Konzultace k programu GLOBE

Milena Bendová
Jsem učitelkou na ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše s dvace letou praxí. Koordinuji
program GLOBE a další ak vity spojené s environmentální výchovou. Práce se žáky z GLOBE týmu mne baví a ráda vám pomůžu, aby se programu
GLOBE dařilo také na vaší škole.
O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace k programu GLOBE.
Jakou podporu nabízím?
Konzultace k realizaci programu GLOBE se zaměřením na odesílání
dat, organizaci Mini GLOBE Games a GLOBE Games.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol, kteří začínají s realizací programu GLOBE a zejména těm, kteří chtějí organizovat MiniGLOBE
Games a GLOBE Games.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace trvá cca 1 - 2 hod, nebo dle domluvy, probíhá na mé škole
nebo na škole objednávajícího učitele. Forma konzultace je rozhovor,
který může být doplněný o ukázku prostředí školy, jež se vztahují k
práci v programu GLOBE.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jakým způsobem pracovat s žáky v GLOBE. Zpětnou vazbu k
vlastním nápadům, jak pracovat se žáky v GLOBE, jak připravovat
Mini GLOBE Games a propagovat GLOBE.
Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na tématu. Během rozhovoru se budu
snažit pomoci vám zjis t, jak vyřešit danou otázku, nabídnu inspiraci pro
řešení nebo vám pomůžu najít nejlepší řešení z vašich nápadů.

Co je třeba předem připravit?
Téma nebo otázky, které chcete řešit.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Milena mi ukázala, že odesílat data do databáze GLOBE není vůbec
složité a pro žáky může být zábavné. Milena s ochotou poradí, jak
organi-zovat GLOBE Games a MiniGLOBE Games, aby byly úspěšné a
účastníky a organizátory bavily.“
(Věra Keselicová, ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše)
„Milena poradila mě i mým žákům, jak se vypořádat s problémy, které
nás potkaly při zadávání dat. Byla velmi vstřícná a milá, zodpověděla
všechny naše dotazy a prak cky nám vše se svými žáky předvedla.“
(Jana Hanáková, ZŠ TGM Moravské Budějovice)

Jak mě můžete kontaktovat?
MilenaBendova@seznam.cz nebo na tel.čísle 739 082 698

Konzultace k programu GLOBE

Jana Divišová
Jsem učitelkou na základní škole. Mám dvacet šest let praxe. Vyučuji
matema ku a chemii. Na škole koordinuji program GLOBE a několik let se
zabývám zaváděním BOV do výuky.
O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.
Jakou podporu nabízím?
Konzultaci pro začínajícího GLOBE učitele.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních škol, kteří začínají s programem GLOBE na své
škole a potřebují se poradit a inspirovat.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace trvá cca 1 - 2 hod, nebo dle domluvy, probíhá na mé škole.
Forma konzultace je rozhovor, případně doplněný o ukázku prostředí
školy, která se vztahují k práci v programu GLOBE a ukázky výstupů žáků,
které vytvořili v průběhu nějaké GLOBE ak vity.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jakým způsobem pracovat s GLOBE týmem. Také zpětnou vazbu
k vlastním nápadům.
Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na oblas programu GLOBE, o kterou
máte zájem. Předem připravím materiály a pomůcky, o kterých budeme
hovořit. Dle potřeby se můžeme domluvit i na následné konzultaci.
Co je třeba předem připravit?
Téma a otázku, kterou chcete řešit.

Jak mě můžete kontaktovat?
divisova@zs-delnicka.cz

Jana Divišová
Jak mě můžete kontaktovat?
Jsem učitelkou na základní škole. Mám dvacet šest let praxe. Vyučuji divisova@zs-delnicka.cz
matema ku a chemii. Na škole koordinuji program GLOBE a několik let se
zabývám zaváděním BOV do výuky.
O jaký typ podpory se jedná?
Náslech v hodině.

Náslech v hodině GLOBE

Jakou podporu nabízím?
Ukázka badatelské hodiny s následným rozborem.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních, kteří se zajímají o badatelsky orientované
vyučování a kteří mají chuť jednotlivé kroky BOV popřípadě celé lekce
zavádět do výuky.
V jakém období je možné si ji objednat?
Náslech lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Náslech trvá cca 1 - 2 vyučovací hodiny, probíhá na mé škole. Následuje
rozbor hodiny.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jakým způsobem pracovat s GLOBE týmem. Také zpětnou vazbu
k vlastním nápadům.
Jak to bude probíhat?
Předem dohodneme termín náslechu. Domluvíme se, zda chcete vidět
ukázky ak vit BOV, nebo celou lekci. Po náslechu bude následovat rozbor
hodiny. A můžeme se také domluvit na následných konzultacích a sdílecích setkáních.
Co je třeba předem připravit?
Je dobré, pokud máte alespoň základní informace o metodě badatelsky
orientovaného vyučování. Doporučuji navš vit stránky www.badatele.cz.

Konzultace k programu GLOBE

Tomáš Dopita
Jsem učitelem na ZŠ Vse n, Rokytnice 436. Učím 25 let, nejprve na střední
škole a nyní 17 let na škole základní. Více než 10 let organizuji na naší
ško-le program GLOBE, prošel jsem víceletými vzdělávacími programy
projek-tové a badatelské výuky. Rádi s dětmi bádáme a učíme se ak vně.
O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.
Jakou podporu nabízím?
Konzultace k realizaci programu GLOBE v podmínkách vaší školy.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol, kteří buď uvažují o zapojení
své školy do programu GLOBE, nebo s programem již začali, ale
potýkají se s problémy, které se týkají např. práce s dětmi, spolupráce s
vedením školy, materiálovým vybavením apod.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat po předchozí dohodě kdykoli během roku.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace probíhá na naší škole ve Vse ně, nebo na škole objednávajícího učitele. Trvá cca 1 – 2 hod, nebo dle domluvy. Konzultace probíhá
formou rozhovoru, dle domluvy může být doplněna o ukázku prostředí
školy, vybavení, pomůcek, protokolů pro program GLOBE.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, prověřené metody a formy práce s dětmi v programu Globe.
Zpětnou vazbu k vlastním nápadům, jak využívat GLOBE ve výuce.
Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru na předem
domluvené téma. Během rozhovoru si ujasníme podstatu problému a
pokusíme se najít nejlepší způsob jeho řešení.

