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SISSEJUHATUS
Euroopa Astro Pi väljakutse on ESA haridusprojekt, mis viiakse läbi koostöös
Raspberry PI sihtasutusega. See pakub õpilastele ja noortele suurepärase
võimaluse viia läbi teaduslikke uuringuid kosmoses kirjutades arvutiprogramme,
mis käivitatakse Raspberry Pi arvutites rahvusvahelises kosmosejaamas (ISS).
Astro Pi väljakutse jaguneb kaheks erineva keerukusega missiooniks: Mission Zero
ja Mission Space Lab. Käesolev dokument juhendab sind Mission Zero projektis
osalemisel.
Mission Zero annab võimaluse kuni 19-aastastele osalejatele lasta oma kood ISSis käivitada! See sobib algajatele programmeerijatele ja/või algkooliealistele lastele.
Meeskonnad või noored iseseisvalt kirjutavad lihtsa programmi, mis kuvab sõnumit
ja Astro Pi arvutil olevat õhuniiskuse näitu, mida näidatakse astronautidele sel
ajal, kui nad ISS-is oma igapäevaseid ülesandeid täidavad. Vaja ei ole spetsiaalset
riistvara ega eelnevat koodi kirjutamise oskust ja kõigile väljakutses osalejatele,
kes peavad kinni programmi eeskirjadest, garanteeritakse nende programmi
käivitamine kosmoses!
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MISSION ZERO
JUHISED 2021/22
Mission Zero võtab aega ühe 60-minutilise sessiooni jagu ja seda saab teha kõigil internetiühendusega
arvutitel. Õpilased ja noored töötavad üksi või kahest kuni neljast liikmest koosnevas meeskonnas ning
kirjutavad meie hõlpsaid juhiseid (rpf.io/mzproject-et) järgides lühikese Python programmi, mis
näitab nende valitud sõnumit ISS-i astronautidele ning Astro Pi arvutiekraanil kuvatavat õhuniiskuse
näitu. Täiendavat riistvara ei ole vaja ja kõike saab teha veebilehitsejas.

Tegevus

Kuupäev

Väljakutse algus

13. september 2021

Tööde esitamise lõpp

18. märts 2022

Lennu oleku kinnitus

mai 2022

Sertifikaatide väljastamine osalejatele

juuni 2022
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OSALEMISEESKIRJAD
Osavõtmiseks peavad osalejad:
Esitama töö kas iseseisvalt või meeskonnana, mis koosneb
kahest kuni neljast liikmest
Olema kuni 19 aastat vanad
Olema õpetaja, mentori või koolitaja juhendatud, kes on ka
kontaktisikuks Astro Pi meeskonnaga suhtlemisel
Olema meeskonna liige, kus vähemalt 50% liikmetest on ESA* liikmesriigi või
Kanada, Läti, Leedu, Sloveenia või Malta kodanikud
Lisaks peab iga osaleja olema vähemalt üks järgmistest:
Täiskohaga algkooli- või gümnaasiumiõpilane ESA liikmesriigis või
Kanadas, Lätis, Leedus, Sloveenias või Maltal
Koduõppel (kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi või
volitatud asutuse poolt ESA liikmesriigis või Kanadas, Lätis,
Leedus, Sloveenias või Maltal)
Klubi või huviringi liige (nagu näiteks Code Club, CoderDojo või
skaudid), mis asub ESA liikmesriigis või Kanadas, Lätis, Leedus,
Sloveenias või Maltal

Märkus: Kui mentoriks on
vanem, kes osaleb kodust,
peab ta registreerima vaid
oma lapsed. Kui lapsed
soovivad Mission Zero projektis
osaleda suurema meeskonna
koosseisus, peaksid nad
paluma oma õpetajal või
klubi mentoril nad rühmana
registreerida.

Tingimusel, et osaleja/meeskonna programm järgib eeskirju ja ei sisalda
ebaviisakusi või solvavaid väljendeid, tagatakse selle käivitamine 30 sekundiks
rahvusvahelises kosmosejaamas mais 2022. Seejärel saab iga osaleja elektroonilise tunnistuse
täpsete algus- ja lõppaegade ning ISS-i asukohaga ajal, mil nende programm jooksis — nende osa
kosmoseajaloost, mis alles hoida!
Õpetaja/juhendaja on kohustatud registreerima üksikosalejad/meeskonnad, mida ta juhendab, veebilehel
astro-pi.org.
Kooli või klubi poolt esitatavate võistlustööde arv ei ole piiratud, kuid iga õpilane või noor saab töö esitada
vaid ühe korra, kas üksi või meeskonna liikmena.

