάθετε 

μαζί με τους μαθητές σας. Επικοινωνήστε με ερευνητές ή άλλους εκπαιδευτικούς που 

μπορούν να σας βοηθήσουν.  

 Όσο οργανώνετε την εργασία, ετοιμάστε ένα χρονικό προγραμματισμό για τις 

επιμέρους δράσεις. Πάντα να παρακολουθείτε τον χρόνο και να φροντίζετε η εργασία 

να προοδεύει σύμφωνα με τους χρόνους που έχετε ορίσει.   

http://moodle.org/
http://pbworks.com/
https://www.dropbox.com/home
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 Ζητήστε διευκρινήσεις από τους διοργανωτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στο: info@odysseus-contest.eu. 

Συμβουλές για μαθητές 

Κατανοήστε το περιεχόμενο 

 Διαβάστε την περίληψη του διαγωνισμού και των επιμέρους σημείων με προσοχή. 

Καταλαβαίνετε το πνεύμα του διαγωνισμού; Διεξάγετε μια αρχική έρευνα σε διάφορα 

θέματα πριν προτείνετε θέματα για την εργασία σας.   

 Προσπαθήστε να βρείτε θέματα συναρπαστικά, δημοφιλή, που ανταποκρίνονται 

στις γνώσεις σας.  

 Βεβαιωθείτε ότι το θέμα σας ανταποκρίνεται στα θέματα του διαγωνισμού.  

Επικεντρώστε την προσπάθειά σας, ώστε να ανταποκρίνεστε στα 
συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης  

Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από επαγγελματίες επιστήμονες, ερευνητές και 

παιδαγωγούς. Αξιολογούν κάθε συμμετοχή με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που 

έχουν οριστεί για τον διαγωνισμό. Το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της 

επιστημονικής ακρίβειας, θα κατευθύνει τις αποφάσεις τους.   

 Διαβάστε προσεκτικά τα κριτήρια αξιολόγησης, για να καταλάβετε το πνεύμα του 

διαγωνισμού.  

 Προσπαθήστε να είσαστε συγκεκριμένοι και να μην γράφετε κάτι πριν να έχετε 

προηγουμένως ελέγξει την ακρίβειά του και κυρίως μην γράφετε κάτι που δεν έχετε 

κατανοήσει.  

 Χρησιμοποιήστε διαγράμματα και γραφήματα που θα σας βοηθήσουν να 

αναλύσετε τα δεδομένα σας. Εισάγετε συναφείς εικόνες στην αναφορά σας.  

 Βρείτε χρήσιμες ιστοσελίδες για το διάστημα και πηγές συναφούς υλικού για την 

εργασία. Σημειώστε τις, για να μην χάσετε κάποια βιβλιογραφική αναφορά. 

 Χρησιμοποιήστε μηχανές αναζήτησης για να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για 

συναφείς πληροφορίες, αλλά να εμμένετε σε έγκυρες και αξιόπιστες πηγές (π.χ. 

ιστοσελίδες της ESA ή της NASA και άλλες με το επίθημα .edu).  

 Οι εργασίες που συνθέτονται γύρω από ένα εστιακό κέντρο είναι συνήθως πιο 

επιτυχημένες, καθώς είναι πιο εξαντλητικές και αναλυτικές.   

 Προσπαθήστε να παρουσιάσετε το υλικό σας με μια ενδιαφέρουσα διάταξη. 

Μπορεί να είναι τελικά ο παράγοντας που θα διακρίνει μεταξύ δύο εξαιρετικών 

συμμετοχών, αλλά δεν είναι πρωταρχικό κριτήριο για την ανάδειξη του νικητή. Οι 

συμμετοχές δεν κερδίζουν ελλείψει αντιπάλων. Για να αναδειχθεί κάποιος νικητής 

πρέπει η εργασία να είναι άριστη.   

mailto:info@odysseus-contest.eu
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Επεξεργαστείτε τα βασικά 

 Κρατήστε το φύλλο εργασιών «Project Worksheet» που σας παρέχεται για το έργο 

σας, ως το κύριο έγγραφο για την περιγραφή του και συνδέστε όλα τα αρχεία μέσω 

αυτού. Παρότι η ομάδα σας δεν θα διαγραφεί, αν επιλέξετε να μην το 

χρησιμοποιήσετε, περιορίζετε σοβαρά τις πιθανότητες νίκης σας. Μελετήστε τις 

οδηγίες φύλλο εργασιών και τα παραδείγματα που προσφέρονται, ώστε να 

αποκτήσετε μια καλή σφαιρική αντίληψη για το πώς να συνθέσετε μια επιτυχημένη 

εργασία.  

 Η παρουσία μιας συμμετοχής είναι συχνά δείκτης σοβαρής προσπάθειας εκ μέρους 

των μαθητών. Τακτικές, φροντισμένες, ευανάγνωστες συμμετοχές, χωρίς 

ορθογραφικά λάθη, είναι καλύτερες υποψηφιότητες. Όλες τις εργασίες πρέπει να τις 

επιθεωρήσει κάποιος άλλος εκτός των δημιουργών. Όλες οι εργασίες που 

συντάσσονται στον υπολογιστή πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό 

ορθογραφικό έλεγχο.   

 Αφήστε χρόνο για έλεγχο και διόρθωση πριν την υποβολή της εργασίας. Δεν 

χρειάζεστε κάποιον ειδικό να επιμεληθεί τη συμμετοχή σας. Όποιος θέλει να τη 

διαβάσει μπορεί να επισημάνει ορθογραφικά λάθη, λογικά άλματα, συγκεχυμένες 

προτάσεις, πληροφορίες που λείπουν, ομιλητές που δεν είναι κατανοητοί κ.λπ.  

Ελέγξτε την εργασία 

Ζητήστε από κάποιον άλλον να ελέγξει ότι η φόρμα είναι συμπληρωμένη και ότι όλα 

- συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας- είναι ευανάγνωστα.  

Σχεδιάστε εκ των προτέρων 

 Αφιερώστε χρόνο στο ξεκίνημα της εργασίας, για να προγραμματίσετε κάθε βήμα 

με συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες. Φτιάξτε ένα προσχέδιο της εργασίας σας, 

σκιαγραφώντας τη βασική πορεία των ενεργειών σας και των καθηκόντων κάθε 

μέλους.  

 Οργανώστε τον χρόνο σας, ώστε το πρόγραμμα εργασίας σας να προβλέπει χρόνο 

για τον έλεγχο και τη διόρθωση της συμμετοχής σας. Αυτό το βήμα μπορεί να είναι 

καθοριστικό για το αν θα συμμετάσχετε ή θα απορριφθείτε.  

 

Εκπαιδευτικά μαθήματα ως παράδειγμα  
Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται μια σειρά μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά 
είναι παραδείγματα που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πώς μπορεί να 
δημιουργηθεί μια συνθετική εργασία και πώς το σχέδιο μαθήματος που συγκροτείται 
από τον καθοδηγητή-εκπαιδευτικό μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία. Για κάθε 
θεματική κατηγορία, θα δείτε το σχέδιο μαθήματος που δημιουργήθηκε από τον 
καθοδηγητή-εκπαιδευτικό.  
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Μάθημα για τη θεματική κατηγορία «Ηλιακό Σύστημα» 

Υπολογισμός της Ενεργούς Θερμοκρασίας του Ήλιου   
 

Γενικές πληροφορίες:  Η εργασία αυτή  παρέχει πληροφορίες και υλικό αναφορικά 
με την πειραματική μελέτη της ενεργούς θερμοκρασίας του Ήλιου. Οι μαθητές θα 
διεξαγάγουν οργανωμένη έρευνα, για να βρουν πληροφορίες σχετικά με όρους 
ουσιώδεις για την κατανόηση της έννοιας της ενεργούς θερμοκρασίας. Θα 
εκτελέσουν μια πειραματική δραστηριότητα, προκειμένου να συγκεντρώσουν 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενεργούς θερμοκρασίας και 
στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν τα υπολογιστικά φύλλα του MS Excel για να 
κάνουν τους υπολογισμούς τους.   
 
Πρωταρχικός στόχος της εργασίας: Ο υπολογισμός της ενεργούς θερμοκρασίας 
του ήλιου βάσει πειράματος.  
 
Μαθησιακοί στόχοι: 
 - Εξάσκηση στην απλή και συνδυαστική χρήση μαθηματικών εξισώσεων.  
         - Γνωριμία με την ενεργό θερμοκρασία και τον τρόπο υπολογισμό της.  
 - Γνωριμία με τον νόμο των Wien και Stefan – Boltzmann. 
 - Γνωριμία με τον τρόπο χρήσης των υπολογιστικών φύλλων Ms Excel. 

Φάση 1: Ερωτήσεις για την Εκμαίευση Δραστηριοτήτων  

Επιδείξτε περιέργεια 

 Αυτές οι φωτογραφίες απεικονίζουν το ίδιο αντικείμενο;  

 Ποια θερμοκρασία υποθέτετε ότι έχει το αντικείμενο της φωτογραφίας;  

 

 

 

 
Όλες αυτές οι φωτογραφίες απεικονίζουν τον Ήλιο. Ανάλογα με το φίλτρο που 
χρησιμοποιήθηκε κατά την παρατήρηση, βλέπουμε διαφορετικά γνωρίσματα και 
διαφορετικά επίπεδα.  
 
Προτεινόμενα υλικά: 
- http://www.amnh.org/education/resources/rfl/web/sunscapes/sunscapes.xml.html  
- http://brierleyhillsolar.blogspot.gr/2012_01_01_archive.html 

Προσδιορίστε ερωτήσεις από τις υπάρχουσες γνώσεις  

Credit: SOHO  

(ESA & NASA) Credit: NASA/JAXA SOHO (ESA & NASA) 

http://www.amnh.org/education/resources/rfl/web/sunscapes/sunscapes.xml.html
http://brierleyhillsolar.blogspot.gr/2012_01_01_archive.html
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Συζητήστε με τους μαθητές της φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν. Δείξτε τους 
βίντεο όπου φαίνεται η ηλιακή δραστηριότητα και θέστε τους ορισμένες 
προκαταρκτικές ερωτήσεις:  

 Τι βλέπετε σε κάθε φωτογραφία και στα βίντεο;  
 Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα στον Ήλιο;  

 Από πού έρχεται το φως που βλέπουμε στη Γη;  
 Τι σημαίνει «ενεργός θερμοκρασία»;  
 

Ζητήστε τους να διεξάγουν κάποια προκαταρκτική έρευνα σε αυτά τα θέματα.  
Κατά την προκαταρκτική αυτή έρευνα οι μαθητές εξοικειώνονται για πρώτη φορά με 
κάποιους καινούργιους όρους, όπως «ενεργός θερμοκρασία» ή «ηλιακή σταθερά».  
Βεβαιωθείτε ότι κατανοούν αυτούς τους νέους όρους που έχουν να μάθουν και 
επιμείνετε να τους χρησιμοποιούν στο μέλλον. Μια ωραία εργασία είναι να τους 
αναθέσετε να φτιάξουν έναν κατάλογο των νέων όρων που έμαθαν μαζί με την 
εξήγησή τους.  
 
Αφού ολοκληρωθεί η αρχική τους έρευνα, ενημερώστε τους μαθητές ότι πρέπει να 
θέσουν συγκεκριμένους στόχους (ερευνητικές ερωτήσεις) τις οποίες θα 
προσπαθήσουν να απαντήσουν. Μπορείτε να παρουσιάσετε και κάποιες δικές σας 
ερευνητικές ερωτήσεις.  
 
Η μελέτη μας: 
 

 Ποια είναι η ενεργός θερμοκρασία του Ήλιου;  
 Μπορούμε να την υπολογίσουμε;  

 
Προτεινόμενα υλικά: 
 
- http://www.youtube.com/watch?v=EATDvxnLXyc&feature=related 

- http://www.youtube.com/watch?v=dvxpha1_FjI&feature=related 

- http://www.astronomynotes.com/starsun/s2.htm 

- http://bartonpaullevenson.com/Albedos.html 

- http://planetfacts.org/temperature-of-the-sun/ 

- http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html 

 

Φάση 2: Ενεργή Διερεύνηση  

Προτείνετε προκαταρκτικές ερμηνείες ή υποθέσεις  

Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν κάποια εκτίμηση της φωτοσφαιρικής 

http://www.youtube.com/watch?v=EATDvxnLXyc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dvxpha1_FjI&feature=related
http://www.astronomynotes.com/starsun/s2.htm
http://bartonpaullevenson.com/Albedos.html
http://planetfacts.org/temperature-of-the-sun/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html
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θερμοκρασίας. Για να κάνουν την εκτίμηση, υποδείξτε τους να μελετήσουν τα 
παρακάτω ζητήματα:  

- Τι επηρεάζει τη φωτοσφαιρική θερμοκρασία;  
-  Η φωτοσφαιρική θερμοκρασία είναι ομοιογενής ή όχι; 
- Τι απλοποιήσεις πρέπει να εξεταστούν, προκειμένου να μετρηθεί η ενεργός 
θερμοκρασία με ένα απλό πείραμα;  
- Ποια είναι η σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και θερμότητα που λαμβάνει η Γη;  
- Τι είναι η «ηλιακή σταθερά»;  

 

Προτεινόμενα υλικά: 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_constant 

- http://www.ehow.com/how-does_4566644_earth-receive-heat-sun.html 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Effect_of_sun_angle_on_climate 

- http://fusedweb.llnl.gov/cpep/chart_pages/5.plasmas/sunlayers.html 

 

Σχεδιάστε και διεξαγάγετε απλή έρευνα  

Ζητήστε από τους μαθητές να καταστρώσουν το σχέδιό τους. Πρέπει να 

προσπαθήσουν να βρουν ποιες ποσότητες σχετίζονται με την ενεργό θερμοκρασία 

του ήλιου και τι είδους μαθηματικές εξισώσεις απαιτούνται. Μπορούμε να 

μετρήσουμε αυτές τις ποσότητες; 

Η πορεία της έρευνάς τους πρέπει να περικλείει τα ακόλουθα σημεία:  

- Η ενεργός θερμοκρασία (Teff) του Ήλιου σχετίζεται με το συνολικό ποσό 

ενέργειας  (L ) που εκπέμπεται από τον Ήλιο:     2 4

effL 4 R T     

- Το συνολικό ποσό ενέργειας που εκπέμπεται από τον Ήλιο σχετίζεται με την 

Ηλιακή Σταθερά (S ):  
2

L
S

4 r


 ( r  είναι η απόσταση από την επιφάνεια του 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_constant
http://www.ehow.com/how-does_4566644_earth-receive-heat-sun.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Effect_of_sun_angle_on_climate
http://fusedweb.llnl.gov/cpep/chart_pages/5.plasmas/sunlayers.html
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Ήλιου  ως την επιφάνεια της Γης)  

- Η Ηλιακή Σταθερά μπορεί να υπολογιστεί αν γνωρίζουμε την ακτινοβολία που 

λαμβάνεται από τον Ήλιο ανά μονάδα επιφάνειας (Q): 
eff

Q
S

A X
 όπου Aeff είναι 

η  ωφέλιμη επιφάνεια και X είναι ο συντελεστής διαπερατότητας ο οποίος μπορεί 

να υπολογιστεί με ένα διάγραμμα όπως αυτό που ακολουθεί:  

 

- Η ακτινοβολία που λαμβάνεται από τον Ήλιο ανά μονάδα επιφάνειας (Q) μπορεί 

να υπολογιστεί με τον τύπο υπολογισμού της ειδικής θερμότητας Q=m∙c∙ΔΤ αν 

μπορέσουμε να μετρήσουμε την αλλαγή στη θερμοκρασία μιας ουσίας σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

- Μπορούμε να «στήσουμε» ένα πείραμα για τη μέτρηση της αλλαγής 

θερμοκρασίας κάποιας ουσίας;  

 Το πειραματικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τη θέρμανση μιας φιάλης 

γεμάτης νερού και την μέτρηση της αλλαγής στη θερμοκρασία του νερού.  

- Η ομάδα θα προετοιμάσει το «στήσιμο» του πειράματος. Θα βάλει τη φιάλη του 

νερού στον ήλιο και για ένα διάστημα 20 λεπτών, θα ελέγχει τη θερμοκρασία του 

νερού (ανά ένα λεπτό) και θα την καταγράφει δίπλα στην ώρα στο φύλλο 

δεδομένων της.  

- Κατόπιν, θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για τον υπολογισμό της Ηλιακής 

Σταθεράς. Αφού γίνει αυτό από τους μαθητές, θα χρησιμοποιήσουν την Ηλιακή 

Σταθερά για τον υπολογισμό της συνολικής ποσότητας ενέργειας που εκλύεται 

από τον Ήλιο και στη συνέχεια την ενεργό θερμοκρασία του Ήλιου.  
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Μπορούν να ξεκινήσουν φτιάχνοντας ένα διάγραμμα που σκιαγραφεί την πορεία των 
ενεργειών τους, η οποία θα είναι το ακριβώς αντίθετο της πορείας που περιγράφεται 
παραπάνω:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα υλικά: 

- http://www.eaae-astronomy.org/WG3-SS/WorkShops/SunLuminosity.html  

- http://bartonpaullevenson.com/Albedos.html 

- https://www.math.duke.edu//education/prep02/teams/prep-15/index.html 

- http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/spht.html 

- http://www.ehow.com/info_8715383_projects-water-heating-earths-surface.html 

 
 
 
 

 

Φάση 3: Δημιουργία 

Συλλέξτε στοιχεία από την παρατήρηση  

  

Η ομάδα διεξάγει το πείραμα και καταγράφει την αλλαγή στη θερμοκρασία σε 

διάστημα 20 λεπτών. Επίσης πρέπει να μετρήσει:   

- Τη διάμετρο της φιάλης                      

- Τον όγκο του νερού 

- Τη μέση διαφορά θερμοκρασίας       

- Το μήκος της σκιάς 

 

Ζεστάνετε μια 
φιάλη με νερό και 

μετρήστε την 
αλλαγή της 

θερμοκρασίας 

(ΔΤ) 

Μετρήστε την 
ενέργεια που 

απαιτείται για 

αυτήν την αλλαγή 
θερμοκρασίας (Q) 

Q=m∙c∙ΔΤ 

Μετρήστε τη 

συνολική Ηλιακή 
Σταθερά (So) 

βάσει της 

ενέργειας που 
μετρήθηκε 


 eff

Q
S

A
 

 

 

Χρησιμοποιώντας 
την ηλιακή 

σταθερά 

υπολογίστε την 
ηλιακή 

φωτεινότητα (Lo) 

 

2

L
S

4 r



 

Χρησιμοποιήστε 
την ηλιακή 

φωτεινότητα (Lo) 
για να 

υπολογίσετε την 

ενεργό 
θερμοκρασία (Teff) 

με τον Νόμο του 
Stefan-

BoltzmanLaw 
 

2 4L 4 R T     

http://www.eaae-astronomy.org/WG3-SS/WorkShops/SunLuminosity.html
http://bartonpaullevenson.com/Albedos.html
https://www.math.duke.edu/education/prep02/teams/prep-15/index.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/spht.html
http://www.ehow.com/info_8715383_projects-water-heating-earths-surface.html
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Φάση 4: Συζήτηση 

Ερμηνεία βάσει στοιχείων  

Η ομάδα συλλέγει τα δεδομένα και διεξάγει τους απαιτούμενους υπολογισμούς, 

χρησιμοποιώντας της μαθηματικές εξισώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.  Μπορείτε 

να τους συμβουλέψετε να δημιουργήσουν ένα αρχείο excel που θα υπολογίσει 

αυτόματα την ηλιακή σταθερά βάσει των μαθηματικών εξισώσεων.  

