Συγγραφή Αστροποίησης 
Μια δραστηριότητα που συνδυάζει τα Αγγλικά και τις φυσικές επιστήμες και ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν τον νυχτερινό ουρανό και να γράψουν ένα ποίημα αστρονομικού περιεχομένου. 
Christie McMonigal, Αστρονόμοι Χωρίς Σύνορα


Ηλικία
6 - 14
Βαθμίδα
Δημοτικό σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο 
Χρόνος
1,5 ώρα
Ομάδα
Ατομική δραστηριότητα
Επιβλεπόμενη
Μη επιβλεπόμενη
Κόστος
Μικρό (< ~5 EUR)
Βασικές δεξιότητες
Επικοινωνία πληροφοριών
Τύπος μαθησιακής δραστηριότητας
Διασκεδαστική μάθηση

Στόχοι
	•	Να εκτιμήσουν περισσότερο τον νυχτερινό ουρανό.
	•	Να μάθουν για τα διάφορα μέρη του λόγου (ουσιαστικά, επίθετα). 
	•	Να χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι για να γράψουν ένα ποίημα σχετικό με την αστρονομία. 
Μαθησιακοί Στόχοι
	•	Να προσδιοριστούν ορισμένοι από τους αστερισμούς στον νυχτερινό ουρανό. 
	•	Να περιγραφούν γνωρίσματα του νυχτερινού ουρανού χρησιμοποιώντας επίθετα. 
	•	Να γράψουν οι μαθητές ένα ποίημα για τον ουρανό και να το συζητήσουν με άλλους.
Αξιολόγηση
	•	Οι μαθητές γράφουν ένα ποίημα για τον ουρανό. 
	•	Οι μαθητές μπορούν να εξηγήσουν το ποίημά τους σε άλλους μαθητές και σε εκπαιδευτικούς.
	•	Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν εθελοντικά το ποίημά τους στην τάξη. Ζητήστε από τους υπόλοιπους μαθητές στην τάξη να σηκώσουν το χέρι και να πουν πιο μέρος του ποιήματος τους άρεσε περισσότερο. 
Υλικά
	•	Στυλό ή μολύβι
	•	Σημειωματάριο
	•	Χάρτης του ουρανού: Μεταφορτώστε ένα εκτυπώσιμο χάρτη του ουρανού για το ημισφαίριό σας στο : http://www.skymaps.com/ ή εναλλακτικά κατεβάστε μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα: 
	•	Για Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid
	•	Για iOS: https://itunes.apple.com/us/app/sky-map/id536492883?mt=8
	•	Λογισμικό Stellarium (προαιρετικό): www.stellarium.org/ 
Γενικές θεωρητικές Πληροφορίες
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Βασικές γνώσεις για τον νυχτερινό ουρανό: Μπορούμε να δούμε το φεγγάρι, τα αστέρια και τους πλανήτες. Πολλά περισσότερα μπορούν να προστεθούν στην ενότητα αυτή, ανάλογα με το πόσο θέλετε να εμβαθύνετε και το επίπεδο των μαθητών. Πολλά διαφορετικά αστρονομικά θέματα και περισσότερες εξηγήσεις μπορείτε να βρείτε στο: http://www.nasa.gov/education/materials/ και http://stardate.org/astro-guide 
Η Σελήνη
Η Σελήνη μπορεί να είναι ιδιαίτερα φωτεινή στον νυχτερινό ουρανό, ιδιαίτερα όταν είναι πανσέληνος. Η Σελήνη αντανακλά το φως του Ήλιου, δεν εκπέμπει το δικό της φως. Οι φάσεις της Σελήνης εξαρτώνται από τη θέση της σε σχέση με τη Γη και τον Ήλιο. Διαβάστε το: http://www.universetoday.com/20289/phases-of-the-moon/ για περισσότερες πληροφορίες.
Αστέρια
Τα αστέρια είναι τεράστιες φωτεινές σφαίρες αερίων. Στον πυρήνα τους παράγεται ενέργεια κατά την πυρηνική σύντηξη. Τα διαφορετικά χρώματα των αστεριών αντιστοιχούν σε διαφορετικές θερμοκρασίες: τα θερμότερα είναι μπλε και τα ψυχρότερα κόκκινα. 
