
Kontrakt

Posługujemy się 
imieniem i nazwiskiem

Włączamy kamery – miło 
nam będzie was widzieć

Wyłączamy mikrofon gdy 
skończymy wypowiedź

Gdy chcemy zabrać głos 
korzystamy z funkcji podniesienia 

ręki lub piszemy na czacie

Nie usuwamy karteczek 
innych uczestników/czek

Słuchamy się wzajemnie 
i nie oceniamy 



HARMONOGRAM

18:00 – 18:05 łączenie w aplikacji

18:05 – 18:10 wprowadzenie do spotkania: program ESERO

18:10 – 18:40 Powrót na Księżyc – pogadanka

• Misja Artemis I

• Europejski moduł serwisowy na statku Orion

18:40 – 19:00 O europejskim wyzwaniu Moon Camp

19:00 – 19:25 mini warsztaty: projektowanie 3D w Tinkercad

19:25 – 19:30 sesja Q&A

12.10.2022 r. godz. 18:00
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Powrót na Księżyc



Pogadanka:
• Misja Artemis I
• Europejski moduł serwisowy na statku Orion



ESA

Athena –
promieniowanie X

GAIA – obserwacje 
Drogi Mlecznej

Bepicolombo – misja na 
Merkurego

Juice – misja na Jowisza

https://www.esa.int/ESA/Our_Missions


Plany Agencji Kosmicznych

https://www.youtube.com/watch?v=pk9PWUGkz7o


Współpraca międzynarodowa – umowa o współpracy

Istnieje traktat o współpracy kosmicznej 1967 z roku



Misja Artemis I

Motto misji: „With all mainkind”

• First woman and first person of color on
the Moon

• Innovative technologies to explore more
of the lunar surface than ever before

• Collaboration with commercial and
international partners

• Establishment of the first long-term
presence on the Moon

• Sending the firs astronauts to Mars

Na podstawie wykładu dr. Aleksandry Bukały

https://www.nasa.gov/artemis-1




Na podstawie wykładu dr. Aleksandry Bukały



Misja Artemis I

Starty
1. 29.08.2022 – najprawdopodobniej awaria 

czujnika temperatury w silniku nr 3
2. 3.09.2022 – najprawdopodobniej błąd 

ludzki podczas tankowania wodoru
3. 27.09 2022 – Huragan IAN
4. 12 do 27.11.2022 – następne okienko 

startowe wybrane przez NASA

Na podstawie wykładu dr. Aleksandry Bukały



https://www.youtube.com/watch?v=CSvZjIaIId0

https://www.youtube.com/watch?v=CSvZjIaIId0


Statek kosmiczny Orion to statek załogowy.
Jest przygotowywany w współpracy ESA i
NASA. ESA jest odpowiedzialna za moduł
serwisowy. To pierwsza z serii coraz bardziej
skomplikowanych misji organizowanych we
współpracy międzynarodowej.



Moduł Serwisowy ESA w statku kosmicznym
Orion będzie bardzo istotnym elementem. Ma
dostarczać energię elektryczną, wodę, tlen i
azot, a także utrzymać statek kosmiczny w
odpowiedniej temperaturze oraz pozwala
utrzymać kurs podróży.

https://www.youtube.com/watch?v=XlxWO_vdGYc

https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Orion/European_Service_Module
https://www.youtube.com/watch?v=XlxWO_vdGYc


Moon Camp Challenge



MOON CAMP

Moon Camp to wyzwanie, w którym uczniowie i uczennice
wykorzystają innowacyjne technologie uczenia się, aby
zaprojektować własną bazę księżycową za pomocą narzędzia
do modelowania 3D (Tinkercad lub Fusion 360). Zespoły
będą musiały również przeprowadzić szereg eksperymentów
naukowych w celu zbadania ekstremalnego środowiska
kosmicznego i zrozumienia, w jaki sposób astronauci mogliby
żyć na Księżycu.
Moon Camp to wynik wspólnych działań podejmowanych
przez ESA i Airbus Foundation, we współpracy z Autodesk.
Wyzwanie jest podzielone na trzy osobne kategorie o
różnych poziomach złożoności: Discovery, Explorers i
Pioneers.

https://esero.kopernik.org.pl/moon-camp/


MOON CAMP

https://esero.kopernik.org.pl/moon-camp/


MOON CAMP

Kilka niezbędnych informacji:
• start wyzwania: 14 września 2022
• zgłoszenia: do 18 kwietnia 2023
• zakres wiekowy:

• Discovery (do 19 roku życia włącznie)
• Explorers (do 14 roku życia włącznie)
• Pioneers (od 13 do 19 roku życia włącznie)

• zespół:
• Discovery indywidualnie lub od 2 do 6 osób
• Explorers od 2 do 6 osób
• Pioneers od 2 do 6 osób

• czas realizacji zadania: od kilku godzin do pół roku
• język wyzwania: angielski/polski, w nowym systemie raport będzie

automatycznie tłumaczony z języka narodowego na angielski
• zgłoszenia wysyła opiekun/opiekunka zespołu
• nie ma ograniczeń co do liczby zgłoszeń, które szkoła może przesłać

https://esero.kopernik.org.pl/moon-camp/


MOON CAMP

Projekty przygotowane w ramach etapów Moon Camp Explorers i Pioneers
podlegają ocenie jury, złożonego z ekspertów ESA, Fundacji Airbus i firmy
Autodesk, które wybierze zespoły finalistów i zwycięzców na podstawie
następujących kryteriów:

1. Innowacja, kreatywność i pomysłowość (25%): jak dobrze przygotowany
projekt zwiększa możliwości i poprawia wrażenia użytkownika.

