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Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής
διαγωνισμού Odysseus II

στην

εθνική

ομάδα

αξιολογητών

του

Αγαπητές κυρίες / κύριοι,
Ο σκοπός της επιστολής αυτής είναι να σας προσκαλέσουμε, εκ μέρους των
διοργανωτών του Odysseus II, να συμμετάσχετε στην Ελληνική ομάδα
αξιολογητών του διαγωνισμού αυτού.
Το Odysseus II είναι ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός για μαθητές 7 – 22 ετών,
ο οποίος διοργανώνεται από 14 εταίρους, με σκοπό να εμπνεύσει νέους
ανθρώπους να ασχοληθούν με την εξερεύνηση του διαστήματος, μέσα από
μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που θα συνδυάζουν την
επιστημονική εκμάθηση με διαδραστικές εμπειρίες (περισσότερες πληροφορίες
στο www.odysseus-contest.eu).
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για τα 3 διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης: α)
μαθητές Δημοτικού β) μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου γ) φοιτητές.
Για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους φοιτητές ο
διαγωνισμός περιλαμβάνει 3 φάσεις: α) τους προκριματικούς γύρους σε
εθνικό επίπεδο β) τους ημιτελικούς γύρους σε περιφερειακό επίπεδο ανά 3-4
χώρες και γ) τον διεθνή τελικό διαγωνισμό.
Στους προκριματικούς γύρους θα γίνει επιλογή ώστε να αναδειχθούν οι
νικήτριες ομάδες σε κάθε θεματική κατηγορία. Για τον σκοπό αυτό σε κάθε
χώρα, που συμμετέχει, θα συγκροτηθούν εθνικές ομάδες αξιολογητών από
εκπαιδευτικούς των φυσικών επιστημών και ειδικούς στο χώρο του
διαστήματος που θα αναλάβουν την επιλογή αυτή.
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Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ημιτελικοί γύροι σε περιφερειακό επίπεδο ανά
3-4 χώρες, όπου μια κριτική επιτροπή θα αναδείξει τις νικήτριες ομάδες που θα
συμμετάσχουν στον διεθνή τελικό. Τέλος, αυτοί που θα συμμετάσχουν στον
διεθνή τελικό θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε διεθνή κριτική επιτροπή.
Θα ήταν τιμή μας να αποτελέσετε μέλος της Ελληνικής ομάδας αξιολογητών
του διαγωνισμού Odysseus II στους προκριματικούς γύρους που αφορούν
στη χώρα μας και να συμμετέχετε ενεργά στην επιτυχία του.
Εκτιμάται ότι για τους προκριματικούς γύρους σε εθνικό επίπεδο κάθε
αξιολογητής θα αξιολογήσει μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας περίπου 10
εργασίες σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν τεθεί
από τους διοργανωτές. Οι προκριματικοί γύροι θα ξεκινήσουν στις 18
Ιανουαρίου 2016 και θα τελειώσουν στις 19 Φεβρουαρίου 2016.
Για τυχόν ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά στο
2310483000 (εσωτερικό 124, Σοφία Ξενιτίδου) είτε ηλεκτρονικά στο
xenitidou@noesis.edu.gr.
Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας ως αξιολογητής με την
εγγραφή σας μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού (www.odysseuscontest.eu).
Προσβλέποντας στη θετική σας απάντηση, σας ευχαριστούμε για το χρόνο
σας και τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Θανάσης Κοντονικολάου
Γενικός Διευθυντής

