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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 
 
 «Εισαγωγή στην Ερασιτεχνική 
Αστρονομία –Γνωριμία με τον 
νυχτερινό ουρανό.» 
 

Για το σχολικό έτος 2019-2020 θα υπάρξει νεότερη 
ανακοίνωση για εγγραφές μαθητών που θέλουν να  
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. 

 
Υπεύθυνος προγράμματος :Κυριάκος Πανίτσας-ΠΕ83-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
   
  ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 
 Α. Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με το Σύμπαν και τη θέση του 
ανθρώπου μέσα σε αυτό. 

 Β. Η ανακάλυψη της ομορφιάς που προσφέρει η θέα του 
νυχτερινού ουρανού. 

 Γ. Η αναγνώριση των πλανητών σε σχέση με τα άστρα. 
 Δ. Η αναγνώριση βασικών σημείων προσανατολισμού στο 
νυχτερινό ουρανό. 

 Ε. Η αναγνώριση των βασικών αστερισμών κάθε εποχής . 
 ΣΤ.Η χρήση αστρονομικών χαρτών και του επιπεδόσφαιρου. 
 Ζ.  Η απόκτηση Ιστορικών και Λαογραφικών γνώσεων για κάθε 
βασικό αστερισμό. 

 Η. Η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση αστρονομικών 
οργάνων παρατήρησης και φωτογράφησης ουρανίων 
αντικειμένων. 

 Θ. Ο τρόπος επικοινωνίας με πηγές αστρονομικής γνώσης και 
συλλόγους που προάγουν την Ερασιτεχνική αστρονομία. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
 
 
   Το πρόγραμμα  υλοποιείται σε 14 εβδομαδιαίες συναντήσεις-διαλέξεις 
παρακολούθησης συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων σε αίθουσα του 
σχολείου με βιντεοπροβολέα  πρίν την έναρξη των μαθημάτων από 17:15 
έως 17:55 μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. 
Οι διδακτικές ενότητες που θα διδαχθούν  είναι: 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ :  Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
  Σαν σκοπό έχει να εισαχθεί ο μαθητής στην έννοια του Σύμπαντος και τη 
θέση της Γης σε αυτό ,να συγκρίνει τις διαστάσεις του Σύμπαντος με αυτές 
που διαπιστώνει  στη Γη, να καταλάβει πόσο μικροί αλλά σημαντικοί 
είμαστε και τέλος να εισαχθεί σε βασικές έννοιες τις αστρονομίας, και τα 
ουράνια αντικείμενα που το συγκροτούν.  
1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ. 
Σκοποί της διδακτικής ενότητας είναι να εννοήσει  ο μαθητής πως οι 
άνθρωποι από πολύ παλιά χρησιμοποιούσαν τους αστερισμούς και τα άλλα 
ουράνια σώματα  σαν ημερολόγιο , για τη μέτρηση του χρόνου , για τον 
προσανατολισμό τους τη νύχτα ,στη ναυσιπλοϊα και γενικά σε κάθε φάση 
της ζωής τους. Επιπλέον επεξηγείται η εξέλιξη της Αστρολογίας και η σχέση 
της με την Αστρονομία γενικότερα. 
2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ. 
Σκοποί της διδακτικής ενότητας να δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις για την 
εισαγωγή των μαθητών σε  βασικές αστρονομικές έννοιες ( Σύμπαν, 
αποστάσεις στο Σύμπαν ,συστατικά του Σύμπαντος). 
3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ 
Σκοποί της διδακτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τα βασικά 
χαρακτηριστικά  των αστέρων (ονομασία, αποστάσεις ,λαμπρότητα, 
φασματική ανάλυση, διαστάσεις, ηλικία) έτσι ώστε να μπορούν να τις 
αντιπαραβάλλουν με το δικό μας αστέρα (ήλιο) και να αποκομίζουν 
χρήσιμα συμπεράσματα. Επίσης τον τρόπο διαμόρφωσης των αστερισμών 
και τη χρησιμότητά τους. 
4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ 
Σε αυτή τη διδακτική ενότητα οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τον 
νυχτερινό ουρανό. Δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να 
γνωρίζει ο ερασιτέχνης αστρονόμος για να οργανώσει με συστηματικό 
τρόπο τις παρατηρήσεις του. Επιπλέον δίνονται βασικές πληροφορίες για τα 
όργανα παρατήρησης που αν θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει. 
5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ. 
Εξετάζονται τα διάφορα συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων για το 
προσδιορισμό ενός ουράνιου αντικειμένου στο ουράνιο θόλο. Η ενότητα 
κρίνεται απαραίτητη μόνο για τους μαθητές που θέλουν να προσδιορίζουν 
επακριβώς τη θέση ενός ουράνιου αντικειμένου με τη βοήθεια 
αστρονομικών χαρτών και τη χρήση τηλεσκοπίου.  
6η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΑΕΙΦΑΝΕΙΣ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ. 
7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ. 



