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Κινητό πλανητάπιο Starlab
To STARLAB είλαη έλα κηθξό θηλεηό πιαλεηάξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο αιιά θαη ζε 30 αθόκα ρώξεο ηνπ θόζκνπ σο κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Τν
ρξεζηκνπνηνύλ αθόκα θαη πνιιά Τερληθά Μνπζεία θαη ιέζρεο αζηξνλνκίαο ζε νιόθιεξν ηνλ
θόζκν.
Ωο έλα παγθνζκίσο δηαδεδνκέλν θαη θαηαμησκέλν κέζν πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο, έρεη
δερηεί ρνξεγίεο από εηαηξίεο δηεζλνύο θύξνπο, όπσο: Bank of Montreal, The Coca-Cola
Foundation, McDonald's, Good Neighbor Fund, Mc Donnell-Douglas, Employees Community
Fund, Siemens, Star Enterprises (Texaco), Texas Gulf Co., Toyota USA Foundation, θ.α.
Τν STARLAB είλαη θαηά βάζε έλα εθπαηδεπηηθό κέζν θαη πξνζθέξεη ηηο βαζηθέο
δπλαηόηεηεο ελόο πιαλεηαξίνπ ζε έλα κηθξό αξηζκό αηόκσλ. Σπλήζσο ην πξόγξακκα
απεπζύλεηαη ζηνπο 30-40 καζεηέο κηαο ηάμεο, ώζηε όζα ιέγνληαη θαη παξνπζηάδνληαη λα
ηαηξηάδνπλ ζηηο γλώζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ αθξναηεξίνπ.
Μεηαθέξεηαη θαη ζηήλεηαη πνιύ γξήγνξα θαη εύθνια (θαηά πξνηίκεζε ζε θιεηζηνύο
ρώξνπο, όπσο γπκλαζηήξηα, αίζνπζεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, κεγάιεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο,
θιπ). Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ρώξνπ πνπ απαηηνύληαη γηα ην ζηήζηκό ηνπ είλαη 6.5 κ. x 5.5 κ.
θαη 3 κ. ύςνο.
Ο ζόινο ηνπ Starlab είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από άθιεθην, αλζεθηηθό ύθαζκα,
εληζρπκέλν κε λάπινλ. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα απηνύ ηνπ πθάζκαηνο είλαη πιήξσο αδηαθαλήο
αθόκα θαη ζε δπλαηό θσο. Η εζσηεξηθή επηθάλεηα είλαη επαινπκηλησκέλε, γηα κεγάιε
αλαθιαζηηθόηεηα θαη πξνβνιή επθξηλώλ θαη ιακπεξώλ εηδώισλ.
Έλαο ηζρπξόο αλεκηζηήξαο θνπζθώλεη ην ζόιν θαη αλαλεώλεη ηνλ αέξα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο. Τν ζύζηεκα αεξηζκνύ αλαλεώλεη ζπλερώο ηνλ αέξα, δηαηεξεί ηε
ζεξκνθξαζία ζε επράξηζηα επίπεδα θαη εκπνδίδεη ην μεθνύζθσκα ηνπ ζόινπ θαηά ηελ είζνδν
θαη ηελ έμνδν ησλ ζεαηώλ.
Ο λπρηεξηλόο νπξαλόο πξνβάιιεηαη ζην ζόιν ηνπ θνξεηνύ πιαλεηαξίνπ θαη νη καζεηέο
αθνινπζνύλ έλα εληππσζηαθό ηαμίδη ζηα άζηξα θαη ηνπο αζηεξηζκνύο, ηνπο πιαλήηεο θαη άιια
ζεκαληηθά νπξάληα ζώκαηα.
Η αθήγεζε πνπ ζπλνδεύεη ηελ πξνβνιή είλαη δσληαλή, ώζηε λα ππάξρεη άκεζε
αιιειεπίδξαζε κεηαμύ δηδάζθνληα θαη καζεηώλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο δηδαζθαιίαο
ζπλδπάδεη ηελ νπηηθή πιεξνθνξία απεηθόληζεο ηνπ νπξαλνύ κε ηελ αθνπζηηθή αθήγεζε. Η
δηπιή απηή θσδηθνπνίεζε νδεγεί ζηελ απνηειεζκαηηθή πξόζιεςε ησλ πιεξνθνξηώλ,
θαζηζηώληαο ηελ δηδαζθαιία ηεο Αζηξνλνκίαο, ηεο αξραηόηεξεο επηζηήκεο, απνδνηηθή θαη
ςπραγσγηθή.
Τα ζέκαηα πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνβνιώλ ηνπ θνξεηνύ
πιαλεηάξηνπ αθνξνύλ ηελ αλαγλώξηζε ησλ αζηεξηζκώλ θαη ησλ ιακπξόηεξσλ αζηέξσλ
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ηνπο, ηε ζύλδεζε ησλ αζηεξηζκώλ κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ηνλ πξνζαλαηνιηζκό κε βάζε
ην λπρηεξηλό νπξαλό, ηηο θηλήζεηο ησλ αζηέξσλ, ηνπ ήιηνπ θαη ησλ πιαλεηώλ ηνπ ειηαθνύ καο
ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη βαζηθά ζηνηρεία αζηξηθήο εμέιημεο θαη θνζκνινγίαο.

