MISSION X
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΊΤΕ ΌΠΩΣ ΟΙ ΑΣΤΡΟΝΑΎΤΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ «ΚΑΛΩΣ
ΗΡΘΑΤΕ»

→ Πληροφορίες σχετικά με το Mission X
Το Mission X: εκπαιδευτείτε όπως οι αστροναύτες είναι ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε
από διαστημικούς επιστήμονες και επαγγελματίες γυμναστές που συνεργάζονται με αστροναύτες και οργανισμούς
διαστήματος σε όλο τον κόσμο. Στόχος του προγράμματος Mission X είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές, βασιζόμενο
στον ενθουσιασμό που προσφέρει η εξερεύνηση του διαστήματος, ώστε να μάθουν για τις επιστήμες, τη διατροφή,
την άσκηση και το διάστημα. Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 8 έως 12 ετών, ωστόσο οι δραστηριότητες μπορούν
να προσαρμοστούν για μαθητές κάθε ηλικίας. Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του προγράμματος
μαθημάτων ή συγκεκριμένων ημερών αφιερωμένων σε αυτό, μέσω εργασιών για το σπίτι ή ομίλων (club) … ή μέσω
συνδυασμού των παραπάνω!
Ο διεθνής διαγωνισμός για το Mission X πραγματοποιείται κάθε χρόνο, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο. Κατά τη διάρκεια
του διαγωνισμού, χώρες από όλο τον κόσμο παροτρύνουν τους μαθητές τους να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες.
Κάθε χώρα αποτελείται από ομάδες που ολοκληρώνουν δραστηριότητες και παρακολουθούν τη βαθμολογία τους. Κατά
τη διάρκεια της αποστολής, κάθε ομάδα υποβάλλει τις δραστηριότητες που ολοκλήρωσε στον ιστότοπο www.stem.org.
uk/missionx/challenge για να κερδίσει βαθμούς. Όλοι οι βαθμοί που υποβάλλονται βοηθούν τις μασκότ του Mission X,
τη Luna και τον Leo, να περπατήσουν στη Σελήνη.

→ Επισκόπηση
Εδώ και δεκαετίες, ο άνθρωπος ταξιδεύει στο διάστημα, ξεπερνώντας τα πνευματικά και σωματικά του όρια για
να εξερευνήσει το άγνωστο. Ωστόσο, κανένας επαγγελματίας αστροναύτης δεν μπορεί να φύγει από τη Γη χωρίς
εκτεταμένη εκπαίδευση.
Οι αστροναύτες πρέπει να έχουν πληθώρα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, να διαθέτουν σε βάθος γνώσεις και να
βρίσκονται σε άριστη φυσική κατάσταση. Και παρόλο που απαιτούνται χρόνια εκπαίδευσης για την προετοιμασία για
ένα διαστημικό ταξίδι, τα πρώτα βήματα για την απόκτηση αυτών των σημαντικών δεξιοτήτων ξεκινούν εδώ, στη Γη,
από μικρή ηλικία.
Στο πρόγραμμα Mission X, οι μαθητές λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό «εκπαιδευτείτε όπως οι αστροναύτες»
ολοκληρώνοντας σωματικές και επιστημονικές δραστηριότητες που έχουν καταρτιστεί από επιστήμονες και
επαγγελματίες γυμναστές, οι οποίοι συνεργάζονται με αστροναύτες και οργανισμούς διαστήματος σε όλο τον κόσμο.

• Οι σωματικές δραστηριότητες είναι πρακτικές αποστολές εκγύμνασης που εστιάζουν στη δύναμη, την αντοχή,
τον συντονισμό, την ισορροπία, τη χωρική αντίληψη και άλλα πολλά.

• Οι επιστημονικές δραστηριότητες είναι έρευνες που πραγματοποιούνται στην τάξη, οι οποίες εστιάζουν

στα μαθήματα του τομέα Θετικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) και παρέχουν
στους μαθητές τη δυνατότητα εξάσκησης στην επιστημονική λογική, την κριτική σκέψη, τις δεξιότητες ομαδικής
εργασίας και πολλά ακόμη.

