PROVOCAREA EUROPEANĂ
ASTRO PI 2021/2022
MISSION ZERO
INSTRUCȚIUNI
Part of

INTRODUCERE
Provocarea europeană Astro Pi este un proiect al ESA Education care se
desfășoară în colaborare cu Fundația Raspberry Pi. Acesta oferă studenților și
tinerilor ocazia uimitoare de a efectua investigații științifice în spațiu, prin scrierea de
programe de calculator care rulează pe calculatoare Raspberry Pi la bordul Stației
Spațiale Internaționale (ISS).
Provocarea Astro Pi este împărțită în două misiuni, cu niveluri diferite de
complexitate: Mission Zero și Mission Space Lab. Acest document este ghidul tău
pentru a participa la Mission Zero.
Mission Zero oferă participanților de până la 19 ani șansa de a-și rula codul pe
ISS! Este adecvat pentru începători în programare și/sau copii de școală primară.
Echipele sau participanții care lucrează singuri scriu un program simplu pentru
a afișa un mesaj și umiditatea înregistrată de pe un computer Astro Pi, pe care
astronauții le pot vedea în timp ce se ocupă de sarcinile lor zilnice de pe ISS.
Nu este nevoie de niciun dispozitiv special sau experiență în programare, iar toți
participanții care respectă regulile provocării au garanția că programul lor va fi rulat
în spațiu!
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INSTRUCȚIUNI PENTRU
MISSION ZERO 2021/22
Mission Zero poate fi realizată într-o singură sesiune de 60 de minute și pe orice computer cu acces la
internet. Elevii și tinerii lucrează fie individual, fie în echipe de două până la patru persoane și urmează
ghidul (rpf.io/mzproject-ro) nostru practic pentru a scrie un scurt program Python, care arată mesajul
ales de ei pentru astronauții ISS, însoțit de afișarea valorii umidității pe ecranul computerului Astro Pi.
Nu sunt necesare alte dispozitive suplimentare, iar totul se poate face într-un browser web.

Data

Activitatea

Lansarea provocării

13 septembrie 2021

Soluțiile pot fi trimise până la

18 martie 2022

Confirmarea stării zborului

mai 2022

Certificatele livrate participanților

iunie 2022
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REGULI DE PARTICIPARE
Pentru a participa, participanții trebuie:
Să trimită programul individual sau ca echipă de doi până la patru
membri
De până la 19 ani
Să fie supravegheat de un profesor, mentor sau educator, care
va fi punctul de contact cu echipa Astro Pi
Să facă parte dintr-o echipă formată din cel puțin 50% din membri care sunt cetățeni
ai unui stat membru ESA* sau ai Canadei, Letoniei, Lituaniei, Sloveniei sau Maltei
În plus, fiecare participant trebuie să fie cel puțin unul dintre următoarele:
Înscris cu normă întreagă într-o școală primară sau secundară dintr-un
stat membru al ESA sau în Canada, Letonia, Lituania, Slovenia sau
Malta
Să studieze acasă (homeschool certificat de Ministerul Național al
Educației sau de o autoritate într-un stat membru al ESA sau în
Canada, Letonia, Lituania, Slovenia sau Malta)
Să fie membru al unui club sau grup after-school (precum Code Club,
CoderDojo sau Scouts) situat într-un stat membru al ESA sau în
Canada, Letonia, Lituania, Slovenia sau Malta

Notă: În cazul în care mentorul
este un părinte care participă
de acasă, acesta trebuie
doar să își înregistreze proprii
copii. În cazul în care copiii
doresc să participe la Mission
Zero ca parte a unei echipe
mai mari, ar trebui să îi ceară
profesorului sau clubului lor să
se înregistreze ca grup.

Dacă programul participantului/echipei respectă regulile și nu conține niciun limbaj
greșit sau neplăcut, este garantat că rulează pe Stația Spațială Internațională timp de 30 de secunde în mai
2022. Fiecare participant va primi apoi un certificat electronic cu înregistrarea exactă a orelor de început și
sfârșit, precum și poziția ISS atunci când programul a fost executat - bucățica lor de istorie a științei spațiale de
păstrat!
Profesorul/mentorul are responsabilitatea de a înregistra participanții/echipele pe care le supraveghează pe
astro-pi.org.
Nu există nicio limită a numărului de intrări pe care le poate depune o școală sau club, dar fiecare student sau
tânăr poate participa o singură dată, fie individual, fie ca parte a unei echipe.

