
	  

	  

Излитамe! Стартира Odysseus II 
Научно-образователен конкурс на ход – младежи от цяла Европа са 
поканени да се състезават за награди, стажове и възможности за 
пътуване 
 

Солун, Гърция, 4ти септември 2015 г.: Odysseus II - забавно образователният 

конкурс с акцент върху космическите науки - стартира. От 1ви септември 

млади хора от цяла Европа могат да се регистрират за участие във вълнуващ 

конкурс, който	   обединява	  научното обучение с практическия опит.  Насочен 

към ученици на възраст от 7 до 22 години, конкурсът има за цел да ангажира 

талантливи млади хора с откривателски дух и интереси в науката.  

Odysseus II предизвика младите европейци да прекрачат границите на своите 

знания като откриват отговорите на фундаментални въпроси за спътници и 

космически кораби и дори за астробиологията и междупланетното пътуване.  

Крайната цел на конкурса е да вдъхнови младежите да се насочат към 

космическата наука. 

Организиран в няколко етапа, конкурсът ще се проведе на два цикъла за 

академични години 2015/2016г. и 2016/2017г. Учителите се насърчават да участват 

като консултанти и ръководители на екипи и им се предлага достъп до 

професионално менторство при заявка. Кандидатури могат да бъдат представени 

на всичките 24 официални езика на ЕС. 

Конкурсът е разделен на три академични нива, с отделни състезания за: 
 

• Skywalkers (ученици в начални и основни училища) 

• Pioneers (гимназисти) 

• Explorers (студенти) 

В първия етап участниците се състезават на национално ниво на база техните 

разработки, покриващи някоя от широко зададените теми на конкурса. Опитни 

съдии ще оценяват подадените кандидатури въз основа на научните познания, 

практическото изпълнение и креативност. Победителите ще бъдат избрани на 

национално, регионално и международно равнище. Наградите включват iPad-и, 

телескопи, пътувания, платени стажове в ESA (Европейската космическа агенция) и 



	  

	  

екскурзии до космическия център Гвиана в Южна Америка. 

Крайният срок за регистрация на учениците от гимназии и средни училища и 

за студенти е 15 януари 2016г. Кандидатурите на ученици от основните 

учулища се приемат до 31 март 2016г. 

Пълна информация - включително подробни инструкции за това как да се 

регистрирате и да представите онлайн своята разработка - ще намерите на адрес 

www.odysseus-contest.eu. Лога с висока резолюция и 30-секундно рекламно 

видео е достъпно за изтегляне от медиите. 

За конкурса 

Конкурсът се организира от консорциум от партньори по Odysseus II - тригодишен 

проект, финансиран чрез рамковата програма на Европейския съюз за научни 

изследвания и иновации "Хоризонт 2020" (споразумение за безвъзмездна помощ № 

640218). Odyseus II е разширена версия на пилотния проект, който се проведе от 

2011г. до 2013 г. Настоящият консорциум наброява 14 партньора и 4 подкрепящи 

организации от 11 европейски страни.  
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