Co je třeba předem připravit?
Jaké je téma našeho rozhovoru a problém, který chcete vyřešit.
Moje doporučení od kolegů učitelů
„S panem učitelem Dopitou jsem konzultovala již několikrát. Pomohl mi
nalézt odpovědi na otázky, které mě trápily při mé práci v programu
GLO-BE. Díky němu se navíc nebojím nechat žáky pracovat mnohem
samostat-něji než dříve.“
Jana Divišová, ZŠ Karviná
„Tomáš je zkušený učitel, který nachází vlastní cesty k vedení žáků. Ve
svých hodinách využívá metody badatelsky orientovaného vyučování.
Tyto hodiny jsou velmi zajímavé a inspira vní. Jako GLOBE teacher může
pomoci s aplikací programu GLOBE ve škole a jeho využi při výuce.“
Mgr. Jiří Suchý, ZŠ Josefa Bublíka, Bánov
Jak mě můžete kontaktovat?
tomas.dopita@ scali.cz

Tomáš Dopita
Jsem učitelem na ZŠ Vse n, Rokytnice 436. Učím 25 let, nejprve na střední
škole a nyní 17 let na škole základní. Více než 10 let organizuji na naší
ško-le program GLOBE, prošel jsem víceletými vzdělávacími programy
projek-tové a badatelské výuky. Rádi s dětmi bádáme a učíme se ak vně.

Seminář k programu GLOBE

O jaký typ podpory se jedná?
Seminář pro učitele, nebo pro učitele a skupinu žáků.
Jakou podporu nabízím?
Prak cky vedený seminář s teore ckým i prak ckým návodem na provádění měření a experimentů v programu GLOBE, konkrétně v
oblastech meteorologie, hydrologie, fenologie a vegetačního pokryvu.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol, kteří v programu již pracují
a chtějí rozšířit své por olio činnos o další oblas .
V jakém období je možné si ji objednat?
Seminář lze objednat po předchozí dohodě kdykoli během roku.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Seminář probíhá na naší škole ve Vse ně, nebo na škole objednávajícího
učitele. Trvá cca 1 – 2 hod, nebo dle domluvy.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, prověřené metody a formy práce s dětmi v programu Globe.
Zpětnou vazbu k vlastním nápadům, jak využívat GLOBE ve výuce.
Jak to bude probíhat?
Seminář probíhá formou prak ckých činnos , ujasnění teore ckých postupů, ukázkou použi pomůcek pro program GLOBE.
Co je třeba předem připravit?
Je důležité předem domluvit přesný obsah semináře, počet účastníků
a v případě návštěvy na škole objednávajícího učitele, také prostorové
a materiálové podmínky.

Moje doporučení od kolegů učitelů
„S panem učitelem Dopitou jsem konzultovala již několikrát. Pomohl mi
nalézt odpovědi na otázky, které mě trápily při mé práci v programu
GLO-BE. Díky němu se navíc nebojím nechat žáky pracovat mnohem
samostat-něji než dříve.“
Jana Divišová, ZŠ Karviná
Jak mě můžete kontaktovat?
tomas.dopita@ scali.cz

Exkurze k programu GLOBE

Liběna Dopitová
jsem učitelkou na II. stupni ZŠ Vse n, Rokytnice 436, mám dvace letou
praxi, v průběhu které vyučuji zejména matema ku, přírodopis, ekologickou výchovu a pěs telské práce. 13 let pracuji ve škole jako koordinátor
EVVO , 10 let realizuji s žáky GLOBE program, mám zkušenos s budováním přírodní zahrady. Baví mě učit dě venku, pozorovat, bádat, mít
prožitek z výuky.
O jaký typ podpory se jedná?
Exkurze na škole.
Jakou podporu nabízím?
Exkurze Jak realizovat program GLOBE v areálu školy – na školní zahradě.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních škol zapojených do programu GLOBE, kteří
začínají s realizací programu, chtějí své ak vity v programu rozšířit, nebo
potřebují poradit s vybudováním stanovišť pro meteorologická,
fenologic-ká či hydrologická měření.
V jakém období je možné si ji objednat?
Exkurzi lze po předchozí dohodě objednat kdykoli během roku.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Exkurze trvá cca 2 hod, nebo dle domluvy, probíhá na mé škole, v areálu
školní zahrady. Uvidíte meteorologická, fenologická a hydrologická
stano-viště na školní zahradě naší ZŠ. Pokud exkurze proběhne ve
vyučovacím dni, uvidíte také ukázky GLOBE měření na stanoviš ch, které
provedou naši žáci.
Co učitel díky podpoře získá?
Během setkání vám nabídnu inspiraci, jak efek vně realizovat program
GLOBE v areálu školy.
Získáte návod, jakým způsobem vybudovat na školní zahradě stanoviště
pro realizaci programu GLOBE, představu, jak se na stanoviš ch provádí
měření, jak ak vitami z programu GLOBE zpestřit výuku a informace, kde
získat pro realizaci finance.

Jak to bude probíhat?
Exkurze probíhá formou prohlídky školní zahrady. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na termínu setkání a upřesníme si hlavní
té-mata vašeho zájmu.
Co je třeba předem připravit?
Sdělte mi, prosím, předem téma, které chcete řešit, o které oblas programu GLOBE máte největší zájem.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Díky paní učitelce Dopitové během exkurze na zahradě jsem získala
spoustu nových nápadů na práci se svými žáky. Inspirovala mě k
většímu zájmu o fenologii.“
Jana Divišová, ZŠ Karviná
Jak mě můžete kontaktovat?
libena.dopitova@centrum.cz