¹ *Statele Membre ESA în 2021:
Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda,
Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit.
În plus față de cele 22 de state membre, de asemenea, Canada, Letonia, Slovenia și Lituania, pe baza acordurilor lor cu ESA, se califică să
participe pe deplin la programele Biroului de Educație al ESA.
ESA va accepta, de asemenea, înscrieri de la școli primare sau gimnaziale situate în afara unui stat membru ESA doar dacă aceste școli sunt
autorizate oficial și/sau sunt aprobate de autoritățile educaționale oficiale ale unui stat membru ESA (de exemplu, școlile franceze din afara
Europei recunoscute oficial de Ministerul Educației din Franța sau de autoritatea delegată).
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AJUTĂ-NE SĂ NUMIM NOILE
COMPUTERE ASTRO PI
Anul acesta, toți participanții la Mission Zero vor avea ocazia să voteze numele celor două noi
calculatoare Astro Pi pe care le trimitem la Stația Spațială Internațională în decembrie. Aceasta nu este
o cerință pentru a participa la Mission Zero.
Vom numi computerele Astro Pi după doi oameni de știință europeni care ne inspiră. Există sute de
bărbați și femei care au contribuit la știință și tehnologie; participanții pot sugera propriile lor nume sau
pot alege din lista noastră de sugestii (asigură-te că folosești versiunea numelui în engleză):
Ada Lovelace
Caroline Herschel
Hedy Lamarr
John Edmonstone
Nikola Tesla

Alan Turing
Edsger Dijkstra
Hypatia
Marie Curie
Tycho Brahe

Pentru a vota, participanții trebuie să adauge un scurt
mesaj la programul lor Mission Zero pentru a afișa numele
ales pe afișajul LED al Astro Pi. Trebuie să îți începi mesajul
cu cuvintele “My name should be”, în engleză.
De exemplu, dacă un participant sau o echipă a dorit să
voteze pentru Ada Lovelace, codul lor ar arăta astfel:
sense.show_message(“My name should be Ada Lovelace”)
Dacă ai vrea să votezi, mesajul tău trebuie să înceapă cu aceste cuvinte, în caz contrar nu vom putea
să îți luăm în calcul răspunsul. Pentru instrucțiuni complete despre cum să incluzi o alegere de nume
într-o înscriere Mission Zero, consultă ghidul proiectului Mission Zero la rpf.io/mzproject-ro.
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CUM SĂ PARTICIPI
1

Accesează site-ul Astro Pi (astro-pi.org). Dacă provocarea Mission Zero nu a fost lansată
încă, înscrie-te la newsletterul Astro Pi pe site pentru a primi noutăți.

2

Profesorii/mentorii se înregistrează pe site-ul Astro Pi și primesc un cod unic de clasă.
Toți participanții/echipele care sunt supravegheați de același profesor/mentor folosesc
același cod de clasă la trimiterea programelor.

3

Elevii și tinerii urmează ghidul nostru (rpf.io/mzproject-ro) pentru a
finaliza activitatea de programare folosind emulatorul web Mission Zero
Sense HAT (trinket.io/mission-zero).
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Studenții și tinerii își trimit programele terminate prin emulatorul web
Mission Zero Sense HAT. Un program nu poate fi schimbat după ce a fost
trimis. Pentru aplicația fiecărei echipe, profesorul/mentorul primește un
e-mail de confirmare cu detaliile membrilor echipei, împreună cu un link către programul lor.
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Toate programele care respectă regulile provocării primesc automat statut de zbor.

Programele studenților și tinerilor trimise cu succes vor rula în spațiu în mai 2022.
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În iunie 2022, profesorii/mentorii primesc certificatele oficiale Mission Zero ale participanților
lor prin e-mail.

Termenul limită pentru depunerea înscrierilor pentru Astro Pi Mission Zero este 18 martie 2022. Înscrierile
făcute după data limită, sau care nu au fost trimise prin emulatorul web Sense HAT pentru Mission Zero nu
pot fi acceptate.
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Îți mulțumim pentru interesul tău pentru Provocarea
Europeană Astro Pi: Mission Zero!
Dacă vrei mai multe informații sau noutăți despre provocare, accesează pagina
astro-pi.org
Pentru resurse și idei de proiect, accesează astro-pi.org/resources Dacă ai vreo
întrebare, contactează echipa Astro Pi la astropi@esa.int sau urmărește-ne pe
Twitter la @astro_pi
Provocarea europeană Astro Pi este un program ESA Education desfășurat în
colaborare cu Fundația Raspberry Pi.
Pentru mai multe informații despre programele ESA Education, accesează
www.esa.int/Education
Pentru mai multe informații despre Fundația Raspberry Pi, accesează
www.raspberrypi.org
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