Αγαπεηέ/ή θίιε/ε,
Η Αζηξνλνκία γελλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Βνήζεζε ζην λα θαζνξίδεηαη
ν θαηάιιεινο ρξόλνο γηα ηε γεωξγία θαη ην θπλήγη, θαη αξγόηεξα ήηαλ ε αζηξνλνκία ε νπνία
αληαλαθινύζε ηελ θνζκνζεωξία ηνπ άλζξωπνπ. Από ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ θαζελόο από εκάο,
ν έλαζηξνο νπξαλόο καο πξνζθαιεί λα εμεξεπλήζνπκε ηα κπζηήξηά ηνπ.
Σώξα ην ΚΙΣΙΟΝ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ & ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟ ζαο δίλεη ηελ επθαηξία λα εθπιεξώζεηε
απηό ην όλεηξν. Έλαο εηδηθόο εηήζηνο θύθινο καζεκάηωλ γηα καζεηέο 8 κε 12 εηώλ κε ηίηιν

«ΚΙΤΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ζα μεθηλήζεη ηνλ Οθηώβξην. Σα καζήκαηα ζα δηεμάγνληαη θάζε Παξαζθεπή απόγεπκα. Κάζε
κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεωξεηηθέο γλώζεηο θαη πξαθηηθέο δεμηόηεηεο. Πώο είλαη δνκεκέλν ην
Ηιηαθό ύζηεκα, ηη είλαη ηα αζηέξηα θαη ηη νη καύξεο ηξύπεο, γηαηί ν Γαιαμίαο κνηάδεη κε κηα
γαιαθηόρξωκε θωηεηλή ιωξίδα, πώο έγηλε ε Μεγάιε Έθξεμε – απηό είλαη κόλν έλα κέξνο ηνπ
ζεωξεηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Ση κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζηνλ νπξαλό, πώο δνπιεύνπλ ν
γλώκνλαο θαη ην ηειεζθόπην, πώο εληνπίδνπκε ηνπο αζηεξηζκνύο θαη ηα αζηέξηα, πώο ην
Ηιηαθό ύζηεκα, ηα αζηέξηα, ηα λεθειώκαηα θαη νη γαιαμίεο θαίλνληαη από ην ηειεζθόπην απηά είλαη ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα ηηο βάζεηο ηεο παξαηεξεζηαθήο αζηξνλνκίαο.
Σα καζήκαηα ζα έρνπλ δηάξθεηα 2 ώξεο θαη ζα δηεμάγνληαη θάζε Παξαζθεπή,
από ηηο 17:00 κέρξη ηηο 19:00 ζην ΚΙΣΙΟΝ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ & ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟ, ζην Κίηη.
Ηκεξνκελία έλαξμεο καζεκάηωλ Παξαζθεπή, 7 Οθηωβξίνπ 2016.
Με ηελ νινθιήξωζε ηεο ζεηξάο ηωλ καζεκάηωλ ηνλ Ινύλην
ζα απνλεκεζεί δίπιωκα ζπκκεηνρήο.
Σν πξόγξακκα δεκηνπξγήζεθε θαη ζπληνλίδεηαη από ηνλ Αζηξνθπζηθό Alexander Prokofyev,
εηδηθό πξνζθεθιεκέλν ηνπ ΚΙΣΙΟΤ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟΤ & ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟΤ.
Ο Alexander Prokofyev απνθνίηεζε κε ηηκή από ην Σκήκα Φπζηθήο ζην Κξαηηθό Παλεπηζηήκην
ηεο Μόζραο (Lomonosov University). Σν επηζηεκνληθό ηνπ έξγν ζπλδέεηαη κε ην ζέκα «Cosmic
Strings in Expanded Theory of Gravitation». Έρεη πινύζηα πξαθηηθή εκπεηξία ηεο δηδαζθαιίαο,
ε νπνία μεθίλεζε από ηα θνηηεηηθά ηνπ ρξόληα. Είλαη ιέθηνξαο θαη δηεμάγεη ηε κεζνδνινγηθή
έξεπλα. Έρεη δεκνζηεύζεηο ζε δεκνθηιείο επηζηεκνληθέο εθδόζεηο θαη αλαθνξέο ζε εζληθά θαη
δηεζλή ζπλέδξηα. Είλαη γλωζηόο γηα ην θαηαπιεθηηθό ηαιέλην ηνπ λα εμεγεί ζε απιή γιώζζα
πνιύπινθα θαηλόκελα. Έδωζε δηαιέμεηο ζε Ρωζία, Οπθξαλία, Γεξκαλία, Φηλιαλδία θαη Κύπξν.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: € 50 / μήνα
Η κράτηση εκ των προτέρων είναι υποχρεωτική
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