2. Umiejętności programowe (25%): jak dobrze zespół wykorzystał
umiejętności techniczne i wziął pod uwagę wykonanie elementów bazy
opierając się na wymaganiach technicznych.

3. Projekt zgody z postawionym celem (25%): stopień, w jakim projekt
okazuje się przydatny i odpowiedni do realizacji postawionego przed nim
celu, zapewnienia funkcjonalnej bazy księżycowej.

4. Raport (25%): Jak dobrze raport wyjaśnia uzasadnienie wyboru projektu i
ogólnie wykorzystanie obozu księżycowego.

https://esero.kopernik.org.pl/moon-camp/


MOON CAMP

Kontakt

• Wszystkie pytania formułowane w języku angielskim
dotyczące wyzwania Moon Camp, powinny być kierowane
bezpośrednio pod adres moon.camp@esa.int

• Polskie biuro ESERO-Polska, również służy pomocą pod
adresem esero@kopernik.org.pl

• Stworzyliśmy kanał informacyjny na platformie Discord
„Moon Camp Polska”: https://discord.gg/H7ASuZDP 

https://esero.kopernik.org.pl/moon-camp/
mailto:moon.camp@esa.int
mailto:esero@kopernik.org.pl
https://discord.gg/H7ASuZDP


Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej

• Dla edukatorek i edukatorów pracujący w mniejszych miejscowościach i/lub z
młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym/edukacyjnym

• Odbywa się w połowie lipca i trwa ok. tygodnia (40 godzin zegarowych)
• Format online
• Wymagane zapisy
• Po ukończeniu kursu przyznawany jest certyfikat

Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej to intensywny kurs online poświęconych prowadzeniu
edukacyjnych projektów kosmicznych z zespołami uczniowskimi (dziecięce i
młodzieżowe). Chcesz wprowadzić kosmos do swojej pracy, ale nie masz w tym
doświadczenia? Słyszysz o ciekawych projektach edukacyjnych, ale nie wiesz jak się do
nich zabrać? Pracujesz w mniejszej miejscowości lub z młodzieżą zagrożoną
wykluczeniem, i chcesz zapewnić im dostęp do wartościowej edukacji? To dla Ciebie
powstała Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej! Szkoła kończy się wręczeniem certyfikatów
potwierdzających zdobyte umiejętności, a o nich poniżej.
Podczas zajęć skupimy się na dwóch grupach umiejętności. Po pierwsze: jak prowadzić
zespół projektowy. Po drugie: jak przygotować się do projektu o tematyce
kosmicznej: Moon Camp, CanSat lub Climate Detectives.

https://esero.kopernik.org.pl/moon-camp/
https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-cansat/
https://esero.kopernik.org.pl/climate-detectives/


Mini warsztaty na dziś



Aktywności organizowane przez 
naszych partnerów oraz warte polecenia



W stronę gwiazd

• Dla uczennic i uczniów szkół podstawowych
• Podzielony na dwie kategorie wiekowe

• Kategoria I: zerówki, klasy 1-4 SP
• Kategoria II: klasy 5-8 SP

• Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie misji kosmicznej
(w formie plastycznej, albo jako praca pisemna – w zależności
od kategorii)

• Język prac: polski, angielski, ukraiński
• Harmonogram

• 4 października 2022 – start konkursu
• 30 listopada 2022 – koniec nadsyłania prac
• 28 stycznia 2023 tj. urodziny Jana Heweliusza

Tematy prac do wyboru
I STATEK KOSMICZNY. Znamy wiele planet poza Układem Słonecznym, a najbliższa z nich krąży wokół gwiazdy Proxima Centauri. Jak Twoim
zdaniem wyglądałby statek kosmiczny zdolny przewieść człowieka do tej planety?
II ŁAZIK. Tytan to największy księżyc Saturna i jedyny obiekt w Układzie Słonecznym poza Ziemią, na którym padają deszcze i są jeziora,
choć niestety niewypełnione wodą. Jak wyglądałby łazik wysłany na ten niezwykły księżyc?
III SATELITA. Wśród wszystkich znanych nam planet, Ziemia to wciąż jedyna planeta, na której płynie woda i tryska życie. Jak widzieliby ją
przybysze z innych światów, gdyby natknęli się na nią w swoich wędrówkach przez odległe zakamarki Wszechświata?

https://esero.kopernik.org.pl/ogolnopolski-konkurs-w-strone-gwiazd-edycja-2022/


Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej
„Wyraź to w PIXEL-Ach!”, którego tematem w
tym roku są: „Małe i duże kosmiczne podróże”.

• Dla uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
• Podzielony na dwie kategorie wiekowe

• szkoła podstawowa (klasy VI-VIII)
• szkoła ponadpodstawowa

• Zadaniem konkursowym jest przygotować grafikę ukazującą swoje
wyobrażenie podróży na Księżyc, Marsa lub poza Układ Słoneczny.
W swoich pracach uczestnicy mogą pokazać wnętrza statków
kosmicznych lub bazy na Srebrnym Globie czy Czerwonej Planecie.

• Harmonogram
• Prace można przesyłać do 28 października 2022

https://esero.kopernik.org.pl/polecamy-ogolnopolski-konkurs-male-i-duze-kosmiczne-podroze/


Q&A



Zaglądamy ;)

Strona programu ESERO-Polska: https://esero.kopernik.org.pl/

Media społecznościowe programu ESERO-Polska: 
https://www.facebook.com/eseropolska

Newsletter programu ESERO-Polska: 
https://esero.kopernik.org.pl/newsletter/

https://esero.kopernik.org.pl/
https://www.facebook.com/eseropolska
https://esero.kopernik.org.pl/newsletter/


Kolejne spotkanie
16.11.2022

„Spoglądamy na Ziemię”



Dziękujemy, że jesteście z nami


