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Στοιχεία Αςτρονομίασ – Το Ηλιακό ςφςτημα 

Η Αςτρονομία ιταν υποχρεωτικό μάκθμα ωσ το 1998. Από τότε ζγινε 

μάκθμα επιλογισ για τθ Βϋ Λυεκίου ωσ το 2014 και μετά εξαφανίςτθκε 

από τα προγράμματα ςπουδϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Γιατί (δεν) διδάςκουμε 

Αςτρονομία ςτο ςχολείο).  Γενικά δεν φαίνεται να είναι κατανοθτό για ποιουσ λόγουσ ζγινε 

αυτό αλλά επειδι αυτό είναι παγκόςμιο φαινόμενο (θ απουςία από τα προγράμματα 

ςπουδϊν ςτα δθμόςια ςχολεία) ςφμφωνα με τθν  IAU Commosion 46   κάποιοι από αυτοφσ 

κα πρζπει να είναι : 

Η Αςτρονομία είναι άςχετθ με τισ άμεςεσ πρακτικζσ εφαρμογζσ (όπωσ υγεία, διατροφι κ.ά) 

Η Αςτρονομία απαιτεί εξειδικευμζνο και βαρφ εξοπλιςμό αλλά και νυχτερινζσ 

παρατθριςεισ  

Μεγάλο μζρουσ του υλικοφ δεν είναι προςβάςιμο (λόγω διαφοράσ ςτθ γλϊςςα και των 

κζςεων) 

Υπάρχουν προβλιματα με τα προςωπικά πιςτεφω (όπωσ κρθςκεία, πεποικιςεισ κ.α.)  

(Teaching and Learning Astronomy: Effective Strategies for Educators Worldwide) 
 

Τα παραπάνω αποδόκθκαν κυρίωσ ςτθν «παράδοςθ» τοων τοπικϊν κοινωνιϊν (ς.11) μιασ 

και  υπάρχουν πολλοί και ουςιαςτικοί λόγοι για τουσ οποίουσ ζνα μάκθμα ςαν τθν 

Αςτρονομία είναι χριςιμο ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ όπωσ: 

Η Αςτρονομία είναι βακιά ριηωμζνθ ςε κάκε πολιτιςμό από πρακτικζσ εφαρμογζσ ωσ 

επιπτϊςεισ ςτθν φιλοςοφία 

Στθν ιςτορία των επιςτθμονικϊν επαναςτάςεων θ Αςτρονομία πρωτοπορεί 

Η Αςτρονομία ζχει προφανείσ πρακτικζσ εφαρμογζσ (υπολογιςμόσ χρονικϊν ςθμείων και 

περιόδων, αξιοςθμείωτων γεγονότων, πρόβλεψθ μακροπρόκεςμων επιδράςεων ςτισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ, παλλίροιεσ, επιδράςεισ κομθτϊν και μετεωριτϊν, θλιακι 

δραςτθριότθτα που επιδρά ςτθ ηωι των ανκρϊπων κ.α.)  

http://www.avgi.gr/article/10965/8879675/e-astronomia-sto-scholeio
http://www.avgi.gr/article/10965/8879675/e-astronomia-sto-scholeio
https://www.iau.org/education/commission46/
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Η Αςτρονομία είναι πεδίο εφαρμογισ πρωτοποριακϊν Μακθματκϊν προβλζψεων (Οι 

κωνικζσ τομζσ δυςνόθτεσ και «άχρθςτεσ» τθν εποχι του Απολλωνίου και του Αρχιμιδθ 

ζγιναν το βαςικό «εργαλείο» κατανόθςθσ του θλιακοφ ςυςτιματοσ, 1800 χρόνια μετά˙  

Εξιςϊςεισ Maxwell κ.ά.) 

Η Αςτρονομία είναι ςτθν πρϊτθ γραμμι των φυςικϊν επιςτθμϊν γιατί διακζτει ζνα 

μοναδικό φυςικό εργαςτιριο – Το Σφμπαν  

Η Αςτρονομία και θ ςφγχρονθ Αςτροφυςικι είναι ο ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςε όλεσ τισ 

επιςτιμεσ, ςτα εργαλεία τουσ, ςτθν ιςτορία και τθ φιλοςοφία τουσ και προςφζρει άφκονο 

χϊρο για δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ μποροφν να εμπλζξουν μακθτζσ με διαφορετικά 

ενδιαφζροντα και κλίςεισ. 

 

(Teaching and Learning Astronomy: Effective Strategies for Educators Worldwide˙ ς. 12, R. 

Osserman, «Η ποίθςθ του ςφμπαντοσ». ς.77,  90, 111˙   Γιατί (δεν) διδάςκουμε Αςτρονομία 

ςτο ςχολείο  ˙ THE EDUCATION AND SKILLS CASE FOR SPACE ) 

..... 

Για αυτοφσ και όχι μόνο τουσ λόγουσ προτείνουμε (για αρχι) τθ μελζτθ του Ηλιακοφ μασ 

ςυςτήματοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avgi.gr/article/10965/8879675/e-astronomia-sto-scholeio
http://www.avgi.gr/article/10965/8879675/e-astronomia-sto-scholeio
http://www.lutz-clausnitzer.de/as/ProAstro-Sachsen/Case4Spac_engl.pdf
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Σφντομη περιγραφή του μαθήματοσ 

 

 

 

Σκοπόσ του μαθήματοσ είναι οι μακιτριεσ/ζσ να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ για το 

Ηλιακό μασ Σφςτθμα (Ήλιοσ, Σελινθ, πλανιτεσ, μετζωρα, αςτεροειδείσ κ.λπ.) 

 

Στόχοι: Στο τζλοσ τησ εκπαιδευτικήσ παρζμβαςησ οι μαθήτριεσ και οι μαθητζσ θα 

πρζπει να 

1. γνωρίηουν οι μακθτζσ τα μζλθ του Ηλιακοφ ςυςτιματοσ (από τι αποτελείται το 

Ηλιακό ςφςτθμα). 

2. γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά των βαςικϊν μελϊν του Ηλιακοφ ςυςτιματοσ  

3. μποροφν να ερμθνεφουν φυςικά φαινόμενα (εποχζσ, εκλείψεισ, φάςεισ κ.ά.)  
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4. γνωρίηουν  τθν εξζλιξθ των ιδεϊν ςχετικά με τθ δομι και τθν εξζλιξθ του Ηλιακοφ 

ςυςτιματοσ  

5. ςυνδζουν γνϊςεισ από άλλα μακιματα (μακθματικά, φυςικι, χθμεία, βιολογία, 

γεωγραφία, ςτατιςτικι)  για τθν εξιγθςθ και τθν πρόβλεψθ φαινομζνων 

6. γνωρίηουν (ςτοιχειωδϊσ) τα μζςα και τισ μεκόδουσ παρατιρθςθσ  

 

Δεν απαιτοφνται ιδιαίτερεσ γνϊςεισ φυςικισ και μακθματικϊν. Θα χρθςιμοποιιςετε ότι 

γνωρίηετε ωσ τϊρα. Κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων κα προβάλλονται εγγεγκριμζνα 

βίντεο (π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=iXIYRlRonG8&t=2s) και αποκόμματα ταινιϊν 

και με βάςθ αυτά κα γίνεται θ ςυηιτθςθ. Θα επιδιωχκουν επιςκζψεισ ςε ςχετικοφσ με το 

κζμα χϊρουσ.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iXIYRlRonG8&t=2s