Πλανήτες
Οι πλανήτες είναι μεγάλα σώματα που κινούνται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο μας. Διακρίνονται από τα αστέρια, επειδή η θέση τους μεταβάλλεται ελάχιστα σε σχέση με τα αστέρια που βρίσκονται στο φόντο πίσω τους, από τη μία νύχτα στην άλλη, και η λάμψη τους αλλάζει ακολουθώντας έναν σταθερό κύκλο στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος είναι οι πιο ορατοί πλανήτες με γυμνό μάτι. 
Αστερισμοί
Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση αναγνωρίζει συνολικά 88 αστερισμούς στον βόρειο και νότιο νυχτερινό ουρανό. Οι αστερισμοί είναι σχήματα που δημιουργούνται αν συνδέσουμε αστέρια μεταξύ τους. Τα σχήματα αυτά συχνά συνδέονται με ιστορίες και θρύλους. Μάθετε περισσότερα για τους αστερισμούς εδώ: http://stardate.org/nightsky/constellations. 
Πλήρης Περιγραφή Δραστηριότητας
Προετοιμασία:
	•	Σας συστήνουμε να «κατεβάσετε» το λογισμικό Stellarium (εμπλέξτε και τους μαθητές, ει δυνατόν) και αναζητήστε αστρονομικά αντικείμενα ορατά στον νυχτερινό ουρανό σε μια ορισμένη ώρα, ημερομηνία και τοποθεσία. 
	•	Εκτυπώστε τον χάρτη του ουρανού, έναν ανά μαθητή, και σημειώστε ποια αντικείμενα θα θέλατε να εντοπίσετε με τους μαθητές σας. Ως βοήθεια για να εντοπίσετε τους ορατούς αστερισμούς και πλανήτες, θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή με τον χάρτη του ουρανού στο κινητό σας τηλέφωνο. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τι κοιτάζετε, απλά στρέφοντας το τηλέφωνό σας προς τον ουρανό. 
	•	Πριν βγείτε έξω, εξηγήστε ορισμένα από τα αντικείμενα που οι μαθητές μπορεί να βλέπουν στον νυχτερινό ουρανό. Παρακαλείσθε, να ανατρέξετε στην ενότητα των θεωρητικών πληροφοριών. 
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Δραστηριότητα (περιγραφή για μαθητές):
Βήμα 1:
Βγείτε έξω και κοιτάξτε τον ουρανό μια νύχτα που είναι καθαρός. Πριν εντοπίσετε οποιοδήποτε ουράνιο σώμα, φτιάξτε έναν κατάλογο πέντε ουράνιων αντικειμένων που μπορείτε να δείτε και γράψτε τι γνωρίζετε, τι σκέφτεστε και τι νιώθετε για τα εν λόγω αντικείμενα. 
Βήμα 2:
Χρησιμοποιώντας τον χάρτη του ουρανού, εντοπίστε/προσδιορίστε κάποια ουράνια σώματα. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα ουράνιο σώμα στο οποίο να βασίσετε το ποίημά σας. Αυτό είναι το θέμα για το οποίο θέλετε να μάθει περισσότερα ο αναγνώστης μέσω του ποιήματός σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προτεινόμενες ιστοσελίδες ή βιβλία για να ερευνήσετε το επιλεγμένο αντικείμενο. Για να αποτυπώσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την επιλογή σας, θα πρέπει να έχετε στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με το τι προσπαθείτε να μεταφέρετε μέσω της ποίησης. 