 

Όταν οι μαθητές υπολογίσουν την ενεργό θερμοκρασία, ζητήστε τους να την 

συγκρίνουν με την αρχική τους υπόθεση και με την πραγματική θεωρητική τιμή. 

Επίσης, είναι ενδιαφέρον ο υπολογισμός του συντελεστή σφάλματος.  

Επεξεργαστείτε άλλες εξηγήσεις 

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να σχολιάσουν άλλους παράγοντες που πιθανώς 

επηρέασαν το πείραμά τους:  

- Θέρμανση της φιάλης 

- Φαινόμενα ανάκλασης 

- Γεωγραφικό πλάτος 

Προτεινόμενα υλικά: 
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- http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/0074-latitude-effects-

temperature.php  

- http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/0067-heat-reflection.php 

 

Φάση 5: Στοχασμός 

Κοινοποιήστε την εξήγηση  

Οι μαθητές συγκεντρώνουν όλα τα επιμέρους στοιχεία (ερευνητικά αποτελέσματα, 
διαγράμματα, φωτογραφίες, αρχεία εικόνας με την απεικόνιση της οθόνης του 
υπολογιστή, κείμενα) και συνθέτουν την εργασία τους χρησιμοποιώντας το «Project 
Worksheet». 

Ενθαρρύνετε την ομάδα να επινοήσει ευφάνταστους και διασκεδαστικούς τρόπους 
για την παρουσίαση της εργασίας.  

 

http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/0074-latitude-effects-temperature.php
http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/0074-latitude-effects-temperature.php
http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/0067-heat-reflection.php
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Η εργασία που δημιούργησαν οι μαθητές 

Περίληψη 

Η έρευνά μας παρέχει πληροφορίες και υλικό σχετικό με την πειραματική 

μελέτη της ενεργούς θερμοκρασίας του Ήλιου. Διεξαγάγαμε μια έρευνα, 

προκειμένου να βρούμε πληροφορίες αναφορικά με όρους σημαντικούς για 

την κατανόηση της έννοιας της ενεργούς θερμοκρασίας και οργανώσαμε μια 

πειραματική δραστηριότητα, προκειμένου να συλλέξουμε δεδομένα και να 

υπολογίσουμε την ενεργό θερμοκρασία του Ήλιου. Ο κύριος στόχος του 

πειράματός μας ήταν να μετρήσουμε την ενέργεια που εκπέμπει ο Ήλιος, η 

οποία απορροφήθηκε από μια εργαστηριακή φιάλη σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα που προέκυψαν από το πείραμα και 

υπολογίσαμε την ενεργό θερμοκρασία του Ήλιου αξιοποιώντας τη θεωρία της 

ακτινοβολίας του μέλανος σώματος και του νόμου  Stefan-Boltzmann.   

Εισαγωγή – Περιγραφή του Προβλήματος 

Η ενεργός θερμοκρασία1 (Teff) ενός 

σώματος (όπως ενός αστεριού ή ενός 

πλανήτη) είναι ίση με τη θερμοκρασία 

που ένα μέλαν σώμα2 θα είχε αν εξέπεμπε 

την ίδια ποσότητα ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας. Η ενεργός θερμοκρασία 

χρησιμοποιείται προκειμένου να 

υπολογιστεί η θερμοκρασία ενός 

σώματος, όταν η καμπύλη εκπομπής του 

σώματος δεν είναι γνωστή. Αν υποτεθεί 

ότι ο Ήλιος μας είναι (κατά προσέγγιση) 

ένα μέλαν σώμα, τότε η ενεργός 

θερμοκρασία του Ήλιου είναι πολύ 

κοντά στην πραγματική θερμοκρασία της επιφάνειας του Ήλιου και μπορεί να 

υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τη θεωρία της ακτινοβολίας του μέλανος 

σώματος και τον νόμο  Stefan Boltzmann. Βάσει αυτής της θεωρίας, η ενεργός 

θερμοκρασία βρίσκεται αν κάποιος καταφέρει να υπολογίσει πρώτα την ηλιακή 

σταθερά. Η ηλιακή σταθερά ισούται με τη θερμότητα που λαμβάνεται από τον 

Ήλιο ανά μονάδα επιφάνειας. Συνεπώς, είναι δυνατός ο υπολογισμός της με 

την εξίσωση για τη συγκεκριμένη θερμότητα. Βάσει αυτής της εξίσωσης, αν η 

αλλαγή της θερμοκρασίας για έναν δεδομένο όγκο νερού σε δεδομένο χρονικό 

Εικόνα 2. Ο Ήλιος όπως φαίνεται μέσα από το 
φίλτρο Ha. 

Credit: NASA 



FP7 284442  - ODYSSEUS                                                                                             

 

Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  Υ λ ι κ ό  γ ι α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς   
 

52 

διάστημα είναι γνωστή, τότε μπορεί να υπολογιστεί η θερμότητα που 

απαιτήθηκε για αυτήν την αλλαγή θερμοκρασίας.  Η θερμότητα αυτή 

(δεδομένου ότι οφείλεται αποκλειστικά στη θερμότητα του ήλιου), 

διαιρούμενη διά της ενεργούς επιφάνειας του όγκου του νερού είναι η τιμή 

της ηλιακής σταθεράς.   

Στην εργασία μας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μεθοδολογία για να 

υπολογίσουμε την ενεργό θερμοκρασία του Ήλιου, χρησιμοποιώντας μόνο 

απλά μέσα και για να αποδείξουμε ότι ακόμα και τέτοιες περίπλοκες μετρήσεις 

μπορούν να γίνουν με τη χρήση πειραματικών εργαλείων που κατασκευάζουμε 

μόνοι μας.  

 

Υπόθεση – Αρχικές Ιδέες 

Ο Ήλιος μας είναι ένα μάλλον πολύ ζεστό μέρος. Στόχος μας είναι να βρούμε 

κατά προσέγγιση πόσο ζεστό. Σε αυτήν την εργασία θα χρησιμοποιήσετε τη 

θερμότητα που λαμβάνεται από τον Ήλιο, για να κάνετε έναν υπολογισμό. Ο 

Ήλιος εκπέμπει ενέργεια σφαιρικά στο ηλιακό μας σύστημα, όπως ακριβώς 

ένας γλόμπος εκπέμπει φως σε ένα δωμάτιο. Μέρος αυτής της ενέργειας 

φτάνει εδώ, στη Γη.  Το ζητούμενο είναι να αιχμαλωτίσουμε μέρος αυτής της 

ενέργειας και να τη μετρήσουμε. Αν κάποιος γνωρίζει μέρος της συνολικής 

εκπεμπόμενης ενέργειας, τότε μπορεί να υπολογιστεί η συνολική ενέργεια που 

εκπέμπει ο Ήλιος. Μόλις γνωρίσουμε τη συνολική ποσότητα της εκπεμπόμενης 

ενέργειας, τότε χρησιμοποιώντας τη θεωρία της ακτινοβολίας του μέλανος 

σώματος, μπορεί να υπολογιστεί η ενεργός θερμοκρασία του Ήλιου.  

Το πρώτο βήμα της προσπάθειας αφορά στην αιχμαλώτιση μέρους της 

ενέργειας του Ήλιου. Αυτό θα γίνει χρησιμοποιώντας μία φιάλη γεμάτη νερό. 

Το νερό θα ζεσταθεί αποκλειστικά με τη θερμότητα του Ήλιου. Κατά τη 

διαδικασία αυτή, θα μετρήσουμε την αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού και 

από τη διαφορά θερμοκρασίας θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε την 

ποσότητα της ενέργειας που αιχμαλώτισε το νερό.  

Αφού μετρηθεί η ποσότητα της ενέργειας  που αιχμαλωτίστηκε από το νερό, 

στο δεύτερο μέρος της έρευνάς μας, θα χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία της 

ακτινοβολίας του Μέλανος Σώματος και τον νόμο Stefan-Boltzmann για να 

υπολογίσουμε την ενεργό θερμοκρασία.  

Προκειμένου να «στήσουμε» σωστά το πείραμά μας, πρώτα διεξαγάγαμε 

έρευνα ώστε να εντοπίσουμε τις παραμέτρους που επηρεάζουν τους 

υπολογισμούς μας:  
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Γωνία ζενίθ: Όταν οι ηλιακές ακτίνες δεν είναι κατακόρυφες  στην επιφάνεια 

της φιάλης, το ποσό της ενέργειας που λαμβάνεται από την επιφάνεια ανά 

τετραγωνικό μέτρο είναι μικρότερο3. Για να μετρήσουμε τη γωνία ζενίθ, θα 

χρειαστεί να μετρήσουμε το μήκος μιας ράβδου φωτός την ώρα του 

πειράματος.   

 

Ατμοσφαιρική Μετάδοση: Αναλόγως του καιρού, το ποσό της ενέργειας 

που απορροφάται από την ατμόσφαιρα ποικίλλει. Συνεπώς, το ποσό της 

ενέργειας που αιχμαλωτίζεται από το νερό σε δεδομένο χρόνο, εξαρτάται 

επίσης από την ατμοσφαιρική μετάδοση4. 

 

Μεθοδολογία Εργασίας 

Το κύριο μέρος του πειράματός μας συνίσταται στο να θερμάνουμε μια φιάλη 

γεμάτη νερό και να μετρήσουμε την αλλαγή στη θερμοκρασία του νερού.  

Εργαλεία:  

 Γυάλινη φιάλη (πρέπει να έχει κυλινδρικό σχήμα και το πώμα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένο από φελλό)  

 Μια βάση 

 2 ράβδους του ενός μέτρου  

 Νερό 

 Θερμόμετρο 

 Μαύρο μελάνι 

 Μονωτικό υλικό (ταινία και αλουμινόχαρτο) 

 Χρονόμετρο 

 

Στοιχεία προς συγκέντρωση: 

 Θερμοκρασία του νερού ανά λεπτό  

 Διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο 

μετρήσεων  

 Συνολική διαφορά θερμοκρασίας σε διάστημα 20 

λεπτών  

 Διάμετρος φιάλης 

 Όγκος Νερού 

 Μήκος σκιάς 

 

 

Εκτέλεση: 



FP7 284442  - ODYSSEUS                                                                                             

 

Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  Υ λ ι κ ό  γ ι α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς   
 

54 

Πρώτα θα μετρήσουμε τη διάμετρο της φιάλης. Μετά, κάνουμε μια μικρή τρύπα 

στο φελλό της φιάλης ώστε να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε το θερμόμετρο 

πάνω της. Θα σπρώξουμε το θερμόμετρο βαθιά στο φελλό και θα βεβαιωθούμε 

ότι δεν είναι χαλαρό. Η τρύπα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, αλλιώς 

το θερμόμετρο δεν θα είναι σταθερό και το νερό θα χυθεί από τη φιάλη.  

Στη συνέχεια, θα γεμίσουμε τη φιάλη με νερό και θα μετρήσουμε τον όγκο του. 

Θα προσθέσουμε λίγο μαύρο μελάνι στο νερό, ώστε να απορροφήσει καλύτερα το 

φως του ήλιου και θα σφραγίσουμε τη φιάλη με τον φελλό. Για να βεβαιωθούμε 

ότι το νερό θερμαίνεται αποκλειστικά από την ηλιακή ενέργεια που λαμβάνεται 

από το πάνω μέρος της φιάλης, θα καλύψουμε το κάθετο τμήμα της φιάλης με 

αλουμινόχαρτο.   

Θα περιμένουμε λίγο, ώστε το θερμόμετρο να δείξει τη σωστή αρχική 

θερμοκρασία του νερού και κατόπιν θα τοποθετήσουμε τη φιάλη κάτω από τον 

ήλιο με τον φελλό να κοιτάει προς τα κάτω. Τρία μέλη της ομάδας μας θα είναι 

υπεύθυνα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού. Θα κάνουν μετρήσεις 

κάθε ένα λεπτό.  

Τα άλλα δύο μέλη της ομάδας θα μετρήσουν τη γωνία ζενίθ. Θα 

χρησιμοποιήσουμε ράβδους του ενός μέτρου, τις οποίες θα τοποθετήσουμε 

κάθετα προς το έδαφος και θα μετρήσουμε τη σκιά της ράβδου. Το πείραμα 

πρέπει να γίνει μια μέρα χωρίς σύννεφα, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη να ληφθεί 

υπόψη η απορρόφηση φωτός από τα σύννεφα.  

 

 

 
Εικόνα 3. Το πειραματικό μας σκηνικό. 

 

 

Διεξαγωγή της έρευνας 
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Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να συναρμολογήσουμε τη φιάλη του νερού με 
το θερμόμετρο τοποθετημένο από κάτω και σφηνωμένο στον φελλό της φιάλης. 
Χρησιμοποιήσαμε πλαστελίνη για να ασφαλίσουμε το θερμόμετρο στη θέση του και 
να σφραγίσουμε την άκρη του φελλού.  

 

Εικόνα 4. Ετοιμάζοντας το πείραμα στο εργαστήριο φυσικής 

Στη συνέχεια την τοποθετήσαμε σε εξωτερικό χώρο και ακολουθήσαμε τη 
διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, προκειμένου να καταγράψουμε την άνοδο 
της θερμοκρασίας. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε μια ράβδο, για να μετρήσουμε τη 
γωνία ζενίθ.  

 

Εικόνα 5. Μετρώντας τη σκιά της ράβδου κατά το πείραμα.  

 
Τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε από το πείραμά μας παρουσιάζονται  παρακάτω 

στον πίνακα 1: 
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Πίνακας 1 

Μέτρηση 
Χρόνος 
(sec) 

Θερμοκρασία (oC) 
Διαφορά 

θερμοκρασίας 

1 0 25 0 

2 60 25,2 0,2 

3 120 25,4 0,2 

4 180 25,7 0,3 

5 240 26 0,3 

6 300 26,4 0,4 

7 360 26,8 0,4 

8 420 27,2 0,4 

9 480 27,7 0,5 

10 540 28,2 0,5 

11 600 28,8 0,6 

12 660 29,4 0,6 

13 720 29,9 0,5 

14 780 30,3 0,4 

15 840 30,7 0,4 

16 900 31 0,3 

17 960 31,2 0,2 

18 1020 31,4 0,2 

19 1080 31,6 0,2 

20 1140 31,9 0,3 

 

Διάμετρος φιάλης: 7 cm 
 Όγκος νερού: 100 cm3 

Διαφορά θερμοκρασίας: 6,9 oC 
 

Μήκος σκιάς: 10,5 cm 
 

 
Ανάλυση δεδομένων 

Αφού ολοκληρώθηκε το πείραμά μας προχωρήσαμε στην ανάλυση των δεδομένων 

που καταγράψαμε, προκειμένου να υπολογίσουμε την αλλαγή στη θερμοκρασία 

του νερού. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις εξισώσεις που χρησιμοποιήσαμε για να 

διεξαγάγουμε την ανάλυση.  

Προκειμένου να αλλάξει η θερμοκρασία κάποιας ουσίας, πρέπει να ξοδευτεί κάποια 

ποσότητα ενέργειας με τη μορφή θερμότητας. Η θερμότητα που χρειάζεται 

προκειμένου να επέλθει αλλαγή στη θερμοκρασία υπολογίζεται βάσει του τύπου 

υπολογισμού της ειδικής ενέργειας (eq. 1): 
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(eq. 1) 
  

   Q m c T  

όπου Q είναι το ποσό της θερμότητας, m είναι η μάζα της ουσίας (στην περίπτωσή 

μας 1 gr νερού = 1 cm3), c είναι η ειδική θερμότητα της ουσίας και ΔT είναι η 

μεταβολή στη θερμοκρασία. Στο πείραμά μας, εκτός της αλλαγής θερμοκρασίας, 

πρέπει επίσης να μετρήσουμε τον όγκο του νερού που χρησιμοποιήσαμε και τις 

διαστάσεις της φιάλης. Η ειδική θερμοκρασία του νερού5 είναι 4,187 J∙cm-3∙oC-1. 

Όσο εκτελούσαμε το πείραμα, ο Ήλιος δεν ήταν ακριβώς από πάνω από τη φιάλη. 

Έτσι, πρέπει να υπολογίσουμε την ενεργό επιφάνεια (Aeff) της φιάλης βάσει της 

γωνίας ζενίθ (θ) και της επιφάνειας της φιάλης (A) (eq. 2), (eq. 3), (eq. 4).  

 

Εικόνα 6. Αναπαράσταση του σκηνικού για την 
μέτρηση της σκιάς.  

 

Εικόνα 7. Η διαφορά μεταξύ της 
επιφάνειας της φιάλης και της ενεργούς 

επιφάνειας.   

(eq. 2)    
S

tan
L

 

(eq. 3)      2

flaskA R  

(eq. 4)      effA A cos  

Εφόσον χρησιμοποιήσαμε τη θερμότητα του Ήλιου να θερμάνουμε το νερό στη 

φιάλη, το Q διαιρεμένο με την ενεργό επιφάνεια της φιάλης (Aeff) θα ισούται με την 

ακτινοβολία που λαμβάνεται από τον Ήλιο ανά μονάδα επιφάνειας. Ωστόσο, η 

ηλιακή ακτινοβολία ανά μονάδα επιφάνειας και ανά μονάδα χρόνου είναι η ηλιακή 

σταθερά (S ) (Εικόνα 8). Έτσι, το ποσό της θερμότητας (Q) που υπολογίζεται με 

την εξίσωση (1), διαιρούμενο με την ενεργό επιφάνεια της φιάλης (Aeff) στο 

χρονικό διάστημα (Δt) όπου συντελέστηκε η αλλαγή θερμοκρασίας, ισούται με την 

ηλιακή σταθερά (eq. 5). Ωστόσο, προκειμένου να υπολογιστεί η ηλιακή σταθερά 

σωστά, πρέπει να ληφθεί υπόψη η απορρόφηση ενέργειας από την ατμόσφαιρα. 