→ Διαγωνισμός «Περπατήστε στη Σελήνη»
Στον διαγωνισμό «Περπατήστε στη Σελήνη»», ομάδες από όλον τον κόσμο ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες και τις
υποβάλλουν online για να κερδίσουν βαθμούς. Όλοι οι βαθμοί που συγκεντρώνονται βοηθούν τις μασκότ του Mission
X για να διανύσουν 384.400 χλμ. από τη Γη έως τη Σελήνη!

Χρονοδιάγραμμα
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται κάθε χρόνο, από τις αρχές Ιανουαρίου έως τα τέλη Μαΐου.
Ο διαγωνισμός έχει σχεδιαστεί ώστε να ολοκληρωθεί σε 6 εβδομάδες, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να
εφαρμοστούν εναλλακτικά χρονοδιαγράμματα. Δεν υπάρχει ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων που πρέπει
να ολοκληρώσουν οι ομάδες ώστε να μπορέσουν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος;

• Ηλικίες: Οι δραστηριότητες του Mission X έχουν καταρτιστεί για ηλικίες 8 έως 12 ετών, αλλά μπορούν να
προσαρμοστούν εύκολα για άλλες ηλικιακές ομάδες και επίπεδα δεξιοτήτων.

• Ομάδες: Δεν υπάρχει ελάχιστος ή μέγιστος απαιτούμενος αριθμός μελών ώστε να μπορούν να λάβουν μέρος

οι ομάδες. Οι μαθητές παροτρύνονται να συνεργαστούν με τουλάχιστον 1 άλλο άτομο, υποστηριζόμενοι από
κάποιον δάσκαλο, σύμβουλο, εκπαιδευτικό ή γονέα. Οι οικογένειες είναι επίσης ευπρόσδεκτες και μπορούν να
σχηματίσουν ομάδες για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Τρόπος εγγραφής:
Ο διαγωνισμός Mission X είναι ανοιχτός παγκοσμίως και οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν μέσω του συστήματος
εγγραφής της χώρας τους που παρέχεται στη διεύθυνση: www.stem.org.uk/missionx/how-sign. Οι χώρες με
συστήματα εγγραφής είναι οι εξής:

Αυστρία
Γαλλία
Πορτογαλία
Βέλγιο
Γερμανία
Μαυροβούνιο
Σερβία
Βραζιλία

Ελλάδα
Ισπανία
Καναδάς
Κροατία
Ιαπωνία
Σουηδία
Κολομβία
Μεξικό

Τουρκία
Φιλανδία
Δημοκρατία της Τσεχίας
Ολλανδία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Δανία
Ρουμανία
Ιταλία

Νορβηγία
Πολωνία
Ηνωμένο Βασίλειο
Η.Π.Α.
Βόρεια Μακεδονία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Λουξεμβούργο

Εάν η χώρα σας δεν αναφέρεται, εγγραφείτε μέσω του συστήματος εγγραφής του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2019/2020

MISSION X
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019

Πριν από τον διαγωνισμό
- έναρξη εγγραφών
- ανακοίνωση ημερομηνιών εκπαίδευσης για δασκάλους/
αρχηγούς*

Προετοιμασία δασκάλων/αρχηγών:

- επιλογή ημερομηνιών για συμμετοχή στον διαγωνισμό από
την ομάδα σας (προτεινόμενη διάρκεια 6-9 εβδομάδες)
- δημιουργία πλάνου δράσης για την ομάδα σας
- συλλογή υλικού για τον διαγωνισμό

Μάιος - Ιούλιος 2020
13 Ιανουαρίου: άνοιγμα ιστότοπου για αποστολή βαθμών
31 Μαΐου: κλείσιμο ιστότοπου για αποστολή βαθμών

Διαγωνισμός «Περπατήστε στη Σελήνη»:
Ολοκληρώστε τις δραστηριότητες του Mission X κα κερδίστε βαθμούς

Μετά τον διαγωνισμό
- εκδηλώσεις λήξης*
- απονομή πιστοποιητικών ολοκλήρωσης
- κυκλοφορία εντύπου σχολίων

Ιανουάριος 2020 - Μάιος 2020

* για να δείτε εάν η χώρας σας διοργανώνει αυτές τις εκδηλώσεις, πρέπει να εγγραφείτε στον διοργανωτή της χώρας σας μέσω της σελίδας «Πώς να εγγραφείτε».

