Συμμετοχή στο συνέδριο FM14
της Γενικής Συνέλευσης της
IAU 2018
Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (International Astronomical Union)
είναι η μεγαλύτερο ένωση επαγγελματιών αστρονόμων
εκπροσωπώντας σχεδόν το σύνολό τους από όλες τις χώρες. Η
Γενική Συνέλευση της πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια και
παράλληλα με αυτή διεξάγεται μια σειρά συνεδρίων. Φέτος, η 30η
Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε τέλη Αυγούστου στη Βιέννη
της Αυστρίας, και ανάμεσα στα συνέδρια ήταν και η συνάντηση
πάνω στο «ρόλο της IAU στην παγκόσμια διάδοση της αστρονομίας,
οι τελευταίες προκλήσεις και γεφυρώνοντας διαφορετικές
κοινότητες» (Focus Meeting 14 on IAU’s role on global
astronomy outreach, the latest challenges and bridging
different communities; 23 Αυγούστου 2018).
Ο ΣΕΑ συμμετείχε σε αυτό το συνέδριο με μία παρουσίαση σε
μορφή αφίσας (η οποία παρουσιάστηκε ηλεκτρονικά) με τίτλο «Ένα
παράδειγμα ανάπτυξης νέων συνεισφέροντων στην Αστρονομία».
Ουσιαστικά αυτό που παρουσιάζεται συνολικά σε αυτή την εργασία
είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας που αποκομίσαμε από την
διεξαγωγή του κύκλου εργαστηρίων παρατηρησιακής Αστρονομίας,
που διοργανώθηκε το 2014-2015 (θεματικοί μήνες Ηλίου,
μεταβλητών άστρων, κομητών, πλανητών, τεχνητών αντικειμένων,
διαττόντων αστέρων).
Μπορείτε να δείτε την ηλεκτρονική παρουσίαση του συνεδρίου
καθώς και την προδημοσίευση της εργασίας (arXiv:1810.04562).
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Voutyras
One of the most regular activities of amateur clubs is
scientific outreach, a paramount channel to disseminate
scientific results. It is typically performed through talks
given by both experts (professional astronomers) and nonexperts to a diverse audience, including amateur astronomers.
However, this is a rather passive, one-way, approach. The
advance of technology has provided all the tools that can help
the audience/amateurs to become more active in the scientific
output. What is often missing is the proper guidance. To
address that within the Greek amateur community the Hellenic
Amateur Astronomy Association materialized a training program
(free-of-charge and open-accessed) to develop scientific
thought and the practical capabilities for amateurs to produce
valuable results. The program ran from November 2014 to May
2015 focusing each session (month) to: the Sun, variable
stars, comets, planets, artificial satellites, meteors. A
professional and/or an experienced amateur astronomer was
leading each session consisting of a theoretical part
(highlights of the field, necessary observational techniques)
and a hands-on part (observations and data analysis). At least
50 unique participants gained significant experience by
following parts or the complete program.

