
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ S.P.A.C.E. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ/ΟΙ  

(Ονοματεπώνυμο – 

ειδικότητα) 

Σωτήριος Τσαντίλας, ΠΕ03, Εύα Τέγκερη, ΠΕ86 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ 
Εφαρμογές STEM και διασύνδεση των μαθημάτων του σχολικού 

προγράμματος με τη Διαστημική, τη Ρομποτική και 

τις τεχνολογίες αιχμής. 

ΤΑΞΗ/ΕΙΣ Α, Β Λυκείου 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

20 

 

ΗΜΕΡΑ/ΕΣ και ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Τετάρτη, 2-4 μ.μ. 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ/ΟΛΟΚ

ΛΗΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ 

Ο Όμιλος Διαστημικής και Ρομποτικής SPACE συμμετείχε φέτος 

στους παρακάτω διαγωνισμούς και επιστημονικές δράσεις: 

1. Διεθνής Διαγωνισμός Astro Pi που διοργανώνεται από την ESA 

και τη NASA. Το πείραμα των μαθητών μας στάλθηκε στο Διεθνή 

Διαστημικό Σταθμό και εκτελέστηκε με απόλυτη επιτυχία. 

2. Διεθνής Διαγωνισμός STEM STARS. Το εθνικό του σκέλος 

διοργανώνεται από την Πρεσβεία των ΗΠΑ και το Υπουργείο 

Παιδείας, ενώ το διεθνές σκέλος από την Society For Science στα 

πλαίσια του REGENERON ISEF. Ο όμιλός μας συμμετείχε με 2 

ομάδες, με τις εξής επιστημονικές εργασίες: 

      Α. Quake alarm 

      Β.  Ήλιος και κοσμική ακτινοβολία: Love or hate? 

3. Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων. Διοργανώνεται από το 

Υπουργείο Παιδείας και οι διακριθέντες μοριοδοτούνται για τις 

Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

4. Project PLANet B που διοργανώνεται από τον όμιλό μας με 

σκοπό τη διεθνή συνεργασία για την ανακάλυψη εξωπλανητών και τη 

μελέτη των δεδομένων του διαστημικού τηλεσκοπίου TESS. Αφορά 

την αναζήτηση εξωπλανητών με χρήση δεδομένων του διαστημικού 

τηλεσκοπίου TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) με τη 



βοήθεια της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως μάθησης PlanetBteam. Η 

διεθνής οργάνωση UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) έχει θεσπίσει τα τελευταία χρόνια το 

βραβείο ICT in Education Prize. Αποσκοπεί στην αναγνώριση των 

καινοτόμων προσεγγίσεων στη χρήση νέων τεχνολογιών για την 

επέκταση των ευκαιριών εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης για 

όλους, σύμφωνα με την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και 

τον στόχο 4 για την εκπαίδευση. 

Εφέτος εθνικός υποψήφιος για το βραβείο ήταν ο Δρ. Σωτήριος 

Τσαντίλας για το πρόγραμμα PLANet B (https://planetbteam.com/) 

που ξεκίνησε να υλοποιείται στα πλαίσια του Ομίλου Διαστημικής 

και Ρομποτικής SPACE του σχολείου μας.  

Σήμερα, το πρόγραμμα υλοποιείται από τους μαθητές του ομίλου 

Διαστημικής και ρομποτικής SPACE του σχολείου μας, από φοιτητές 

θετικών επιστημών (αποφοίτους του σχολείου μας) από μαθητές 

άλλων συνεργαζόμενων σχολείων (2ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών, 

Αρσάκειο Πάτρας), αλλά και από φοιτητές ξένων Πανεπιστημίων 

όπως το Vrije Universiteit Brussel. 

5. Εγκαταστήσαμε στο εργαστήριο μας σεισμογράφο βραχείας 

περιόδου τριών συνιστωσών τύπου RaspberryShake RS3D (τον 

οποίο αγοράσαμε πρόσφατα χάρη σε χορηγίες προς τον όμιλό μας), 

με την πολύτιμη βοήθεια του Δρ. Νικολάου Μελή,  ο οποίος είναι  Δρ 

Σεισμολόγος - Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η εγκατάσταση έγινε σε 

συνεργασία με την ομάδα του Δρ Μελή στο πλαίσιο του 

προγράμματος EU-HORIZON Turnkey και εκτός από τον 

σεισμογράφο αισθητήρων βραχείας περιόδου συμπεριλαμβάνει και 

τον επιταχυνσιογράφο P-Alert τύπου MEMS τριών συνιστωσών.  