Βήμα 3:
Προκειμένου να αρχίσουν να ρέουν ιδέες, γράψτε ένα επίθετο (περιγραφική λέξη, π.χ. όμορφο, μεγάλο, μακρινό) μπροστά από πέντε εκ των δέκα ουσιαστικών που ακολουθούν (ο αρχηγός της δραστηριότητας μπορεί να επιλέξει να εξαιρέσει ουράνια αντικείμενα από τον παρακάτω κατάλογο ή να προσθέσει κάποια, όπως θέλει, προκειμένου να είναι ταιριαστά για το εκάστοτε μαθητικό ακροατήριο): 
_  αστέρια        __ κόκκινος γίγαντας       __ άσπρος νάνος
__ ανοιχτό αστρικό σμήνος    _ σφαιρωτό σμήνος αστέρων
 _  σκοτεινιά    _   πλανήτης (επιλέξτε κάποιον από τους 8 πλανήτες) 
__  Φεγγάρι      _  ουρανός    __  πεφταστέρι / μετεωρίτης
_ κομήτης    __ αστεροειδής  __ Ζώνη Kuiper 
_ Νεφέλωμα    _ Πλανητικό Νεφέλωμα  _ υπερκαινοφανής αστέρας
_ σπειροειδής γαλαξίας   __ ραβδωτός γαλαξίας  _ ελλειπτικός γαλαξίας
_ μαύρη τρύπα   _ αστέρας νετρονίων   __ κβάζαρ
Βήμα 4:
Γράψτε τρεις λέξεις για να περιγράψετε τι σκέψεις κάνετε ή τι νιώθετε όταν κοιτάζετε τον νυχτερινό ουρανό. 
Βήμα 5:
Μιλήστε για διάφορους τρόπους σύνδεσης των όσων γνωρίζετε σχετικά με το αστρονομικό αντικείμενο ή το θέμα και όσα ξέρετε, σκέφτεστε ή νιώθετε σχετικά με το θέμα. Για το βήμα αυτό, δεν χρειάζεται να γράψετε τις ιδέες σας σε μορφή ποιήματος, αλλά επικεντρωθείτε στο να γράψετε τις ιδέες σας σε χαρτί, έτσι ώστε να μπορέσετε στη συνέχεια να τις μεταγράψετε ως ποίημα.
Για παράδειγμα, όταν βλέπω τα αστέρια να κινούνται ψηλά στον ουρανό τη νύχτα, σκέφτομαι πόσο γρήγορα η Γη περιστρέφεται με μένα πάνω και όταν σκέφτομαι τις ταχύτητες αυτές συνειδητοποιώ πόσο εκπληκτικό είναι που η βαρύτητα μας κρατάει στη Γη και πόσο μικροί είμαστε στα αλήθεια. 
Βήμα 6:
Χρησιμοποιώντας όλα όσα κάνατε παραπάνω ως έμπνευση, γράψτε ένα ποίημα για τον νυχτερινό ουρανό. 
Το ποίημα μπορεί να ακολουθεί όποια τεχνοτροπία θέλετε και να αφορά σε όποιο θέμα θέλετε, υπό τον όρο ότι σχετίζεται με την αστρονομία. Μπορείτε να φανταστείτε ότι με το ποίημα παίρνετε τον αναγνώστη μαζί σας σε ένα ταξίδι στο διάστημα και μέσω της διαδικασίας μαθαίνει για τα φανταστικά αντικείμενα που περνούν από δίπλα με εξωφρενική ταχύτητα. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη! 
Βήμα 7:
Παρουσιάστε το ποίημά σας σε άλλους συμμετέχοντες. Συζητήστε το ποίημά σας και το νόημά του. Ποια επίδραση έχει σε σας ο ουρανός και τα αντικείμενα σε αυτόν; Ποιο είναι το αντικείμενο για το οποίο γράψατε το ποίημα και πώς σχετίζεται με την αστρονομία; 
Βήμα 8:
Για να πάρετε λίγη έμπνευση, μπορεί να βοηθήσει αν διαβάσετε κάποια διάσημα ποιήματα εποχής με τους μαθητές σας. Κάποια λίγα επιλεγμένα παρατίθενται παρακάτω: 
ΜΕΓΑΣ ΚΥΩΝ
Ο Μεγάλος Κυρίαρχος Σκύλος, 
Το ουράνιο αυτό ζωντανό 
Με αστέρι στο ένα μάτι, 
Δίνει ένα άλμα προς την ανατολή. 
