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Ψυχικό, 19 Φεβρουαρίου 2021 
 
Προς  τους γονείς των μαθητών της β΄ Γυμνασίου 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον μαθητικό διαγωνισμό «SPACEmissions» που αφορά στο Διάστημα 
και οργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς 
φορείς. 
Στόχος του διαγωνισμού είναι η κατασκευή από μαθητές μιας πειραματικής διάταξης η οποία θα ταξιδέψει 
το 2021 στα όρια του Διαστήματος. 
Ειδικότερα, μαθητές από ολόκληρη την Ελλάδα καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις και τα σχέδια τους 
για μία πειραματική διάταξη που θα ταξιδέψει στο διάστημα τον επόμενο χρόνο. Η πειραματική διάταξη θα 
πρέπει να έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και προδιαγραφές και να υποστηρίζει την πραγματοποίηση ενός 
καινοτόμου πειράματος που θα βοηθήσει την υλοποίηση διαστημικών ταξιδιών σε άλλους πλανήτες. Η 
πειραματική διάταξη που θα επιλεγεί σε εθνικό επίπεδο θα τοποθετηθεί σε ειδική κάψουλα μαζί με άλλες 
πειραματικές διατάξεις σε πύραυλο της BLUE ORIGIN (https://www.blueorigin.com). 
Ο πύραυλος NEW SHEPARD θα οδηγήσει την κάψουλα με τα πειράματα στο διάστημα, εκεί θα μένει για 
σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Γη. Η ομάδα μαθητών που θα παρουσιάσει 
την καλύτερη ιδέα για το ποιο πείραμα μπορεί να γίνει στο εσωτερικό της κάψουλας ενώ αυτή θα βρίσκεται 
στη στρατόσφαιρα, θα έχει την ευκαιρία να το κατασκευάσει με την πλήρη υποστήριξη της επιστημονικής 
ομάδας της ΕΕΦ.  
Η προσπάθεια της ομάδας θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των €2.000 για την κατασκευή και τη λειτουργία 
της πειραματικής διάταξης. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  
Υποβολή προτάσεων μαθητικών ομάδων:    17 Μαΐου 2021 
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων:     31 Μαΐου 2021 
Τελικός στην Αθήνα:       Ιούνιος 2021 
Περίοδος υλοποίησης – υποστήριξη νικήτριας ομάδας:  Ιούνιος – Δεκέμβριος  2021 
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία καθώς και την ιστοσελίδα του διαγωνισμού:  
http://spacemissions.ea.gr  
Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών-τριών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό να 
αποστείλουν συμπληρωμένη τη δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται στην κ. Αφροδίτη Αγάλλου (email: 
aagallou@athenscollege.edu.gr) μέχρι την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021. 
 

Με εκτίμηση, 

 

Βασιλική Τλα 

Διευθύντρια Ιδιωτικού-Ισότιμου Γυμνασίου-Κολλέγιο Αθηνών 
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