Στην εξίσωση που ακολουθεί, το X είναι ο συντελεστής ατμοσφαιρικής μετάδοσης 
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που υπολογίζεται βάσει της γωνίας ζενίθ, χρησιμοποιώντας το παρακάτω 

διάγραμμα.   

 

(eq. 5)    

 
 eff

Q
S X

A t
 

 

 

Εικόνα 8. Διάγραμμα για τον καθορισμό του συντελεστή ατμοσφαιρικής απορρόφησης. 

Αφού υπολογιστεί η ηλιακή σταθερά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωσή 

της (eq. 6) για να υπολογίσουμε τη συνολική ποσότητα ενέργειας που εκπέμπει ο 

Ήλιος (L๏): 

(eq. 6) 
   

  2L 4 r S  

r είναι η απόσταση από την επιφάνεια του Ήλιου ως την επιφάνεια της Γης (1 

Αστρονομική Μονάδα) 
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Εικόνα 9. Σχηματική αναπαράσταση της ενεργειακής ροής από τον Ήλιο.  

 

Εφόσον ο Ήλιος μπορεί να θεωρηθεί μέλαν σώμα, καθώς μοιάζει σε μεγάλο βαθμό, 

χρησιμοποιώντας τη θεωρία περί ακτινοβολίας του μέλανος σώματος, μπορεί κανείς 

να υπολογίσει την ενεργό θερμοκρασία του Ήλιου, με το νόμο Stefan – Boltzmann 

law(eq. 7), 

(eq. 7)    2 4

effL 4 R T  

Επιπλέον, όταν υπολογιστεί η ενεργός θερμοκρασία, κάποιος μπορεί με το νόμο 

του  Wien (eq. 8), 

(eq. 8) max

b

T
 

 
 

να υπολογίσει το μήκος κύματος της μέγιστης 

εκπομπής.  

Προκειμένου να μπορέσουμε να επαναλάβουμε το πείραμά μας όσες φορές 

θέλουμε, αντί να κάνουμε τους υπολογισμούς μας στο χαρτί, αποφασίσαμε να 

δημιουργήσουμε ένα φύλλο εργασίας Excel για τον υπολογισμό των τιμών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Στο φύλλο εργασίας μας, όταν ο χρήστης μεταβάλει τις 
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αρχικές τιμές, οι αριθμοί αναπροσαρμόζονται και  υπολογίζονται αυτόματα οι νέες 

πειραματικές τιμές. Οι εισερχόμενες τιμές για το φύλλο εργασίας μας είναι οι εξής:  

Εισερχόμενες τιμές: 

Τιμές που προέκυψαν από το πείραμα  

ΔΤ: Συνολική Αύξηση Θερμότητας  

Δt: Απαιτούμενος χρόνος για την εν λόγω αύξηση θερμοκρασίας  

Rflask: Ακτίνα φιάλης 

V: Όγκος Νερού 

X: Συντελεστής Μετάδοσης 

L: Μήκος Ράβδου 

S: Σκιά Ράβδου 

Σταθερές που αντλούνται από τη βιβλιογραφία: 

C: συγκεκριμένη θερμοκρασία νερού 

r : απόσταση από την επιφάνεια του Ήλιου μέχρι την επιφάνεια της Γης  

A : Επιφάνεια Ηλίου  

 

Το φύλλο excel που δημιουργήσαμε όπου όλοι οι υπολογισμοί μας παρουσιάζονται 

αναλυτικά συνοδεύεται από το αρχείο: «Δεδομένα και Ανάλυση.xlsx». Αξίζει να 

παρατηρήσουμε ότι κατά την ανάλυσή μας προσέξαμε ιδιαίτερα να είναι σωστές οι 

μονάδες μέτρησης και όλες στην ίδια κλίμακα. 

 

Βάσει του πειράματός μας και της ανάλυσης των δεδομένων μας, διαπιστώσαμε ότι 

η ενεργός θερμοκρασία του Ήλιου είναι:  

 

 

 

 

Και το μήκος κύματος της μέγιστης εκπομπής είναι:  

 

 

 

 

Συζήτηση σχετικά με τα ευρήματα 

Αναζητήσαμε στη βιβλιογραφία θεωρητικές τιμές της ενεργούς θερμοκρασίας 

και του μήκους κύματος της μέγιστης εκπομπής και τις συγκρίναμε με τις δικές 

μας πειραματικές τιμές, χρησιμοποιώντας τον τύπο του σχετικού ποσοστιαίου 

σφάλματος:  

Teff=5.343 oC 

λmax=515,979 nm 
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theoretical experimental

theoretical

x x
x 100%

x


    

Η θεωρητική τιμή της Ενεργούς θερμοκρασίας 7,1 είναι 5777 oK (5504 oC) και 

έτσι η απόκλιση της τιμής μας είναι   

 
     

theoretical experimental o o
eff eff

eff theoretical o

eff

T T 5504 C 5343 C
T 100% 100% 2,9%

T 5504 C
 

Η θεωρητική τιμή για το μέγιστο εκπεμπόμενο μήκος κύματος είναι 550nm8,9  

και έτσι η απόκλιση της τιμής μας είναι   

   
     



theoretical experimental

max max
max theoretical

max

550nm 516nm
100% 100% 6,2%

550nm  

Βάσει του ποσοστιαίου σφάλματος μπορούμε να ισχυριστούμε ότι παρότι 

υφίσταται απόκλιση, το πείραμά μας ήταν πολύ επιτυχημένο και τα σφάλματα 

σχετικά μικρά. Η απόκλιση από τις θεωρητικές αξίες μπορεί να απορρέει από 

πολλούς παράγοντες:  

Θέρμανση φιάλης: Μέρος της ληφθείσας ενέργειας απορροφάται από τη 

φιάλη. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τη θερμοκρασία του νερού που δείχνει το 

θερμόμετρο.   

Τα φαινόμενα ανάκλασης παίζουν σημαντικό ρόλο για την ποσότητα της 

ενέργειας που λαμβάνεται από το νερό. Οι ακτίνες του ήλιου ανακλώνται στην 

επιφάνεια του νερού και της φιάλης, μειώνοντας έτσι τη ληφθείσα ενέργεια.  

Γεωγραφικό πλάτος: Με μόνη εξαίρεση την περίπτωση που το πείραμα 

διεξάγεται στους τροπικούς, η κορυφή του πώματος δεν μπορεί να είναι 

κάθετη στις ακτίνες του ήλιου. Αυτό μπορεί να εξισορροπηθεί με τη μέτρηση 

της σκιάς, αλλά οι παράγοντες σφάλματος είναι υπαρκτοί.   

Παρά τα σφάλματα αυτά που μπορούν να ληφθούν υπόψη σε κάποιο νέο 

πείραμα, οι προσπάθειές μας ήταν επιτυχείς καθώς οι πειραμτικές τιμές μας 

προσέγγιζαν κατά πολύ τις θεωρητικές. 

 

 

Συμπεράσματα 
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Σε αυτήν την εργασία, επιδιώξαμε να διερευνήσουμε τις αρχές της φυσικής 

που σχετίζονται με την ενεργό θερμοκρασία του Ήλιου. Διεξαγάγαμε μια 

έρευνα για να βρούμε πώς η ενεργός θερμοκρασία του Ήλιου συνδέεται με 

την ενέργεια που εκπέμπει ο Ήλιος και πώς μπορούμε να τη μετρήσουμε 

χρησιμοποιώντας μόνο απλά μέσα διεξαγωγής πειραμάτων και μαθηματικές 

εξισώσεις. Αφού συλλέξαμε τις πληροφορίες μας  οργανώσαμε ένα πείραμα 

που βασιζόταν στην ιδέα ότι η μέτρηση της ποσότητας ενέργειας που 

λαμβάνεται από τον Ήλιο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για μια δεδομένη 

επιφάνεια μπορεί να αρκεί για τον υπολογισμό της ενεργούς θερμοκρασίας 

του Ήλιου, αξιοποιώντας τη θεωρία της ακτινοβολίας του Μέλανος Σώματος 

και τον νόμο Stefan-Boltzmann. Διεξαγάγαμε το πείραμά μας και μετρήσαμε 

την αύξηση της θερμοκρασίας σε μια φιάλη γεμάτη νερό εντός 20 λεπτών. 

Συντάξαμε ένα φύλλο εργασίας excel για να διαχειριστούμε τα δεδομένα μας 

χρησιμοποιώντας μαθηματικές εξισώσεις και νόμους της φυσικής. Τα 

αποτελέσματά μας έδειξαν ότι το πείραμά μας ήταν επιτυχημένο, αφού η 

απόκλιση από τις θεωρητικές τιμές ήταν χαμηλότερη από 10%.  

 

 

Παραπομπές 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Effective_temperature 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Black_body 
3. http://www.elic.ucl.ac.be/textbook/chapter2_node5_2.xml 
4. http://www.everythingweather.com/atmospheric-

radiation/absorption.shtml 
5. http://www.engineeringtoolbox.com/water-thermal-properties-

d_162.html 
6. http://bartonpaullevenson.com/Albedos.html 
7. http://adsabs.harvard.edu/abs/2006A%26A...450..735M 
8. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/wien.html 
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Wien's_displacement_law 
10. http://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass 

 
 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Effective_temperature
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_body
http://www.elic.ucl.ac.be/textbook/chapter2_node5_2.xml
http://www.everythingweather.com/atmospheric-radiation/absorption.shtml
http://www.everythingweather.com/atmospheric-radiation/absorption.shtml
http://www.engineeringtoolbox.com/water-thermal-properties-d_162.html
http://www.engineeringtoolbox.com/water-thermal-properties-d_162.html
http://bartonpaullevenson.com/Albedos.html
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006A%26A...450..735M
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/wien.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Wien's_displacement_law
http://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass
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Παιδαγωγικό μάθημα για τη θεματική κατηγορία «Συν-εξέλιξη της 
ζωής»  

Μια προσομοίωση για τον εντοπισμό εξωπλανητών   

 

Γενικές Πληροφορίες:  Η εργασία αυτή αφορά στη δημιουργία μιας μεθοδολογίας 

για τον εντοπισμό εξωπλανητών που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή. Οι 

μαθητές συλλέγουν πληροφορίες αναφορικά με τις παραμέτρους που πρέπει να 

λάβουν υπόψη. Σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το «Scratch» και 

εκτελούν πειράματα που τους επιτρέπουν να εντοπίσουν εξωπλανήτες και να 

καθορίσουν τη θερμοκρασία και την ακτίνα τους, ώστε να διαπιστώσουν αν μπορούν 

να φιλοξενήσουν ζωή.   

 
Πρωταρχικός Στόχος της Εργασίας: Εντοπισμός εξωπλανητών κατάλληλων να 
φιλοξενήσουν ζωή.  
 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

 - Γνωριμία με τους εξωπλανήτες. 

 - Εξάσκηση στη χρήση και συνδυασμό διαφόρων μαθηματικών εξισώσεων.  

 - Εξάσκηση στη χρήση του «Scratch» 
 

Φάση1: Ερωτήσεις που Εκμαιεύουν Δραστηριότητες  

Επιδείξτε περιέργεια 

Κάντε μια εισαγωγή στο θέμα για τους 
μαθητές, παρουσιάζοντας ένα σχετικό 
βίντεο και θέτοντας κάποιες ερωτήσεις που 
κεντρίζουν το ενδιαφέρον:  

 Οι άνθρωποι ανέκαθεν έψαχναν να βρουν 
ζωή σε άλλους πλανήτες. Πιστεύετε ότι 
υπάρχουν άλλοι πλανήτες που μπορούν να 
φιλοξενήσουν ζωή;  

 Έχετε ακούσει ποτέ για τέτοιους πλανήτες;  
 
 Πώς ονομάζονται; 

Στην πρώτη συνάντηση με τους μαθητές, μπορείτε να παρουσιάσετε περισσότερα 
θέματα με παρόμοιο τρόπο. Σε κάθε μέρος του σχεδίου μαθήματος, μπορείτε να 

Credit: NASA 
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προσθέσετε συνδέσμους για υποστηρικτικό υλικό που θα μπορούσε να 
παρουσιαστεί στους μαθητές.  

Προτεινόμενα υλικά: 
- http://www.youtube.com/watch?v=Sil1TZhMxBg 

- http://www.brighthub.com/science/space/articles/43500.aspx 

Προσδιορίστε ερωτήσεις από τις υπάρχουσες γνώσεις 

 
 Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν εξωπλανήτη;  

 Ακόμα κι αν εντοπίσουμε έναν εξωπλανήτη, πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν 

μπορεί να φιλοξενήσει ζωή;   

 Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος;  

Ζητήστε από τους μαθητές να ψάξουν και να βρουν ποιες μέθοδοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό εξωπλανητών. Βοηθήστε τους να αποφασίσουν 
ποια θα ήταν καλύτερο να αξιοποιηθεί.  

 

 Μπορούμε να οργανώσουμε μόνοι μας ένα πείραμα για τον εντοπισμό 

εξωπλανητών;   

Παρουσιάστε την ιδέα να χρησιμοποιήσετε το «Scratch» για το στήσιμο ενός 

πειράματος.  

Κατά την προκαταρκτική αυτή έρευνα, οι μαθητές γνωρίζουν για πρώτη φορά 
κάποιους νέους όρους, όπως «γονικός αστέρας» και «ακτινική ταχύτητα». 
Βεβαιωθείτε ότι κατανοούν τους νέους όρους που έμαθαν και επιμείνετε να τους 
χρησιμοποιούν στο μέλλον. Μια ωραία εργασία είναι να τους ζητήσετε να κάνουν 
έναν κατάλογο των καινούργιων όρων που έμαθαν μαζί με την ερμηνεία τους.   
 
Αφού ολοκληρωθεί η αρχική έρευνα, πληροφορήστε τους μαθητές ότι πρέπει να 
θέσουν συγκεκριμένου στόχους (ερευνητικές ερωτήσεις) τις οποίες θα 
προσπαθήσουν να απαντήσουν. Μπορείτε να παρουσιάσετε και κάποιες δικές σας 
ερευνητικές ερωτήσεις.  
 
Τι θα μελετήσουμε;  
 

 Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν εξωπλανήτη με τη μέθοδο της 

«διάβασης»;  

 Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του και να 

αποφασίσουμε αν είναι κατάλληλος για να φιλοξενήσει ζωή;  

http://www.youtube.com/watch?v=Sil1TZhMxBg
http://www.brighthub.com/science/space/articles/43500.aspx
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Σε αυτό το σημείο, η ομάδα μπορεί να αρχίσει να συγκροτεί ένα σχέδιο εργασίας.  

 

Προτεινόμενα υλικά: 
- http://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_detecting_extrasolar_planets#Transit_method 

- http://www.planetary.org/explore/space-topics/exoplanets/ 

- http://scratch.mit.edu/ 

- http://www.brighthub.com/science/space/articles/94867.aspx?cid=parsely_rec 

- http://www.brighthub.com/science/space/articles/102693.aspx?cid=parsely_rec 

 

Phase 2: Ενεργή διερεύνηση 

Προτείνετε προκαταρκτικές ερμηνείες ή υποθέσεις  

Αφού οι μαθητές καταλήξουν στη μέθοδο που θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν, σε αυτήν την περίπτωση μια υπολογιστική 

προσομοίωση με το Scratch, ζητήστε τους να κάνουν 

προβλέψεις αναφορικά με το τι περιμένουν να βρουν με την 

προσομοίωσή τους. Ζητήστε τους να ελέγξουν αν η ιδέα τους 

ισχύει.  

     Αν υπάρχει κάποιος εξωπλανήτης σε τροχιά γύρω από έναν αστέρα, περιμένουμε 

να βρούμε μείωση στη φωτεινότητα του αστέρα. Η μείωση της φωτεινότητάς θα μας 

βοηθήσει να προσδιορίσουμε την τροχιά και το μέγεθος του πλανήτη και να 

καταλάβουμε τη θερμοκρασία του. Το πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί θα καταγράψει 

τη φωτεινότητα του γονικού αστέρα κατά τη διάβαση των εξωπλανητών.  

Προτεινόμενα υλικά: 

- http://www.hao.ucar.edu/research/stare/hd209458.html  

- http://planetquest.jpl.nasa.gov/ 

- http://exoplanets.org/ 

Σχεδιάστε και διεξαγάγετε απλή έρευνα 

Ζητήστε από τους μαθητές να συγκροτήσουν το δικό τους σχέδιο. Μπορούν να 
αρχίσουν φτιάχνοντας ένα διάγραμμα που καταδεικνύει την πορεία των βασικών 
τους ενεργειών. Θα αναπτύξουν το δικό τους πρόγραμμα «scratch» και θα το 

http://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_detecting_extrasolar_planets#Transit_method
http://www.planetary.org/explore/space-topics/exoplanets/
http://scratch.mit.edu/
http://www.brighthub.com/science/space/articles/94867.aspx?cid=parsely_rec
http://www.brighthub.com/science/space/articles/102693.aspx?cid=parsely_rec
http://www.hao.ucar.edu/research/stare/hd209458.html
http://planetquest.jpl.nasa.gov/
http://exoplanets.org/
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ελέγξουν με ένα προκαταρκτικό πείραμα:   

 Προκαταρκτικό πείραμα με τη χρήση μιας προσομοίωσης στο PowerPoint και ενός 
scratchboard. 

- Η προσομοίωση σε PowerPoint είναι μια προσομοίωση διάβασης. Τα πρώτα 
δευτερόλεπτα που τρέχει η προσομοίωση, η ομάδα θα καταγράφει τα δεδομένα που 
δίνονται από τον αισθητήρα φωτός του Scratchboard χρησιμοποιώντας το 
πρόγραμμα «scratch» που έφτιαξαν. 

 

- Το πρόγραμμα θα παράγει δεδομένα αποθηκευμένα σε αρχείο.txt. Η ομάδα θα 
επεξεργαστεί τα δεδομένα με το Excel, ώστε να παραγάγει καμπύλες φωτός. Οι 
καμπύλες φωτός θα καταδεικνύουν τη μείωση της φωτεινότητας του γονικού 
αστέρα κατά τη διάβαση του πλανήτη για διαφορετικές πλανητικές ακτίνες.  