Χορεύει ολόρθος,
Μέχρι πέρα στη δύση, 
Χωρίς ούτε μία φορά να πέσει 
Στα τέσσερα για να ξεκουραστεί. 
Είμαι ένας αδύναμος ανθρωπάκος.
Αυτή τη νύχτα θα αλυχτήσω, όμως,
Μαζί με τον Μεγάλο Σκύλο 
Που παιδιαρίζει στο σκοτάδι. 
Ρόμπερτ Φροστ, 1928
The Oxford Anthology of American Literature, Volume II, (C) 1938 από
Oxford University Press, New York, Inc.
ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣΑ ΤΟΝ ΣΟΦΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟ 
Όταν άκουσα τον σοφό αστρονόμο,
όταν μου παρουσίασαν σε στήλες τις αποδείξεις, τα ψηφία,
όταν μου έδειξαν τους χάρτες και τα διαγράμματα για να μετρήσω, να διαιρέσω και ν’ αθροίσω,
όταν απ’ τη θέση μου άκουσα τον σοφό αστρονόμο ν’ αναπτύσσει τις απόψεις του από καθέδρας καταχειροκροτούμενος.
αμέσως ένιωσα ανεξήγητα πληγωμένος κι αηδιασμένος,
ώσπου ξεγλιστρώντας έξω, βρέθηκα ολομόναχος
στον υγρό και μυστικιστικό αέρα της νύχτας, και κάπου κάπου
κοίταζα μες στην άσπιλη σιωπή τ’ αστέρια. 
Walt Whitman, 1865 http://www.poetryfoundation.org/poem/174747 
Σύγχρονα παραδείγματα Αστροποίησης μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό λογοτεχνικό περιοδικό με τον τίτλο Astropoetica http://astropoetica.com/ και στο ιστολόγιο αστροποίησης των Αστρονόμων Χωρίς Σύνορα http://astronomerswithoutborders.org/awb-programs/arts-and-culture/astropoetry.html. 
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να διεξάγετε τη δραστηριότητα σε εσωτερικό χώρο, απλά δείχνοντας στους μαθητές αστρονομικές εικόνες και ζητώντας τους να διαλέξουν μία για να γράψουν ένα ποίημα σχετικά με αυτήν. 
Αναλυτικό πρόγραμμα

Χώρα
Βαθμίδα
Διδακτικό αντικείμενο
Συμβούλιο εξετάσεων
Ενότητα
UK
KS3
Φυσική
-
Διαστημική φυσική
UK
KS3
Αγγλικά
-
Γραπτός λόγος
UK
KS2
Φυσικές επιστήμες
-
Γη και Διάστημα
UK
KS2
Αγγλικά
-
Γραπτός λόγος: παραγωγή λόγου
UK
KS1
Αγγλικά
-
Γραπτός λόγος: παραγωγή λόγου
Επιπλέον πληροφορίες
	•	Η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί και σε εσωτερικό χώρο, δείχνοντας αστρονομικές εικόνες στους μαθητές: http://twanight.org/
	•	Η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί για συμμετοχή στον ετήσιο διαγωνισμό Αστροποίησης που διοργανώνεται από τον οργανισμό Αστρονόμοι χωρίς Σύνορα (AWB): http://astronomerswithoutborders.org/gam2016-programs/astroarts/3015-astropoetry-contest-for-gam2016.html
Συμπέρασμα
Μέσω της δημιουργικής διαδικασίας της δραστηριότητας, οι μαθητές μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν καλύτερα τον νυχτερινό ουρανό, αλλά επίσης μαθαίνουν περισσότερα για αστρονομικά θέματα. Μέσω καθοδήγησης μπορούν να αποκτήσουν επίσης γραμματικές δεξιότητες και να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, για να εξηγήσουν αστρονομικές έννοιες σε άλλους μαθητές.
Μεταβείτε στο http://astroedu.iau.org/a/1414 για επιπλέον πληροφορίες και μεταφορτώστε εκδοχές της δραστηριότητας. 
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