→ Χρονοδιάγραμμα 2019/2020
ΒΗΜΑ 1: Πριν από τον διαγωνισμό
1. Για να ξεκινήσετε, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.stem.org.uk/missionx/how-sign και εγγραφείτε στη χώρα
σας.

2. Μετά την εγγραφή, επικοινωνήστε με τον διοργανωτή της χώρας σας για να δείτε εάν διοργανώνεται εκπαίδευση
δασκάλων στη χώρα σας.

3. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.stem.org.uk/missionx/activities για να εκτελέσετε λήψη όλων των

σωματικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
Μπορείτε να εκτελέσετε λήψη κάθε δραστηριότητας ξεχωριστά ή όλων μαζί σαν πακέτο.
4. Καταρτίστε ένα πλάνο δράσης, επιλέξτε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες η ομάδα σας θα λάβει μέρος στον
διαγωνισμό (προτεινόμενη διάρκεια 6-9 εβδομάδες) και τις δραστηριότητες που θα ολοκληρώσετε.
5. Συγκεντρώστε όλα τα απαιτούμενα υλικά για να ολοκληρώσετε τον διαγωνισμό.

ΒΗΜΑ 2: Ολοκληρώστε τον διαγωνισμό «Περπατήστε στη Σελήνη»
1. 13 Ιανουαρίου 2020: έναρξη του Διαγωνισμού «Περπατήστε στη Σελήνη»! (Άνοιγμα ιστότοπου για υποβολή
δραστηριοτήτων)

2. Ολοκληρώστε τις δραστηριότητες του Mission X κα κερδίστε βαθμούς
3. 31 Μαΐου 2020: λήξη του Διαγωνισμού «Περπατήστε στη Σελήνη»! (Κλείσιμο ιστότοπου για υποβολή
δραστηριοτήτων)

ΒΗΜΑ 3: Μετά τον διαγωνισμό
1. Ελέγξτε εάν η χώρα σας διοργανώνει εκδηλώσεις λήξης για το πρόγραμμα Mission X
2. Θα λάβετε το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης από τον διοργανωτή της χώρας σας
3. Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας σχετικά με την εμπειρία σας (η σύνδεση θα παρασχεθεί από τον διοργανωτή
της χώρας σας)

→ Πώς να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες και να κερδίσετε βαθμούς
Για να συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό «Περπατήστε στη Σελήνη», ολοκληρώστε τις σωματικές και επιστημονικές
δραστηριότητες από τον κατάλογο δραστηριοτήτων Mission X και στείλτε τις δραστηριότητες στον ιστότοπο για να
κερδίσετε βαθμούς. Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο της ομάδας σας με την παρακάτω λίστα ελέγχου και,
στην τάξη, χρησιμοποιώντας την Αφίσα τάξης για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης, ενώ τα μέλη της ομάδας
μπορούν να παρακολουθούν την ατομική τους πρόοδο χρησιμοποιώντας το Ημερολόγιο αποστολής: Ημερολόγιο
μαθητή.

Εισαγωγή στις σωματικές δραστηριότητες

Στις σωματικές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται τα ίδια μέρη/συστήματα του σώματος που χρησιμοποιούν και οι
αστροναύτες κατά την προπόνηση και τις αποστολές στο διάστημα. Οι δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από μεμονωμένους μαθητές ή από ομάδα μαθητών υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικού.
Κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει την αποστολή για τα μέλη του πληρώματος, ενημέρωση σχετικά με την αποστολή,
την ανάθεση της αποστολής, τον σκοπό της αποστολής, ορολογία και σχετικές πληροφορίες. Επίσης, παρέχονται
οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια για επιτυχή ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας! Μπορείτε να κάνετε τις σωματικές
δραστηριότητες όλες μαζί ταυτόχρονα ή μία δραστηριότητα κάθε εβδομάδα.

