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Pragniesz lepiej zrozumieć otaczający Cię
Wszechświat? Interesujesz się Kosmosem?
Pasjonują Cię zagadnienia naukowe? A może
wolisz rozwiązywać problemy techniczne? Chcesz
sprawdzić siebie i swoje pomysły? Weź udział w
Europejskim Konkursie Kosmicznym Odysseus II.
Stwórz pracę dotyczącą badania i wykorzystania
przestrzeni kosmicznej i wygraj cenne nagrody!

Kosmiczne wyzwanie
dla młodych
od 7 do 22 lat

Patronaty

www.odysseus-contest.eu/pl
The Odysseus II Project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 640218

Odkrywaj!

Spójrz w Niebo!

14 - 18 lat

7 - 13 lat

Przestrzeń jest dla Ciebie!

17 - 22 lat

Skywalkers
Konkurs Odysseus II w kategorii Skywalkers pozwala młodym
ludziom w wieku od 7 do 13 lat wykazać się swoimi zdolnościami
artystycznymi i przy okazji zainteresować Kosmosem.
W tej kategorii uczestnicy tworzą dzieła artystyczne, np.: szkic,
obraz, zdjęcie, graﬁkę wykonaną przy użyciu komputera itp.,
związane z badaniami kosmicznymi.
Do wygrania: iPad z zestawem cyfrowych książę i aplikacji
związanych z kosmosem, model rakiety.

Pioneers
Uczniowie w wieku od 14 do 18 lat przygotowują projekt związany z
jedną z konkursowych kategorii tematycznych.
Projekty są realizowane w zespołach 2 - 3 osobowych pod opieką
nauczyciela i mogą być stworzone w dowolnym z 24 oﬁcjalnych
języków Unii Europejskiej, także w języku polskim.

W kategorii Explorers mogą wziąć udział studenci, którzy jeszcze nie
uzyskali żadnego tytułu zawodowego. Uczestnicy reailzują projekt
badawczy związany z jedną z konkursowych kategorii tematycznych.
Badania kosmiczne to dziedzina interdyscyplinarna. Dlatego projekty
badawcze mogą łączyć wiele dziedzin techniki: astonomia, biologia,
od 7 do 22 lat
technik chemia, architektura, psychologia, geograﬁa itp.

Do wygrania: skomputeryzowany teleskop, wyjazd na półﬁnały,
zestaw pamiątek konkursu Odysseus II. Główną nagrodą jest
wyjazd do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej.

Do wygrania: skomputeryzowany teleskop, wyjazd na półﬁnały a
także staże w ośrodkach ESA. Nagrodą główną jest wyjazd do
Centrum Kosmicznego Kourou w Gujanie Francuskiej.

Konkurs Odysseus II, w kategorii Pioneers i Explorers,
przebiega w trzech etapach, pierwszy z nich odbywa się online.

Konkurs Odysseus II, w kategorii Skywalkers,
przebiega w dwóch etapach

Etap A
Krajowy
głosowanie
online

Etap B
Trzy najlepiej ocenione
prace w kraju, w tym
jeden zwycięzca

Półﬁnały
regionalne

Etap A
Zwycięzca
ﬁnału

Explorers

Krajowy
konkurs
online

Etap B
Kilka najlepiej
ocenionych prac
z kraju

Półﬁnały
regionalne

Etap C
10 regionalnych
zwycięzców

Finał
międzynarodowy

Po jednej zwycięskiej
drużynie w kategorii
Pioneers i Explorers
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