 
 

 Βασικό πείραμα:  
- Οι μαθητές θα διερευνήσουν ποιες άλλες παράμετροι πρέπει να ληφθούν 

υπόψη:  

 Γύρω από ποια είδη αστέρων περιστρέφονται οι εξωπλανήτες; 

 Ποια είναι η μάζα, η ακτίνα και η θερμοκρασία που έχουν οι γονικοί 

αστέρες; 

 Πώς επιλέγουμε τα χαρακτηριστικά του εξωπλανήτη;  

 Ποια θα είναι η ακτίνα του εξωπλανήτη και ποια η απόσταση από τον 

γονικό αστέρα;  

 Πώς θα απεικονιστούν ο γονικός αστέρας και ο εξωπλανήτης;  

 

- Βάσει αυτών των παραμέτρων θα βελτιώσουν την προσομοίωση και θα 

την κάνουν επιστημονικά ακριβέστερη.   

 
Προτεινόμενα Υλικά: 
- http://fysikapeiramatika.blogspot.gr/search/label/Scratchboard  
 

Φάση 3: Δημιουργία 

Συλλέξτε στοιχεία από την παρατήρηση 

Αφού εκτελέσουν το προκαταρκτικό τους πείραμα, για να ελέγξουν αν οι ιδέες τους 

http://fysikapeiramatika.blogspot.gr/search/label/Scratchboard
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είναι σωστές, οι μαθητές πρέπει να προχωρήσουν στο κύριο μέρος της εργασίας 
τους.  

Πρώτα διερευνούν τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν παραπάνω και που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη για την αναβάθμιση της προσομοίωσής τους.  

Οι μαθητές διεξάγουν τη δική τους έρευνα, για να διαπιστώσουν ποιους παράγοντες 
πρέπει να λάβουν υπόψη και να τους σημειώσουν στο διάγραμμά τους. Ο 
καθοδηγητής-εκπαιδευτικός κάνει προτάσεις, ώστε να τους κατευθύνει σωστά. Κάθε 
μέλος της ομάδας αναλαμβάνει τη μελέτη μίας παραμέτρου από αυτές.  

Οι μαθητές οριστικοποιούν την προσομοίωσή τους, ενσωματώνοντας τις 

παραμέτρους που αποφάσισαν και εκτελούν το πείραμά τους.  

 

 

Φάση 4: Συζήτηση 

Ερμηνεία βάσει στοιχείων 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα δεδομένα από το πείραμά 
τους, για να μετρήσουν την περίοδο και την ακτίνα τροχιάς 
του πλανήτη. Ο εκπαιδευτικός τους βοηθάει να 
χρησιμοποιήσουν τους σωστούς μαθηματικούς τύπους. 

-  Το πρόγραμμα πληροφορεί τους μαθητές σχετικά με το 
χρονικό διάστημα για τη συγκέντρωση δεδομένων. Βάσει 
των πληροφοριών και του διαγράμματος που θα παραγάγει 

το πρόγραμμα, ο μαθητής υπολογίζει την περίοδο τροχιάς του εξωπλανήτη 
χρησιμοποιώντας αναλογικές ποσότητες. Ο μαθητής εισάγει την περίοδο τροχιάς στο 
πρόγραμμα και το πρόγραμμα υπολογίζει την απόσταση του εξωπλανήτη από τον 
γονικό αστέρα (D). 

 
- Υπολογίζουν το ποσοστό μείωσης της φωτεινότητας (L) λόγω της διάβασης του 

πλανήτη: 
 in

in

L L
L

L

min
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Βάσει αυτού, υπολογίζεται η ακτίνα του πλανήτη: 
2

planet

2

star

R
L 100

R
%


  


 

Και κατόπιν η θερμοκρασία του: star
planet star

R
T T

2D 214
 


  

(ο παράγοντας 214 είναι παρών λόγω της μετατροπής της ακτίνας του αστέρα από 

ηλιακές ακτίνες σε αστρονομικές μονάδες (AU)). 

Βάσει των υπολογισμών τους και της αρχικής τους έρευνας, οι μαθητές απαντούν τις 
ερευνητικές τους ερωτήσεις και διατυπώνουν γραπτώς τα συμπεράσματά τους:  

 Είναι ο εξωπλανήτης κατάλληλος να φιλοξενήσει ζωή;   
 

Εξετάστε άλλες εξηγήσεις 

Οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν αν η μεθοδολογία τους έχει εξετάσει όλες τις 
παραμέτρους ή αν πρέπει να εξεταστούν και άλλες:  

- Η μάζα του πλανήτη δεν μπορεί να προσδιοριστεί από την προσομοίωση.   

- Τι είδους συντελεστές σφάλματος υπάρχουν;  

Φάση 5: Στοχασμός 

Κοινοποιήστε την εξήγηση 

Οι μαθητές συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία (ερευνητικά αποτελέσματα, εικόνες, 
φωτογραφίες, εικόνες οθόνης, κείμενα) και τα συνθέτουν σε εργασία 
χρησιμοποιώντας το « Project Worksheet». 
Ενθαρρύνετε την ομάδα να επινοήσει ευφάνταστους και διασκεδαστικούς τρόπους 
παρουσίασης της εργασίας.   
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Η εργασία που δημιούργησαν οι μαθητές 

Περίληψη 

Ο εντοπισμός εξωπλανητών είναι πολύ δύσκολη διαδικασία, καθώς πρόκειται 

για πολύ αχνά αντικείμενα συγκριτικά με το γονικό τους αστέρα. Εκτός από 

την ανακάλυψη εξωπλανητών, οι αστρονόμοι επίσης καλούνται να 

επισημάνουν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως τη θερμοκρασία τους και τη 

μάζα τους, ώστε να καθορίσουν ποιοι πλανήτες είναι παρόμοιοι με τη Γη και 

άρα κατάλληλοι να φιλοξενήσουν ζωή, όπως την ξέρουμε. Σε αυτήν την 

εργασία, η ομάδα μας έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία για τον εντοπισμό 

εξωπλανητών, χρησιμοποιώντας μια προσομοίωση στο «Scratch» και το 

Scratchboard. Η μεθοδολογία μας βασίζεται στη διάβαση των πλανητών. Στην 

εργασία μας διεξαγάγαμε δύο πειράματα. Το πρώτο μας πείραμα επεδίωκε να 

επαληθεύσει αν η προσομοίωσή μας ήταν σε θέση να αναπαραγάγει 

πραγματικές πειραματικές καμπύλες φωτός. Αφού το επιτύχαμε, διεξαγάγαμε 

ένα δεύτερο πείραμα, λαμβάνοντας υπόψη τον φασματικό τύπο του γονικού 

αστέρα, ώστε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα από τον εντοπισμό της 

παρουσίας κάποιου εξωπλανήτη και επίσης να εκτιμήσουμε αν ο εξωπλανήτης 

που εντοπίσαμε μπορεί να φιλοξενήσει ζωή. Πράγματι, βασισμένοι στην 

προσομοίωσή μας και τα δεδομένα που συναγάγαμε, καταφέραμε να 

υπολογίσουμε τη θερμοκρασία ενός εξωπλανήτη και έτσι να βοηθήσουμε τους 

αστρονόμους να αποφασίσουν αν μπορεί να φιλοξενήσει ζωή ή όχι.  

 

Για την παρουσίαση της εργασίας μας, δημιουργήσαμε το διάγραμμα H-R της 

εργασίας μας, όπου αποτυπώνονται όλα τα σημαντικά σημεία και τα ορόσημα 

της (συνοδευτικό αρχείο: "Poster.ppt”). 

 

 

Εικόνα 10. Η εργασία μας εν συντομία!!! 

Εισαγωγή – περιγραφή του προβλήματος 

Εξωηλιακοί πλανήτες ή εξωπλανήτες είναι όλοι οι πλανήτες που δεν ανήκουν 

στο ηλιακό μας σύστημα. Μέχρι σήμερα, έχουν ανακαλυφθεί περίπου 480 
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εξωπλανήτες. Οι πλανήτες είναι εξαιρετικά αχνά αντικείμενα συγκριτικά με 

τους αστέρες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται (γονικοί αστέρες). 

Εξαιτίας αυτού, η παρατήρησή τους μπορεί να γίνει  μόνο υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες και γι’ αυτό έχουν αναπτυχθεί ορισμένες μέθοδοι. Οι συνηθέστερες 

μέθοδοι είναι: η αστρομετρία, η ακτινική ταχύτητα ή η μέθοδος Doppler, ο 

παλμικός συγχρονισμός, η μέθοδος της διάβασης και η  βαρυτική μικρο-

εστίαση. Όταν ένας πλανήτης διασχίζει τον δίσκο του γονικού αστέρα, η 

παρατηρούμενη φωτεινότητα του αστέρα μειώνεται ελαφρώς.  

 

Εικόνα 2. Η μέθοδος της διάβασης1 

 

Ο βαθμός εξασθένισης της φωτεινότητας του αστέρα εξαρτάται, μεταξύ 

άλλων παραγόντων, από το μέγεθος του ίδιου και το μέγεθος του πλανήτη. 

Όσο μεγαλύτερος ο πλανήτης συγκριτικά με το αστέρι, τόσο περισσότερο 

εξασθενεί η φωτεινότητα. Για παράδειγμα, για έναν πλανήτη που 

περιστρέφεται γύρω από το αστέρι HD209458 το ποσοστό είναι 1.7%. Η 

αντίστοιχη καμπύλη φωτεινότητας παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Εικόνα 3. Καμπύλη φωτός για το αστέρι HD2094582 

  

Αυτή η μέθοδος εμφανίζει δύο βασικά προβλήματα. Προκειμένου να 

http://3.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TIkoFqStaPI/AAAAAAAAALQ/PKYUw_OpTzY/s1600/hd209458.gif
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παρατηρηθεί η διάβαση, η θέση μας πρέπει να είναι τέτοια που η διάβαση να 

διασχίζει το δίσκο του αστέρα. Έχει υπολογιστεί ότι η πιθανότητα να συμβεί 

αυτό σε ένα αστέρι παρόμοιο με τον Ήλιο μας είναι περίπου 0,47%. Επιπλέον, 

η μέθοδος εμφανίζει υψηλό ποσοστό εσφαλμένων εντοπισμών, εξαιτίας 

διάφορων λόγων εκτός της διάβασης κάποιου πλανήτη. Έτσι, η μέθοδος της 

διάβασης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους.  

Εφόσον, η μείωση της φωτεινότητας του αστέρα εξαρτάται από το μέγεθος 

του πλανήτη, η μέθοδος της διάβασης προσφέρεται για τον προσδιορισμό της 

ακτίνας του πλανήτη και του μεγέθους του.  

Υπόθεση – Αρχικές Ιδέες 

Η αρχική μας ιδέα υποβάλλεται σε έλεγχο  

Προκειμένου να παραγάγουμε μια προσομοίωση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

της διάβασης, πρώτα δημιουργήσαμε την προσομοίωση της διάβασης κάποιου 

πλανήτη μπροστά από τον γονικό αστέρα με το PowerPoint (συνοδευτικό 

αρχείο: «Transit Sim.ppt») 

Από το βασικό μενού, δίνονται 6 επιλογές στους χρήστες ως προς το μέγεθος 

του πλανήτη. Καθώς ξεκινάει η προσομοίωση, ο πλανήτης αρχίζει να κινείται 

από αριστερά προς τα δεξιά. Η κίνησή του, το σημείο εισόδου και εξόδου 

έχουν οριστεί από την ομάδα.  

 

Εικόνα 3. Δύο φωτογραφίες οθόνης (screenshots) από την προσομοίωση ppt. 

 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό Scratch3 και το Scratchboard για 

να καταγράψουμε τη μείωση της φωτεινότητας του αστέρα λόγω της 

διάβασης του πλανήτη. Το Scratchboard είναι ένα τυπωμένο κύκλωμα με 

αισθητήρες που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με το Scratch. Στο ιστολόγιο 

του σχολείου μας, δημιουργήσαμε μια σελίδα4 για τη δουλειά μας.  

Για να επιτύχουμε την αλληλεπίδραση του Scratchboard και της 

προσομοίωσης στο Scratch, γράψαμε έναν κώδικα με τίτλο 

«μέτρηση_φωτός».   

 

http://3.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TGbJWIRW9LI/AAAAAAAAAGA/sTfeF7YsEGE/s1600/pic3.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TGbJWIRW9LI/AAAAAAAAAGA/sTfeF7YsEGE/s1600/pic3.bmp
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Εικόνα 11. Φωτογραφία οθόνης από το πρόγραμμα Scratch που γράψαμε για να 

καταγράψουμε τη φωτεινότητα του γονικού αστέρα.  

 

 
Εικόνα 12. Ο εξοπλισμός μας τοποθετημένος 

 

 Χρησιμοποιήσαμε 2 φορητούς υπολογιστές για να εκτελέσουμε το πείραμά 

μας: έναν για τη διεξαγωγή της προσομοίωσης και έναν δεύτερο για να 

αντλήσουμε στοιχεία χρησιμοποιώντας το scratchboard. Όπως φάνηκε στην 

Εικόνα 6, το scratchboard τοποθετήθηκε μπροστά από την οθόνη σε 

απόσταση 11cm.  Αυτή η απόσταση επιλέγηκε μετά από αρκετούς ελέγχους, 

έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι διακυμάνσεις της φωτεινότητας δεν 

εξαρτιόνταν από την απόσταση της οθόνης και την ακτίνα του εξωπλανήτη.  

Για παράδειγμα, το scratchboard ήταν τοποθετημένο ακόμα πλησιέστερα στην 

οθόνη, ενώ η ακτίνα του εξωπλανήτη είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να καλύπτει 

ένα μεγάλο μέρος του αστρικού δίσκου. Κατά το πείραμα αυτό, οι 

διακυμάνσεις δεν μεταβλήθηκαν όσο αύξανε η πλανητική ακτίνα. Αυτό συνέβη 

γιατί το scratchboard ήταν πολύ κοντά στην οθόνη και δεν μπορούσε να 

καλύψει ολόκληρο τον δίσκο. Αντίστοιχα, όταν η απόσταση ήταν μεγαλύτερη, 

τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν επηρεάζονταν από το περιβάλλον φως.  

http://4.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TGbKILjj5II/AAAAAAAAAGQ/WZ5qECeYbeg/s1600/pic5.bmp
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Μεθοδολογία Εργασίας 

  Το πρώτο μας πείραμα 

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε κατά το πείραμά μας είναι η εξής:  

• Πρώτα, επιλέξαμε τις πλανητικές ακτίνες και ενεργοποιήσαμε την 

προσομοίωση στο PowerPoint. 

• Στα λίγα δευτερόλεπτα που διήρκησε η προσομοίωση, καταγράψαμε 

δεδομένα που δόθηκαν από τον αισθητήρα φωτός του Scratchboard 

χρησιμοποιώντας την προσομοίωσή μας στο scratch (μέτρηση_φωτός). 

• Δεδομένου ότι η προσομοίωση μέτρηση_φωτός αποθήκευσε τα δεδομένα σε 

αρχείο.txt, τα επεξεργαστήκαμε με το Excel, προκειμένου να κατασκευάσουμε 

τις καμπύλες φωτός. Οι καμπύλες φωτός διαφορετικών πλανητικών ακτινών 

παρουσιάζονται στα  παρακάτω διαγράμματα (1A-1F).  

Ο άξονας x αντιστοιχεί στον χρόνο (οι μονάδες εξαρτώνται από το ρυθμό 

πρόσληψης δεδομένων του Scratchboard), ενώ ο άξονας y αποτυπώνει τα 

δεδομένα από τον αισθητήρα φωτός. Όσο μεγαλύτερη η καταγεγραμμένη 

τιμή, τόσο εντονότερη η φωτεινότητα.  

 

  
Καμπύλη Φωτός 1Α                        Καμπύλη Φωτός 1Β 

  
Καμπύλη Φωτός 1C                    Καμπύλη Φωτός 1D 

  
                       Καμπύλη Φωτός 1E                     Καμπύλη Φωτός 1F 

 

Η καμπύλη φωτός παρουσιάζει τη μείωση της φωτεινότητας του γονικού 

αστέρα κατά τη διάβαση του πλανήτη από διαφορετικές πλανητικές ακτίνες.  

http://2.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TGbSKhDzXFI/AAAAAAAAAGY/BqHpcIF9e1M/s1600/pic6.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TGbSPAOk35I/AAAAAAAAAGg/llGzN0lWYVA/s1600/pic7.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TGbSTtiuZTI/AAAAAAAAAGo/6ELPyq-Z_Zs/s1600/pic8.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TGbSXqX6jcI/AAAAAAAAAGw/UPsxUz3F7a0/s1600/pic9.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TGbTFn34aSI/AAAAAAAAAG4/NX3dSkP8acE/s1600/pic10.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TGbTNgWJu8I/AAAAAAAAAHA/Tia3Zuj_yKA/s1600/pic11.bmp
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Παρότι η τιμή αυτή δεν επηρεάζεται από το φως του περιβάλλοντος χώρου, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή εξαρτάται επίσης από 

το φως στο δωμάτιο όπου διεξάγεται το πείραμα.  

 

Παρά τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε το φως σταθερό, υπήρξαν 

κάποιες διακυμάνσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διαφέρουν οι 

καμπύλες φωτεινότητας σε κάθε ζεύγος. Επιπλέον, δεν διαπιστώσαμε 

διαφορές, όταν βάλαμε τον πλανήτη να κινείται από τα δεξιά προς τα 

αριστερά.  

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η αναλογία της ακτίνας του γονικού αστέρα προς 

την ακτίνα του πλανήτη. Τα δεδομένα αντλήθηκαν κατά την προσομοίωση 

στο PowerPoint. Η ποσοστιαία απόκλιση της φωτεινότητας του αστέρα 

καταγράφηκε από το Scratchboard. 

 

Πίνακας 1 

Σχήμα Rαστέρα/Rπλανήτη 

% μείωση της 

φωτεινότητας 

του αστέρα 

A 10.5 1.7 

B 5 11.9 

C 4.7 13.7 

D 4.4 15 

E 3.6 17.5 

F 3 21.5 

 

Συγκρίνοντας τις καμπύλες φωτεινότητας 1A - 1F με τα πραγματικά δεδομένα 

από το αστέρι HD209458 συμπεράναμε ότι η προσομοίωσή μας για τον 

εντοπισμό εξωπλανητών με τη χρήση της μεθόδου διάβασης οδηγεί σε 

πειραματικά δεδομένα2 που προσεγγίζουν πολύ τα πραγματικά. Με αυτήν την 

προσομοίωση, καταφέραμε να παράγουμε καμπύλες φωτός ίδιες με τις ακτίνες 

φωτός που παράγουν πραγματικά επιστημονικά δεδομένα και να 

επαληθεύσουμε ότι η μείωση της φωτεινότητας του γονικού αστέρα εξαρτάται 

από την ακτίνα του πλανήτη που βρίσκεται σε τροχιά γύρω του. Ειδικότερα 

στην καμπύλη φωτός 1A η ποσοστιαία μείωση της φωτεινότητας ισούται με 

αυτήν που παρατηρείται στο αστέρι HD 209458. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η 

αναλογία της αστρικής ακτίνας προς την ακτίνα του εξωπλανήτη που 

βρίσκεται σε τροχιά γύρω του είναι περίπου 10, κάτι που συμφωνεί με την 

πρόβλεψη της προσομοίωσής μας. Η πραγματική αναλογία είναι 8,8 αφού η 

ακτίνα του εξωπλανήτη είναι 91.000km ενώ η αστρική ακτίνα ισούται με 

800.000 (1.14 φορές την ακτίνα του Ήλιου μας). Συνεπώς, η ακρίβεια της 
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Διεξαγωγή της έρευνας 

προσομοίωσής μας είναι πολύ ικανοποιητική.   