Konzultace k programu GLOBE

Liběna Dopitová
jsem učitelkou na II. stupni ZŠ Vse n, Rokytnice 436, mám dvace letou
praxi, v průběhu které vyučuji zejména matema ku, přírodopis, ekologickou výchovu a pěs telské práce. 13 let pracuji ve škole jako koordinátor
EVVO , 10 let realizuji s žáky GLOBE program, mám zkušenos s budováním přírodní zahrady. Baví mě učit dě venku, pozorovat, bádat, mít
prožitek z výuky.
O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.
Jakou podporu nabízím?
Konzultace k realizaci programu GLOBE v areálu školy – na školní zahradě.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu
GLOBE, kteří začínají s realizací programu, potřebují zvládnout metodiku
měření, chtějí své ak vity v programu rozšířit, nebo potřebují poradit
s vybudováním stanovišť pro meteorologická, fenologická či
hydrologická měření.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze po předchozí dohodě objednat kdykoli během roku.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace trvá cca 1 - 2 hod, nebo dle domluvy, probíhá na mé škole
nebo na škole objednávajícího učitele. Forma konzultace je rozhovor,
v případě realizace na mé škole je doplněný o ukázku meteorologického,
fenologického a hydrologického stanoviště na školní zahradě naší ZŠ.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jakým způsobem na škole úspěšně vést GLOBE program, jak
vhodně mo vovat žáky. Představu, jak vybudovat na školní zahradě stanoviště pro realizaci programu GLOBE. Informace, kde získat pro budování finance. Zpětnou vazbu k vlastním nápadům k realizaci programu
GLOBE na své škole.

Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na termínu setkání a hlavních
tématech rozhovoru. Během setkání se budu snažit pomoci vám zjis t,
jak nejlé-pe realizovat program GLOBE na vaší škole, nabídnu inspiraci
nebo vám pomůžu najít nejlepší řešení z vašich nápadů.
Co je třeba předem připravit?
Sdělte mi, prosím, předem téma a otázky, které chcete řešit.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„S paní učitelkou Dopitovou jsem konzultovala již několikrát. Pomohla mi
nalézt odpovědi na otázky, které mě trápily při mé práci v programu
GLO-BE. Díky ní se navíc nebojím nechat žáky pracovat mnohem
samostatněji než dříve.“
Jana Divišová, ZŠ Karviná
„Liběna vede své žáky k samostatnos . V hodinách přírodopisu skvěle
aplikuje metody badatelsky orientovaného vyučování. Její hodiny jsou
za-jímavé a inspira vní. Jako GLOBE teacher může pomoci s aplikací
progra-mu GLOBE ve škole a jeho využi při výuce.“
Mgr. Jiří Suchý, ZŠ Josefa Bublíka, Bánov
Jak mě můžete kontaktovat?
libena.dopitova@centrum.cz

Konzultace k terénní hře GLOBE

Jana Hanáková
Učím už třicet let přírodovědné předměty na ZŠ TGM Moravské Budějovice. Se svou specializací na pedagogiku volného času realizuji různé
terénní programy pro žáky naší školy i široké okolí. Mohu Vám poradit,
jak pořádat hru či jiný program v přírodě.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Díky účas na terénní hře na ZŠ TGM Moravské Budějovice jsem ztra la
obavy uspořádat podobnou hru na naší škole. Překvapilo mě, jak žáky
hra baví, a současně se vzdělávají.“
Věra Keselicová, ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše

O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace k terénní hře.

„Konzultace s Janou mi vždy vlily elán do vymýšlení nových ak vit pro
žáky, pokaždé jsem si zapsala plno nápadů už s m, že jsem si je přizpůsobila pro naše podmínky. Setkání s Janou byla pro mě velice přínosná
a podnětná. Naučila jsem se od ní vymýšlet ak vity pro hry na zahradě.“
Milena Bendová, ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše

Jakou podporu nabízím?
Můžete se zúčastnit jako pozorovatel terénní hry.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu GLOBE nebo těm, kteří chtějí s realizací GLOBE na své škole začít.
V jakém období je možné si ji objednat?
Program lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Ukáz-kové hry se budou konat jednou za dva měsíce.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Hry a následný rozbor se budou konat na naší škole, časově 2-3 hodiny
hra a další 1 hodina rozbor. Můžete si s sebou vzít i dě , které se budou
hry účastnit.
Co učitel díky podpoře získá?
Zkušenos s programem, inspiraci pro práci s žáky, zpětnou vazbu k
vlastním nápadům.
Jak to bude probíhat?
Předem e-mailem nebo telefonicky se domluvíme na tématu hry.
Stano-víme si, zda si budete s sebou ch t vzít své žáky a pak se
zúčastníte akce v naší škole.
Co je třeba předem připravit?
Oblečení a obuv do přírody, otázky a náměty k řešení.

Jak mě můžete kontaktovat? hanah123456@seznam.cz
nebo na tel. čísle 603 193 864

Konzultace k programu GLOBE

Jana Hanáková
Dobrý den, jsem učitelka ZŠ TGM Moravské Budějovice s třice letou praxí.
Od roku 2005 koordinuji program GLOBE a další ak vity spojené s environmentální výchovou. Ráda pracuji se žáky z GLOBE týmu a chci vám
pomoci, aby i vaše žáky GLOBE zaujal.
O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.
Jakou podporu nabízím?
Konzultace k realizaci programu GLOBE se zaměřením na práci s
odborní-ky.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu GLOBE nebo těm, kteří chtějí s realizací GLOBE na své škole začít.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace trvá cca 1 - 2 hod, příp. dle domluvy. Probíhá na mé škole
nebo na škole objednávajícího učitele. Forma konzultace je rozhovor.
Můžeme se společně podívat na prezentace nebo filmové záznamy z
akcí, kde práci odborníků využíváme.
Co učitel díky podpoře získá?
Informace k programu, inspiraci pro práci s žáky, kontakty na
odborníky, případně odkazy na zdroje, které používáme.
Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na tématu. Během rozhovoru se
můžeme podívat, jaké odborníky na jaké téma jsme našli. Můžeme se i
pobavit o tom, jak jsme odborníky kontaktovali a jaké jsme získali
zkušenos pro práci s nimi.

