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  ПРОГРАМА
 за учебната 2012-2013 година

Астрономическата обсерватория предлага
методическа помощ на учители-ръководители по проекти

за работа с талантливи деца и по програма „Успех”
 в областта на природните науки и

лекции за ученици
според учебния материал по физика и астрономия,
човекът и природата,химия и екология, география,

биология  и философия

Астрономически беседи и демонстрационни наблюдения
се провеждат кампанийно по отделна програма

Астрономическата обсерватория предлага следните форми
на извънучилищна дейност:

ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА
по индивидуален план на участниците

за ученици 1-4 клас                                СРЯДА от 10:30 или 14:30 часа

Програмата включва изучаване на звездите и планетите, ракети, совалки и
космически сонди чрез моделиране, оцветяване и рисуване, изработване на
макети от подръчни и отпадъчни материали, апликации и забавни игри,

 фантастични космически пътешествия.

През учебната 2012-2013 г. занятията ще се провеждат през
месеците октомври-ноември

и
март-април



КЛУБ НА АСТРОНОМИТЕ-ЛЮБИТЕЛИ

за ученици 5-6 клас                                      ПОНЕДЕЛНИК от 17 часа

за ученици 7-12 клас                                    ПОНЕДЕЛНИК от 18.30 часа

   Индивидуална  теоретична, практическа и  наблюдателна подготовка на
младежите, желаещи да участват в национални и международни

изследователски програми на  ниво любители-астрономи,
в астрономически лагер-школи, в астрономически конференции и олимпиади.

Темите за самоподготовка са публикувани в
                                           http://astronomy4all.com

Занятията в наблюдателни групи за любители-астрономи

СЛЪНЦЕ И СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ

МЕТЕОРИ

се провеждат в удобно за участниците време по допълнителна
уговорка с ръководителите на групите и проектите.

Ръководителите на клубове, кръжоци и проекти по физика и
астрономия, човек и природа могат за провеждат
системно или чрез отделни заявки за посещения в

Обсерваторията своите занятия.

Лекциите по учебния материал се заявяват предварително в
удобен ден и час на телефоните на Обсерваторията.

Участието във всички извънучилищни форми на
   Астрономическа обсерватория,

  методическата помощ за   учителите и  лекциите за учениците
 по учебния материал са

БЕЗПЛАТНИ

НАОП ” Юрий Гагарин”
Стара Загора

Ул. „Цар Иван Шишман” 62
Тел. 042   64 31 83 / 25 81 98

aogagarin@gmail.com

http://www.aogagarin.com