¹ *ESA liikmesriigid 2021. aastal:
Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Norra,
Poola, Portugal, Rumeenia, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Suurbritannia.
Lisaks 22 liikmesriigile võivad ESA-ga sõlmitud lepingute alusel ESA haridusosakonna programmides täiel määral osaleda ka Kanada, Läti,
Sloveenia ja Leedu.
Samuti võtab ESA vastu alg- ja keskkooliõpilaste töid, kes on koolidest, mis asuvad väljaspool ESA liikmesriiki, kuid vaid juhul, kui sellised
koolid on riiklikult tunnustatud ja/või nende tegevus on kinnitatud ESA liikmesriigi haridusameti/-osakonna poolt (nt väljaspool Euroopat
asuv prantsuse kool, mis on riiklikult tunnustatud Prantsuse haridusministeeriumi või volitatud asutuse poolt).
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AIDAKE MEIL ANDA NIMI UUTELE
ASTRO PI ARVUTITELE
Sel aastal on kõigil Mission Zerol osalejatel võimalus hääletada kahe uue Astro Pi arvuti nime osas,
mille me detsembris rahvusvahelisse kosmosejaama saadame. See ei ole Mission Zerol osalemise
nõue.
Anname Astro Pi arvutitele nime kahe inspireeriva Euroopa teadlase järgi. Sajad mehed ja naised on
andnud oma panuse teaduse ja tehnoloogia vallas; osalejad saavad soovitada endapakutud nimesid
või valida meie soovituste loendist (jälgi, et kasutad nime ingliskeelset versiooni):
Ada Lovelace
Caroline Herschel
Hedy Lamarr
John Edmonstone
Nikola Tesla

Alan Turing
Edsger Dijkstra
Hypatia
Marie Curie
Tycho Brahe

Hääletamiseks peaksid osalejad lisama oma Mission Zero
programmi lühisõnumi, et näidata oma valitud nime
Astro Pi LED-ekraanil. Sinu sõnum peab algama sõnadega
“My name should be” (inglise keeles).
Näiteks juhul, kui mõni osaleja või meeskond soovib
hääletada Ada Lovelace’i poolt, näeks nende kood välja
selline:
sense.show_message(“My name should be Ada Lovelace”)
Kui soovid anda oma hääle, peab sinu sõnum algama nende sõnadega, muidu ei saa me sinu
sisestatud nime arvesse võtta. Täielike juhiste saamiseks Mission Zero võistlustöösse nimevaliku
lisamise kohta vaata palun Mission Zero projekti juhendit aadressil rpf.io/mzproject-et.
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KUIDAS OSALEDA
1

Mine Astro Pi veebisaidile (astro-pi.org). Kui Mission Zero väljakutse ei ole veel alanud,
võid kursis püsimiseks tellida Astro Pi uudiskirja.
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Õpetajad/mentorid registreeruvad Mission Zerole Astro Pi veebilehe kaudu ja saavad
unikaalse klassiruumikoodi. Kõik osalejad/tiimid, kellel on sama õpetaja/juhendaja,
kasutavad oma võistlustööd esitades sama klassiruumikoodi.
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Õpilased ja noored järgivad meie juhendit (rpf.io/mzproject-et)
programmeerimistegevuse lõpuleviimiseks veebiemulaatori Mission
Zero Sense HAT abil (trinket.io/mission-zero).
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Õpilased ja noored esitavad oma valmis programmid veebiemulaatori
Mission Zero Sense HAT kaudu. Peale esitamist ei ole programmi enam
võimalik muuta. Õpetajale/mentorile saadetakse iga võistlustöö kohta meili teel kinnitus,
kus esitatakse meeskonnaliikmete andmed koos lingiga nende programmi hetktõmmiseni.

Kõik tööd, mis järgivad väljakutse reegleid, saavad automaatselt lennuloa.

Edukad õpilased ja meeskonnad saavad oma programmid kosmoses käivitada mais 2022.
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Õpetajatele/mentoritele saadetakse juunis 2022 e-postiga osalejate ametlikud Mission Zero
tunnistused.

Astro Pi Mission Zero väljakutses oma tööga osalemise tähtaeg on 18. märts 2022. Ei võeta vastu
töid, mis esitatakse peale tähtaega ja samuti neid töid, mis pole esitatud Mission Zero Sense HAT
veebiemulaatori kaudu.
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Täname sind tundmast huvi Euroopa Astro Pi
väljakutse: Mission Zero vastu!
Kui soovid lisateavet või viimaseid uudiseid väljakutse kohta, siis külasta
astro-pi.org
Ressursside ja projektiideede saamiseks külasta astro-pi.org/resources
Küsimuste korral saad Astro Pi meeskonnaga ühendust võtta kirjutades
astropi@esa.int või jälgi meid Twitteris @astro_pi
Euroopa Astro Pi väljakutse on ESA haridusprogramm, mida juhitakse koostöös
Raspberry Pi Sihtasutusega.
Lisateabe saamiseks ESA haridusprogrammide kohta suundu
www.esa.int/Education
Lisateabe saamiseks Raspberry Pi Sihtasutuse kohta suundu
www.raspberrypi.org
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