Co je třeba předem připravit?
Téma a otázky, které chcete řešit.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Jana mi ukázala, jak je spolupráce s odborníky pro žáky přínosná a
mo-vující a že není vůbec těžké s odborníky spolupráci navázat. Byla
jsem překvapená, s kolika různými odborníky žáci v Moravských
Budějovicích spolupracovali.“
Věra Keselicová, ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše
„Po konzultaci s Janou jsem se přesvědčila, že se nemusím obávat oslovit
odborníky, zjis la jsem, kde odborníky hledat a jakým způsobem s nimi
spolupráci navázat a udržovat. Rozptýlila mé obavy, že odborníci
nebudou ochotní ke spolupráci.“
Milena Bendová, ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše
Jak mě můžete kontaktovat? hanah123456@seznam.cz
nebo na tel. čísle 603 193 864

Marta Chludilová
Učím už hodně dlouho a ráda na ZŠ Dubňany předměty fyzika a
pracovní činnos . Jsem koordinátorkou Programu GLOBE a zúčastňuji se
dalších ak vit zaměřených na environmentální výchovu. Pomocí
badatelsky ori-entovaného vyučování vedu žáky ke zkoumání životního
prostředí v okolí školy. Ráda vám budu nápomocna, aby vás i vaše žáky
bádání v přírodo-vědných předmětech bavilo.

Náslech v hodině GLOBE

O jaký typ podpory se jedná?
Náslech v hodině.
Jakou podporu nabízím?
Náslech v hodině zaměřené na badatelsky orientované vyučování.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních škol, kteří mají zájem seznámit se s badatelsky
orientovaným vyučováním ve výuce přírodovědných předmětů.
V jakém období je možné si ji objednat?
Termíny náslechů je možné objednat po zveřejnění na webu
www.bada-telé.cz.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Náslech trvá jednu vyučovací hodinu, po které následuje krátký rozbor
a sdílení zkušenos . Uskuteční se na ZŠ Dubňany.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jak nově bádat s žáky v přírodovědných předmětech a
možnos-, které nabízí Program GLOBE. Učitelé získají náměty do svých
hodin a odpovědi na otázky, které je zajímají.
Jak to bude probíhat?
Náslech probíhá běžným způsobem buď v hodině fyziky, nebo
pracovních činnostech.
Co je třeba předem připravit?
Vyučující si mohou připravit „badatelské otázky“.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Marta je zkušená učitelka, která pracuje v projektu Badatelé.cz od úplného začátku a sestavila celou řadu lekcí pro II. stupeň. Obdivuji u ní,
jak umí vhodně zahrnout badatelské kroky do běžné výuky.“
Ing. Hana Olšáková, učitelka chemie, ZŠ Dubňany
„Marta je zkušená učitelka, která ve svých hodinách používá metody
badatelsky orientovaného vyučování. Její hodiny jsou velmi zajímavé a
inspira vní mimo jiné i v tom, že ukazují, jak najít vlastní cestu k vedení
žáků. Jako GLOBE teacher může pomoci s aplikací programu GLOBE ve
škole a jeho využi při výuce.“
Mgr. Jiří Suchý, ZŠ Josefa Bublíka, Bánov
Jak mě můžete kontaktovat?
chludilovamarta@seznam.cz na tel. čísle 777 570 275

Seminář k programu GLOBE

Marta Chludilová
Učím už hodně dlouho a ráda na ZŠ Dubňany předměty fyzika a
pracovní činnos . Jsem koordinátorkou Programu GLOBE a zúčastňuji se
dalších ak vit zaměřených na environmentální výchovu. Pomocí
badatelsky ori-entovaného vyučování vedu žáky ke zkoumání životního
prostředí v okolí školy. Ráda vám budu nápomocna, aby vás i vaše žáky
bádání v přírodo-vědných předmětech bavilo.
O jaký typ podpory se jedná?
Seminář.
Jakou podporu nabízím?
Seminář zaměřený na badatelsky orientované vyučování (BOV).
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních škol, kteří mají zájem seznámit se s badatelsky
orientovaným vyučováním ve výuce přírodovědných předmětů.
V jakém období je možné si ji objednat?
Termíny seminářů budou vyhlášeny na webu Badatelé.cz.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Cílem semináře je seznámit učitele s metodou BOV a předat jim zkušenos z výuky. Délka semináře je 4 hodiny a místo konání bude zveřejněno
na webu Badatelé.cz.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jak nově pracovat s žáky v přírodovědných předmětech a
mož-nos , které nabízí Program GLOBE. Učitelé získají náměty a
metodické materiály k BOV.
Jak to bude probíhat?
Seminář probíhá podle předem připravené osnovy.
Co je třeba předem připravit?
Vyučující si přinesou psací potřeby a učebnici předmětu, který vyučují.

Moje doporučení od kolegů učitelů
„Marta je zkušená učitelka, která pracuje v projektu BOV od úplného
začátku a sestavila celou řadu lekcí pro II. stupeň. Obdivuji u ní, jak
umí vhodně zahrnout badatelské kroky do běžné výuky.“
Hana Olšáková, učitelka chemie, ZŠ Dubňany
„Marta je zkušená učitelka, která ve svých hodinách používá metody
badatelsky orientovaného vyučování. Její hodiny jsou velmi zajímavé a
inspira vní mimo jiné i v tom, že ukazují, jak najít vlastní cestu k vedení
žáků. Jako GLOBE teacher může pomoci s aplikací programu GLOBE ve
škole a jeho využi při výuce.“
Mgr. Jiří Suchý, ZŠ Josefa Bublíka, Bánov
Jak mě můžete kontaktovat?
chludilovamarta@seznam.cz na tel. čísle 777 570 275

Konzultace k programu GLOBE

Bronislav Králíček
Na ZŠ Pomezí jsem od roku 1980. Od roku 1988 vykonávám funkci
ředite-le ZŠ. Díky postu ředitele školy jsem mohl realizovat mnoho
ekologických projektů a získat díky jim mnoho zkušenos . S Terezou
spolupracuji už 30 roků a zapojil jsem se do většiny jejich projektů. V
programu GLOBE je naše škola zapojena od jeho začátku v ČR. Během
této doby se při práci v tomto programu vystřídalo už skoro 300 žáků. A
„Gloubu“ se u nás daří i po 20 letech. Vím proto, co všechno naší škole
tento program dal a jak je pro naši školu přínosný.