Εισαγωγή στις επιστημονικές δραστηριότητες

Οι επιστημονικές δραστηριότητες καλύπτουν μεγάλο φάσμα αρχών και θεμάτων που πρέπει να κατανοούν οι
αστροναύτες, ώστε να παραμένουν υγιείς στο διάστημα και να ολοκληρώσουν τα πειράματα της αποστολή τους.
Οι δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μεμονωμένους μαθητές ή από ομάδα μαθητών υπό την
καθοδήγηση εκπαιδευτικού.
Κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει τους στόχους του μαθήματος, βασικές πληροφορίες, αναλυτικούς οδηγούς
για τον δάσκαλο και φύλλα εργασίας μαθητών. Επίσης, παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια για επιτυχή
ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας! Μπορείτε να κάνετε τις επιστημονικές δραστηριότητες όλες μαζί ταυτόχρονα ή μία
δραστηριότητα κάθε εβδομάδα.

Πώς να κερδίσετε βαθμούς

Μετά την ολοκλήρωση των σωματικών και επιστημονικών σας δραστηριοτήτων, καταγράψτε τις δραστηριότητες που
ολοκληρώθηκαν από την ομάδα σας. Επισκεφτείτε την ενότητα Διαγωνισμός στην ιστοσελίδα: www.stem.org.uk/
missionx/challenge
Συμπληρώστε και υποβάλετε το έντυπο!
Μπορείτε επίσης να δείτε πόσους βαθμούς έχει κερδίσει η χώρας σας και να παρακολουθήσετε την πρόοδο της Luna
και του Leo στον δρόμο για τη Σελήνη!

→ Επιπλέον εργαλεία και υλικά
→ Λίστα ελέγχου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΕ ΒΟΥΝΟ ΣΤΟΝ ΑΡΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΠΗΔΗΞΤΕ ΝΑ ΠΙΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ PEAKE
ΑΝΕΒΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ROLL ‘N’ ROLL ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΓΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΥΓΙΗ ΚΟΚΑΛΑ, ΓΕΡΑ ΚΟΚΟΛΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
ΚΟΥΤΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ, ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
ΒΙΟΝΙΚΟ ΧΕΡΙ
ASTRO FOOD
ASTRO FARMER
ASTRO CROPS

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

Ολοκλήρωση δραστηριότητας που
υποβλήθηκε για βαθμούς;

→ Αφίσα τάξης για παρακολούθηση εκπαίδευσης
Βάλτε τικ σε κάθε δραστηριότητα για κάθε εβδομάδα που ολοκληρώνεται. Με τον τρόπο αυτό, η ομάδα σας μπορεί να
παρακολουθεί την πρόοδο που κάνει! Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ολοκληρώσετε μια δραστηριότητα πολλές φορές
την εβδομάδα.
Για κάθε δραστηριότητα που ολοκληρώσατε, κερδίζετε βαθμούς που αντιστοιχούν σε 5000 χλμ. Πόσο κοντά στη
Σελήνη μπορεί να φτάσει η ομάδα σας;

→ Συνδέσεις
Mission X YouTube
www.youtube.com/user/TrainLikeAnAstronaut
Mission X Facebook Group (για συμμετέχοντες)
www.facebook.com/groups/missionx19. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ομάδα για να μοιραστείτε ιδέες
και να γίνετε φίλοι με σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο.
Mission X Facebook Page (για οπαδούς)
www.facebook.com/trainastronaut/
Mission X Twitter
@trainastronaut
Hashtag: #missionx20
ESA Kids
www.esa.int/kids
ESERO
www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office
Οργανισμός Διαστήματος Ηνωμένου Βασιλείου
www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency

