Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Αγαπητοί κύριοι,
Ο σκοπός του Διαγωνισμού Odysseus II (www.odysseus-contest.eu) είναι 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. Μέσω της
διοργάνωσης
ενός
εκπαιδευτικού
διαγωνισμού
με
διασκεδαστικό
προσανατολισμό, που θα διεξαχθεί σε πολλούς γύρους και απευθύνεται σε
μαθητές και φοιτητές στην Ευρώπη, στοχεύουμε στη δημιουργία επιστημόνων,
μηχανικών και τεχνικών με τα απαιτούμενα προσόντα σε πεδία σχετικά με τις
προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής για το διάστημα.
Είναι
πολύ
σημαντικό
να
βοηθήσουμε
νέους
ανθρώπους
να
συνειδητοποιήσουν την αξία του διαστήματος και των φυσικών επιστημών και
ευελπιστούμε να δώσουμε την ευκαιρία σε μαθητές και φοιτητές στην Ευρώπη
να αξιοποιήσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να επιτύχουν στις
προσπάθειές τους να συμμετάσχουν και να απολαύσουν το Διαγωνισμό
Odysseus II. Έτσι, αναζητούμε εθελοντές να μας βοηθήσουν σε αυτή την
εκπληκτική αποστολή.
Αναγνωρίζοντας την εμπειρία σας στην εκπαίδευση ή/ και τις φυσικές
επιστήμες (διαστημική τεχνολογία, διαστημική επιστήμη, αστρονομία κλπ) θα
θέλαμε να σας προτείνουμε να διαθέσετε λίγο από το χρόνο και το ταλέντο
σας για το καλό των νέων συμμετεχόντων. Θα σας αναγνωρίσουμε ως ένα
Μέντορα του Odysseus ΙΙ, και θα εκτιμήσουμε την αφοσίωσή σας στους
μαθητές και φοιτητές με τον υποστηρικτικό σας ρόλο και την πολύτιμη βοήθεια,
ως πρότυπο και μέντορας.
Υπολογίζουμε ότι οι μέντορες του Odysseus ΙΙ θα χρειαστεί να διαθέσουν 2-3
ώρες το μήνα με βάση τη διαθεσιμότητά τους. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε
να ενταχθείτε στο Δίκτυο Μεντόρων του Odysseus ΙΙ για την Ελλάδα,
παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση συμμετοχής στην
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ιστοσελίδα www.odysseus-contest.eu.
Για τυχόν ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά
στο 2310 483 000 (εσωτερικό 126, Κλαίρη Γρηγορούδη), είτε ηλεκτρονικά στο
grigoroudi@noesis.edu.gr. Μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους μέντορες μέσω
του προγράμματος Δικτύου Μεντόρων και να λύσουμε οποιαδήποτε απορία
σας.
Γνωρίζουμε ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, αλλά ευελπιστούμε ότι αυτή
η πρόσκληση θα υποκινήσει το ενδιαφέρον σας να γίνετε εθελοντής μέντορας
του Odysseus ΙΙ και να ανταμειφθείτε με την ικανοποίηση της προσφοράς στη
νέα γενιά μιας κληρονομιάς προσωπικής γνώσης, διορατικότητας και
εμπειρίας.
Σε αναμονή της θετικής σας ανταπόκρισης, σας ευχαριστούμε για το χρόνο
σας.

Με εκτίμηση,

Θανάσης Κοντονικολάου
Γενικός Διευθυντής

