
Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος προτίθεται να οργανώσει:

Εβδομαδιαία εκπαιδευτική εκδρομή 
στη Μόσχα και στο 
κέντρο εκπαίδευσης Yuri Gagarin

Περίοδος: Τελευταία εβδομάδα Ιουλίου
Υπεύθυνος - Αρχηγός αποστολής: Δρ Σεραφείμ Σπανός, Ειδικός Γραμματέας ΕΑΔ
Τόπος αναχώρησης: Θεσσαλονίκη προς ελαχιστοποίηση αεροπορικού κόστους

e-mail επικοινωνίας του κ. Σεραφείμ Σπανού: seraf@sch.gr

Καλούμε τους φίλους και τα μέλη της Εταιρείας, τους μαθητές των σχολείων μας, κάθε 
μαθητή που ενδιαφέρεται για το διάστημα, κάθε συμπολίτη με αναμνήσεις από την 
πρώιμη διαστημική εποχή να εκδηλώσει αρχικά το ενδιαφέρον του στέλνοντας μήνυμα 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο, κ. Σεραφείμ Σπανό  (seraf@sch.gr). Θα 
κρατηθεί σειρά προτεραιότητας και θα απαντηθούν όλα τα μηνύματα.

Υπόλοιπες δραστηριότητες

• Διαμονή στο ξενοδοχείο Cosmos στη Μόσχα

• Επίσκεψη στο πιστό αντίγραφο του διαστημικού λεωφορείου Buran

• Περιήγηση στο Κρεμλίνο και στην Κόκκινη Πλατεία

• Επίσκεψη στο Μαυσωλείο Λένιν 

• Ψώνια γύρω από την Κόκκινη πλατεία και το Κρεμλίνο

• Περιήγηση στο μουσείο Κοσμοναυτικής

• Ποτάμια περιήγηση στη Μόσχα



Δραστηριότητες τριημέρου στο
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Yuri Gagarin

• Επίσκεψη στο κέντρο εκπαίδευσης 
Κοσμοναυτών - Star City

• Μεγάλη περιήγηση στη βάση 
εκπαίδευσης Yuri Gagarin 

• Παιχνίδι γνώσεων στην αίθουσα 
πολυμέσων
• Περιήγηση στο μουσείο Yuri Gagarin

• Σύνοψη της λειτουργίας του Διεθνή 
Διαστημικού Σταθμού (αίθουσα 
προσομοιώσεων)

• Διάλεξη για επιβίωση στην ύπαιθρο 

• Συνάντηση με Κοσμοναύτη (αν είναι 
διαθέσιμος) 

• Εκπαίδευση προσομοίωσης στο 
διαστημικό σταθμό MIR

• Διάλεξη στο κέντρο ελέγχου 
προσομοίωσης αποστολής. 

• Ενημέρωση για τον προσομοιωτή 
σύνδεσης του διαστημοπλοίου Soyuz

• Προσομοιωτής σύνδεσης του Soyuz 
στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS 
(ακριβής προσομοίωση της 
εκπαίδευσης αστροναυτών) 

• Ιατρική βοήθεια εκτάκτου ανάγκης 
στο διάστημα, πρακτική εξάσκηση

• Εκπαίδευση επιβίωσης στο δάσος 
(πρακτική εφαρμογή γνώσεων 
επιβίωσης) 

• Διάλεξη σχετικά με τη διαστημική 
στολή “Orlan” και τις δραστηριότητες 
εκτός διαστημοπλοίου. 

• Εκπαίδευση στη διαστημική στολή 
“Sokol” 

• Κυνήγι Θησαυρού 

• Οι επισκέπτες θα λάβουν πτυχία για 
την σχετική εκπαίδευση στο κέντρο 