 

Ορισμένα προβλήματα, ωστόσο, παρέμειναν, αφού λόγω των περιορισμών 

του PowerPoint δεν είχαμε την ευκαιρία να ελέγξουμε την ταχύτητα της 

διάβασης στον βαθμό που επιθυμούσαμε. Επιπλέον, δεν μπορούσαμε να 

ελέγξουμε την ομαλότητα της κίνησης (πλαίσια ανά δευτερόλεπτο).  

 

 

Το βασικό μας πείραμα 

Αφού η ιδέα μας λειτούργησε, αποφασίσαμε να την κάνουμε πιο ρεαλιστική. 

Αποφασίσαμε να την κάνουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερη επιστημονικά και 

να καταδείξουμε πώς η μέθοδος της διάβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

προκειμένου να εντοπιστούν διάφορα χαρακτηριστικά ενός εξωπλανήτη και 

άρα να διαπιστωθεί αν είναι δυνατό να φιλοξενήσει ζωή. Αφού το πρώτο μας 

πείραμα απέδειξε ότι το Scratchboard μπορεί να μετρήσει τυχόν απόκλιση της 

φωτεινότητας μιας οθόνης, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό ακριβώς! 

Επιπλέον, αποφασίσαμε να προσπεράσουμε την προσομοίωση στο PowerPoint 

και να γράψουμε ένα πρόγραμμα στο  scratch (βλέπε συνοδευτικό αρχείο 

«Scratch Simulation.sb»˙ απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού scratch) 

που θα μας επέτρεπε να ελέγξουμε πλήρως την προσομοίωσή μας. Για να γίνει 

ακριβής η προσομοίωσή μας, διερευνήσαμε λίγο τους εξωπλανήτες, ώστε να 

επισημάνουμε τις παραμέτρους που έπρεπε να λάβουμε υπόψη και που θα 

αποτελούσαν την αφετηρία της εργασίας μας. Πάμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε!  
 

Γύρω από τι είδους αστέρων περιστρέφονται οι εξωπλανήτες;  

Θα ήταν μεγάλος πειρασμός να συζητήσουμε για άσπρους νάνους ή αστέρες 

νετρωνίων. Ωστόσο, αφού ψάχνουμε για εξωπλανήτες που μπορούν να 

φιλοξενήσουν ζωή, περιορίσαμε την έρευνά μας στους αστέρες που 

βρίσκονται εντός της κατοικήσιμης ζώνης5 και της κύριας ακολουθίας6. 
 

Ποια είναι η μάζα, η ακτίνα και η θερμοκρασία των γονικών αστέρων;  

Η μάζα ενός αστέρα ουσιαστικά καθορίζει την ακτίνα και τη θερμοκρασία του. 

Η θερμοκρασία, από την άλλη, σχετίζεται άμεσα με τη φασματική κατηγορία.  

Ψάξαμε στο διαδίκτυο και βρήκαμε τις φασματικές κατηγορίες των αστέρων 

γύρω από τους οποίους έχουν ήδη βρεθεί εξωπλανήτες. Προκειμένου η 

έρευνά μας να γίνει πιο ρεαλιστική, αποφασίσαμε να περιορίσουμε την έρευνά 

μας στους ακόλουθους φασματικούς τύπους: Α5, F0, F5, G0, G5, K0, K5, M0, 

M5.  
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Για αυτές τις κατηγορίες περίπου 20-30% των αστέρων έχουν μια δεδομένη 

ακτίνα, μάζα και θερμοκρασία.  

Έτσι, ξεκινώντας την προσομοίωση, θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε 

φασματική κατηγορία και έτσι έμμεσα την ακτίνα, τη μάζα και τη θερμοκρασία 

του αστέρα6.  

 

 

 

 
Εικόνα 13. Η αρχική σελίδα της προσομοίωσής μας. Ο χρήστης ξεκινάει επιλέγοντας τη 

φασματική κατηγορία.  

 

Πώς επιλέγουμε τα χαρακτηριστικά του εξωπλανήτη;  

Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή των χαρακτηριστικών του εξωπλανήτη. Το 

ερώτημα είναι: «Πρέπει αυτά τα χαρακτηριστικά να δοθούν από τον χρήστη ή 

να επιλεγούν τυχαία»; Αποφασίσαμε ότι η επιλογή πρέπει να είναι τυχαία, 

ώστε κάθε εκτέλεση της προσομοίωσής μας να είναι διαφορετική. Επιπλέον, 

ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

υπολογίσουν τα εν λόγω δεδομένα μόνοι τους, όπως δείχνουμε παρακάτω και 

έτσι να κάνουν την προσομοίωση πιο διαδραστική.   

 

Ποια θα είναι η ακτίνα του εξωπλανήτη και ποια η απόσταση από τον 

γονικό αστέρα;  

Οι εξωπλανήτες που έχουν μέχρι στιγμής ανακαλυφθεί έχουν ακτίνες μεταξύ  

1.68 – 24.6 REarth. Η προσομοίωσή μας θα επιλέξει ακτίνα 1 – 25REarth, 

(ελάχιστο βήμα 0,1 REarth). Επιπλέον, οι εξωπλανήτες που έχουν ανακαλυφθεί, 

βρίσκονταν όλοι σε απόσταση μεταξύ 0.1– 68 AU. Η πλειονότητα των μαζών 

τους κυμαινόταν μεταξύ 0.1 – 5 AU (ελάχιστο βήμα 0,1AU) 

 

Πώς θα απεικονιστούν ο γονικός αστέρας και ο εξωπλανήτης;  

Για το προηγούμενο βήμα της προσομοίωσης, γνωρίζουμε ήδη την ακτίνα του 

http://1.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TGbWkTdzuBI/AAAAAAAAAHQ/deIGjsrIdwU/s1600/a-s.PNG
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γονικού αστέρα και την ακτίνα του εξωπλανήτη. Στην πραγματικότητα, όλα τα 

αστέρια είναι τόσο μακριά από τη Γη που ακόμα και με ένα πολύ ισχυρό 

τηλεσκόπιο θα απεικονίζονται ως τελείες (παρότι η οπτική εντύπωση θα το 

άλλαζε). Δυστυχώς το Scratchboard δεν μπορεί να ανιχνεύσει 

διαφοροποιήσεις όταν η πηγή είναι μια τελεία. Έτσι, αποφασίσαμε να 

ορίσουμε ένα αστέρι με δεδομένη ακτίνα στο μέγεθος που μας το επέτρεπε η 

οθόνη του υπολογιστή.  

Εφόσον η απόσταση μεταξύ της Γης και του εξώτερου πλανητικού 

συστήματος είναι πολύ μεγάλη συγκριτικά με την ακτίνα του πλανήτη, στην 

προσομοίωσή μας ορίσαμε την ακτίνα του γονικού αστέρα να έχει σχεδόν το 

ίδιο πλάτος με την οθόνη του υπολογιστή και την ακτίνα του πλανήτη σε 

αυστηρή αναλογία προς την ακτίνα του αστέρα.  

Τα αστέρια που επιλέγηκαν από την προσομοίωση έχουν ακτίνες μεταξύ 2.2 – 

0.22RSun. Ωστόσο, θα ορίσουμε την ακτίνα του αστέρα να είναι πάντα το ίδιο 

μέγεθος.  

 

 
Εικόνα 14. Φωτογραφία οθόνης από την προσομοίωση:Το αστέρι απεικονίζεται με την ίδια 

πάντα ακτίνα.   

 

Πόσο ταχεία είναι η διάβαση του πλανήτη;  

Οι νόμοι της φυσικής απαντούν την ερώτηση για μας: Εφόσον η μάζα και η 

ακτίνα του γονικού αστέρα είναι δεδομένες, η περίοδος της τροχιάς βρίσκεται 

βάσει του 3ου νόμου του  Kepler. 

Η προσομοίωση υπολόγισε την περίοδο χωρίς να δώσει την απάντηση στον 

χρήστη. Προκειμένου να βρούμε τον χρόνο της διάβασης, υπολογίζουμε την 

αναλογία της διαμέτρου του αστέρα προς την περιφέρεια της τροχιάς, 

θεωρώντας ότι η τροχιά είναι κυκλική.  

http://3.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TGbXt0iD8TI/AAAAAAAAAHY/4WZ4Bd6ZeWw/s1600/pic12.PNG
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Ωστόσο, βάσει της βιβλιογραφίας, η πιθανότητα να βρεθεί εξωπλανήτης με 

περίοδο μεγαλύτερη των 2 ετών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της διάβασης 

είναι πολύ μικρή. Έτσι, όποτε προκύπτει περίοδος μεγαλύτερη των 2 ετών 

λόγω της τυχαίας επιλογής ακτίνας, η προσομοίωση πρέπει αυτομάτως να 

επιλέξει μια νέα ακτίνα.  

Ας υποθέσουμε τώρα ότι η υπολογισμένη περίοδος είναι 200 ημέρες. 

Προφανώς, πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο να επιταχύνουμε την 

προσομοίωση, ώστε να καταστεί λειτουργική. Πειραματιστήκαμε με πολλές 

διαφορετικές τιμές, προκειμένου να καθορίσουμε πόσο θα την επιταχύνουμε. 

Αποφασίσαμε ότι η πιο ικανοποιητική ρύθμιση του χρόνου θα ήταν ορίζοντας 

τη 1 μέρα ως ίση με  0.02 δευτερόλεπτα «προσομοίωσης». Βάσει των 

δεδομένων μας, η ελάχιστη περίοδος που μπορεί να προκύψει είναι 7,8 μέρες 

και η μέγιστη 730 μέρες. Αυτό θα σήμαινε έναν χρόνο  προσομοίωσης μεταξύ 

0.2 – 15 δευτερολέπτων για κάθε περίοδο. Προκειμένου οι προσομοιώσεις να 

είναι έγκυρες, αποφασίσαμε να κάνουμε 3 διαβάσεις ανά χρόνο, ώστε ο 

συνολικός χρόνος για κάθε προσομοίωση να είναι μεταξύ 0.6 – 45 

δευτερολέπτων. Συνολικά, παρά την απλοποίηση, η προσομοίωσή μας 

αναμένεται να αποδώσει ρεαλιστικά αποτελέσματα.  

Το επόμενο βήμα περιλάμβανε τη συγκέντρωση δεδομένων. Πρώτα, 

τοποθετήσαμε το scratchboard μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή όπου 

«έτρεχε» η προσομοίωση της διάβασης. Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, η 

απόσταση μεταξύ της οθόνης και του scratchboard ήταν 11cm. Το πρόγραμμα 

αρχίζει όταν ο χρήστης εισάγει τη φασματική κατηγορία του γονικού αστέρα. 

Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, το πρόγραμμα υπολογίζει διαφορετικές 

παραμέτρους όσο διαρκεί η προσομοίωση. Αφού ολοκληρωθεί, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας εμφανίζονται στην οθόνη. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα. Ο άξονας x (t) είναι ο χρόνος, ενώ ο 

άξονας y (L) είναι η φωτεινότητα του γονικού αστέρα, όπως καταγράφεται 

από το scratchboard.  
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Ανάλυση δεδομένων 

 

Η ανάλυση των δεδομένων μας επιτρέπει να μετρήσουμε την περίοδο της 

τροχιάς του πλανήτη και την ακτίνα του εξωπλανήτη. Στο πείραμά μας, 

μετρήσαμε ότι ο χρόνος συγκέντρωσης των δεδομένων αντιστοιχεί σε 600 

μέρες. Πρώτα μετρήσαμε την απόσταση (D1) μεταξύ του πρώτου και του 

τελευταίου ελαχίστου (εξαρτάται από την οθόνη που χρησιμοποιείται) και 

κατόπιν μετρήσαμε την απόσταση (D2) μεταξύ δύο διαδοχικών ελαχίστων. 

Κατόπιν, χρησιμοποιώντας αναλογικές τιμές, υπολογίσαμε τις ημέρες που 

αντιστοιχούν στην απόσταση D2.  

Η απόσταση  D1 αντιστοιχεί σε 600 ημέρες 

Η απόσταση D2 αντιστοιχεί σε   ?   ημέρες 

Ο χρήστης υπολογίζει και εισάγει την περίοδο στην προσομοίωση. Η 

προσομοίωση υπολογίζει και παρουσιάζει την αντίστοιχη απόσταση μεταξύ 

του εξωπλανήτη και του γονικού αστέρα και τον αντίστοιχο συντελεστή 

 
Εικόνα 15. Η μείωση της φωτεινότητας του γονικού αστέρα.   

 

Η προσομοίωση πληροφορεί τον χρήστη για τη διάρκεια του χρόνου 

συγκέντρωσης δεδομένων και ο χρήστης υπολογίζει την περίοδο της τροχιάς. 

Για να το κάνει αυτό, πρέπει να μετρήσει την απόσταση μεταξύ των δύο 

ελάχιστων τιμών για τη φωτεινότητα με έναν χάρακα. Στο συνοδευτικό αρχείο  

«Sim Representation.ppt» μπορείτε να δείτε μιας αναπαράσταση της 

προσομοίωσης. Μπορείτε, επίσης, να δείτε ένα μικρό βίντεο του πειράματός 

μας στο ιστολόγιό μας4. 

http://1.bp.blogspot.com/_WXAxdWjcJFk/TGbagCtgIsI/AAAAAAAAAHg/iLASkSA5Cw8/s1600/pic13.PNG
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σφάλματος (η προσομοίωση γνωρίζει την πραγματική απόσταση από το 

πρώτο βήμα, όταν οι χρήστες επιλέγουν φασματική κατηγορία).  

Κατόπιν, ο χρήστης υπολογίζει το ποσοστό μείωσης της φωτεινότητας λόγω 

της διάβασης των πλανητών. Αυτοί οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν με έναν 

χάρακα, όπως περιγράφεται παραπάνω. Ωστόσο, αυτήν τη φορά η μέτρηση 

γίνεται στον άξονα y:  

 in

in

L L
L

L

min
   

Αφού αυτό το ποσοστό εξαρτάται από την αναλογία της ακτίνας του πλανήτη 

στο τετράγωνο προς την ακτίνα του γονικού αστέρα στο τετράγωνο, 

μπορούμε να υπολογίσουμε την ακτίνα του πλανήτη:   
2

planet
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R
L 100
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Συζήτηση για τα ευρήματα 

Είναι ο εξωπλανήτης κατάλληλος για να φιλοξενήσει ζωή;  

Αυτό εξαρτάται από 2 παράγοντες: τη θερμοκρασία και τη μάζα του. Η 

θερμοκρασία πρέπει να είναι μεταξύ  273K και 373K , ώστε να υπάρχει νερό 

σε υγρή μορφή. Την ίδια στιγμή, η μάζα του πρέπει να είναι από 0.5MEarth 

(ώστε ο πλανήτης να μπορεί να έχει ατμόσφαιρα) μέχρι 10MEarth (αν η 

βαρύτητα είναι μεγαλύτερη ο πλανήτης είναι ένα γιγάντιο κοίτασμα αερίων) 

Δυστυχώς η μέθοδος της διάβασης δεν μας βοηθάει να υπολογίσουμε τη μάζα 

του πλανήτη. Μπορούμε, ωστόσο, να  υπολογίσουμε τη θερμοκρασία του 

κατά προσέγγιση, παραβλέποντας τα βασικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας 

του πλανήτη (αν υφίστανται). Λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία του 

γονικού αστέρα, η απόσταση μεταξύ του γονικού αστέρα και του πλανήτη, 

καθώς και το γεγονός ότι η ενέργεια του πλανήτη κατανέμεται ισόποσα την 

επιφάνεια μιας σφαίρας με ακτίνα ίση προς την απόσταση μεταξύ του αστέρα 

και του πλανήτη (η ηλιακή σταθερά) μπορούμε να υπολογίσουμε τη 

θερμοκρασία του πλανήτη χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:  

star
planet star

R
T T

2D 214
 


 

(Όπου D είναι η ακτίνα της τροχιάς και ο συντελεστής 214 είναι παρών λόγω 

της μετατροπής της ακτίνας του αστέρα από ηλιακές ακτίνες σε αστρονομικές 

μονάδες (AU). 

Η προσομοίωσή μας χρησιμοποιεί τον τύπο αυτό για τον υπολογισμό της 

θερμοκρασίας του πλανήτη. Αν η θερμοκρασία που υπολογίζεται δεν εμπίπτει 

στα όρια που αναφέρθηκαν παραπάνω (273 – 373K) ο εξωπλανήτης δεν είναι 
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κατάλληλος για να δεχτεί ζωή. Ειδάλλως δεν μπορούμε να αποφανθούμε με 

βεβαιότητα, εφόσον η μάζα του πλανήτη είναι άγνωστη. Αποτελεί, ωστόσο, 

καλό υποψήφιο.  