Έτσι συστήθηκε πλήρης σεισμομετρικός σταθμός στο εργαστήριό 

μας, που θα έχει την δυνατότητα καταγραφής μακρινών αλλά και 

κοντινών σεισμών και την εκτίμηση της ενόργανης έντασης στο 

κοντινό πεδίο 

7. Έγινε διάλεξη στους μαθητές του Ομίλου από τον Δρ. Μελή με 

θέμα τους σεισμούς, τα χαρακτηριστικά τους και την καταγραφή τους 



από τους σεισμογράφους.  

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

1) NASA 

2) ESA  

3) MIT 

4) Cansat in Greece 

5) Cansat in Europe 

6) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

7) Πανεπιστήμιο Πειραιά 

8) Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

9) 2
ο
 Πρότυπο Λύκειο Αθηνών 

10) Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

Φέτος, ο Όμιλος Διαστημικής και Ρομποτικής SPACE πρόσφερε στο 

Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο τους παρακάτω νέους επιστημονικούς 

εξοπλισμούς μεγάλης χρηματικής και επιστημονικής αξίας (χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο): 

 

1. Σεισμογράφος βραχείας περιόδου τριών συνιστωσών τύπου 

RaspberryShake RS3D (τον οποίο αγοράσαμε πρόσφατα χάρη σε 

χορηγίες προς τον όμιλό μας), εγκαταστάθηκε με την πολύτιμη βοήθεια 

του Δρ. Νικολάου Μελή,  ο οποίος είναι  Δρ Σεισμολόγος - Διευθυντής 

Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών. Η εγκατάσταση έγινε σε συνεργασία με την ομάδα του Δρ Μελή 

στο πλαίσιο του προγράμματος EU-HORIZON Turnkey και εκτός από 

τον σεισμογράφο αισθητήρων βραχείας περιόδου συμπεριλαμβάνει και 

τον επιταχυνσιογράφο P-Alert τύπου MEMS τριών συνιστωσών. 

2. Ανιχνευτής κοσμικής ακτινοβολίας τύπου Cosmic Pi V.1. Ο 

ανιχνευτής μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο με άλλους παρόμοιους σε όλη 

τη Γη με σκοπό να μετατραπεί ο πλανήτης σε ένα γιγάντιο μετρητή 

κοσμικής ακτινοβολίας.  

3. Υπολογιστής Astro Pi, όμοιος με αυτόν που είναι εγκατεστημένος στο 

Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Γη. Είναι 

εφοδιασμένος με αισθητήρες θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης, 



 

υγρασίας, μαγνητικού πεδίου και με κάμερα υψηλής ανάλυσης για λήψη 

φωτογραφιών της Γης από το διάστημα στο ορατό φάσμα αλλά και στο 

φάσμα υπέρυθρης ακτινοβολίας. 

 

Επιπλέον, στα παραδοτέα προστίθενται και τα παρακάτω: 

    

1. Τα κείμενα και οι παρουσιάσεις από τις εργασίες και τις δράσεις των 

μαθητών από τις συμμετοχές τους στους φετινούς διαγωνισμούς. 

2. Μια πρωτότυπη συσκευή έγκαιρης προειδοποίησης σεισμών που 

κατασκεύασαν οι μαθητές. 

3. Φάκελος με 489 φωτογραφίες διαφόρων περιοχών της Γης από το 

Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. 

4. Ένα πλήρες αρχείο των μετρήσεων που πραγματοποίησαν οι μαθητές 

μέσω του πειράματός τους στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.   

5. Η παρουσίαση του προγράμματος PLANet B των μαθητών μας προς 

τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων. 

6. Το site όπου μπορεί κανείς να δει σε real time τη λειτουργία του 

σεισμογράφου μας: https://accelnet.gein.noa.gr/TURNkey/station-

diagrams.html?id=ZANN 
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