Probleemide lahendamiseks koostage: Projekt
füüsiline või sotsiaalne probleem, mis inimestel pika
kestvusega kosmoseuurimisreiside ajal tekib

ĥĥ Määratlege

ĥĥ Kavandage
ĥĥ Jagage

probleemile lahendus

valitud probleemi ja kavandatud lahendust teistega

Inimeste kosmosesse saatmine on inimkonna üks suurimaid
väljakutseid. Raketid on väga keerukad ja ohtlikud ning kosmos
eksimusi ei andesta. Kosmoseuurijate füüsilised probleemid on
seotud ellujäämisega ning kui nad on korraga Maalt aastaid eemal,
võivad neil tekkida ka sotsiaalsed probleemid.

MÄÄRATLEGE
Mõelge kõigile nendele probleemidele, millele inimesed peavad
meie päikesesüsteemis pikajaliselt reisimiseks lahenduse leidma.
Nimetame siinkohal ainult mõned neist: äärmuslikud temperatuurid,
vee-, õhu- ja toidupuudus, jäätmekäitlus või taaskasutus, üksildus ja
eraldatus ja vajadus trenni teha, et vormis püsida.
Pärast probleemi valimist tuleks otsida üles need lahendused, mida
me juba hetkel selle probleemi lahendamiseks või leevendamiseks
kasutame. Miks on seda probleemi raske lahendada? Kas oskate
mõne uue lahenduse välja pakkuda? Ehk saab mõnda olemasolevat
lahendust paremaks teha?

ORBIIDILE!SM Võistluses tähendab füüsiline
probleem sellist probleemi, mis mõjutab
astronaudi otsest tervist või ohutust, näiteks
vajadus õhu, vee, toidu või trenni järele.
Sotsiaalne probleem võib aga mõjutada inimese
pikaajalist võimekust olla kosmoses kasulik,
näiteks nagu erladatus ja igavus. “Pikaajaline”
kosmose uurimine viitab ühele või enamale
aastale avakosmoses.

Teie Projekti ülesanne ORBIIDILE!SM hooajaks on
määratleda inimeste füüsiline või sotsiaalne
probleem pika kestvusega kosmoseuurimisreiside ajal meie päikesesüsteemis ja pakkuda
sellele lahendus.

KAVANDAGE
Nüüd tuleks mõelda probleemi võimalike lahenduste peale.
Igasugune lahendus on alustuseks hea. Teie eesmärk on
kavandada uuenduslik lahendus, mis loob ühiskonnale lisaväärtust,
parendades mõnda olemasolevat lahendust, kasutades midagi
olemasolevat uudsel viisil või leiutades midagi täiesti uut.
JAGAGE
Mõelge, kellel teie lahendusest abi võiks olla ja jagage oma
ideed vähemalt ühe inimesega. Esitlege oma lahendust
inimestele, keda huvitab kosmos, inimeste tervis või kes töötavad
kosmosetööstuses. Rääkige sellest näiteks mõnele spetsialistile
või inimesele, kes aitas teil probleemi kohta rohkem teada saada.
ORBIIDILE!SM Võistluse juhendis on näiteid eri tüüpi inimestest,
kes teie kogukonnas teid aidata võiksid:
http://www.firstlegoleague.org/challenge.
VALMISTAGE
Lõpuks valmistage ette 5-minutiline esitlus, et oma tööd üritusel
hindajatega jagada. Esitlus peab toimuma reaalajas ja selles võib
kasutada plakateid, slaidiesitlusi, mudeleid, multimeediaklippe,
rekvisiite, kostüüme jne. Olge loomingulised, aga ärge unustage
tutvustada oma probleemi, selle lahendust ja lahenduse jagamist.
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