
 MISSION X 

GHID DE BUN VENIT

ANTRENAȚI-VĂ CA UN ASTRONAUT



Mission X: antrenați-vă ca un astronaut este un program educațional gratuit dezvoltat de oameni de 
știință în domeniul spațial și profesioniști de fitness care lucrează cu astronauți și agenții spațiale din 
întreaga lume. Mission X folosește emoția explorării spațiale pentru a inspira elevii să învețe despre 
știință, nutriție, exerciții fizice și spațiu. Se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani, dar 
activitățile pot fi adaptate la alte vârste. Programul poate fi oferit fie prin intermediul programei 
școlare, a zilelor cu program special, a temelor pentru acasă sau cluburilor... sau o combinație!

Concursul internațional pentru Mission X se desfășoară în fiecare an, din ianuarie până în mai. Pe 
durata concursului, țările din întreaga lume își încurajează elevii să finalizeze activitățile. Fiecare țară 
este formată din echipe care finalizează activitățile și își urmăresc punctele. În timpul misiunii, fiecare 
echipă își va trimite activitățile finalizate pe site-ul web www.stem.org.uk/missionx/challenge pentru 
a câștiga puncte. Toate punctele trimise ajută mascotele Mission X, Luna și Leo, să meargă pe lună. 

 → Despre Mission X 

https://www.stem.org.uk/missionx/challenge


Timp de zeci de ani, oamenii s-au aventurat în spațiu, împingând tot mai departe granițele limitelor 
lor mentale și fizice pentru a explora marele necunoscut. Dar niciun astronaut profesionist nu poate 
părăsi pământul fără o pregătire extinsă. 

Astronauții trebuie să aibă o multitudine de competențe și capacități, cunoștințe aprofundate și să 
fie într-o condiție fizică de vârf. Și deși este nevoie de ani de antrenament pentru a pregăti zborul 
spațial, primii pași pentru construirea acelor abilități principale cruciale încep aici pe pământ, de la o 
vârstă fragedă. 

În cadrul programului Mission X, elevii sunt provocați să se antreneze la fel ca un astronaut prin 
finalizarea activităților fizice și științifice care au fost dezvoltate cu oameni de știință în domeniul 
spațial și profesioniști de fitness care lucrează cu astronauți și agenții spațiale din întreaga lume.  

•	 Activitățile fizice sunt misiuni de instruire practică ce vizează forța, rezistența, coordonarea, 
echilibrul, conștientizarea spațială și multe altele.

•	 Activitățile științifice sunt investigații la clasă care se concentrează pe subiecte din domeniul 
știință, tehnologie, inginerie și matematică și permit elevilor să practice raționamentul științific, 
gândirea critică, abilitățile de lucru în echipă și multe altele.

 → Prezentare generală



În concursul Călătorie spre lună, echipele din întreaga lume completează activitățile și le transmit 
online pentru a câștiga puncte. Toate punctele colectate ajută mascotele Mission X să parcurgă cei 
384.400 km de la pământ la lună!  

Cronologia
Concursul are loc anual de la începutul lunii ianuarie până la sfârșitul lunii mai.  

Concursul este conceput să fie finalizat în 6 săptămâni, dar poate fi ușor adaptat pentru a se potrivi 
cu termene alternative. Nu există un număr minim sau maxim de activități care trebuie finalizate 
pentru a participa la concurs.  

Cine poate participa?
•	 Intervalul de vârstă: activitățile Mission X sunt dezvoltate pentru vârste între 8 și 12 ani, dar pot 

fi ușor adaptate pentru alte grupe de vârstă și niveluri de abilități.
•	 Echipe: nu este necesar să participe echipe cu un număr minim sau maxim de membri. Elevii 

sunt încurajați să lucreze cu cel puțin o altă persoană și să fie susținuți de un profesor, un 
îndrumător, un educator sau un părinte. Și familiile sunt binevenite să creeze o echipă și să 
participe la provocare. 

