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Zaproszenie dla nauczycieli do udziału w spotkaniu online z
polskimi koordynatorami Międzynarodowej Unii
Astronomicznej
25.11.2021

Dla organizacji astronomicznych oraz nauczycieli odbędzie się specjalne spotkanie online z
polskimi koordynatorami Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Tematem będzie oferta
IAU dla organizacji pozarządowych i szkół, można będzie też zadawać pytania i
podyskutować. Termin: 9 grudnia 2021 r. godz. 17.00-19.00.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) to organizacja zrzeszająca zawodowych
astronomów z całego świata. Jest organizacją naukową, ale prowadzi też bardzo wiele działań
w zakresie edukacji i popularyzacji. W szczególności utworzyła w swoich strukturach trzy biura
wyspecjalizowane do prowadzenia tego typu projektów. Są to IAU Office for Astronomy
Outreach, IAU Office for Astronomy Development oraz najmłodsze IAU Office of Astronomy for
Education.

Polscy koordynatorzy IAU zapraszają przedstawicieli organizacji astronomicznych, a także
nauczycieli zainteresowanych astronomią w edukacji, na spotkanie online w czwartek 9
grudnia 2021 r. o godz. 17.00-19.00. Spotkanie odbędzie przy pomocy platformy Zoom. Osoby
zainteresowane udziałem proszone są o kontakt pod adresem iau@pta.edu.pl

Ramowy plan spotkania:

Krótkie wprowadzenie o Międzynarodowej Unii Astronomicznej
Prezentacja projektów IAU Office of Astronomy for Development
Prezentacja projektów IAU Office of Astronomy for Education
Prezentacja projektów IAU Office for Astronomy Outreach
Odpowiedzi na pytania
Dyskusja na temat możliwości współpracy
Dyskusja w związku ze zbliżającym się Rokiem Kopernika 2023

Lista aktualnych polskich koordynatorów IAU:
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Krajowy koordynator IAU ds. popularyzacji (IAU National Outreach Coordinator, IAU
NOC) - Krzysztof Czart
Krajowy koordynator E-ROAD (European Regional Office of Astronomy for
Development, E_ROAD) - Sebastian Soberski
Krajowi koordynatorzy IAU ds. edukacji astronomicznej (IAU National Astronomy
Education Coordinators, IAU NAECs) - Grzegorz Stachowski, Halina Prętka-Ziomek,
Joanna Molenda-Żakowicz, Monika Maślaniec, Tomasz Skowron

Więcej informacji:

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) – https://www.iau.org
Polski fanpage IAU na Facebooku - https://www.facebook.com/IAUPoland
Lista koordynatorów IAU ds. edukacji (wszystkie kraje) -
https://www.haus-der-astronomie.de/3948850/naec-team-list
Lista koordynatorów IAU ds. popularyzacji (wszystkie kraje) -
https://www.iau.org/public/noc/
Lista koordynatorów IAU ds. rozwoju (wszystkie kraje z Europy) -
https://astro4dev.eu/about-us/our-team
Opracowanie o polskich ośrodkach astronomicznych -
https://www.pta.edu.pl/wydawnictwa/katalogi
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