Ταξίδι στο σύμπαν (αναλςτικά)
1.

Ειιεληθή Μπζνινγία

Βιέπνπκε 45 αζηεξηζκνύο, ηνπο 18 κε ρξώκα όπσο πεξηγξάθνληαη από ηελ ειιεληθή
κπζνινγία. Οη αζηεξηζκνί πξνβάιινληαη πάλσ ζε έλα θόλην 3.000 αζηέξσλ ππνβάζξνπ.
Πξόθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθό εξγαιείν εηζαγσγήο ζηελ αλαγλώξηζε αζηεξηζκώλ. Σπλνδεύεηαη
από θώδηθα ηαπηνπνίεζεο ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη κύζνη πνπ αθνξνύλ θάζε αζηεξηζκό.
Τν ζέκα απηό αθνξά θπξίσο ηηο κηθξόηεξεο ειηθίεο θαη είλαη έλα άξηζην εξγαιείν ζύλδεζεο ηεο
νπξαλνγξαθίαο κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία πνπ νη καζεηέο δηδάζθνληαη ήδε ζηα ζρνιεία.
2.

Αζηξηθό πεδίν

Σρεδηαζκέλν κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ην αζηξηθό πεδίν αλαπαξηζηά ην
λπρηεξηλό νπξαλό γηα νπνηαδήπνηε ώξα, επνρή θαη ηνπνζεζία πάλσ ζηε Γε. Πξνβάιινληαη
πάλσ από 3.000 αζηέξεο πάλσ ζην ζόιν ηνπ πιαλεηαξίνπ ώζηε νη καζεηέο έρνπλ ηελ
εληύπσζε πσο βξίζθνληαη θάησ από πξαγκαηηθό ζθνηεηλό νπξαλό. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα
αλαγλσξίδνπλ βαζηθνύο αζηεξηζκνύο, λα πξνζαλαηνιίδνληαη κε βάζε ηα αζηέξηα πνπ
βιέπνπλ θάζε επνρή. Αληηιακβάλνληαη ηελ θίλεζε ηεο Γεο γύξσ από ηνλ εαπηό ηεο θαη γύξσ
από ηνλ Ήιην θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη απηό κε ηηο επνρέο καο. Τελ θίλεζε θαη ηηο απνζηάζεηο
ησλ ππόινηπσλ πιαλεηώλ ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο, ηελ θίλεζε θαη ηελ επίδξαζε ηεο
Σειήλεο ζηνλ πιαλήηε καο. Μαζαίλνπλ βαζηθά ζηνηρεία αζηξηθήο εμέιημεο θαη θνζκνινγίαο.
3.

Τν ειηαθό ζύζηεκα θαη ν γαιαμίαο καο

Με έλαλ 2ν πξνηδέθηνξα πξνβάινληαη θσηνγξαθίεο κεγάιεο αλάιπζεο από ην
δηαζηεκηθό ηειεζθόπην Hubble ησλ πιαλεηώλ θαη ηνπ Ήιηνπ. Οη ηεξάζηηεο απνζηάζεηο κεηαμύ
ησλ πιαλεηώλ παξηζηάλνληαη ζε θιίκαθα. Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα θάζε πιαλήηε θαη ηηο ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνύλ ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Πξνβνιή βίληεν πνπ αθνξά ηα κεγέζε ησλ πιαλεηώλ θαη
ηηο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη ην κέγεζνο ηνπ ζύκπαληνο. Οη καζεηέο
ζπλεηδεηνπνηνύλ ηηο ραώδεηο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ πιαλεηώλ, ην κεγαιείν ηνπ ζύκπαληνο
θαη ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ πιαλήηε καο κε ηε βνήζεηα νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ. Σην ηέινο ηεο
παξνπζίαζεο γίλνληαη εξσηήζεηο από ηα παηδηά θαη ζπδήηεζε.
Οη παξνπζηάζεηο είλαη πξνζαξκνζκέλεο θαη θαηάιιειεο γηα παηδηά από λεπηαγσγείν
έσο θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πξαγκαηνπνηνύληαη από επηζηήκνλα κε
πηζηνπνηεκέλε παηδαγσγηθή επάξθεηα ζε νκάδεο ησλ 35 πεξίπνπ καζεηώλ θαη ε δηάξθεηά
ηνπο είλαη 45 πεξίπνπ ιεπηά (κία δηδαθηηθή ώξα). Τν αληίηηκν γηα ην λεζί ηεο Κξήηεο είλαη
4€/παιδί θαη θξαηήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ ηειεθσληθώο ζην 6947-837856, ππεύζπλνο
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