8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ. 
9η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. 
10η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 
Σε αυτές τις διδακτικές ενότητες περιγράφονται οι βασικοί αστερισμοί των 
εποχών καθώς και αυτοί που πάντα είναι ορατοί από την Πάτρα. Ο τρόπος 
παρουσίασης κάθε αστερισμού γίνονται αναφέροντας τα Ιστορικά-
Λαογραφικά στοιχεία του για  να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του και 
τις σχετικές αναφορές από την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία. Στη συνέχεια 
γίνεται ανάλυση των βασικών αστέρων και ουράνιων αντικειμένων του 
αστερισμού με τη χρήση του αντίστοιχου αστρονομικού χάρτη. 
11η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :ΓΗ-ΣΕΛΗΝΗ 
Εξετάζεται εδώ το ζεύγος Γης –Σελήνης με έμφαση στη σελήνη , οι 
εκλείψεις Σελήνης-Ηλίου και οι παλίρροιες. Η διδακτική ενότητα έρχεται να 
συμπληρωθεί με τις παρατηρήσεις των φάσεων της Σελήνης από το 
προαύλιο του σχολείου. 
12η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
13η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :ΟΙ ΔΙΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ –ΤΟ ΝΕΟ ΗΛΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
Σε αυτές τις διδακτικές ενότητες εξετάζονται οι πλανήτες του ηλιακού μας 
συστήματος περιγραφικά, δίνονται οδηγίες παρατήρησης και τέλος γίνεται 
αναφορά στο νέο ηλιακό σύστημα που πρότεινε η Διεθνής Αστρονομική 
Ένωση. 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ: 
Οι νυχτερινές παρατηρήσεις γίνονται στο προαύλιο του σχολείου στο 
διάλεμμα από 21:00 -21:10 χωρίς τη χρήση τηλεσκοπίου. Παρατήρηση 
του ουρανού με τηλεσκόπια γίνεται κατά την επίσκεψη στο εργαστήριο 
αστρονομίας του Πανεπιστημίου Πάτρας σε ημερομηνία που καθορίζεται 
ύστερα από συνεννόηση με την Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας  «Ο 
ΩΡΙΩΝ»Οι παρατηρήσεις γίνονται παράλληλα με τη διδασκαλία των 
διδακτικών ενοτήτων. 
 
Το πρόγραμμα παρατηρήσεων έχει ως εξής: 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η : 
Προσανατολισμός τη νύχτα. Περιλαμβάνει  την επίδειξη των βασικών 
χαρακτηριστικών του ουρανού όπως   ουράνια σφαίρα, ζενίθ, ναδίρ, 
ορίζοντας , εύρεση αστερισμού Μεγάλης Άρκτου-Πολικού αστέρα  ,εύρεση 
4 σημείων ορίζοντα Α,Δ,Β,Ν. Φάση της σελήνης. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η : 
Αστερισμοί του χειμώνα. Τρόπος εντοπισμού στον ουρανό των  αστερισμών 
Ωρίωνα, Μεγάλου και Μικρού Κύνα, Ταύρου, Διδύμων  με βάση τον 
αστερισμό της Μεγ.Άρκτου. Παρατήρηση και ιδιαίτερη αναφορά του αστέρα 
Σείριου και των Πλειάδων(Πούλια).Φάση της σελήνης.  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η : 
Εύρεση των πλανητών που είναι εμφανείς τη συγκριμένη εποχή. 
Παρατήρηση με γυμνό μάτι. Φάση της σελήνης.  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η : 
Αστερισμοί της άνοιξης. Τρόπος εντοπισμού των αστερισμών του Λέοντα, 
Παρθένου ,Καρκίνου ,Ζυγού με βάση τον αστερισμό της Μεγ.Άρκτου. 



Επίδειξη του αστέρα Αρκτούρου και του μεγάλου σμήνους γαλαξιών της 
παρθένου.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η : 
Παρατήρηση με τηλεσκόπια της Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας «Ο 
ΩΡΙΩΝ» στο Πανεπιστήμιο Πάτρας- Εργαστήριο Αστρονομίας. 
 
Μετά το τέλος του προγράμματος στους μαθητές χορηγείται βεβαίωση 
συμμετοχής καθώς και έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Πληροφορίες για 
εγγραφές στον εκπαιδευτικό του σχολείου κ.Κυριάκο Πανίτσα 
 
      
. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ο αστερισμός του Ωρίωνα που είναι ευδιάκριτος στον χειμερινό 
ουρανό. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Το 9ο ΕΠΑΛ Πάτρας εκπροσωπήθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ερασιτεχνικής αστρονομίας που πραγματοποιήθηκε από 1-
3/11/2019 στο Βόλο από τον εκπαιδευτικό του Κυριάκο Πανίτσα. 


