
 
 

 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ... ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ! 

Διαγωνισµός επιστήµης του διαστήµατος Odysseus II 
Για µαθητές και φοιτητές από 7 έως 22 ετών 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ο διαγωνισµός επιστήµης ξεκίνησε και προσκαλεί µαθητές από όλη την Ευρώπη να 
διαγωνιστούν µε έπαθλο βραβεία µεγάλης αξίας, ευκαιρίες για ταξίδια και µαθητεία.  
 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα – 4 Σεπτεµβρίου 2015 – Ο διαγωνισµός Odysseus II ξεκίνησε 
την 1/9/2015 και αφορά στην επιστήµη του διαστήµατος συνδυάζοντας την 
επιστηµονική µάθηση και τη βιωµατική εµπειρία. Η συµµετοχή απευθύνεται σε 
µαθητές και φοιτητές από 7 έως 22 ετών µε στόχο την προσέλκυση νέων µε 
ερευνητικό πνεύµα και ενδιαφέρον για την επιστήµη. 
 
Ο διαγωνισµός Odysseus II προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους να διευρύνουν τους 
ορίζοντες της γνώσης τους ανακαλύπτοντας απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις που 
αφορούν θέµατα από δορυφόρους και διαστηµόπλοια µέχρι αστροβιολογία και 
διαπλανητικά ταξίδια. 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί σε πολλαπλούς γύρους και 2 κύκλους 
καλύπτοντας τις ακαδηµαϊκές χρονιές 2015-2016 και 2016-2017. Οι εκπαιδευτικοί 
ενθαρρύνονται να συµµετάσχουν υποστηρίζοντας οµάδες και έχοντας τη δυνατότητα 
υποστήριξης από ειδικούς κατόπιν ζήτησης. Οι συµµετοχές µπορούν να υποβληθούν 
σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Θα πραγµατοποιηθούν χωριστοί διαγωνισµοί για τις 3 βαθµίδες της εκπαίδευσης: 
 
• Skywalkers (µαθητές Δηµοτικού) 
• Pioneers (µαθητές Γυµνασίου - Λυκείου) 
• Explorers (προπτυχιακοί φοιτητές) 
 
Οι συµµετέχοντες αρχικά θα διαγωνιστούν σε εθνικό επίπεδο µε κριτήριο την εργασία 
που θα υποβάλλουν σε ένα από τα θέµατα του διαγωνισµού. Έµπειροι κριτές θα 
αξιολογήσουν τις συµµετοχές βάση της επιστηµονικής γνώσης, της πρακτικής 
εφαρµογής και της δηµιουργικότητάς τους. Οι νικητές θα επιλεγούν σε τοπικό, 
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περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Τα βραβεία περιλαµβάνουν iPads, τηλεσκόπια, 
ευκαιρίες για ταξίδια, για µαθητεία στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Διαστήµατος (ESA – 
European Space Agency), καθώς και ταξίδι στο Guiana Space Centre στη Νότια 
Αµερική. 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία για τους µαθητές Γυµνασίων – Λυκείων και φοιτητές είναι 
15/01/2016. Συµµετοχές από µαθητές Δηµοτικού γίνονται δεκτές µέχρι τις 
31/03/2016. 
 
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για ηλεκτρονικές εγγραφές και 
υποβολή συµµετοχών είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.odysseus-
contest.eu, καθώς και λογότυπα και ενηµερωτικό video (30”) για εκπροσώπους 
ΜΜΕ. 
 
Ιστορικό 
Ο διαγωνισµός Odysseus διοργανώνεται από τους εταίρους του Odysseus II. 
Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 research and innovation (grant agreement 
640218). Αποτελεί τη διευρυµένη µορφή ενός πιλοτικού προγράµµατος, το οποίο 
υλοποιήθηκε το  χρονικό διάστηµα 2011-2013. Η τρέχουσα οµάδα υλοποίησης του 
προγράµµατος αριθµεί 14 εταίρους και 4 οργανισµούς υποστήριξης από 11 
Ευρωπαϊκές χώρες.  
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Ελισάβετ Κωνσταντίνου 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Προβολής 
ΝΟΗΣΙΣ 
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Email: konstantinou@noesis.edu.gr 
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Με την παράκληση να δηµοσιευθεί - διαδοθεί 


