
	  

	  

ЗА СВОЕВРЕМЕННО ПУБЛИКУВАНЕ  
  
Европейският научен конкурс по космически изследвания се приготвя за... 
излитане! 
 
Брюксел, Белгия – 05.06.2015г. – учени от цяла Европа са поканени да участват в 
конкурса с високи изисквания, с изследване на мистериите и предизвикателствата 
на космоса. Финансиран от Европейския съюз, конкурсът Odysseus дава 
възможност на младите хора да демонстрират своята интелигентност и да 
разширят знанията си за космоса - от спътниците и космическите кораби до 
астробиологията и междупланетното пътуване. 
 
Конкурсът, който официално започва през септември, е отворен за екипи от 
ученици на възраст от 7 до 22 години от всички държави-членки на Европейския 
съюз и страните партньори. Ще бъдат раздадени с награди с голяма стойност - 
например възможности за стажове, телескопи и iPads. Финалистите на 
международно ниво ще пътуват до Брюксел или Тулуза. Победителите ще пътуват 
до Гвианския космически център в Южна Америка. 
 
Ще се проведат отделни конкурси за 3-те образователни нива: 
 
• Skywalkers (ученици в начално училище) 
• Pioneers (гимназисти) 
• Explorers (студенти) 

 
Конкурсът ще се проведе в два цикъла, обхващащи академичните години 2015-
2016 г. и 2016-2017 г. с цел привличане на интереса на десетки хиляди ученици и 
студенти. Преподавателите се насърчават да участват чрез създаване и подкрепа 
за ученически и студентски групи. Същевременно се дава възможност за 
професионална подкрепа при поискване. Записването за участие може да стане на 
всеки от 24-те официални езици на Европейския съюз. 
 
Целта на Odysseus е да вдъхнови младите хора в Европа да се занимават с 
космическите науки. Конкурсът насърчава образователните дейности, които 
съчетават научното изучаване с преживян опит. Повече информация и точни 
инструкции за подаване на разработките можете да откриете на страницата 
www.odysseus-contest.eu. 
 
История 
Конкурсът Odysseus се организира от партньорите на Odysseus II. Това е 
тригодишен проект, финансиран от Европейския съюз по проекта "Хоризонт 2020 - 
изследвания и иновации" (споразумение 640218). Представлява разширена форма 
на пилотния проект, който беше изпълнен в периода 2011-2013 г. Настоящият екип 
за изпълнение на програмата наброява 14 партньори и 4 организации за подкрепа 
от 11 европейски страни. Центърът NOESIS ще координира гладкото протичане на 
конкурса в Гърция, Кипър, България и Турция. 
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