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Η εξερεύνηση του διαστήματος από τον άνθρωπο έχει ανοίξει νέους ορίζοντες για περισσότερο 
από μισή δεκαετία αυξάνοντας τη γνώση γύρω από το σύμπαν. Ένα τέτοιο επίτευγμα έχει 
προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων και συνεχίζει να τους εμπνέει στην επιστήμη, και ιδιαίτερα 
στα φαινόμενα του ηλιακού συστήματος.

Η αστρονομία μελετά το σύμπαν πέρα   από την ατμόσφαιρα της Γης, παρέχοντας ένα ιδιαίτερο 
κίνητρο στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης και επιστημονικές δεξιότητες 
ενώ εξερευνούν θεμελιώδεις νόμους των μαθηματικών και της φυσικής.

Καθώς η διδασκαλία της αστρονομίας στην επίσημη εκπαίδευση θεωρείται πρόκληση, ένα 
ολιστικό πλαίσιο φιλοδοξεί να ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση 
ουσιαστικών έργων STEAM.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΥΛΙΚΟ

Το έργο ARISTARCHUS αποσκοπεί να 
αξιοποιήσει 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.

 
     •   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.

Σκοπός Στόχοι

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την πιλοτική 
εφαρμογή και κατευθυντήριες γραμμές για 
εκπαιδευτικούς
συμπεριλαμβανομένου εγγράφων δεοντολογίας και 
στρατηγικών συμπερίληψης.

Εργαλειοθήκη 
με έτοιμο παιδαγωγικό υλικό και καλές πρακτικές 
αναφορικά με την χρήση του Human Orrery στο 
πλαίσιο της εκπαίδευση STEAM στην τάξη.

Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας
για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα και παιχνιδοποιημένες 
μαθησιακές ενότητες 
για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση.
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