Co ředitel (učitel) díky podpoře získá?
1. Ředitelé škol dostanou informace:
- jak se dá program GLOBE integrovat do ŠVP
- využi jednotlivých měření v mezipředmětových vztazích
- propojení s dalšími projekty
- jak zaujmout ČŠI (inkluze, BOV,…)
- jak se přihlásit
Učitelé dostanou informace k jednotlivým měřením a seznámí se s
pří-strojovým vybavením.

O jaký typ podpory se jedná?
1. Prezentace o GLOBE pro ředitele i učitele škol
2. Konzultace

Jak to bude probíhat?
1. A) Prezentace bude probíhat na různých akcích pro ředitele škol
for-mou upoutávky a B) pro učitele na objednaných školeních, PAU,…
2. Konzultace bude probíhat podle místa školy formou společného
roz-hovoru, během kterého se budu snažit pomoci najít nejlepší
řešení pro školu.

Jakou podporu nabízím?
1. A) Prezentaci na ak vech ředitelů základních škol formou krátkého spotu a B) prezentaci pro učitele přírodovědných předmětů na PAU,…
2. Konzultace pro ředitele i učitele ke GLOBE
Pro koho je podpora určena?
Učitelům a ředitelům základních škol.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
1. A) Prezentace pro ředitele asi 10-15 minut.
B) Prezentace pro učitele 60 – 75 minut.
2. Konzultace trvá dle domluvy na mé škole nebo na škole
objednávající Forma konzultace je rozhovor. V případě konání na mé
škole i prak cké ukázky různých měření v GLOBE.

Co je třeba předem připravit?
1. Pro prezentaci audiovizuální techniku
2. Pro konzultace není potřeba speciální přípravy.
Jak mě můžete kontaktovat?
zspomezi@unet.cz , kralicekbronek@unet.cz nebo na
tel. čísle 737 027 298, 461 729 170 či na
www.zspomezi.cz/nabidkamentori

Věra Králíčková
Jsem učitelkou ZŠ Pomezí s třiatřice letou praxí na prvním stupni. Vždy
jsem se snažila do výuky zařazovat nové metody učení. Projektové a skupinové vyučování mě dovedlo i k metodě badatelského vyučování, které
zdokonalilo a propracovalo metodu využívání pokusů ve výuce.
O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.

Konzultace k lekcím BOV

Jakou podporu nabízím?
Konzultace pro učitele prvního stupně ZŠ k lekcím BOV.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům prvního stupně základních škol.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci i seminář lze objednat kdykoli během školního roku vyjma
prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace trvá cca 1 - 2 hod, nebo dle domluvy, podle toho, zda součás
konzultace bude i náslech. Probíhá na škole objednávajícího učitele. Forma konzultace je rozhovor.
Co učitel díky podpoře získá?
Konzultací získá zpětnou vazbu k badatelskému způsobu vyučování.
Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na tématu.
Co je třeba předem připravit?
Pro konzultaci téma a otázku, kterou chcete řešit.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Paní učitelka Věra Králíčková má velké zkušenos s BOV. Je inicia vní
a dokáže vyřešit složité problémy. Díky jejím ak vitám se můžete na ni
obrá t a ona vám ráda pomůže. Při schůzce s Věrou jsem konečně pochopila, co je to BOV, a proto vám ji doporučuji.“
Dagmar Pivková, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
Jak mě můžete kontaktovat?
vera.kralickova@unet.cz nebo na tel. čísle 734 532 998 či na
www.zspomezi.cz/nabidkamentori

Věra Králíčková
Jsem učitelkou ZŠ Pomezí s třiatřice letou praxí na prvním stupni. Vždy
jsem se snažila do výuky zařazovat nové metody učení. Projektové a skupinové vyučování mě dovedlo i k metodě badatelského vyučování, které
zdokonalilo a propracovalo metodu využívání pokusů ve výuce.
O jaký typ podpory se jedná?
Seminář.

Mo vační seminář BOV

Jakou podporu nabízím?
Mo vační seminář BOV pro I. stupeň.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům prvního stupně základních škol.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci i seminář lze objednat kdykoli během školního roku vyjma
prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Seminář bude na objednávku a bude trvat 2 - 3 hodiny. Maximální počet
účastníků je 15.
Co učitel díky podpoře získá?
Na semináři se seznámí s metodou BOV a s ukázkovou lekcí Není půda
jako půda.
Jak to bude probíhat?
Seminář bude probíhat na smluveném místě po upřesnění časového rozmezí a počtu účastníků.
Co je třeba předem připravit?
Audiovizuální techniku

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Paní učitelka Věra Králíčková má velké zkušenos s BOV. Je inicia vní
a dokáže vyřešit složité problémy. Díky jejím ak vitám se můžete na ni
obrá t a ona vám ráda pomůže. Při schůzce s Věrou jsem konečně pochopila, co je to BOV, a proto vám ji doporučuji.“
Dagmar Pivková, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
Jak mě můžete kontaktovat?
vera.kralickova@unet.cz nebo na tel. čísle 734 532 998 či na
www.zspomezi.cz/nabidkamentori

Konzultace ke GLOBE Games

Věra Keselicová
Jsem učitelkou na ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše s šestnác letou praxí. Od roku
2005 koordinuji program GLOBE a další ak vity spojené s environmentál-ní
výchovou. Ráda pracuji se žáky z GLOBE týmu. V roce 2014 jsem patřila mezi
hlavní organizátory GLOBE Games, které naše škola spolupořádala.

Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na podrobnostech. Během rozhovoru se
budu snažit pomoci vám zjis t, jak vyřešit dané otázky, nabídnu inspiraci
pro řešení nebo vám pomůžu najít nejlepší řešení z vašich nápadů.

O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.

Co je třeba předem připravit?
Otázky, které chcete řešit.