Modul de înregistrare:
Mission X este deschisă în toată lumea, iar studenții se pot înscrie printr-un sistem național de 
înregistrare, găsit aici:  www.stem.org.uk/missionx/how-sign. Țările cu sisteme naționale de 
înregistrare includ:

Austria
Franța
Portugalia
Belgia
Germania
Muntenegru
Serbia
Brazilia

Turcia
Finlanda
Republica Cehă
Olanda
Emiratele Arabe 
Unite
Danemarca
România
Italia

Norvegia 
Polonia
Regatul Unit
SUA
Macedonia de Nord
Bosnia și Herțegovina
Luxemburg

Grecia
Spania
Canada
Croația
Japonia
Suedia
Columbia
Mexic

Dacă țara voastră nu este enumerată, înregistrați-vă folosind sistemul de înregistrare din Marea Britanie.

 → Concursul Călătorie spre lună 

https://www.stem.org.uk/missionx/how-sign


Octombrie - Decembrie 2019 Mai - Iulie 2020

Înainte de concurs După concurs

Concursul Călătorie spre lună:
Finalizați activitățile Mission X și câștigați puncte

Ianuarie - Mai 2020

13 ianuarie: site-ul web se deschide pentru încărcarea 
punctelor
31 mai: site-ul web se închide pentru încărcarea punctelor

-  se deschide înregistrarea
-  se anunță datele de instruire pentru profesori/lideri*
Pregătirea profesorilor/liderilor:
-  stabiliți datele la care echipa voastră va implementa 

concursul (recomandat 6-9 săptămâni)
-  creați un plan de acțiune pentru echipă
-  adunați materiale pentru concurs

*  pentru a vedea dacă țara voastră găzduiește acest tip de evenimente, înregistrați-vă la organizatorul național pe pagina „Cum vă înscrieți”.

-  închiderea evenimentelor*
-  eliberarea certificatelor de finalizare
-  eliberarea formularului de feedback

ANTRENAȚI-VĂ CA UN ASTRONAUT

MISSION XCRONOLOGIE 2019/2020



 → Cronologie 2019/2020

PASUL 1: Înainte de concurs
1. Pentru a începe, vizitați www.stem.org.uk/missionx/how-sign și înregistrați-vă în țara voastră. 
2. După înregistrare, consultați organizatorul național pentru a vedea dacă țara voastră găzduiește 

evenimente de instruire a profesorilor.
3. Vizitați www.stem.org.uk/missionx/activities pentru a descărca toate activitățile fizice și 

științifice pe care le veți utiliza pe durata concursului. Puteți descărca fiecare activitate individual 
sau ca un pachet complet.

4. Creați un plan de acțiune, stabiliți datele la care echipa voastră va implementa concursul (se 
recomandă 6-9 săptămâni) și ce activități veți finaliza.

5. Adunați toate materialele necesare pentru a finaliza concursul.

PASUL 2: Finalizați concursul Călătorie spre lună
1. 13 ianuarie 2020, începe concursul Călătorie spre lună! (Site-ul web se deschide pentru trimiterea 

activităților)
2. Finalizați activitățile Mission X și câștigați puncte
3. 31 mai 2020, se termină concursul Călătorie spre lună! (Site-ul web se închide pentru trimiterea 

activităților)

PASUL 3: După concurs
1. Verificați dacă țara voastră găzduiește un eveniment de închidere Mission X
2. Primiți certificatul de finalizare de la organizatorul național
3. Trimiteți feedback despre experiența voastră (linkul va fi distribuit de organizatorul național)

http://www.stem.org.uk/missionx/how-sign
http://www.stem.org.uk/missionx/activities


 →  Cum să finalizați activitățile și să 
câștigați puncte 

Pentru a participa la concursul Călătorie spre lună, finalizați activitățile fizice și științifice din 
catalogul de activități Mission X și încărcați activitățile pe site-ul web pentru a câștiga puncte. Puteți 
urmări progresul echipei voastre pe lista de verificare de mai jos la clasă utilizând afișul de urmărire 
la clasă a instruirii, în timp ce membrii echipei își pot urmări progresul individual folosind jurnalul 
misiunii: Jurnalul pentru elevi.

Prezentarea activităților fizice
Activitățile fizice utilizează aceleași părți / sisteme ale corpului ca astronauții la antrenamente și în 
misiuni în spațiu. Activitățile pot fi folosite de către elevi sau pot fi prezentate unui public format din 
elevi de către educatori.

Fiecare activitate conține o misiune pentru membrii echipajului, informarea despre misiune, 
atribuirea misiunii și scopul misiunii, plus vocabular și fapte asociate. Se oferă și recomandări de 
siguranță pentru finalizarea cu succes a fiecărei activități! Activitățile fizice pot fi practicate în timp - 
simultan sau una pe săptămână.



