IOAA 2017: pogled s strani mentorja
Sobota, 18 November 2017

Že peto leto po vrsti Slovenija sodeluje na Mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike –
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA. Letošnja olimpijada obeležuje
10-letnico in s tem namenom letos poteka na Tajskem, v državi, ki je bila gostiteljica prve
olimpijade leta 2007.

Dogodek se je pričel v ponedeljek z otvoritvijo, 13. 11. 2017, in se bo zaključil z zaključno
prireditvijo ter podelitvijo medalj in pohval v ponedeljek, 20. 11. 2017.

Slovenska ekipa na IOAA 2017: Z leve proti desni: mentor Andrej Guštin, tekmovalec Urban
Ogrinec, mentor Krištof Skok, vodička tekmovalcev Cha, tekmovalci Luka Govedič, Aleksej
Jurca, Marko Čmrlec in Rok Kovač.

Letos kot spremljevalec prvič sodelujem na drugi strani tekmovanja. Izkušnja je seveda
drugačna, kot je v vlogi tekmovalca. Prva razlika je večja neodvisnost. Tekmovalci morajo
kmalu po začetku predati elektronske naprave organizatorju, da nimajo možnosti priti v stik s
svojimi mentorji, ki imamo v rokah naloge, s katerimi se bodo spoprijeli. Z oddajo naprav tako
izgubijo še stik z domačimi ter z zunanjim svetom in dobijo svojega vodiča, ki skrbi za njih, tj. za
njihovo logistiko in kratkočasenje. Mentorji smo veliko bolj samostojni, saj nimamo osebno
dodeljenih ljudi in smo sami prepuščeni sebi, kako bomo preživeli prosti čas.

Tega je precej malo. Delo se je začelo v ponedeljek po kosilu, ko je bil prvi sestanek vseh vodij
ekip in akademskega osebja, ki prihaja s strani države gostiteljice. Predstavili so naloge za del
obdelave podatkov ter nočni in dnevni opazovalni del. Vodjem dajo v roke naloge in rešitve in
na voljo čas, da jih pregledamo, presodimo in komentiramo. Temu sledi debata o podanih
komentarjih in možnih spremembah nalog. Ko avtorji nalog upoštevajo predloge, je po možnosti
treba še enkrat ponoviti postopek, dokler niso nazadnje naloge sprejete z glasovanjem.
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Sčasoma se poda zadnja verzija nalog (tudi ob polnoči ali dveh zjutraj), ki je namenjena
prevodu v nacionalne jezike, tiskanju in pakiranju v kuverte. Kljub temu, da sta po navadi
mentorja dva, priprava nalog traja do npr. pol štirih zjutraj, kot v ponedeljek, ali do dveh, kot
včeraj s teoretičnimi nalogami. Danes dopoldan smo še pospravili pod streho ekipno
tekmovanje, ki se ne upošteva v skupno število točk tekmovalcev, vendar je bolj namenjeno
povezovanju tekmovalcev in zabavi.

Vse pa ni samo delo. Sledita bolj sproščena dneva, jutri celodnevna ekskurzija in nato še en
dan prost. Naslednji dan bo spet pester, saj bomo mentorji dobili popravljene teste naših
tekmovalcev. Imeli bomo priložnost za pogovor z ocenjevalci za odpravo morebitnih napak,
nejasnosti in nestrinjanj z ocenjevanjem.

Posebna izkušnja je bila otvoritvena slovesnost. Letošnjo olimpijado je financirala sama Tajska
princesa, saj se ta zanima za astronomijo. Tako je osebno prišla na otvoritev, za kar se je
morala vsaka ekipa posebej zahvaliti s poklonom. Da bi tako izkazovanje časti bilo brez napak,
smo morali biti v dvorani dve uri pred njenim prihodom, da so nam postopek demonstrirali.

Krištof Skok
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