
12 APRILIE 2013

LOCATIE EVENIMENT: GALLERIA MALL BUZAU

Eveniment international dedicat aniversarii primului zbor al unui om in spatiul
cosmic – Yuri Gagarin.

Scopul “Noptii lui Yuri” este de a inspira constiinta publicului in a aprecia rolul
spatiului cosmic pentru un viitor mai bun.

Prin acest eveniment dorim sa le provocam copiilor dorinta de cunoastere, curajul
de a visa departe, de a trece dincolo de limite cu ajutorul imaginatiei.

ORGANIZARE EVENIMENT:
Organizator: Asociatia pentru Evolutie in Educatie



PROGRAMUL EVENIMENTULUI
 ORA 18.00

- Despre noi - Proiectul Ab Astris
- Inscrieri clubul de astronomie
- Prezentare sponsori

 ORA 18.15
- Povestea lui Yuri Gagarin

 ORA 18.30
- Concurs: “Un om printre stele”

Avem 7 teme pentru 7 echipe participante. Pentru prezentarea temei, fiecare echipa
are la dispozitie 10 minute si un panou (lungime 1m si inaltime 1.35 m) pentru desene,
fotografii si alte materiale. Copii vor alege un nume pentru echipa lor, in functie de
temele date:

1. Universul – Echipa 1
Prezinta: Universul, locul unde traiesc stelele

Numele zilelor saptamanii
Familia Soarelui

2. Un vis. Zborul – Echipa 2
Prezinta: Primii oameni care si-au imaginat si au incercat zborul.

Sa atingem cerul cu mana.
3. Despre rachete – Echipa 3

Prezinta: Ce este o racheta? Cine a inventat-o?
Trebuie sa prezinte o racheta construita de ei.

4. Sateliti – Echipa 4
Prezinta: Ne dorim un super iPhone, dar fara sa stim ca ne trebuie un satelit.

De ce sunt buni satelitii.
Trebuie sa prezinte un satelit construit de ei.

5. Astronautii – Echipa 5
Prezinta: Ce fac astronautii? De ce au nevoie de un costum special

Trebuie sa-si confectioneze un “costum de astronaut”
6. Yuri Gagarin – Echipa 6

Prezinta: Biografie. Schite ale traseului parcurs in spatiu.
7. Pamantul vazut din spatiu – Echipa 7

Prezinta: Prin hublou.Fata in fata cu Pamantul.
 ORA 19.00

- Premiile si alegerea unui copil pentru o calatorie imaginara in spatiul
cosmic

 ORA 19.30
- Yuri’s Party, in costume astro

 ORA 21.00
- Ne vedem vinerea viitoare la Saptamana Astronomiei

* Se inscriu in concurs copii cu varsta 6-11 ani.


