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Επισκόπηση έργου και βασικοί 

στόχοι 

Το ευρωπαϊκό έργο ARISTARCHUS αποτελεί 

συνεργασία μεταξύ τριών πανεπιστημίων και 

ενός ερευνητικού κέντρου: Πανεπιστήμιο 

Cergy – Συντονιστής προγράμματος (Γαλλία), 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), CARDET 

(Κύπρος), Πανεπιστήμιο Μύνστερ (Γερμανία). 

Το έργο αξιοποιεί το Human Orrery, ένα 

τρισδιάστατο κιναισθητικό μοντέλο 

αναπαράστασης της κίνησης των πλανητών 

στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος, για 

να εμπλέξει τους μαθητές σε διεπιστημονικές 

και συμπεριληπτικές δραστηριότητες STEAM. 

Οι βασικοί του στόχοι είναι:   

 Εξερεύνηση θεμελιωδών νόμων της 

φυσικής και εννοιών των 

μαθηματικών με ελκυστικό και 

ουσιαστικό τρόπο. 

 Ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης 

των μαθητών στο STEAM που 

απαιτείται για τη συμμετοχή στον 

σύγχρονο επιστημονικό κόσμο. 

 Βελτίωση τόσο της μάθησης σε ένα 

διεπιστημονικό πλαίσιο STEAM όσο 

και της προσωπικής ευεξίας και 

κοινωνικής ευημερίας των μαθητών . 

 Ενίσχυση των δεξιοτήτων 

επιστημονικής διαδικασίας των 

μαθητών . 

Αποτελέσματα έργου 
Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι θα 
επικεντρωθούν στα ακόλουθα:  

 Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου 

πιλοτικών εφαρμογών και 

κατευθυντήριες οδηγίες για 

εκπαιδευτικούς.  

 

 

 

 

 

 

 

● Προετοιμασία μιας 

Εκπαιδευτικής Εργαλειοθήκης με 

έτοιμο παιδαγωγικό υλικό και 

καλές πρακτικές αναφορικά με 

την χρήση του Human Orrery στο 

πλαίσιο της εκπαίδευση STEAM 

στην τάξη. 

● Ανάπτυξη μιας εφαρμογής 

Επαυξημένης Πραγματικότητας 

για να βελτιώσει τα μαθησιακά 

κίνητρα και την εννοιολογική 

κατανόηση απλών σχέσεων στο 

ηλιακό σύστημα και τη φυσική 

γενικότερα. 

● Δημιουργία μιας Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμα με 

παιχνιδοποιημένες μαθησιακές 

ενότητες. 

Kickoff meeting in Paris 
Το έργο ξεκίνησε επίσημα στις 30 Μαρτίου 

2022 με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Το 

Πανεπιστήμιο του Cergy φιλοξένησε την 

πρώτη δια ζώσης συνάντηση στο Παρίσι, στην 

οποία δόθηκε η ευκαιρία ενασχόλησης με το 

μοντέλο Human Orrery. Οι εταίροι ήταν στην 

ευχάριστη θέση να ξεκινήσουν αυτό το 

φιλόδοξο έργο και αξιοποίησαν τον χρόνο 

τους για να θέσουν τα θεμέλια για τα 

επερχόμενα βήματα. 

 

 

ARISTARCHUS 

Καλλιτεχνική Πραγματικότητα στη Σχολική Εκπαίδευση: Ενεργητική, Αναστοχαστική 
και Συνεργατική μάθηση με το Human Orrery 
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Τρόποι επικοινωνίας  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα του έργου: 

www.aristarchusproject.eu   

 

Ακολουθήστε μας στο LinkedIn: Aristarchus 

Project 

http://www.aristarchusproject.eu/

