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ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Η/Υ 

Φωτογρ:Παν. Φιλίππου 

Ερευνητική εργασία, 
Τμήμα Α3 

Α τετράμηνο 2016-2017 

• Ντασκάλου Ντιάνα 
• Παστρή Γεωργία 
• Τσάτση Μαρία 
 
• Ντίνο Ιωσήφ 
• Σιαφάκας Σωτήρης 
• Σπυρόπουλος Παναγιώτης 
• Στάμος Νίκος 
 
• Ξάνθου Φωτεινή 
• Σέχου Άντζελα 
• Τάσε Έλενα 
• Χανούχ Μασίβα 
 
• Ξενάκη Κωνσταντίνα 
• Πολυζώη Ευτυχία 
• Πρασσά Χριστίνα 
• Πρίντεζη Ζωή 
• Τάσο Ντένις 
 
• Οικονομίδης Άκης 
• Παπαδάκης Δανιήλ 
• Σεράνι Έντριτ 
• Χρυσάφης Σοφοκλής 

Καθηγήτρια: 
Χαβάτζα Δάμαρις 
ΠΕ19, Πληροφορική 
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Πίνακας περιεχομένων 
Πρόλογος                                                           σελ. 4 
Ορισμός                                                              σελ. 5 
Σχέση του ανθρώπου με το Διάστημα         σελ. 6 
Λέξεις Κλειδιά                                                   σελ. 7 
Σχέσεις με άλλα μαθήματα                            σελ. 8 
Πηγές -Ερευνητικές δραστηριότητες           σελ. 9 
Ερωτηματολόγια – στατιστικά στοιχεία      σελ. 11 
Βιβλιογραφία                                                   σελ. 18 
Φωτογραφίες                                                   σελ. 19 

• Με αυτήν την Ερευνητική Εργασία θα 
μελετήσουμε κάποιους επιστημονικούς όρους 
σχετικά με το Διάστημα. 

• Θα ερευνήσουμε επίσης πόσο 
χρησιμοποιούμε σχετικές αναφορές στην 
καθημερινότητά μας. 

• Θα χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές του Η/Υ 
που απεικονίζουν τις κινήσεις των πλανητών 
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• Διάστημα είναι ο αχανής χώρος όπου 
κινούνται τα ουράνια σώματα (αστέρια, 
αστερισμοί, ηλιακά συστήματα, γαλαξίες και 
μαύρες τρύπες) που είναι άπειρα σε αριθμό 

Ποια η σχέση του ανθρώπου με 
το Διάστημα; 

Η σχέση μας με το Διάστημα είναι άμεση, αφού είμαστε κομμάτι του. 

Είναι σχέση διαρκούς εξερεύνησης, ανακαλύψεων αλλά και μυστηρίου. 

Παρά τα υπερσύγχρονα μέσα εξερεύνησης, οι άνθρωποι δεν μπορούν 

να προσεγγίσουν τις ασύλληπτες διαστάσεις του. Στην προσπάθεια αυτή 

των ανθρώπων έχουν υπάρξει και απώλειες.  

Οι πύραυλοι, οι δορυφόροι, τα διαστημόπλοια είναι κάποια από τα 

μέσα που μπήκαν στην υπηρεσία της εξερεύνησης.  

Ημερομηνία-σταθμός ήταν η 12η Απριλίου 1961, οπότε ο Σοβιετικός 

Γιούρι Γκαγκάριν ταξίδεψε για πρώτη φορά. 
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Λέξεις - κλειδιά 
Διάστημα 

Μαύρες τρύπες 
Δορυφόροι 

Αστροναύτες 
Ήλιος 
ΝΑΣΑ 

Πλανήτες  
Αστέρια 

Ηλιακό σύστημα 
Αστεροειδείς 

Βαρύτητα 
Αστρονομία 
Μετεωρίτες 

Γαλαξίες 
Δορυφόροι 
Super nova 

Αστροφυσική 
Ταχύτητα φωτός 

Όζον  
Πετρώματα 

σελήνη 
 

Σχέσεις με άλλα μαθήματα 

Νεοελληνική Γλώσσα/ Λογοτεχνία: Ορολογία, έργα όπως «Μικρός 
πρίγκιπας», «Από τη γη στη σελήνη»(Ιούλιος Βερν) 

Φυσικές Επιστήμες: Νόμος βαρύτητας, Ε=mc2, Αναπνοή, Οξυγόνο, 
Χημικές ενώσεις 

Ξένες γλώσσες:  Υπάρχει τεράστιος όγκος πληροφοριών και πηγών 
στην ξένη βιβλιογραφία, απαιτείται η χρήση των αγγλικών. 

