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Pengantar 
 

COURSES NASE terutama kursus dengan karakter khusus, mereka sangat praktis. Jadi, 

tidak mudah untuk menawarkan presentasi transmisi ketika situasinya tidak baik untuk 

kursus tatap muka. 

 

Namun, kita hidup di zaman baru dan saat ini ketika audiensi yang berbeda dapat memiliki 

pendekatan yang berbeda untuk pengetahuan. Teknologi tiba untuk tetap sebagai bagian 

dari kehidupan kita dan produk-produk baru dan inovatif yang terkait dengan alat 

komunikasi baru harus menjadi bagian dari kursus pelatihan. Dalam kasus Program NASE, 

komite yang bertanggung jawab berdiskusi untuk waktu yang lama dalam cara memulai 

pendekatan ini, karena inti dari proposal ini, bukanlah kegiatan langsung, tetapi juga 

tindakan tatap muka. 

 

Tahun 2020 akan diakui di masa depan, sebagai “tahun ketika semua planet berada dalam 

bahaya: karena pandemi. Ini adalah situasi yang sangat baru bagi umat manusia. Dalam 

konteks ini, Program NASE mengembangkan proposal campuran, dengan kegiatan yang 

tidak dapat dilakukan di rumah, dengan bantuan pelatih online, tetapi dalam semua kasus 

memikirkan "presentasi langsung dalam waktu nyata". 

 

Inovasi dalam proyek ini berpusat pada distribusi NASE-box, dengan semua bahan yang 

diperlukan untuk berbagai kursus (lengkap dan monografis) yang akan memungkinkan 

untuk mengembangkan setiap kegiatan di rumah atau di sekolah di tempat mana pun di 

Planet ini, partisipasi akan menjadi sertifikat selama peserta menyelesaikan aktivitas yang 

berhubungan dengan pelatih, secara online. 

 

Penawaran baru ini merupakan tantangan nyata bagi NASE. Kami berharap mendapat 

tanggapan yang baik dari komunitas yang berbeda dan untuk membantu memasukkan 

konten astronomi di tempat-tempat di mana kegiatan tatap muka sangat sulit. 

Deskripsi NASE-box online 
Untuk memfasilitasi kursus NASE online, panitia dapat menggunakan bahan yang 

dibutuhkan untuk kegiatan langsung yang termasuk dalam kotak NASE. 

 

Penyelenggara lokal dapat meminta tanda terima kotak NASE melalui pos. Jika mereka 

memiliki semua materi NASE sebelum memulai kursus, mereka dapat mengulangi 

kegiatan yang dapat mereka lihat online selama kursus. 

Ada berbagai jenis kursus NASE, artinya ada jumlah yang sama Kotak NASE online. 

 

NASE menawarkan kotak yang mencakup semua bahan yang diperlukan untuk 

mengajarkan kursus NASE. Ada berbagai jenis kursus: 

Kursus dasar, kursus penuh, yang termasuk astronomi, astrofisika dan 

  

  

astrobiologi. Ini adalah satu kotak NASE terbesar. Kursus ini melibatkan 4 kuliah dan 10 

lokakarya. 



• Kursus astronomi dalam kotak yang tidak terlalu besar. Kursus ini melibatkan 2 kuliah 

dan 4 lokakarya. 

• Kursus astrofisika dalam kotak kecil. Kursus ini melibatkan 2 kuliah dan 4 lokakarya. 

• Kursus astrobiologi dalam kotak yang lebih kecil. Kursus ini melibatkan 2 kuliah dan 4 

lokakarya. 

• Kursus tentang astroculture dalam kotak yang lebih kecil. Kursus ini melibatkan 2 kuliah 

dan 4 kelompok kerja. 

Daftar bahan dirinci untuk setiap kursus di bagian "Buku" dari halaman web. Panduan 

kursus ada di situs web NASE dan juga buku-buku dengan semua detail tentang cara 

menggunakan bahan-bahan yang disertakan. 

Metodologi ini tidak disiapkan untuk menggantikan kursus tatap muka, tetapi merupakan 

ide yang baik terutama untuk Kelompok Kerja Lokal yang membutuhkan dukungan khusus 

untuk memperkenalkan beberapa konten baru dan beberapa perubahan seperti exoplanet 

atau astrobiologi. 

It is a good way to exchange new details and new aspects that it is necessary to introduce 

periodically in the courses. 



 

Rencana Kerja NASE: ONLINE 

 
1. Pelatihan Pengajaran Astronomi dan Astrofisika - 4 hari 

 

 
 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 

09:00-09:30 Sesi 
pembukaan WS 2 WS 4 

 

09:30-10:00  
WS 3 

 
WS 9 10:00-10:30  

WS 5 
 
WS 7 10:30-11:00 

11:00-11:30  
WS 1 

 
WS 10 11:30-12:00  

WS 6 

 
WS 8 12:00-12:30 

12:30-13:00  Penutupan 

 

1.1. Topik Pelatihan 

• Pelatihan 1 - Evolusi perbintangan 

• Pelatihan 2 - Kosmologi 

• Pelatihan 3 - Sejarah astronomi 

• Pelatihan 4 - Tata surya 

1.2. Topik Workshop 

• WS 1 - Cakrawala lokal dan jam matahari 

• WS 2 - Demonstrasi perbintangan, matahari, dan bulan 

• WS 3 - Sistem Bumi-Matahari-Bulan: Fase dan Gerhana 

• WS 4 - Tas kerja astronomer muda 

• WS 5 - Spektrum matahari dan bintik hitam matahari 

• WS 6 - Fase kehidupan bintang-bintang 

• WS 7 - Astronomi di luar cahaya tampak 

• WS 8 - Pemekaran alam semesta 

• WS 9 - Planet dan eksoplanet 

• WS 10 - Astrobiology 

 
Evaluasi 

- Di awal kursus, evaluasi diagnostik tertulis opsional dilakukan (pilihan ganda). Pada 

akhir kursus, yang lain mengontrol pengetahuan yang diperoleh yang terdiri dari tes 

yang sama dari diagnosis satu (kertas yang sama, jawaban dengan warna yang 

berbeda). 

- Selama beberapa hari evaluasi kepuasan akhir dilakukan secara online 

- Akhirnya, seseorang melanjutkan ke penilaian dampak (atau pemantauan transfer 

pembelajaran) setelah beberapa bulan. Tugas ini mencakup lebih dari satu sumbu aksi. 

- Proyek-proyek yang dihasilkan dari kursus dibagi di halaman web NASE: 

http://sac.csic.es/astrosecundaria/es/cursos/realizados/proyectos/ListaProyectosPaises. 
php 

http://sac.csic.es/astrosecundaria/es/cursos/realizados/proyectos/ListaProyectosPaises.
http://sac.csic.es/astrosecundaria/es/cursos/realizados/proyectos/ListaProyectosPaises.php
http://sac.csic.es/astrosecundaria/es/cursos/realizados/proyectos/ListaProyectosPaises.php


 

2. Mata Kuliah Posisi Monografi Astronomi - 2 Hari 

 
 Hari 1 Hari 2 

17:00-17:30 hs. Sesi pembukaan  

17:30-19:00 hs. WS 1 WS 3 

19:00-19:30 hs Makan siang Makan siang 

19:30-21:00 hs. WS 2 WS 4 

21:00-21:30 hs.  Penutupan 

 

2.1 Topik pelatihan 

• Pelatihan 1 - Sejarah Astronomy 

• Pelatihan 2 - Tata surya 

2.2 Topik Workshop 

• WS 1 - Cakrawala lokal dan jam matahari 

• WS 2 - Demonstrasi perbintangan, matahari, dan bulan 

• WS 3 - Sistem Bumi-Bulan-Matahari: Fase dan Gerhana 

• WS 4 - Tas kerja astronomer muda 

Evaluasi kursus ini setara dengan kursus NASE sebelumnya yang disebutkan. 

 

 
3. Mata Kuliah Monografi Astrofisika - 2 Hari 

 

 
 Hari 1 Hari 2 

09:00-09:30 hs. Sesi pembukaan  

09:30-11:00 hs. WS 1 WS 3 

11:00- 11:30 hs Makan siang Makan siang 

11:30-13:00 hs. WS 2 WS 4 

13:00-13:30 hs.  Penutupan 
 

3.1 Topik pelatihan 

Pelatihan 1 - Evolusi perbintangan 

Pelatihan 2 – Kosmologi 

 

3.2 Topik Workshop 

WS 1 - Spektrum matahari dan bintik hitam matahari 

WS 2 - Fase kehidupan bintang-bintang 

WS 3 - Astronomi di luar cahaya tampak 

WS 4 - Pemekaran alam semesta 

 

Evaluasi kursus ini setara dengan kursus NASE sebelumnya yang disebutkan. 



 
4. Mata Kuliah Monografi Astrobiology - 2 Hari 

 
 

 Hari 1 Hari 2 

18:45-19:00 hs. Sesi pembukaan  

19:00-20:30 hs. WS 1 WS 3 

20:30-21:00 hs Makan siang Makan siang 

21:00-22:30 hs. WS 2 WS 4 

22:30-22:45 hs.  Penutupan 

 

4.1 Topik pelatihan 

                                   Pelatihan 1 - Fase kehidupan bintang-bintang  

                                    Pelatihan 2 – Tata surya 

4.2 Topik Workshop 

WS 1 - Aktentas untuk Astronom 

WS 3 - Astronomi di luar cahaya tampak 

WS 4 - Planet dan eksoplanet  

WS 5 - Astrobiology 

 

The evaluation of this course is equivalent to the previous NASE course mentioned. 

 
 

5. Mata Kuliah Monografi Astro-Culture - 2 Hari 
 
 

 Hari 1 Hari 2 

09:00-09:30 hs. Sesi pembukaan  

09:30-11:00 hs. WG 1 WS 3 

11:00-12:30 hs. WS 2 WG 2 

12:30-13:30 hs.  Penutupan 

 

5.1 Topik pelatihan 

                                   Pelatihan 1 - Sejarah astronomi 

                                   Pelatihan 2 – Archaeoastronomy dan potensi pendidikannya 

5.2 Topik Workshop 

WG 1 - Persiapan dalam Pengamatan Astronomi 

   WS 2 - Demonstrasi perbintangan, matahari, dan bulan 

WS 3 - Horison Lokal dan Jam Matahari 

WG 2 - Astronomi di dalam 

 

The evaluation of this course is equivalent to the previous NASE course mentioned. 

 


