
PAST, PRESENT , FUTURE– 

IT IS ALL IN THE SKY  

Coordonator : Primary School 
No. 5, Koszalin, POLONIA  
Parteneri : 
1. Scoala Gimnaziala no.7 ,  
Buzau , ROMANIA 
2. ISTITUTO COMPRENSIVO S. 
BAGOLINO , Alcamo, ITALIA 
3. Primary School No. 12 , 
Drama, GRECIA 
4.Osnovna skola Josip Pupacic , 

Omis, CROATIA 

Activitatile din proiect: 

 

PAST- Cunoașterea trecutului va aduce 
cunoștințe despre realizările în domeniul 
astronomiei ale vechilor greci, sumerieni 
și egipteni, Copernic, Galileo și Hevelius, 
precum și descoperirea de legende, 
povești despre originea cosmosului, 
lumea și stelele. Toate aceste activități își 
propun să compare patrimoniul cultural 
comun al Europei și să identifice 
diferențele și asemănările dintre țări și 
istoria lor în domeniul astronomiei.  
 
PRESENT— Activitățile despre prezent 
se vor concentra nu numai pe observarea 
cerului, excursii la observatoare și 
planetarii, ci și pe lucrări de atelier și 
extinderea cunoștințelor elevilor despre 
sistemul solar, planete și cele mai 
interesante stele vizibile pe cer. Elevii 
noștri își vor îmbunătăți abilitățile în a 
fotografia cerul și vor învăța despre 
tehnologiile moderne care permit 
oamenilor să călătorească pe Lună, către 
stații spațiale și să construiască sateliți  
 
FUTURE- Activitățile despre viitor 
înseamnă activități despre viziunea vieții 
în spațiu prezentată în literatură și film. 
Vom afla despre posibilitățile tehnologiei 
moderne și ale omului în domeniul vieții 
pe Marte sau a vieții pe o stație spațială, 
vom vedea viziuni ale viitorului în filmele 
de science fiction și vom crea propria 
noastră stație spațială formată din modele 
pregătite de toți participanții la proiectul.  

REZULTATE TANGIBILE : 

 un dicționar de termeni 

astronomici în limbile 

proiectului  

 modele ale sistemului solar  

 nave spațiale  

 habitate pe Marte  

 un set de legende și povești 

despre originea cosmosului  

 un album de fotografii ale 

Lunii  

 teste, jocuri și concursuri pe 

tema astronomiei  

 galeria astronomilor celebri  
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