Jakou podporu nabízím?
Konzultace k organizaci GLOBE Games.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Po konzultaci u Věry jsem si udělala reálný obrázek o tom, co
znamená pořádat GLOBE Games.“
Jana Hanáková, ZŠ TGM Moravské Budějovice

Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu
GLO-BE, kteří budou pořádat GLOBE Games nebo se rozhodují, zda akci
pořá-dat a obávají se, jestli to zvládnou.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace trvá cca 1 - 2 hod, nebo dle domluvy, probíhá na mé škole
nebo na škole objednávajícího učitele. Forma konzultace je rozhovor,
případně doplněný o prohlídku školy a dalších míst, kde jednotlivé
akce GLOBE Games probíhaly.
Co učitel díky podpoře získá?
Informace o zkušenostech z přípravy a průběhu GLOBE Games (financo-vání
akce, ubytování a stravování účastníků, doprovodné programy, výběr
terénu pro terénní hru, zázemí pro studentskou a učitelskou, spolupráce se
Sdružením TEREZA, komunikace s úřady, firmami, místními organiza-cemi –
prostor na slavnostní zahájení a na fes val, trasa koulení, trasa terénní hry,
program slavnostního zahájení a fes valu, práce dobrovolní-ků – žáci,
učitelé, školník, uklízečky, činnost informačního centra, výzdoba školy,
zázemí školy pro účastníky, zázemí pro novinářský tým, propagace GLOBE
Games,poděkování po GLOBE Games,…), inspiraci, zpětnou vazbu k
vlastním nápadům. Ale hlavně ztra te obavy GLOBE Games pořádat!

„Věrka umí velice profesionálně poradit, na co je potřeba se soustředit
při organizaci GLOBE Games. Rozptýlila mé obavy z velkého objemu
činnos-, poradit, kdy se na co soustředit a na co si dát pozor, jak vytvořit
tým spolupracovníků, vést jej a rozdělit úkoly. Díky konzultaci s ní jsem
byla klidnější a mohla se dobře soustředit na práci.“
Milena Bendová, ZŠ TGM Moravské Budějovice
Jak mě můžete kontaktovat? verakeselicova@seznam.cz
nebo na tel. čísle 608 642 411

Konzultace k programu GLOBE

Věra Keselicová
jsem učitelkou na ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše s šestnác letou praxí. Od roku
2005 koordinuji program GLOBE a další ak vity spojené s environmentální výchovou. Ráda pracuji se žáky z GLOBE týmu a chci vám pomoci, aby i
vaše žáky GLOBE zaujal.
O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.
Jakou podporu nabízím?
Konzultace k realizaci programu GLOBE se zaměřením na práci žáků.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu GLOBE nebo těm, kteří chtějí s realizací GLOBE na své škole začít.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace trvá cca 1 - 2 hod, nebo dle domluvy, probíhá na mé
škole nebo na škole objednávajícího učitele. Forma konzultace je
rozhovor, případně doplněný o ukázku práce žáků.
Co učitel díky podpoře získá?
Informace k programu, inspiraci pro práci s žáky, zpětnou vazbu k
vlast-ním nápadům.
Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na tématu. Během rozhovoru se budu
snažit pomoci vám zjis t, jak vyřešit dané otázky, nabídnu inspiraci pro
řešení nebo vám pomůžu najít nejlepší řešení z vašich nápadů.
Co je třeba předem připravit?
Téma a otázky, které chcete řešit.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Věrka má mnohaleté zkušenos s programem GLOBE a velice dobře umí
poradit, jak nadchnout žáky pro měření, jak provádět hydrologická měře-ní
v laboratoři, jak organizovat exkurze na podporu zájmu žáků o GLOBE. V
diskusi vždy najdeme řešení mého problému, kdykoli se na ni obrá m.“
Milena Bendová, ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše
Jak mě můžete kontaktovat? verakeselicova@seznam.cz
nebo na tel. čísle 608 642 411 či na
www.zakladniskola.cz/nabidkamentori

Workshop k programu GLOBE

Věra Keselicová
jsem učitelkou na ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše s šestnác letou praxí. Od roku
2005 koordinuji program GLOBE a další ak vity spojené s environmentální výchovou. Ráda pracuji se žáky z GLOBE týmu a chci vám pomoci, aby i
vaše žáky GLOBE zaujal.
O jaký typ podpory se jedná?
Workshop.
Jakou podporu nabízím?
Workshop zaměřený na hydrologická měření v terénu i v laboratoři.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu
GLO-BE, kteří se chtějí podrobně seznámit a osobně si vyzkoušet
hydrologická měření v terénu i v laboratoři.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Workshop trvá cca 2 - 3 hod, nebo dle domluvy, probíhá na mé škole
a v blízkos školy u vody.
Co učitel díky podpoře získá?
Informace a prak cké zkušenos z hydrologického měření, využi naměřených hodnot, inspiraci k práci s žáky, zpětnou vazbu k vlastním nápadům.
Jak to bude probíhat?
Workshop může probíhat jako ukázka práce žáků nebo měření může
provádět vy sami. Předem e-mailem nebo telefonicky se domluvíme na
podrobnostech. Během workshopu se budu snažit pomoci vám zjis t, jak
vyřešit dané otázky, nabídnu inspiraci pro řešení nebo vám pomůžu najít
nejlepší řešení z vašich nápadů.

Co je třeba předem připravit?
Otázky, které chcete řešit.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Věra mě přesvědčila, že pracovat v laboratoři není věc, kterou se
musí zabývat jen odborný učitel.“
Jana Hanáková, ZŠ TGM Moravské Budějovice
„Věrka mi ukázala, jak provádět jednotlivá hydrologická měření. Některá
jsem podle návodu nechápala, bála jsem se složitos . Věrčin workshop mě
dal prak cké zkušenos , které mohu s dětmi využít. Velice se mi líbila část,
kde si dě vysvětlují, jak interpretovat naměřené hodnoty.“
Milena Bendová, ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše

Jak mě můžete kontaktovat? verakeselicova@seznam.cz
nebo na tel. čísle 608 642 411 či na
www.zakladniskola.cz/nabidkamentori