 

Συμπεράσματα 

Η ομάδα μας επεδίωξε να σχεδιάσει μια προσομοίωση στο scratch η οποία θα 

ήταν σε θέση να εντοπίζει εξωπλανήτες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

διάβασης. Η καμπύλη φωτός που παραγάγαμε χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 

που κατέγραψε το scratchboard μας προσέγγιζε πολύ τις καμπύλες φωτός 

[που δημιουργήθηκαν βάσει πραγματικών επιστημονικών δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν για τον αστέρα HD209458. Επιπλέον, εξειδικεύσαμε την 

προσομοίωσή μας, ώστε να μπορεί να υπολογίζει τη θερμοκρασία των 

εξωπλανητών και έτσι να αναγνωρίζει αν είναι κατάλληλοι να φιλοξενήσουν 

ζωή. Καθώς η προσομοίωσή μας μπορεί να υπολογίσει μόνο τη θερμοκρασία 

και όχι τη μάζα του εξωπλανήτη, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ 

αποκλειστικότητα για την επισήμανση όλων των χαρακτηριστικών του 

εξωπλανήτη. Μπορεί, ωστόσο, να χρησιμοποιηθεί ωε φίλτρο κατά τη 

διαδικασία αναζήτησης πλανητών που μοιάζουν με τη Γη.  
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6. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_sequence 

7. Schneider, Jean. Interactive Extra solar planets catalog. The extrasolar 

planets Encyclopedia. Htto://exoplanet.eu/catalog.php  

8. Charbonneau, D., Brown, M. T., Latham, W. D., Mayor, M, Detection of 

planetary transits across sun-like star, The Astrophysical Journal, 529:L45-

L48, 2000 January 20. Retrieved from the internet 

http://www.iop.org/EJ/article/1538-4357/529/1/L45/995832.html  

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_detecting_extrasolar_planets#Tra

nsit_method  

10. http://youtube.com/watch?v=FPmVf6VuJRs  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Planetary_transit.svg
http://www.hao.ucar.edu/research/stare/hd209458.html
http://scratch.mit.edu/
http://fysikapeiramatika.blogspot.com/search/label/Scratchboard
http://www.astro.sunysb.edu/fwalter/AST101/habzone.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_sequence
http://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_detecting_extrasolar_planets#Transit_method
http://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_detecting_extrasolar_planets#Transit_method
http://youtube.com/watch?v=FPmVf6VuJRs
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Μάθημα για τη θεματική κατηγορία «Διαστημόπλοιο-Παγκόσμια 
Συνεργασία»  

Στεμματογράφος για την παρατήρηση του εξώτερου ηλιακού 
στέμματος  

 

 

Γενικές πληροφορίες: Η εργασία αυτή επιδιώκει την κατασκευή ενός 

στεμματογράφου ο οποίος θα επιτρέπει την παρατήρηση του εξώτερου στέμματος. 

Οι μαθητές θα διεξαγάγουν έρευνα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το 

ηλιακό στέμμα και τους στεμματογράφους και θα σχεδιάσουν το δικό τους 

στεμματογράφο. Ακολούθως, θα χρησιμοποιήσουν το σχέδιο αυτό, προκειμένου να 

κατασκευάσουν το αντίστοιχο όργανο.    

 

Πρωταρχικός στόχος της εργασίας: Πρωταρχικός στόχος της εργασίας αυτής 

είναι ο σχεδιασμός και δημιουργία ενός στεμματογράφου για τη μελέτη του 

εξώτερου ηλιακού στέμματος. Ο στεμματογράφος θα μπορούσε να αποτελέσει το 

πρωτότυπο για μια συσκευή που θα ενσωματωθεί σε κάποιο διαστημόπλοιο 

προγραμματισμένου για μια αποστολή με στόχο τη μελέτη του στέμματος του Ήλιου.   

 

Μαθησιακοί στόχοι:  

- Γνωριμία με το Ηλιακό Στέμμα και τον Ήλιο γενικότερα.  

- Εξάσκηση σε μαθηματικούς τύπους. 

- Εργασία για το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανών.  

 

Φάση 1: Ερωτήσεις εκμαίευσης δραστηριοτήτων  

Επιδείξτε περιέργεια 

  

 

 

 

 

 

 

Cred

it: 

NAS

A 

 

Credit: Miloslav Druckmuller / SWNS 

 

Credit: F. Espenak 
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Ζητήστε από τους μαθητές να κοιτάξουν αυτές τις εικόνες του Ήλιου.  

- Ποιο μέρος του Ήλιου βλέπετε;  

- Τι είδους διαφορές παρατηρείτε;  

- Γιατί ένα ηλιακό στέμμα έχει τόσα διαφορετικά σχήματα;  

- Υπάρχουν άλλοι τρόποι παρατήρησης του ηλιακού στέμματος εκτός της 

έκλειψης; 

 

Κατά την πρώτη συνάντηση με τους μαθητές, μπορείτε να παρουσιάσετε 

περισσότερα θέματα με παρόμοιο τρόπο.  

 

Προτεινόμενα υλικά: 

- http://www.youtube.com/watch?v=inCkOHzwCrs 

- http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/sun/corona.html 

- http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/mysteries_l1/corona.html 

- http://hypertextbook.com/facts/2000/CCoraThomas.shtml 

- http://nineplanets.org/sol.html 

 

Προσδιορίστε ερωτήσεις από τις υπάρχουσες γνώσεις  

 

 Ποια η θερμοκρασία του ηλιακού στέμματος;  

 Πώς επηρεάζει το ηλιακό στέμμα τη Γη; 

 Το εσώτερο στέμμα είναι πολύ πιο φωτεινό από το εξώτερο; Πώς μπορούμε να 

μελετήσουμε το εξώτερο στέμμα;  

 

Ζητήστε από τους μαθητές να διεξαγάγουν προκαταρκτική έρευνα για το ηλιακό 

στέμμα και τους στεμματογράφους.  

Κατά την προκαταρκτική αυτή έρευνα, οι μαθητές εξοικειώνονται για πρώτη φορά με 

κάποιους καινούργιους όρους, όπως τη «φωτόσφαιρα» ή τον «σκοτεινό δίσκο». 

Βεβαιωθείτε ότι κατανοούν τους νέους όρους και επιμείνετε να τους χρησιμοποιούν 

στο μέλλον. Θα ήταν χρήσιμη εργασία η συγκέντρωσή τους σε έναν κατάλογο μαζί 

με την εξήγησή τους.   

 

Αφού ολοκληρωθεί η αρχική έρευνα, πληροφορήστε τους μαθητές ότι πρέπει να 

θέσουν συγκεκριμένους στόχους (ερευνητικές ερωτήσεις), τους οποίους θα 

επιδιώξουν να απαντήσουν. Μπορείτε να παρουσιάσετε και ορισμένες δικές σας 

Credit: Miloslav Druckmuller / SWNS 

 

Credit: F. Espenak 

 

http://www.youtube.com/watch?v=inCkOHzwCrs
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/sun/corona.html
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/mysteries_l1/corona.html
http://hypertextbook.com/facts/2000/CCoraThomas.shtml
http://nineplanets.org/sol.html
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ερευνητικές ερωτήσεις.  

 

 Μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα όργανο για την παρατήρηση του εξώτερου 

στέμματος;   

 

 

Προτεινόμενα υλικά: 

- http://solarscience.msfc.nasa.gov/corona.shtml 

- http://www.earthzine.org/2011/10/10/what-does-a-solar-geomagnetic-storm-

mean-for-the-earth/ 

- http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/news/solarstorm-tracking.html 

- http://www.esa.int/esaSC/SEMLC2T1VED_index_0.html  

- http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/sun/corona.html 

- http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Eclipse/Ecl1995i/Outcor/0-info.htm 

- http://www.aviationweek.com/ 

 

Φάση 2: Ενεργή διερεύνηση 

Προτείνετε προκαταρκτικές ερμηνείες ή υποθέσεις  

 

Η βασική ιδέα είναι ότι οι μαθητές θα 

κατασκευάσουν έναν στεμματογράφο που θα έχει 

έναν σκοτεινό δίσκο ο οποίος όχι μόνο θα καλύπτει 

τον ηλιακό δίσκο, αλλά επίσης θα εξαλείψει 

σταδιακά το φως του εσώτερου στέμματος, ώστε 

να καθίσταται ευκολότερη η παρατήρηση του 

εξώτερου στέμματος.  

 

Ζητήστε από τους μαθητές να κοιτάξουν το σχήμα 

των κλασικών στεμματογράφων και να φανταστούν 

εναλλακτικά σχέδια που θα επιτρέπουν τη σταδιακή εξάλειψη του φωτός του 

εσώτερου στέμματος.  

 

Μια ιδέα θα ήταν η δημιουργία ενός σκοτεινού δίσκου με δύο πανομοιότυπες σχισμές 

που θα μπορούσαν να περιορίζουν το φως του εσώτερου στέμματος ενώ 

περιστρέφονται.  

 

Credit: SOHO (ESA & NASA) 

 

http://solarscience.msfc.nasa.gov/corona.shtml
http://www.earthzine.org/2011/10/10/what-does-a-solar-geomagnetic-storm-mean-for-the-earth/
http://www.earthzine.org/2011/10/10/what-does-a-solar-geomagnetic-storm-mean-for-the-earth/
http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/news/solarstorm-tracking.html
http://www.esa.int/esaSC/SEMLC2T1VED_index_0.html
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/sun/corona.html
http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Eclipse/Ecl1995i/Outcor/0-info.htm
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Οι μαθητές θα πρέπει να: 

- Διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν το σχήμα των δύο σχισμών βάσει της 

φωτεινότητας του στέμματος.   

- Κατασκευάσουν τον στεμματογράφο. 

 

Προτεινόμενα υλικά: 

-  http://www.lyot.org/background/coronagraphy.html 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Coronagraph 

- http://www.scribd.com/doc/51097825/72/DESIGN-OF-A-LYOT-TYPE-

CORONAGRAPH 

 

Σχεδιάστε και διεξαγάγετε απλή έρευνα  

Η ομάδα πρέπει να παράγει ένα προσχέδιο της κατασκευής της, το οποίο θα 

χρησιμοποιήσει αργότερα. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να εργαστούν ξεχωριστά για 

διαφορετικά μέρη του σχεδίου.  

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η ομάδα συνοψίζεται στις παρακάτω ενότητες:  

  

α) Σχεδιασμός του σκοτεινού δίσκου 

Η ομάδα πρέπει να διεξαγάγει μια έρευνα βάσει των καμπυλών φωτεινότητας του 

ηλιακού στέμματος, ώστε να δώσει το σωστό σχήμα στις τρύπες των σκοτεινών 

δίσκων.  

http://www.lyot.org/background/coronagraphy.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Coronagraph
http://www.scribd.com/doc/51097825/72/DESIGN-OF-A-LYOT-TYPE-CORONAGRAPH
http://www.scribd.com/doc/51097825/72/DESIGN-OF-A-LYOT-TYPE-CORONAGRAPH
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β) Σχεδιασμός του στεμματογράφου 

Αφού οριστικοποιηθεί το σχέδιο του σκοτεινού δίσκου, η ομάδα πρέπει να διεξαγάγει 

έρευνα για να σχεδιάσει τον στεμματογράφο. Το κύριο μέρος αφορά στην 

κατασκευή ενός σχεδίου προσάρτησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους:   

 

- Την μη κατανεμημένη περιστροφή του δίσκου  

- Την αποφυγή οποιασδήποτε λύσης προσάρτησης που θα επηρέαζε τις εικόνες 

που θα παραχθούν.  

 

Το πρωτότυπό τους μπορεί να ελεγχθεί μόνο σε τηλεσκόπιο. Γι’ αυτό το λόγο, όταν 

οι μαθητές σχεδιάζουν τον στεμματογράφο, πρέπει να υπολογίσουν το μέγεθος του 

κεντρικού δίσκου του σκοτεινού δίσκου και την απόσταση στην οποία πρέπει να 

τοποθετηθεί ο σκοτεινός δίσκος βάσει του εστιακού μήκους των τηλεσκοπίων.  

 

γ) Δημιουργία του στεμματογράφου 

Αφού οριστικοποιηθεί  το σχέδιο του στεμματογράφου, η ομάδα θα κατασκευάσει το 

όργανο, το οποίο θα αποτελέσει το πρότυπο για μια μελλοντική κατασκευή στο 

πλαίσιο μιας διαστημικής αποστολής για τη μελέτη του Ήλιου.  

 

Προτεινόμενα υλικά: 

- http://photographingtransitofvenus.wordpress.com/2012/05/31/venushowbig/ 

- http://www.eclipse-chasers.com/Photo4.html 

- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corona_Brightness_Profile.png 

- http://www.stsci.edu/hst/acs/documents/handbooks/cycle19/c06_pol3.html 

 

Φάση 3: Δημιουργία 

Συγκεντρώστε στοιχεία από παρατήρηση  

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου τους, η ομάδα πρέπει να επισημάνει τα είδη των 

http://photographingtransitofvenus.wordpress.com/2012/05/31/venushowbig/
http://www.eclipse-chasers.com/Photo4.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corona_Brightness_Profile.png
http://www.stsci.edu/hst/acs/documents/handbooks/cycle19/c06_pol3.html
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υλικών που θα χρησιμοποιήσει και να τα συγκεντρώσει για την κατασκευή της.  

Όταν συγκεντρώσουν όλα τα υλικά τους, οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν την 

κατασκευή. Βεβαιωθείτε ότι καταγράφουν όλες τους τις ενέργειες, εξηγώντας τι 

έκαναν σε κάθε βήμα. Κατά την φάση της κατασκευής, η ομάδα ίσως χρειαστεί να 

επισκεφτεί κάποιο εργαστήριο που έχει εργαλεία για την επεξεργασία μετάλλων.   

Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα βγάζει πολλές φωτογραφίες και βίντεο κατά την κατασκευή 

του στεμματογράφου, ώστε να είναι ζωντανή η παρουσίασή της.  

Φάση 4: Συζήτηση 

Ερμηνεία βάσει στοιχείων 

Η ομάδα πρέπει να εξηγήσει πώς κατέληξαν στο σχέδιό τους:  

 Πώς κατέληξαν στο σχήμα της σχισμής 

 Βάσει ποιων στοιχείων επέλεξαν τα υλικά τους  

 Πώς κατέληξαν στο σχέδιο της κατασκευής τους.  

 

 Είναι καλό να σχολιαστούν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν και πώς τις ξεπέρασαν.  

Επίσης, συστήνεται να ελέγξουν την κατασκευή τους και να σχολιάσουν τα 

αποτελέσματα των ελέγχων τους.  

Εξετάστε άλλες ερμηνείες 

Βάσει των ελέγχων του εξοπλισμού, ζητήστε από τους μαθητές να προτείνουν 

τρόπους για να εξελίξουν περαιτέρω τον στεμματογράφο.  

Μπορούν επίσης να προτείνουν εναλλακτικά σχέδια ή ιδέες για τον σχεδιασμό ενός 

τέτοιου στεμματογράφου.  

Φάση 5: Στοχασμός 

Κοινοποιήστε την εξήγηση 

Οι μαθητές συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία (ερευνητικά αποτελέσματα, εικόνες, 

διαγράμματα, φωτογραφίες, φωτογραφίες οθόνης, κείμενα) και συνθέτουν την 

εργασία τους χρησιμοποιώντας το «Project Worksheet». Ενθαρρύνετε την ομάδα να 

επινοήσει ευφάνταστους και διασκεδαστικούς τρόπους για την παρουσίαση της 
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εργασίας τους.  

 
Η εργασία που δημιούργησαν οι μαθητές 

Περίληψη 

 

Η εργασία μας αφορά την κατασκευή ενός στεμματογράφου με τον οποίο θα 

μπορέσουμε να παρατηρήσουμε το εξώτερο ηλιακό στέμμα. Ο 

στεμματογράφος που σχεδιάστηκε από την ομάδα μας είναι το πρότυπο για 

τον στεμματογράφο που θα περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό των μελλοντικών 

αποστολών στον κλάδο της Ηλιοφυσικής, που επιδιώκουν να μελετήσουν τον 

Ήλιο και την επίδρασή του στη Γη και το ηλιακό μας σύστημα. Το πρωτότυπο 

μας σχεδιάστηκε ώστε να ταιριάζει σε ένα τηλεσκόπιο εστιακού μήκους 

600mm. 

Στην εργασία μας, περιγράφουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε 

Iπροκειμένου να σχεδιάσουμε κάθε τμήμα του στεμματογράφου και 

ειδικότερα τον σκοτεινό δίσκο που επιτρέπει την παρατήρηση του εξώτερου 

στέμματος, εξαλείφοντας βαθμιαία το φως του εσώτερου στέμματος. Για το 

λόγο αυτό, η ομάδα μελέτησε τη συνολική φωτεινότητα του ηλιακού 

στέμματος και σχεδίασε έναν στεμματογράφο βάσει της έρευνάς της.  

 

Εισαγωγή – Περιγραφή του προβλήματος 

 
 

Το ηλιακό στέμμα1 είναι το εξώτερο μέρος του ήλιου 

μας. Είναι ορατό μόνο κατά τη διάρκεια ηλιακών 

εκλείψεων, όταν το φως του ηλιακού δίσκου 

(χρωμόσφαιρα) εμποδίζεται από το φεγγάρι. Η 

χρωμόσφαιρα είναι πολύ φωτεινότερη από το 

στέμμα και άρα όταν η χρωμόσφαιρα είναι ορατή, 

δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε το στέμμα. 

Επιστήμονες και μηχανικοί έχουν σχεδιάσει  ειδικά 

εργαλεία που τους επιτρέπουν να παρατηρούν το 

στέμμα ανά πάσα στιγμή. Αυτά τα εργαλεία 

ονομάζονται στεμματογράφοι και έχουν σχεδιαστεί 

Εικόνα 1. Το ηλιακό στέμμα 

όπως φαινόταν κατά την 

έκλειψη του 2006. 
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με τρόπο που εμποδίζουν το φως της χρωμόσφαιρας, όπως ακριβώς συμβαίνει 

στην έκλειψη. Οι παρατηρήσεις που γίνονται με τους στεμματογράφους έχουν 

συμβάλλει καταλυτικά στις γνώσεις μας για τον Ήλιο και έχουν αποκαλύψει 

την περίπλοκη συμπεριφορά του ηλιακού στέμματος.   

Στόχος της εργασίας μας είναι ο σχεδιασμός ενός στεμματογράφου που 

ειδικεύεται στην παρατήρηση του εξώτερου 

τμήματος του ηλιακού στέμματος. Το εξώτερο 

τμήμα του στέμματος είναι πιο αχνό από το 

εσώτερο. Περιορίζοντας το φως του εσώτερου 

στέμματος, οι επιστήμονες μπορούν να 

διαπιστώσουν ενδιαφέρουσες κρυφές 

στεμματικές δομές και τα δεδομένα που θα 

αντλήσουν να τους βοηθήσουν να απαντήσουν 

σχετικές αναπάντητες ακόμα ερωτήσεις. Για να 

επιτευχθεί αυτό, θα επινοήσουμε  το σχέδιο ενός 

στεμματογράφου που θα εμποδίζει το φως του ηλιακού δίσκου και θα 

επιτρέψει επίσης το βαθμιαίο περιορισμός του εσώτερου στέμματος.  

