Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2016

RE: Odysseus II – Διαγωνισμός Επιστήμης του Διαστήματος – ΝΕΟΣ κύκλος
Ευκαιρίες για τους νέους της Ευρώπης
Έπαθλα σημαντικής αξίας, διεθνή ταξίδια, μαθητεία σε διαστημικούς
οργανισμούς και μια μοναδική εμπειρία μάθησης - τέσσερις εξαιρετικοί λόγοι
για να εμπλακεί το Πανεπιστήμιό σας στον Διαγωνισμό Odysseus II. Οι
εγγραφές για τον νέο κύκλο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 μόλις άρχισαν,
γι' αυτό είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να προτείνετε στους φοιτητές σας να
συμμετάσχουν. Βοηθήστε τους να διευρύνουν τους επιστημονικούς τους
ορίζοντες – ενθαρρύνετέ τους να δηλώσουν συμμετοχή στον Odysseus II.
Ο Odysseus II περιλαμβάνει τρία επίπεδα διαγωνισμού για διαφορετικές
ηλικιακές κατηγορίες:
•
Skywalkers: ηλικίες 7-13 (Δημοτικά σχολεία)
•
Pioneers: ηλικίες 14-19 (Γυμνάσια - Λύκεια)
•
Explorers: ηλικίες 17-22 (Πανεπιστήμια)
Οι γύροι του διαγωνισμού: Οι Pioneers και οι Explorers διαγωνίζονται πρώτα σε
εθνικό επίπεδο στις χώρες τους. Οι εθνικοί νικητές στη συνέχεια καλούνται να
λάβουν μέρος σε έναν ευρύτερο περιφερειακό διαγωνισμό. Οι περιφερειακοί
νικητές με τη σειρά τους επιλέγονται για να παρουσιάσουν τα έργα τους στον
πανευρωπαϊκό τελικό που θα διεξαχθεί στη Γαλλία τον Ιούλιο του 2017. Στην
περίπτωση των Skywalkers (διαγωνίζονται με έργα τέχνης διαστημική
θεματικής) θα επιλεγούν νικητές σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Έπαθλα: Οι Pioneers και οι Explorers που προκρίνονται στους περιφερειακούς
και στον πανευρωπαϊκό τελικό θα απολαύσουν ταξίδια και διαμονή με
πληρωμένα έξοδα. Έχουν επίσης την ευκαιρία να κερδίσουν ένα ηλεκτρονικό
τηλεσκόπιο, μαθητεία σε διαστημικούς οργανισμούς (ή εταιρείες
αεροδιαστημικής) και ταξίδια στην Ευρωπαϊκή διαστημική βάση στη Γαλλική
Γουιάνα, στη Νότια Αμερική. Οι Skywalkers μπορούν να κερδίσουν κιτ
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ρουκετών ή/και iPads.
Θέματα: Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναπτύξουν εργασίες που καλύπτουν
σχεδόν κάθε θέμα σχετικό με το διάστημα - από δορυφόρους και διαστημικούς
ανιχνευτές μέχρι αστροβιολογία και διαπλανητικά ταξίδια.
Προθεσμία: Η προθεσμία για την υποβολή εργασίας και για τις τρεις ηλικιακές
ομάδες είναι η 31η Μαρτίου 2017.
Μια πλατφόρμα μάθησης: Ο διαγωνισμός προσφέρει μια μοναδική εμπειρία
μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους. Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να
ωθήσουν τα όρια της γνώσης τους με την ανακάλυψη απαντήσεων σε
θεμελιώδη επιστημονικά ερωτήματα. Οι εκπαιδευτικοί και καθηγητές μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τον Odysseus II ως πλατφόρμα για να βοηθήσουν τους
φοιτητές να εφαρμόσουν τις επιστημονικές αρχές που έμαθαν στην πράξη. Και
για όποιον επιθυμεί περαιτέρω επιστημονική καθοδήγηση, ο Odysseus II έχει
οργανώσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι μπορούν να
παρέχουν καθοδήγηση, εφόσον τους ζητηθεί.
Περισσότερες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένων εκτυπώσιμων αφισών,
βίντεο και λεπτομερών οδηγιών για το πώς να εγγραφείτε- είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα www.odysseus-contest.eu.
Θα χαρούμε να δούμε δυναμική συμμετοχή από το Πανεπιστήμιό σας στον
Odysseus II. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε μην διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με εκτίμηση,

Θανάσης Κοντονικολάου
Γενικός Διευθυντής