Prezentarea activităților științifice
Activitățile științifice acoperă o serie de principii și subiecte pe care astronauții trebuie să le înțeleagă 
pentru a rămâne sănătoși în spațiu și pentru a finaliza experimentele care alcătuiesc misiunea lor. 
Activitățile pot fi folosite de către elevi sau pot fi prezentate unui public format din elevi de către 
educatori.

Fiecare activitate conține obiectivele lecției, informații generale, ghiduri pas cu pas pentru profesori și 
fișe de lucru pentru elevi. Se oferă și recomandări de siguranță pentru finalizarea cu succes a fiecărei 
activități! Activitățile științifice pot fi practicate în timp - simultan sau una pe săptămână.

Cum să câștigați puncte
După finalizarea activităților fizice și științifice, asigurați-vă că înregistrați activitățile finalizate de 
echipa voastră. Vizitați secțiunea Concurs pe site-ul web: www.stem.org.uk/missionx/challenge
 
Completați formularul și trimiteți! 

Puteți vedea și câte puncte au fost câștigate de țara voastră și puteți urmări progresele obținute de 
Luna și Leo pe drumul lor spre lună!

https://www.stem.org.uk/missionx/challenge


 → Instrumente și resurse suplimentare 

ACTIVITATEA MISIUNII Data finalizării Activitate finalizată trimisă pentru puncte?

CURS ASTRO DESPRE AGILITATE

REVENIREA LA STAȚIA DE BAZĂ

CONSTRUIREA UNUI NUCLEU AL ASTRONAUTULUI

URCAREA PE UN MUNTE MARȚIAN

ADUNAREA ECHIPAJULUI

ANTRENAREA FORȚEI ECHIPAJULUI

EXPLORARE ȘI DESCOPERIRE

O PLANETĂ, O GRAVITAȚIE

SALT SPRE LUNĂ

CONTROLUL MISIUNII

LANSAREA LUI PEAKE

OBȚINEȚI PROPRIUL CICLU SPAȚIAL

MOBILITATEA ÎN SPAȚIU

VITEZA LUMINII

O PLIMBARE ÎN SPAȚIU

GUSTUL ÎN SPAȚIU

OASE VII, OASE PUTERNICE

ENERGIA UNUI ASTRONAUT

STAȚIA DE HIDRATARE

O CUTIE MICROBIANĂ

INSECTELE ÎN SPAȚIU

GRAVITAȚIE REDUSĂ, CONȚINUT SCĂZUT DE GRĂSIMI

BRAȚ ROBOTIC

MÂNĂ BIONICĂ

ASTRO FOOD

ASTRO FARMER

ASTRO CROPS

 → Lista de verificare
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Verificați fiecare activitate pentru fiecare săptămână finalizată. În acest fel, echipa voastră își poate 
urmări progresul împreună! Rețineți, o activitate poate fi de asemenea finalizată de mai multe ori pe 
săptămână. 

Pentru fiecare activitate finalizată, câștigați puncte în valoare de 5000 km. Cât de aproape de lună 
poate ajunge echipa voastră?

 → Afișul de urmărire la clasă a instruirii



Mission X YouTube
www.youtube.com/user/TrainLikeAnAstronaut 

Grupul de Facebook Mission X (pentru participanți) 
www.facebook.com/groups/missionx19. Puteți utiliza acest grup pentru a împărtăși idei și pentru a 
lega prietenii cu școli din întreaga lume.

Pagina de Facebook Mission X (pentru fani) 
www.facebook.com/trainastronaut/  

Twitter Mission X 
@trainastronaut
Hashtag: #missionx20

ESA pentru copii 
www.esa.int/kids

ESERO  
www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office 

Agenția Spațială a Marii Britanii 
www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency

 → Linkuri

https://www.youtube.com/user/TrainLikeAnAstronau
https://www.facebook.com/groups/missionx19
https://www.facebook.com/trainastronaut/
https://twitter.com/trainastronaut
http://www.esa.int/kids
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office%20%20UK%20Space%20Agency%20www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency%20
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office%20%20UK%20Space%20Agency%20www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency%20
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office%20%20UK%20Space%20Agency%20www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency%20
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office%20%20UK%20Space%20Agency%20www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency%20

