Αγαπεηέ/ή θίιε/ε,
ε θάζε βξαδηά κε θαζαξό νπξαλό, ηα αζηέξηα εκθαλίδνληαη ην έλα κεηά ην άιιν.
Σα ζαύκαηα ηνπ λπρηεξηλνύ νπξαλνύ εκπλένπλ ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνπο
πξνζθέξνπλ απόιαπζε θαη ραιάξσζε. Ελίνηε έξρεηαη ζην κπαιό καο ην όλεηξν
λα γλσξίζνπκε όια ηα νλόκαηα ησλ αζηέξσλ θαη ησλ πιαλεηώλ
θαη λα κάζνπκε λα ηα εληνπίδνπκε εύθνια.
Σώξα ην ΚΙΣΙΟΝ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ & ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΙΟ ζαο δίλεη ηελ επθαηξία λα
εθπιεξώζεηε απηό ην όλεηξν. Μηα εηδηθή ζεηξά καζεκάησλ γηα αξράξηνπο
ΓΙΑΒΑΣΔ ΣΟΝ ΟΤΡΑΝΟ
ζα μεθηλήζεη ην Απξίιην. Απνηειείηαη από 4 καζήκαηα θάησ από ηνλ έλαζηξν νπξαλό.
Σα καζήκαηα ζα ζαο πξνζθέξνπλ ηηο δεμηόηεηεο λα εληνπίδεηε θαη λα αλαγλσξίδεηε
όπνην αζηεξηζκό ζέιεηε ζηνλ νπξαλό, λα πξνζαλαηνιίδεζηε θαη λα πινεγείζηε κε ηε βνήζεηα
ησλ άζηξσλ. Επίζεο, εηζάγεη ζηνλ θόζκν ησλ πιαλεηώλ θαη ησλ αζηεξηώλ θαη δίλεη κηα
ζπλαξπαζηηθή εηθόλα ηνπ ύκπαληνο, όπσο είλαη νξαηό κε γπκλό κάηη από ηελ Κύπξν.
Σα καζήκαηα ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αζηξνθπζηθό Alexander Prokofyev, εηδηθό
πξνζθεθιεκέλν ηνπ ΚΙΣΙΟΤ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟΤ & ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟΤ από ηελ Οπθξαλία.
Σα καζήκαηα ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε Παξαζθεπή, αξρήο γελνκέλεο από ηελ
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ζην ΚΙΣΙΟΝ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ & ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟ, ζην Κίηη.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεηξάο ησλ καζεκάησλ ζα απνλεκεζεί δίπισκα ζπκκεηνρήο.
Ο Alexander Prokofyev απνθνίηεζε κε ηηκή από ην Σκήκα Φπζηθήο ζην Κξαηηθό Παλεπηζηήκην ηεο Μόζραο
(Lomonosov University). Σν επηζηεκνληθό ηνπ έξγν ζπλδέεηαη κε ην «Cosmic Strings in Expanded Theory of
Gravitation». Απηό ηνλ θαηξό δηεμάγεη έξεπλα ζηελ αξραηναζηξνλνκία, δηνξγαλώλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε
παξαηεξήζεηο νιηθώλ εθιείςεσλ Ηιίνπ, βξνρέο κεηεώξσλ θαη απνθξύςεσλ αζηεξνεηδώλ. Έρεη δεκνζηεύζεηο ζε
δεκνθηιείο επηζηεκνληθέο εθδόζεηο, θάλεη αλαθνξέο ζε εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα. Σν ηαιέλην ηνπ γηα λα
απνθαιύςεη ηα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά επηηεύγκαηα ζηνπο θνηλνύο αθξναηέο είλαη γλσζηό ζηνπο θύθινπο ηεο
αζηξνλνκίαο. Έδσζε δηαιέμεηο ζε Ρσζία, Οπθξαλία, Γεξκαλία, Φηλιαλδία θαη Κύπξν.
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