Exkurze k programu GLOBE

Dagmar Pivková
Jsem učitelkou ZŠ v Bystřici nad Pernštejnem se čtyřice letou praxí. Koordinuji program GLOBE, Ekoškola a další ak vity spojené s environmentální
výchovou. Vztah k přírodě mi není lhostejný a dě , které mají zájem řešit
problémy spojené s naší planetou, nás spojuje. Ráda vám pomohu s programem GLOBE, aby vaši žáci zvládali měření v oboru meteorologie a
hydrologie.
Jakou podporu nabízím?
Exkurze k realizaci programu GLOBE se zaměřením na meteorologii
a hydrologii.
Pro koho je podpora určena?
Učitelům základních a středních škol, kteří se chtějí zapojit do projektu
GLOBE.
V jakém období je možné si ji objednat?
Exkurze lze objednat během školního roku.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Exkurze trvá 1 - 2 hodiny dle domluvy na naší škole.
Co učitel díky podpoře získá?
Získáte mo vaci, proč se zapojit do projektu GLOBE. Na škole se seznámíte, jak GLOBE ovlivní vaši školu, jak ji zviditelní.
Jak to bude probíhat?
1. Ekopavilón před školou – seznámení
2. Meteorologická budka - měření
3. Škola
4. Nástěnky
5. Expedice do zahraničí a prezentace
6. Webové stránky školy

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Dlouholetá práce paní učitelky Pivkové je vidět na každém kroku v
základní škole Nádražní v Bystřici nad Pernštejnem. Výstupy z ekologických projektů má vzorně utříděně a s nadšením a ochotou se o ně
dokáže podělit.“
Věra Králíčková, ZŠ Pomezí
Jak mě můžete kontaktovat?
pivkova.d@zsbystrice.cz

Seminář k programu GLOBE

Dagmar Pivková
Jsem učitelkou ZŠ v Bystřici nad Pernštejnem se čtyřice letou praxí. Koordinuji program GLOBE, Ekoškola a další ak vity spojené s environmentální
výchovou. Vztah k přírodě mi není lhostejný a dě , které mají zájem řešit
problémy spojené s naší planetou, nás spojuje. Ráda vám pomohu s programem GLOBE, aby vaši žáci zvládali měření v oboru meteorologie a
hydrologie.
O jaký typ podpory se jedná?
Seminář.
Jakou podporu nabízím?
Seminář k realizaci programu GLOBE obor hydrologie.
Pro koho je podpora určena?
Učitelům základních a středních škol, kteří se chtějí zapojit do projektu
GLOBE.
V jakém období je možné si ji objednat?
Seminář lze uskutečnit během školního roku.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Seminář trvá 2 hodiny dle domluvy na naší škole.
Co učitel díky podpoře získá?
Získáte mo vaci, proč se zapojit do projektu GLOBE. Na škole se seznámíte, jak GLOBE ovlivní vaši školu, jak ji zviditelní. Naučíte se měřit přístroji
v oboru hydrologie.
Jak to bude probíhat?
1. Prezentace GLOBE
2. Pomůcky obor hydrologie
3. Měření u řeky Bystřice

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Dlouholetá práce paní učitelky Pivkové je vidět na každém kroku v
základní škole Nádražní v Bystřici nad Pernštejnem. Výstupy z ekologických projektů má vzorně utříděně a s nadšením a ochotou se o ně
dokáže podělit.“
Věra Králíčková, ZŠ Pomezí
Jak mě můžete kontaktovat?
pivkova.d@zsbystrice.cz

Mgr. Jiří Suchý
Jsem ředitelem základní školy s více než 30 letou praxí. Na škole učím
přírodopis, chemii, informační a komunikační technologie a badatelské
prak kum. Od roku 1997 jsem koordinátorem programu GLOBE na naší
škole a zúčastňuji se dalších ak vit týkajících se environmentální výchovy.
Pomocí badatelsky orientovaného vyučování vedu žáky ke zkoumání životního prostředí v okolí školy. Ráda vám budu nápomocen, aby vás i
vaše žáky bádání v přírodovědných předmětech bavilo.

Náslech v hodině GLOBE

O jaký typ podpory se jedná?
Náslechová hodina.
Jakou podporu nabízím?
Náslech k podpoře badatelsky orientovaného vyučování (BOV) ve
výuce přírodovědných předmětů s následným rozborem a diskusí.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních škol, kteří mají zájem aplikovat metody
BOV ve výuce přírodovědných předmětů.
V jakém období je možné si ji objednat?
Termíny náslechů budou vyvěšeny na webu Badatele.cz.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Délka náslechu je 45 nebo 90 minut plus 60 minut na rozbor a diskusi.
Náslech probíhá na ZŠ Josefa Bublíka, Bánov.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jak nově bádat s žáky v přírodovědných předmětech a
možnos-využi badatelství při jiných zejména mimoškolních ak vitách
(např., které nabízí Program GLOBE).
Jak to bude probíhat?
Náslech probíhá standardně v hodině badatelského prak ka, přírodopisu
nebo chemie.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Jirka je zkušený učitel nejen v badatelské výuce. Jeho zajímavé nápady a
ochota předávat své znalos a dovednos mě velmi inspirovaly a pomoh-ly
mi ke zkvalitnění práce s žáky.“
Marta Chludilová, učitelka fyziky, ZŠ Dubňany
„Jiří vede žáky k řešení i závažných problémů životního prostředí s vyu-ži
m moderní techniky. Podporuje jejich samostatné myšlení a tvorbu
vlastního názoru. Zajímá-li vás badatelsky orientovaná výuka a hledáte-li
inspiraci jak zapojit GLOBE témata do výuky, určitě navš vte jeho hodiny.“
Liběna a Tomáš Dopitovi, učitelé přírodopisu, ZŠ Vse n, Rokytnice 436
Jak mě můžete kontaktovat?
jiri.suchy@zsbanov.cz nebo na tel. číslech 572 646 230, 737 684 944