Υπόθεση – Αρχικές Ιδέες 

Η ομάδα αναζήτησε έναν τρόπο για τον περιορισμό του φωτός του εσώτερου 

στέμματος. Δεδομένου ότι η χρήση κάποιου είδους φίλτρου επίσης θα 

εμπόδιζε το φως του στέμματος, πρέπει να βρούμε έναν άλλο μηχανισμό που 

θα επιτρέψει τη βαθμιαία μείωση του στεμματικού φωτός, καθώς κινούμαστε 

προς το εξώτερο στέμμα. Μία λύση θα ήταν ο σχεδιασμός ενός σκοτεινού 

δίσκου με μειούμενο πάχος  (Εικόνα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Μια τέτοια προσέγγιση θα περιλάμβανε, ωστόσο, αρκετά σφάλματα κυρίως 

Credit: SOHO (ESA & NASA) 
Εικόνα 2. Το ηλιακό στέμμα 

όπως φαίνεται με τον 

στεμματογράφο  

Εικόνα 16. Εγκάρσια άποψη του σκοτεινού δίσκου με 

μειούμενο πάχος.  



FP7 284442  - ODYSSEUS                                                                                             

 

Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  Υ λ ι κ ό  γ ι α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς   
 

90 

λόγω της απορρόφησης φωτός από τον δίσκο.  

 

Μια άλλη λύση θα ήταν ο σχεδιασμός ενός δίσκου με δύο  τριγωνικές τρύπες. 

Παρότι, θεωρητικά η περιστροφή δημιουργεί αναταράξεις, ο στεμματογράφος 

μας δεν θα επηρεαστεί καθώς είναι σχεδιασμένος για χρήση σε δορυφόρο ή 

διαστημόπλοιο που βρίσκεται σε τροχιά έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. 

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια ομοιόμορφη εικόνα, ο δίσκος θα πρέπει 

να περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα. Για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, ο 

δίσκος θα μπορούσε να έχει δύο πανομοιότυπες τρύπες (Εικόνα 4).  

 

 
 

Εικόνα 4. Ένας σκοτεινός δίσκος με δύο τρύπες. 

 

Οι δύο τρύπες βοηθούν επίσης τον δίσκο να ισορροπεί καλύτερα και να 

περιστρέφεται καλύτερα, Γι’ αυτό, το σχέδιο του σκοτεινού δίσκου που 

επινοήσαμε επιτρέπει όχι μόνο την παρεμπόδιση του φωτός του ηλιακού 

δίσκου, αλλά και βαθμιαία του ηλιακού στέμματος, καθιστώντας έτσι δυνατή 

την παρατήρηση του εξώτερου στέμματος.  

Το σχήμα των δύο τρυπών θα οριστικοποιηθεί με τη διαπίστωση του 

σχήματος της πλευράς που απεικονίζεται κόκκινη στην Εικόνα 4. Η καμπύλη 

της πλευράς αυτής πρέπει να σχεδιαστεί βάσει της καμπύλης φωτός του 

στέμματος.  

 

 

Μεθοδολογία εργασίας 

 

Η μεθοδολογία που ακολούθησε η ομάδα μπορεί να συνοψισθεί στις 

παρακάτω 3 ενότητες.  

 

α) Σχεδιασμός του σκοτεινού δίσκου 
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Η ομάδα θα πραγματοποιήσει έρευνα με βάση τις καμπύλες φωτός του 

ηλιακού στέμματος, προκειμένου να δώσουν το σωστό σχήμα στο σχήμα των 

τρυπών του σκοτεινού δίσκου.  

 

β) Σχεδιασμός του στεμματογράφου 

Αφού οριστικοποιηθεί το σχέδιο του σκοτεινού δίσκου, η ομάδα θα 

προχωρήσει στην έρευνα, ώστε να σχεδιάσει τον στεμματογράφο. Οι κύριες 

παράμετροι που θα ληφθούν υπόψη είναι η μη κατανεμημένη περιστροφή του 

δίσκου και η αποφυγή κάθε είδους λύσεων προσάρτησης που θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν τις εικόνες που θα παραχθούν.  

 

γ) Κατασκευή του στεμματογράφου 

Αφού ολοκληρωθεί το σχέδιο του στεμματογράφου, η ομάδα θα προχωρήσει 

στην κατασκευή του οργάνου. Τα κύρια υλικά που χρησιμοποιούνται για το 

πρωτότυπο θα είναι το αλουμίνιο για τον δίσκο και το πλαστικό για τα 

υπόλοιπα μέρη.  

 

 

Διεξαγωγή της έρευνας 

 

α) Σχεδιασμός του σκοτεινού δίσκου 

Η φωτεινότητα του ηλιακού στέμματος μπορεί να δοθεί από την εμπειρική 

εξίσωση2  

6

18 7,8 2,5

o

I(R) 3,670 1,939 0,0551
10   ;   R 1

I R R R

  
    

   

Στην παρακάτω εικόνα (Σχήμα 5), η μπλε γραμμή αντιστοιχεί στην καμπύλη 

φωτός του στέμματος. Συνεπώς, αυτό είναι το σχήμα που θα χρησιμοποιηθεί 

για τον σκοτεινό μας δίσκο.  
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Εικόνα 5. Μέση ένταση του προφίλ του ηλιακού στέμματος βάσει της παραπάνω εμπειρικής 

εξίσωσης.   

 

 

Εφόσον επιζητούμε την παρεμπόδιση του φωτός του εσώτερου στέμματος, το 

σχήμα της τρύπας πρέπει να καθρεφτίζει την πραγματική καμπύλη. 

Χρησιμοποιήσαμε το υπολογιστικό λογισμικό «Mathematica» για να 

ζωγραφίσουμε την καμπύλη μόνοι μας χρησιμοποιώντας την παραπάνω 

εξίσωση.  (Σχήμα 6).  

 

1 2 3 4

50

100

150

200

250

 
Εικόνα 6. Το διάγραμμα που δημιουργήθηκε με το «Mathematica» για τον σχεδιασμό του 

σκοτεινού μας δίσκου.   

 

Ανάμεσα στις δύο τρύπες πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό τμήμα αρκετά 

μεγάλο, για να καλύψει τον ηλιακό δίσκο. Η μέγιστη γωνιακή διάμετρος του 

Ήλιου είναι 32’ 36’’ (περίπου 0.543ο)3. Το τηλεσκόπιο που θα 
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χρησιμοποιήσουμε για το πρωτότυπό μας έχει εστιακό μήκος f=600mm και 

συνεπώς η διάμετρος του ηλιακού δίσκου είναι   

 

R f tan(0.543) R 5.7mm     

  

 
Εικόνα 7. Υπολογισμός της διαμέτρου του ηλιακού δίσκου. 

 

Συνεπώς, η απόσταση ανάμεσα στις δύο τρύπες του σκοτεινού δίσκου πρέπει 

να είναι 5,7mm. Ωστόσο, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι η φωτογραφική 

μηχανή που θα χρησιμοποιηθεί για την παρατήρηση δεν θα καταστραφεί, 

αποφασίσαμε να την κάνουμε λίγο μεγαλύτερη. Αποφασίσαμε να κάνουμε την 

απόσταση ανάμεσα στις δύο τρύπες 7,0mm. Επιπλέον, βάσει των 

γνωρισμάτων του στέμματος1  αποφασίσαμε ότι η συνολική διάμετρος του 

σκοτεινού δίσκου θα είναι 5 φορές η διάμετρος του Ήλιου.  

 

 
Εικόνα 8. Το τελικό σχήμα του σκοτεινού μας 

δίσκου. Ο κύκλος στη μέση δείχνει τη θέση του 

ηλιακού δίσκου.   

 

Προκειμένου να ελέγξουμε καλύτερα τον στεμματογράφο μας, αποφασίσαμε 

να φτιάξουμε ακόμα δύο σκοτεινούς δίσκους, έναν σε σχήμα ημικυκλίου και 

έναν δεύτερο που θα καλύπτει μόνο τον ηλιακό δίσκο. Το συνολικό μέγεθος 
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και η διάμετρος του κεντρικού μέρους είναι ίδια σε όλους τους σκοτεινούς 

δίσκους.  

 
Εικόνα 9. Οι δύο επιπλέον σκοτεινοί δίσκοι που σχεδιάστηκαν  

 

  

β) Η προσάρτηση του στεμματογράφου 

Αποφασίσαμε ότι αντί ο σκοτεινός δίσκος να υποστηρίζεται από έναν 

περιστρεφόμενο κεντρικό άξονα, θα τον βάζαμε να περιστρέφεται σε δύο 

περιστρεφόμενους τροχούς. Η ιδέα προέκυψε από το σχέδιο των ρουλεμάν4,4 

που χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλων των ειδών τις μηχανές. Έτσι, η κίνηση 

του δίσκου θα ήταν ομαλότερη και τα επιπλέον εξαρτήματα του 

στεμματογράφου δεν θα στρέβλωναν τις εικόνες που θα λαμβάνονται με τον 

στεμματογράφο.  

 

 

 
Εικόνα 10. Αριστερά: Το σχέδιο ενός ρουλεμάν που μας ενέπνευσε. 

         Δεξιά: Το σχέδιο για την περιστροφή του σκοτεινού μας δίσκου.   

 

Το τελευταίο πράγμα που έμεινε να κάνουμε είναι το εξάρτημα υποστήριξης 
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του στεμματογράφου. Έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να υποστηρίξουμε τον 

σκοτεινό δίσκο και να τον κρατήσουμε σε όρθια θέση, ενώ παράλληλα να 

μπορεί να περιστρέφεται. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τον δίσκο, 

αποφασίσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να δημιουργήσουμε έναν 

κύλινδρο με μια σχισμή στη μέση, όπου θα τοποθετούνταν ο σκοτεινός δίσκος 

στη σωστή θέση. Το πλάτος του κυλίνδρου έπρεπε να είναι τέτοιο που ο 

σκοτεινός δίσκος να είναι ολοκληρωτικά ορατός. Επίσης, μπορούσαμε να 

ανοίξουμε μικρές τρύπες στον κύλινδρο, για να τοποθετήσουμε τους δύο 

περιστρεφόμενους τροχούς. Ολόκληρος ο στεμματογράφος θα 

προσαρμοζόταν στο τηλεσκόπιο μεταξύ του προσοφθάλμιου φακού και του 

υπόλοιπου τηλεσκοπίου με έναν πλαστικό σωλήνα. Ο στεμματογράφος 

σχεδιάστηκε έτσι ώστε ο σκοτεινός δίσκος να τοποθετηθεί ακριβώς στο 

εστιακό σημείο του τηλεσκοπίου που χρησιμοποιήσαμε.  

 
Εικόνα 11. Ο κύλινδρος που υποστηρίζει τον σκοτεινό δίσκο και θα του επιτρέψει 

να περιστραφεί σε κάθετη θέση. Η εικόνα δημιουργήθηκε με το λογισμικό  AutoCad. 

 

Όσον αφορά στην περιστροφή, αφού εξετάσαμε τις μηχανές που επινοήθηκαν 

για τον σχεδιασμό του συστήματος περιστροφής, αποφασίσαμε να 

κρατήσουμε την έρευνά μας εστιασμένη στην ίδια κατεύθυνση.  Η απόφασή 

μας αποδείχθηκε σωστή, αφού η λύση στο πρόβλημα ήρθε γρήγορα. 

Αποφασίσαμε να περιστρέψουμε τον δίσκο όπως ακριβώς λειτουργούν οι 

εναλλακτήρες αυτοκινήτων 5,6. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε έναν μικρό 

κινητήρα, ο οποίος θα συνδεόταν με τον δίσκο με μια ζώνη. Για να 

προσαρμόσουμε τη ζώνη στο δίσκο, θα δημιουργήσουμε ένα αναχείλωμα 

στην πλευρά του δίσκου.   
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Εικόνα 12. Το αναχείλωμα στο πλάι του 

σκοτεινού δίσκου. Η εικόνα δημιουργήθηκε με το 

λογισμικό AutoCad. 

   
Εικόνα 13. Αριστερά: Ένας εναλλακτήρας αυτοκινήτου από τον οποίο εμπνευστήκαμε  

Δεξιά: Το τελικό σχέδιο του στεμματογράφου μας 

 

γ) Κατασκευή του στεμματογράφου 

Προκειμένου να κατασκευάσουμε τον στεμματογράφο μας, επικοινωνήσαμε 

με έναν μηχανουργό ο οποίος μπορούσε να μας βοηθήσει με την κατασκευή, 

καθώς είχε τα κατάλληλα εργαλεία για την κοπή των μεταλλικών σκοτεινών 

δίσκων και έναν τόρνο για να δώσουμε το επιθυμητό σχήμα στα πλαστικά 

μέρη της κατασκευής. Στιγμιότυπα κατασκευής του στεμματογράφου 

παρουσιάζονται στο συνοδευτικό αρχείο «Building the Coronagraph». 

 

 



FP7 284442  - ODYSSEUS                                                                                             

 

Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  Υ λ ι κ ό  γ ι α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς   
 

97 

Ανάλυση δεδομένων  

 

Διεξαγάγαμε μια σειρά ελέγχων για τον στεμματογράφο μας, κατά την οποία 

αντιμετωπίσαμε ελάχιστα προβλήματα. Το κύριο πρόβλημα που εμφανίστηκε 

ήταν η μη κατανεμημένη περιστροφή των υποστηρικτικών τροχών. Το 

πρόβλημα λύθηκε με τη βελτίωση των υποστηρικτικών πίρων. Εκτός από αυτό 

η συνολική δομή δεν είχε άλλα προβλήματα ούτε σε σχέση με την 

περιστροφή του δίσκου ούτε με την προσαρμογή του στο τηλεσκόπιο.   

Ένα ακόμα πρόβλημα που προέκυψε, ωστόσο, ήταν η ταχεία αύξηση της 

θερμοκρασίας του στεμματογράφου. Παρότι η αύξηση ήταν αρκετά μεγάλη, 

δεν επηρέασε τη λειτουργία της συσκευής. Σε με βελτιωμένη εκδοχή του 

στεμματογράφου μας αυτό το φαινόμενο θα αντιμετωπιζόταν με τη χρήση 

υλικών καλύτερης ποιότητας, όπως υπερκραμάτων7 που προβάλλουν 

αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες.   

Για τον έλεγχο της συσκευής χρησιμοποιήσαμε προσοφθάλμιο φακό αντί για 

φωτογραφική μηχανή CCD. Συνεπώς, για να κάνουμε τον έλεγχό μας 

ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε στόχους στο έδαφος, ώστε ο έλεγχος να είναι 

ασφαλέστερος για τα μάτια μας. Ωστόσο, ελέγξαμε τον στεμματογράφο με 

τον Ήλιο αρκετές φορές, φορώντας ειδικά γυαλιά.  

Κατά την παρατήρηση μέσω του προσοφθάλμιου την ώρα που ο δίσκος 

περιστρεφόταν, η εικόνα που παρατηρήσαμε ήταν η ίδια χωρίς τον δίσκο 

εκτός από τη φωτεινότητα της εικόνας που ήταν μειωμένη, όταν 

παρατηρούσαμε το κέντρο της εικόνας.  Στο κέντρο της εικόνας, ο σκοτεινός 

δίσκος εμπόδιζε εντελώς το φως, όπως αναμέναμε. Συνολικά, οι εικόνες που 

παρατηρήσαμε συμφωνούσαν με τις προβλέψεις και τις προσδοκίες μας˙ μια 

εικόνα με ένα τυφλό σημείο στη μέση και με αυξανόμενη φωτεινότητα όταν 

κινούταν από το κέντρο προς το εξώτερο μέρος της εικόνας.  

 

 

 

 

 

Συζήτηση σχετικά με τα ευρήματα 

Βάσει των παρατηρήσεών μας, θα μπορούσαμε να προτείνουμε ορισμένες 

επιπλέον αλλαγές για τη βελτίωση του πρωτοτύπου μας:  

- Σε μια μελλοντική κατασκευή ο μηχανισμός περιστροφής θα μπορούσε να 

βελτιωθεί με έναν πιο ισχυρό κινητήρα. Οι περιστρεφόμενοι τροχοί επίσης θα 



FP7 284442  - ODYSSEUS                                                                                             

 

Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  Υ λ ι κ ό  γ ι α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς   
 

98 

μπορούσαν να βελτιωθούν από άποψη ποιότητας και υποστήριξης.  

- Το αλουμίνιο στον σκοτεινό δίσκο θα μπορούσε να αντικατασταθεί από 

υπερκράμα. 

- Επίσης, επιδέχεται βελτίωση η μέθοδος κοπής. Θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί  μηχανή κοπής μηχανή με λέιζερ αντί για μηχανή κοπής με 

εκτόξευση νερού, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια.   

- Βελτίωση της καμπύλης της τρύπας. Μια πιο εκλεπτυσμένη έρευνα του 

στέμματος θα εξασφάλιζε καλύτερο στέμμα για τον σκοτεινό δίσκο.  

- Τέλος, η συνολική κατασκευή θα μπορούσε να γίνει με καλύτερα υλικά, 

όπως οι ίνες άνθρακα και τα υπερκράματα.  

 

Το επόμενο βήμα στην εργασία μας θα ήταν να βρούμε την κατάλληλη CCD 

φωτογραφική μηχανή και να ελέγξουμε τον στεμματογράφο πιο 

αποτελεσματικά. Δυστυχώς, στην περίπτωσή μας αυτό ήταν αδύνατο, καθώς 

οι φωτογραφικές μηχανές CCD είναι πολύ ακριβές. Οι εικόνες που 

λαμβάνονται με τον στεμματογράφο θα μπορούσαν να υποβληθούν σε 

επεξεργασία και ανάλυση για να ελεγχθούν οι καμπύλες φωτός των 

ειλημμένων εικόνων και να συγκριθούν με την καμπύλη φωτός του ηλιακού 

στέμματος. Βασιζόμενοι σε αυτούς τους ελέγχους, θα μπορούσαμε να 

βελτιώσουμε τον σκοτεινό δίσκο. Μετά τη βελτίωση του πρωτοτύπου μας, οι 

μηχανικοί θα μπορούσαν να προσαρμόσουν το σχέδιο σε μια πιο 

εκλεπτυσμένη συσκευή για κάποια μελλοντική διαστημική αποστολή για την 

παρατήρηση του Ήλιου.  

 

 

 

Συμπέρασμα 

Στην εργασία μας, επιχειρήσαμε να κατασκευάσουμε ένα πρωτότυπο 

στεμματογράφο ειδικό για την παρατήρηση του ηλιακού στέμματος. Το κύριο 

μέρος της κατασκευής μας είναι ο σκοτεινός δίσκος που σβήνει το φως του 

ηλιακού δίσκου και βαθμιαία εξαλείφει τη φωτεινότητα του εσώτερου 

στέμματος. Η έρευνα που κάναμε για τον σχεδιασμό αυτού του μέρους της 

κατασκευής μας εστίαζε στην καμπύλη φωτεινότητας του ηλιακού στέμματος. 

