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Πρόσκληση για συμμετοχή σε arduino workshop 

 
 

      Αγαπητή/έ Κυρία/Κύριε 
Ονομάζομαι Σμαρνάκης Αριστείδης και σας στέλνω εκ μέρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
σχετικά με το μαθητικό διαγωνισμό διαστημικής
 

 CanSat in Greece 2017, στο οποίο είμαι εθελοντής.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο το σχολικό έτος 2016-
2017 και διοργανώνεται από το φοιτητικό παράρτημα του διεθνούς Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο (ΙΕΕΕ NTUA Student Branch). Αποτελεί προκριματική 
φάση του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού CanSats in Europe που διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος (ESA). 
 
Στο διαγωνισμό συμμετέχουν ομάδες μαθητών Λυκείου με σκοπό την κατασκευή και εκτόξευση 
δορυφόρου σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού

 

, ο οποίος θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες 
προδιαγραφές. Η νικήτρια ομάδα του πανελλήνιου διαγωνισμού θα προκριθεί αυτόματα στον 
πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. 

Στα πλαίσια της προώθησης του διαγωνισμού στα σχολεία, διοργανώνουμε δωρεάν arduino 
workshops για καθηγητές και μαθητές, δηλαδή εργαστήρια μικρο-επεξεργαστών που θα 
χρησιμοποιηθούν στο διαγωνισμό και έχουν αμέτρητες εφαρμογές σε πάρα πολλούς σύγχρονους 
τεχνολογικούς τομείς. Αξίζει να αναφερθεί πως η συμμετοχή στα workshops είναι ανεξάρτητη

 

 από τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Αυτός είναι και ο λόγος που σας στέλνουμε αυτό το e-mail. Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να 
συμμετέχετε στο arduino workshop που διοργανώνουμε με τη βοήθεια των διευθύνσεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ Αθήνας και Πειραιά καθώς και του συμβούλου πληροφορικής κ. 
Λαδιά. Το workshop θα διεξαχθεί στις 24 Ιουνίου ώρα 15:30-18:30 στο 4ο

 
  Γενικό Λύκειο Αλίμου. 

Προκειμένου να συμμετέχετε στο workshop θα πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα συμμετοχής την 
οποία θα βρείτε εδώ: http://goo.gl/forms/MsKX8pAGRyWsN1To1 . Δυστυχώς, ο αριθμός των ατόμων 
που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε είναι περιορισμένος και γι αυτό θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας ως προς τις αιτήσεις συμμετοχής. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 
Ελπίζουμε να σας συναντήσουμε στο workshop. 
 
Με εκτίμηση, 
 

 Aristeidis Smarnakis 
Contact Persons Team | Member 
p: +30 6984758521  
m: arissm1996@gmail.com 

IEEE NTUA Student Branch 
 

 

https://www.ieee.org/about/index.html�
https://www.ieee.org/about/index.html�
http://ieee.ntua.gr/?page_id=72�
http://www.esa.int/Education/CanSat�
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA�
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA�
https://www.arduino.cc/�
http://goo.gl/forms/MsKX8pAGRyWsN1To1�
mailto:arissm1996@gmail.com�

	CanSat in Greece 2017
	Πρόσκληση για συμμετοχή σε arduino workshop

