Μάθημα 6
Τεχνητοί Δορυφόροι και Σύγχρονα Επαγγέλματα Ι
Φύλλο Αξιολόγησης

Σχολείο: …………………………… Τάξη: …… Φύλο: ……………… Ημερομηνία: ………………………

1. Να χαρακτηρίσετε με Σ-Λ (Σωστή - Λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:
Χρησιμοποιούμε πυραύλους για να θέσουμε δορυφόρους σε

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

τροχιά γύρω από τη Γη
Οι δορυφόροι δεν χρειάζονται τη βαρύτητα για να τεθούν σε
τροχιά
Οι πύραυλοι που μεταφέρουν δορυφόρους αποσπώνται όταν
τελειώσουν τα καύσιμα τους μετά την εκτόξευση

2. Κατά τη συμμετοχή σας σε έναν μαθητικό διαγωνισμό αστρονομίας σας
ζητείται, προκειμένου να προκριθείτε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, να
απαριθμήσετε τα βασικά βήματα για την τοποθέτηση ενός δορυφόρου σε τροχιά
γύρω από τη Γη. 
1ο βήμα:
2ο βήμα:
3ο βήμα:
4ο βήμα:

3. Απαντήστε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ (κυκλώστε)
Θα ήθελα μια δουλειά ως επιστήμονας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η τεχνολογία συνδέεται με την επιστήμη

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι επιστήμονες έχουν καλές σχέσεις με τους άλλους επιστήμονες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι επιστήμονες εργάζονται μόνοι τους

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι επιστήμονες εργάζονται σε εργαστήρια

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι επιστήμονες είναι ηλικιακά μεγάλοι

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την έρευνα και την καινοτομία με βάση τη σύμβαση χρηματοδότησης No. 710577. Το παρόν
έργο αντανακλά τις απόψεις των συγγραφέων του και μόνον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Research Executive Agency) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.
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Πρέπει να είσαι τουλάχιστον λίγο «τρελός» για να είσαι

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι επιστήμονες είναι μόνο άντρες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μόνο η σκέψη είναι σημαντική για τον/την επιστήμονα, όχι το

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

επιστήμονας

πώς αισθάνεται για κάτι
Οι επιστήμονες φορούν ρούχα εργαστηρίου
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Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την έρευνα και την καινοτομία με βάση τη σύμβαση χρηματοδότησης No. 710577. Το παρόν
έργο αντανακλά τις απόψεις των συγγραφέων του και μόνον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Research Executive Agency) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