Την έμπνευση για το υπόλοιπο σχέδιό μας αντλήσαμε από εξαρτήματα 

μηχανών αυτοκινήτων˙ την αρχή λειτουργίας των ρουλεμάν και τους 
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εναλλακτήρες των μηχανών αυτοκινήτων.  

Το τελικό μας προϊόν κατασκευάστηκε με τη βοήθεια ενός μηχανουργού που 

χρησιμοποίησε ειδικά εργαλεία, όπως τη μηχανή κοπής με εκτόξευση νερού 

και έναν τόρνο. Αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή, ελέγξαμε το μηχάνημά 

μας και οι παρατηρήσεις μας ταίριαζαν με τις αρχικές μας προσδοκίες. Η εικόνα 

που φαινόταν με τον στεμματογράφο είχε ένα τυφλό σημείο στη μέση, το 

οποίο ήταν λίγο μεγαλύτερο από τον ηλιακό δίσκο και η υπόλοιπη εικόνα είχε 

αυξανόμενη φωτεινότητα, όταν την παρατηρούσαμε από το εσώτερο μέρος 

της προς τα έξω.   

Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μια αναθεωρημένη εκδοχή του 

πρωτοτύπου μας θα ήταν κατάλληλη για χρήση σε μια μελλοντική διαστημική 

αποστολή για την παρατήρηση του Ήλιου.  

 

 

Παραπομπές 

1. http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/sun/corona.html 

2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corona_Brightness_Profile.png  

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Angular_diameter  

4. http://www.youtube.com/watch?v=eGyoMuE4gDQ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ball_bearing 

5. http://www.2carpros.com/articles/how-an-alternator-works 

6. http://www.youtube.com/watch?v=Zdw8JxL_diY&feature=related 

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Superalloy 

8. http://www.lyot.org/background/coronagraphy.html  

9. http://umbra.nascom.nasa.gov/spartan/coronagraphs.html  

10. http://www-astro.unice.fr/~marcel/presentations/Natalia.Yaitskova-
Coronagraph.ELT.pdf  

11. http://astroforum.gr  
 

  

http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/sun/corona.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corona_Brightness_Profile.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Angular_diameter
http://www.youtube.com/watch?v=eGyoMuE4gDQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Ball_bearing
http://www.2carpros.com/articles/how-an-alternator-works
http://www.youtube.com/watch?v=Zdw8JxL_diY&feature=related
http://en.wikipedia.org/wiki/Superalloy
http://www.lyot.org/background/coronagraphy.html
http://umbra.nascom.nasa.gov/spartan/coronagraphs.html
http://www-astro.unice.fr/~marcel/presentations/Natalia.Yaitskova-Coronagraph.ELT.pdf
http://www-astro.unice.fr/~marcel/presentations/Natalia.Yaitskova-Coronagraph.ELT.pdf
http://astroforum.gr/
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Επιπλέον πόροι για εκπαιδευτικούς 

Διαδικτυακά εργαστήρια και ψηφιακές βιβλιοθήκες  
 

Η πύλη  «Discover the COSMOS» (http://www.discoverthecosmos.eu/) 
Η πύλη «Discover the COSMOS» είναι ένα 
πειραματικό εργαστήριο για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς που συγκεντρώνει πόρους, εικονικά 
πειράματα και διαδικτυακά εργαστήρια από τον 
τομέα της Αστρονομίας και της Φυσικής Υψηλών 
Ενεργειών. Αποσκοπεί στη βελτίωση της διδακτικής 
των φυσικών επιστημών μέσω της επέκτασης των 
πόρων για τη διδασκαλία και μάθηση στα σχολεία, 
παρέχοντας πιο ενδιαφέρουσες και αυθεντικές μαθησιακές εμπειρίες. Η πύλη 
«Discover the Cosmos» περιλαμβάνει πολυάριθμα εκπαιδευτικά υλικά, εκπαιδευτικά 
σενάρια και σχέδια μαθήματος, εργασίες μαθητών, κινούμενα σχέδια, διαδικτυακά 
εργαλεία και εργαστηριακές οδηγίες για  διαδραστικές εμπειρίες με την αστρονομία 
και τους πόρους για την Αστρονομία και τη Φυσική Υψηλών Ενεργειών.  

 

Το πρόγραμμα «Faulkes Telescope» (http://www.faulkes-telescope.com/)  
Το πρόγραμμα «Faulkes Telescope Project» (FTP) 
προσφέρει πρόσβαση σε 2 τηλεσκόπια μήκους δύο 
μέτρων έκαστο, ένα στη Χαβάη και το άλλο στην 
Αυστραλία. Το FTP είναι συνεργάτης του «Las 
Cumbres Observatory Global Telescope Network», 
το οποίο διευθύνει ένα δίκτυο ρομποτικών 
τηλεσκοπίων έρευνας. Αυτά τα τηλεσκόπια (και τα 
αρχεία δεδομένων τους) προσφέρονται σε σχολεία 
και άλλες εκπαιδευτικές ομάδες, για να 

χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο σχολικών ή εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα FTP υποστηρίζεται πλήρως από ένα φάσμα δωρεάν 
διαδικτυακών υλικών και μια ομάδα εκπαιδευτικών και επαγγελματιών αστρονόμων.  

Το «The National Schools’ Observatory» (NSO) 
(http://www.schoolsobservatory.org.uk) 

Το «National Schools' Observatory» (NSO) είναι 

μια μείζονα εκπαιδευτική ιστοσελίδα, που 

δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Liverpool 

John Moores University, για να επιτρέψει στα 

σχολεία να πραγματοποιούν τις δικές τους 

παρατηρήσεις μαζί με επαγγελματίες 

αστρονόμους με το μεγαλύτερο πλήρως 

ρομποτικό τηλεσκόπιο του κόσμου-  

Credit: Faulkes Telescopes 

 

Credit: NSO 

 

http://www.discoverthecosmos.eu/
http://www.faulkes-telescope.com/
http://www.schoolsobservatory.org.uk/
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το «Liverpool Telescope». Το NSO παρέχει επίσης εκπαιδευτικούς πόρους για να 

βοηθήσει με το δύσκολο έργο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, της 

τεχνολογίας και των μαθηματικών στο περιβάλλον της τάξης. Είναι ευρέως γνωστό 

ότι η αστρονομία δημιουργεί ένα αίσθημα ενθουσιασμού και απορίας σε μαθητές 

κάθε ηλικίας. Το NSO εκμεταλλεύεται αυτό το ενδιαφέρον για να επεκτείνει τις 

γνώσεις των μαθητών στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά, ενώ ταυτόχρονα 

βελτιώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στους υπολογιστές, ενδυναμώνει την κριτική 

σκέψη και παρέχει την εμπειρία ρεαλιστικής εφαρμογής των φυσικών επιστημών και 

μαθηματικών. Η χρήση των αστρονομικών τηλεσκοπίων είναι το πιο σημαντικό 

γνώρισμα αυτής της ιστοσελίδας και τα σχολεία που καταχωρούνται στο «Schools' 

Observatory» έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις παρατηρήσεις τους  με 

το τηλεσκόπιο LT. Τους τελευταίους 12 μήνες, 9151 παρατηρήσεις έγιναν για 

σχολεία. Μόλις ολοκληρωθεί το αίτημα για παρατήρηση, οι μαθητές μπορούν να 

καταφορτώσουν τα δεδομένα του τηλεσκοπίου και να χρησιμοποιήσουν ειδικό 

λογισμικό επεξεργασίας εικόνων (LTImage) για την ανάλυση των εικόνων που 

αντλούν.   

Πραγματοποιώντας παρατήρηση με τη NASA (http://mo-
www.cfa.harvard.edu/OWN/) 

Οι διαστημικοί ερευνητές της NASA 
ελέγχουν ορισμένους από τους πλέον 
εξελιγμένους παγκοσμίως διαστημικούς 
ανιχνευτές και τηλεσκόπια που 
βρίσκονται σε τροχιά, για να 

λαμβάνουν εκπληκτικές εικόνες των σωμάτων στο διάστημα. Εκπαιδευτικοί και 
μαθητές μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία τους χρησιμοποιώντας τα δικά τους 
«Μικροπαρατηρητήρια», πραγματικά ρομποτικά τηλεσκόπια εδάφους. Το 
«MicroObservatory» είναι ένα δίκτυο αυτοματοποιημένων τηλεσκοπίων που 
ελέγχονται μέσω διαδικτύου. Τα τηλεσκόπια αναπτύχθηκαν από επιστήμονες και 
παιδαγωγούς στο Κέντρο Αστροφυσικής «Harvard-Smithsonian Center for 
Astrophysics» και σχεδιάστηκαν για να επιτρέψουν στους νέους όλων των κρατών να 
διερευνήσουν τα θαύματα του βαθέως ουρανού από τις τάξεις τους ή εξωσχολικά 
κέντρα. Βρίσκονται και συντηρούνται σε παρατηρητήρια συνεργαζόμενα με το 
Κέντρο Αστροφυσικής, μεταξύ των οποίων το  παρατηρητήριο του Harvard College 
στο Cambridge, MA και του Whipple στο Amado, AZ. Η ιστοσελίδα τους επίσης 
περιλαμβάνει πολυάριθμα προγράμματα και δραστηριότητες, καθώς και εργαλεία για 
την επεξεργασία εικόνων και εκπαιδευτικό υλικό.  
 

Το «Microsoft World Wide Telescope» www.worldwidetelescope.org) 

Το WorldWide Telescope (WWT) είναι ένα 
περιβάλλον λογισμικού οπτικοποίησης Web 2.0 
που επιτρέπει στον υπολογιστή του χρήστη να 
λειτουργεί ως εικονικό τηλεσκόπιο – 
συγκεντρώνοντας εποπτικό υλικό από τα 

http://www.schoolsobservatory.org.uk/astro/tels/lt
http://www.schoolsobservatory.org.uk/astro/tels/ltimage
http://mo-www.cfa.harvard.edu/OWN/
http://mo-www.cfa.harvard.edu/OWN/
http://www.worldwidetelescope.org/
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καλύτερα τηλεσκόπια εδάφους και διαστήματος παγκοσμίως για μια απρόσκοπτη 
εξερεύνηση του διαστήματος. Το  «WorldWide Telescope» είναι ένα σύστημα που 
ξεκίνησε πρόσφατα (2007), το οποίο δημιουργήθηκε με το υψηλής απόδοσης Visual 
Experience Engine™ της Microsoft® και επιτρέπει το απρόσκοπτο ζουμάρισμα και 
ξεζουμάρισμα στο νυχτερινό ουρανό, τους πλανήτες και σε περιβάλλοντα εικόνας. 
Δείτε τον ουρανό από διαφορετικά μήκη κύματος: οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να 
δουν μια θέα του ουρανού με ακτίνες x και να ζουμάρουν σε σύννεφα έντονης 
ακτινοβολίας, στη συνέχεια να περνούν στη θέα ορατού φωτός και να ανακαλύπτουν 
νεφελώδη απομεινάρια κάποιας έκρηξης σουπερνόβα που συντελέστηκε μια χιλιετία 
πριν. Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν τη θέα «Hydrogen 
Alpha» για να δουν την κατανομή και φωτισμό τεράστιων αρχέγονων νεφελωδών 
δομών υδρογόνου φωτισμένων από τη ραδιενέργεια υψηλής ενέργειας που έρχεται 
από κοντινούς αστέρες του γαλαξία Κύκλος (Milky Way). Αυτοί είναι δύο μόνο από 
τους πολλούς τρόπους για την αποκάλυψη των κρυφών δομών του σύμπαντος με το 
«WorldWide Telescope». Ζουμάρετε μέσα και έξω σε εναέριες όψεις της Σελήνης και 
επιλεγμένων πλανητών και βλέπετε τις ακριβείς τους θέσεις στη Γη οποιαδήποτε 
στιγμή στο παρελθόν ή το μέλλον με το «Microsoft Visual Experience Engine». Το 
WWT είναι μια μοναδική πύλη πλούσια σε εφαρμογές που συνθέτει terabytes 
εικόνων, πληροφορίες και ιστορίες από διάφορες πηγές μέσω του διαδικτύου σε μια 
ενιαία, συναρπαστική, πλούσια  μιντιακή εμπειρία. Παιδιά όλων των ηλικιών θα 
πάρουν δύναμη να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν το σύμπαν με την απλή και 
ισχυρή διεπαφή χρήστη του προγράμματος.  
 

Το «Sun4all» (http://www.mat.uc.pt/sun4all/index.php/en/) 

Το πρόγραμμα «Sun for all», το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Ciência Viva επιδιώκει να 
προωθήσει στους μαθητές τις φυσικές επιστήμες 
γενικότερα και την αστρονομία ειδικότερα. Το 
πρόγραμμα  αξιοποιεί ένα πλούσιο υλικό 
περισσότερων από 30.000 λήψεων του ήλιου 
(σπεκτρογράμματα ηλίου) που φυλάσσονται στο 
Παρατηρητήριο Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Coimbra και αποτελούν προϊόν 
καθημερινών ηλιακών παρατηρήσεων που διαρκούν περισσότερο από 80 χρόνια και 
ξεκίνησαν το 1926.   

Προς το παρόν υπάρχουν περίπου 15.000 ψηφιοποιημένες λήψεις στη διάθεση του 
ευρύτερου κοινό χάρη σε ένα άλλο πρόγραμμα, επίσης χρηματοδοτούμενο από το 
«Ciência Viva», το οποίο αναπτύχθηκε από το 2002 έως το 2004. Η συλλογή από 
λήψεις κατά την παρατήρηση του Ήλιου έχει τεράστια επιστημονική αξία. Συνεπώς, 
το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καταστήσει αυτή τη συλλογή διαθέσιμη ψηφιακά μέσω 
WWW σε Πορτογάλους μαθητές και μαθητές άλλων χωρών, όπως και ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν τις λήψεις αυτές, ώστε 
να γνωρίσουν την επιστημονική μέθοδο, με τον Ήλιο και την ατμόσφαιρά του ως 
φόντο.  

 

http://www.mat.uc.pt/sun4all/index.php/en/


FP7 284442  - ODYSSEUS                                                                                             

 

Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  Υ λ ι κ ό  γ ι α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς   
 

103 

Ομοσπονδιακοί Πόροι για Εκπαιδευτική Αριστεία  

(http://free.ed.gov/subjects.cfm?subject_id=48&toplvl=41) 
 

Το «FREE» προσφέρει μια τεράστια δεξαμενή 
εκπαιδευτικών πόρων σχετικών με ποικίλα 
αντικείμενα.  Περιλαμβάνει περισσότερους από 120 

πόρους στην Αστρονομία, την Αεροναυτική και τις Επιστήμες του Διαστήματος 
γενικότερα. Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν σχέδια μαθήματος και συλλογές 
εκπαιδευτικών εργαλείων.  
 

Astronomy Teaching & Education Resources (Διδασκαλία και 
Εκπαιδευτικοί Πόροι στον τομέα της Αστρονομίας)  

(http://www.phy.duke.edu/~kolena/astroteach.html) 

Το «Astronomy Teaching & Education Resources» προσφέρει μια μεγάλη δεξαμενή 
πόρων για τη διδασκαλία της αστρονομίας. Μεταξύ των υλικών του, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να βρουν εργαλεία επεξεργασίας και άλλο λογισμικό, κινούμενες εικόνες.   

 

 

«Science Fair Projects and Experiments»: Αστρονομία και 
Εξερεύνηση του Διαστήματος  

(http://www.juliantrubin.com/astronomyprojects.html) 

Το «Science Fair Projects and Experiments» είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη που 
περιλαμβάνει πολυάριθμα επιστημονικά προγράμματα τόσο για την πρωτοβάθμια όσο 
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν πολλές 
εργασίες και πειράματα που περιλαμβάνουν απλές κατασκευές, διεξαγωγή έρευνας 
και την αξιοποίηση διάφορων εργαλείων και προσομοιώσεων.   
 

Εκπαιδευτικό λογισμικό 

«LTImage» (http://www.schoolsobservatory.org.uk/astro/tels/ltimage) 
Το «LTImage» είναι ένα απλοποιημένο εργαλείο επεξεργασίας 
εικόνων σχεδιασμένο ειδικά για μαθητές. Αναπτύχθηκε από το 
«National Schools’ Observatory» και φιλοδοξεί να διευκολύνει 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απαιτούν ανάλυση δεδομένων 
εικόνας από αστρονομικά τηλεσκόπια. Το «LTImage» λειτουργεί με 
μορφή εικόνων FITS, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για την 
ανάλυση εικόνων από τα περισσότερα επαγγελματικά τηλεσκόπια.  

 
 «SalsaJ» (http://www.euhou.net/) 

http://free.ed.gov/subjects.cfm?subject_id=48&toplvl=41
http://www.phy.duke.edu/~kolena/astroteach.html
http://www.juliantrubin.com/astronomyprojects.html
http://www.schoolsobservatory.org.uk/astro/tels/ltimage
http://www.euhou.net/
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Το «SalsaJ» είναι ένα φιλικό πτος τον μαθητή 
εργαλείο ανάλυσης αστρονομικών εικόνων. 
Λειτουργεί με τη μορφή εικόνων FITS, κάτι που 
το καθιστά κατάλληλο για την ανάλυση εικόνων 
από τα πιο επαγγελματικά τηλεσκόπια. Το 
«SalsaJ» έχει σχεδιαστεί να είναι εύκολο στην 
εγκατάσταση και τη χρήση. Επιτρέπει σε μαθητές 
να παρουσιάζουν, να αναλύουν και να 

εξερευνούν πραγματικές αστρονομικές εικόνες και άλλα δεδομένα όπως ακριβώς οι 
επαγγελματίες αστρονόμοι, οδηγούμενοι σε ανάλογες ανακαλύψεις που γεννούν 
πραγματικό ενθουσιασμό για τις φυσικές επιστήμες. Το  «SalsaJ» διατίθεται σε 25 
Ευρωπαϊκές γλώσσες και χρησιμοποιείται ευρέως από εκπαιδευτικούς σε πολλές 
Ευρωπαϊκές χώρες.  
 

«Stellarium» (http://www.stellarium.org/) 

Το «Stellarium» είναι ένα δωρεάν πλανητάριο ανοιχτής πηγής για τον 
υπολογιστή σας. Δείχνει ένα ρεαλιστικό ουρανό σε  3D, όπως ακριβώς 
αυτόν που βλέπετε με γυμνό μάτι, κιάλια ή τηλεσκόπιο. 
Χρησιμοποιείται σε μηχανήματα προβολής εικόνων πλανηταρίου. Το  
«Stellarium» σας επιτρέπει να εξερευνήσετε οποιοδήποτε τμήμα του 
ουρανού, ανά πάσα στιγμή.   

 

 

http://www.stellarium.org/
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