


UNAWE – Universe Awareness

Universe Awareness (UNAWE) este un program internațional cu o

activitate continuă, ce oferă copiilor o poartă spre frumusețea și grandoarea 

Universului.

Programul a luat naștere în 2006 în Olanda cu sprijinul Ministerului 

Educației, Culturii și Științei.

În prezent sunt 38 de țări înscrise în program și peste 500 de 

voluntari.

România este oficial membră din iunie 2009.

Program de referință în cadrul IYA 2009



UNAWE în imagini



UNAWE – Universul pe înțelesul celor mici

Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani.

Obiective:

 să lărgească orizontul de cunoaștere al copiilor

 să le trezească interesul pentru știintă și tehnologie

 să stimuleze spiritul civic și toleranța internațională



Ce oferă UNAWE ?

Materiale: cărți pentru copii, postere, filme, desene animate, jocuri,                     

cântece, poezii, etc

Training: materiale didactice, diplome 

Rețea internațională: schimburi de idei, experiență și materiale

Consultanță: obținerea de fonduri, promovare internatională



www.unawe.ro

UNAWE în România

Câteva activități desfășurate în 2009 - 2010

http://www.unawe.ro/
http://www.unawe.ro/


„Locul meu în Univers” 
Parcul Carol, București, 28 iunie 2009



Kids on The Moon, 
BSC, București,  6-27 septembrie și 3-4 octombrie 2009



Start Up în Craiova – „Adresa noastră în Univers”
Școala Obedeanu, 6 Februarie 2010



„Călătoria unei comete”
Grădinița Cuibușorul Zânelor, București, 26  Februarie 2010



UNAWE în România - Ce urmează...

• Dezvoltarea de noi materiale educaționale și traducerea celor deja existente 

• Promovare la nivel național și identificarea profesorilor / învățătorilor dornici să 

se implice în proiectele UNAWE

• Organizări de evenimente în aer liber (concursuri, prezentări, sesiuni de 

observații)

• Crearea unui portal dedicat cadrelor didactice (cursuri de 

astronomie)



Portal de educație în astronomie (Sky101)

Scopul proiectului

• Promovarea astronomiei la nivel național.

• Instruirea și implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea de proiecte și 

materiale educaționale.



Portal de educație în astronomie (Sky101)

Obiective pe termen scurt, 2 – 4 ani

1. Instruirea unui număr cât mai mare de profesori capabili să dezvolte materiale

educationale legate de astronomie prin intermediul portalului Sky101.

2. Dezvoltarea unei biblioteci virtuale deschise tuturor profesorilor

3. Dezvoltarea unor comunități locale de lucru și discuții



Portal de educație în astronomie (Sky101)

Obiective pe termen lung, 4 – 5 ani

Introducerea astronomiei ca disciplină în școală



Sky 101 - Structura

1. Dashboard

2. Cursuri

3. Resurse

4. Connect and develop (project learning)

5. Proiecte publicate



Sky 101



Sky 101 - știință

Dezvoltatori content

1. Membrii Astroclubului București

2. Mihai Dascălu – Observatorul Astronomic “Vasile Urseanu”

Consultanți

1. Dr. Valeriu Tudose – ASTRON

2. Lars Bähren – Universitatea Radboud Nijmegen, Facultatea de Astrofizică / 

ASTRON / LOFAR

3. Dr. Carolina Ödman – Universitatea din Leiden



Sky 101 – Resurse și promovare

1. Astroclubul București

2. UNAWE

3. Cadrele didactice

4. Părinți

5. Voluntari



Sky 101 – Software și infrastructură

Sabin Iacob – Pinax / Django



Sky 101 – Parteneri

1. Astroclubul București 

2. UNAWE Romania

3. Pro Linux ?
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