Θρησκευτικά: Δημιουργία του κόσμου / Γέννεση / Άστρο της 
Βηθλεέμ. 

Πληροφορική:  Έχουν δημιουργηθεί εφαρμογές Προσομοίωσης 
για ερασιτεχνικούς ή επαγγελματικούς λόγους 

Φυσική Αγωγή: Προετοιμασία αστροναυτών, πρόβλημα ατροφίας 
μυών 

Καλλιτεχνικά/ Μουσική: Αναφορές σε τραγούδια και έργα 
ζωγράφων 
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Πηγές - 
Ερευνητικές δραστηριότητες 

 • Σημαντική πηγή πληροφοριών για την εργασία μας 
ήταν το Διαδίκτυο, όπου βρήκαμε στοιχεία και 
παρακολουθήσαμε video σχετικά με το θέμα μας. 

• Βρήκαμε δημοσιεύματα εφημερίδων για αποστολές 
στο Διάστημα 

• Δημιουργήσαμε  ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν 
οι συμμαθητές και οι καθηγητές μας, απ’ όπου 
βγάλαμε συμπεράσματα για το τι πιστεύουν οι 
περισσότεροι σε σχέση με το Διάστημα. 

• Με τη βοήθεια αυτών των πηγών δουλέψαμε τις 

δραστηριότητες που ακολουθούν στη συνέχεια. 

Παράδειγμα Δραστηριότητας 

• Παροιμίες και φράσεις 

-- Το σύμπαν είναι σαν ένα τεράστιο ταχυδακτυλουργικό κόλπο και οι 

επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν πώς το κάνει αυτό που κάνει. 

                                                                   Αλβέρτος Αϊνστάιν, 1879-1955 

--  Δεν έχει κανείς την απαίτηση από το σύμπαν να εναρμονίζεται πλήρως με 

την ανθρώπινη φιλοδοξία. 

                                          Carl Sagan, 1934-1996, Αμερικανός αστρονόμος 
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Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης 
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Ερωτηματολόγια 
 

Το επόμενο στάδιο στην ερευνητική εργασία είναι η 

διεξαγωγή έρευνας με τη βοήθεια ερωτηματολογίων. 

Οι ομάδες δημιούργησαν ερωτηματολόγια και στη συνέχεια έγινε 

σύνθεση αυτών και προέκυψε το Ερωτηματολόγιο που 

διανεμήθηκε στους συμμαθητές μας. 

Κάθε ομάδα συνέταξε έναν πίνακα καταμέτρησης με βάση τις 

απαντήσεις και στη συνέχεια καταγράψαμε τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν. 
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Ερωτηματολόγιο - Καταμέτρηση 



20/03/2017 

9 

Στατιστικά στοιχεία 

Σε σχέση με το τι πιστεύουν οι περισσότεροι, κάποια από τα 

συμπεράσματα που βγάλαμε είναι: 

 Σχεδόν το 45% δεν πιστεύουν ότι το Σύμπαν θα 

σταματήσει να υπάρχει 

 Το 83% πιστεύουν ότι υπάρχουν εξωγήινοι 

 Το 80% θα ήθελε να ταξιδέψει στο Διάστημα 

 Περίπου το 30% γνωρίζει επιστημονικά και αριθμητικά 

στοιχεία σχετικά με το Σύμπαν 

Βιβλιογραφία 

http://spacenewsblog.blogspot.gr/ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Διάστημα 

http://www.noa.gr/index.php?lang=el 

http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=30 

http://spacenewsblog.blogspot.gr/
http://spacenewsblog.blogspot.gr/
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Φωτογραφίες 
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Χαρτόνια Εργασίας 
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• Παράδειγμα ημερολογίου και φύλλου 
αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε 


