23ος Πανελλήνιος Μαθητικός
Διαγωνισμός Αστρονομίας &
Διαστημικής
Σε Δεοηένα, 4 Δεθεμβνίμο 2017
ανπίδεη
ε
πνώηε
θάζε «ΕΤΔΟΞΟ» ημο
23μο
Πακειιεκίμο
Μαζεηηθμύ
Δηαγωκηζμμύ Αζηνμκμμίαξ θαη
Δηαζηεμηθήξ, γηα ημοξ μαζεηέξ
ημο Γομκαζίμο θαη ημο Λοθείμο,
αιιά με δηαθμνεηηθά ζέμαηα, οπό
ηεκ αηγίδα ημο Τπμονγείμο
Παηδείαξ,
Ένεοκαξ
θαη
Θνεζθεομάηωκ.
Η θάζε αοηή, όπωξ ακαθένεηαη ζηεκ εγκύκλιο ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ, πμο
εζηάιε ζε όια ηα ζπμιεία Δεοηενμβάζμηαξ Εθπαίδεοζεξ θαη πμο ακανηήζεθε
ήδε
ζηεκ
ηζημζειίδα
ηεξ
Εηαηνείαξ
Αζηνμκμμίαξ
θαη
Δηαζηήμαημξ: contest.astronomos.gr,
ανπίδεη
από
ηεκ Δεοηένα
4
Δεθεμβνίμο 2017 θαη ηειεηώκεη ηεκ Δεοηένα 11 Δεθεμβνίμο 2017.
Η 1ε αοηή θάζε ημο δηαγωκηζμμύ γίκεηαη ειεθηνμκηθά από ημκ οπμιμγηζηή ηωκ
μαζεηώκ, μη μπμίμη μπμνμύκ κα θαηεβάζμοκ ηα ζέμαηα, κα ηα απακηήζμοκ θαη
κα ζηείιμοκ πάιη ειεθηνμκηθά ηηξ απακηήζεηξ ημοξ από ηεκ ίδηα ηζημζειίδα.
Αμέζωξ ζα έπμοκ θαη ηεκ βαζμμιμγία ημοξ.
Η επόμεκε 2ε θάζε «ΑΡΙΣΑΡΥΟ» ζα γίκεη γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ
ημ άββαημ, 3 Φεβνμοανίμο 2018, θαη από ώνα 9:00 – 12:00 π.μ. ζε δηάθμνα
Γομκάζηα θαη Λύθεηα (ελεηαζηηθά θέκηνα) όιεξ ηεξ πώναξ, πμο ζα μνίζμοκ μη
Δηεοζοκηέξ Δεοηενμβάζμηαξ Εθπαίδεοζεξ, με λεπωνηζηά ζέμαηα θαη πάιη.
Η 3ε θαη ηειηθή θάζε «ΙΠΠΑΡΥΟ» ζα δηεκενγεζεί ηεκ Κονηαθή, 11ε
Μανηίμο 2018 θαη από ώνα 12:00 – 15:00, ζημ αμθηζέαηνμ ηοσ Οικομομικού
Τμήμαηος ηοσ Παμεπιζηημίοσ Θεζζαλίας, μόκμ γηα ημοξ επηηοπόκηεξ ηεξ
1εξ θαη 2εξ θάζεξ (αζνμηζηηθά).
Οη δέθα πνώημη (ημο Λοθείμο) ηεξ 3εξ θάζεξ ημο Δηαγωκηζμμύ ζα πενάζμοκ
ζηεκ 4ε θάζε «ΠΣΟΛΕΜΑΙΟ», πμο ζα δηεκενγεζεί ζηηξ 21 & 22 Απνηιίμο

2018 θαη μη πέκηε πνώημη ζα ζηειεπώζμοκ ηεκ Οιομπηαθή Ομάδα πμο ζα
ζομμεηάζπεη ζηεκ 12ε Διεθμή Ολσμπιάδα Αζηρομομίας –
Αζηροθσζικής 2018.
Να ημκηζζεί όηη μη δύμ πνώημη ηεξ 3εξ θάζεξ ζα μεηαβμύκ γηα αζηνμκαοηηθή
εθπαίδεοζε ζηε NASA, όπωξ γίκεηαη θάζε πνόκμ.
Καιμύκηαη, ιμηπόκ, μη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ πμο έπμοκ θάπμηα έθεζε ζημ
μάζεμα ηεξ αζηνμκμμίαξ –ημ μπμίμ θαηανγήζεθε μεκ από ηα ζπμιεία,
ζοκεπίδεη όμωξ, κα ζαγεκεύεη πμιύκ θόζμμ, θαη ηδηαίηενα ηε κεμιαία– κα
πνμεημημαζημύκ θαηάιιεια θαη κα ιάβμοκ μένμξ ζημ δηαγωκηζμό αοηό, μ
μπμίμξ δηεκενγείηαη με ηε ζοκενγαζία θαη ημο Πακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ.


Πενηζζόηενεξ ιεπημμένεηεξ εδώ.