Seminář k programu GLOBE

Mgr. Jiří Suchý
Jsem ředitelem základní školy s více než 30 letou praxí. Na škole učím
přírodopis, chemii, informační a komunikační technologie a badatelské
prak kum. Od roku 1997 jsem koordinátorem programu GLOBE na naší
škole a zúčastňuji se dalších ak vit týkajících se environmentální výchovy.
Pomocí badatelsky orientovaného vyučování vedu žáky ke zkoumání životního prostředí v okolí školy. Ráda vám budu nápomocen, aby vás i
vaše žáky bádání v přírodovědných předmětech bavilo.
O jaký typ podpory se jedná?
Seminář.
Jakou podporu nabízím?
Základy badatelsky orientovaného vyučování (BOV) a zkušenos z projektu Badatelé.cz.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních škol, kteří mají zájem seznámit se s badatelsky
orientovaným vyučováním ve výuce přírodovědných předmětů.
V jakém období je možné si ji objednat?
Termíny náslechů budou vyvěšeny na webu Badatele.cz.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Cílem semináře je seznámit učitele s metodou BOV a předat jim zkušenos z výuky. Délka semináře je 4 hodiny a probíhá na ZŠ Josefa Bublíka,
Bánov nebo na škole objednávajícího učitele.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jak nově bádat s žáky v přírodovědných předmětech
a možnosti, které nabízí Program GLOBE. Učitelé získají náměty
a metodické materiály k BOV.
Jak to bude probíhat?
Seminář probíhá podle předem připravené osnovy.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Jirka je zkušený učitel nejen v badatelské výuce. Jeho zajímavé nápady a
ochota předávat své znalos a dovednos mě velmi inspirovaly a pomoh-ly
mi ke zkvalitnění práce s žáky.“
Marta Chludilová, učitelka fyziky, ZŠ Dubňany
„Jiří vede žáky k řešení i závažných problémů životního prostředí s vyu-ži
m moderní techniky. Podporuje jejich samostatné myšlení a tvorbu
vlastního názoru. Zajímá-li vás badatelsky orientovaná výuka a hledáte-li
inspiraci jak zapojit GLOBE témata do výuky, určitě navš vte jeho hodiny.“
Liběna a Tomáš Dopitovi, učitelé přírodopisu, ZŠ Vse n, Rokytnice 436
Jak mě můžete kontaktovat?
jiri.suchy@zsbanov.cz nebo na tel. číslech 572 646 230, 737 684 944

Konzultace k programu GLOBE

Marián Diviš
Jsem učitel na SPŠ Karviná. Učím přírodovědné předměty a od podzimu
2003 jsem GLOBE teacher. V rámci ekologické výchovy a programu
GLOBE se snažím brát žáky mimo zdi školy. Ve svých hodinách také
používám prvky bedatelské metody. Nabízím vše kolem programu
GLOBE.
O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace a mentoring učitelů a to od měření, přes zadávání dat až po
pomoc s pomůckami.
Jakou podporu nabízím?
Osobní i emailovou konzultaci. Nevyhýbám se ani telefonické pomoci.
Komu je podpora určena?
Všem učitelům bez rozdílu typu škol, kteří začínají s GLOBEm, nebo se do
GLOBu vracejí, nebo chtějí využít část GLOBích metodik ve svých
hodinách, projektech a kroužcích.
V jakém období je možné si ji objednat?
Emailová i telefonická konzultace je možná kdykoliv. Osobní setkání po
domluvě.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
To záleží na obsahu podpory. Od minutových telefonátů o jednoduchých
tématech po dvou hodinové představení celého GLOUBu. Výhodou je
emailová komunikace, která může na sebe navazovat po celou dobu,
kterou uzná zájemce za nutnou a potřebnou.
Co učitel díky podpoře získá?
Určitě povzbuzení, ale také návody, inspiraci, osvědčené metody, a to
včetně badatelských!
Jak to bude probíhat?
Emailová a telefonická podpora je zřejmá. Osobní setkání pak po
konkrétní domluvě, zda zájemce přijede k nám nebo já k němu.

Co je třeba předem připravit?
Určitě to jsou dotazy a tematické požadavky. Je-li potřeba, pak také
pomůcky.
Jak mě můžete kontaktovat?
divis@sps-karvina.cz

Konzultace k programu GLOBE

Jan Mazůrek
učím na druhém stupni základní školy přírodopis a zeměpis. Z vlastní
zkušenosti vím, že badatelsky orientovaná výuka dokáže děti rozvíjet a
motivovat bez ohledu na jejich dosavadní školní výsledky, protože
navazuje na jejich přirozenou touhu po poznávání světa. Nejlépe se bádá
venku v reálném prostředí při zapojení všech smyslů.
O jaký typ podpory se jedná?
 Individuální mentorské vedení v oblasti BOV
 Semináře BOV jak pro začátečníky tak i pro pokročilé
 Otevřené hodiny s prvky BOV
 Supervize hodin s prvky BOV
 Supervize badatelských projektů
Jakou podporu nabízím?
Osobní i emailovou konzultaci. Nevyhýbám se ani telefonické pomoci.
Komu je podpora určena?
Všem učitelům bez rozdílu typu škol, kteří začínají s GLOBEm, nebo se do
GLOBu vracejí, nebo chtějí využít část GLOBích metodik ve svých
hodinách, projektech a kroužcích.
V jakém období je možné si ji objednat?
Emailová i telefonická konzultace je možná kdykoliv. Osobní setkání po
domluvě.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
To záleží na typu podpory.
Co učitel díky podpoře získá?
Určitě povzbuzení, ale také návody, inspiraci, osvědčené metody, a to
včetně badatelských!
Jak to bude probíhat?
Emailová a telefonická podpora je zřejmá. Osobní setkání pak po
konkrétní domluvě, zda zájemce přijede k nám nebo já k němu.

Jak mě můžete kontaktovat?
jan.mazurek@zskunratice.cz

Konzultace k programu GLOBE

Markéta Vokurková
učím na prvním stupni ZŠ Kunratice, Předškolní 420. Víc než třináct let se
snažím děti vést k samostatnosti a odpovědnosti za své činy. Učím
je pozorovat svět kritickým badatelským okem, prožívat radost z učení.
Často chodíme ven. Vedu nepovinný předmět GLOBE pro žáky 4. a 5.
ročníku. Bádáme ve všech předmětech. Podílela jsem se na zavádění
badatelsky orientované výuky napříč celou školou. Prvky BOV
nyní zařazují téměř všichni pedagogové naší školy na prvním i druhém
stupni. Nově se snažíme do badatelství zapojovat i školní družinu.

Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru. Předem se e-mailem
nebo telefonicky domluvíme na termínu setkání a hlavních tématech
rozhovoru. Nabídnu inspiraci, příklady vlastních lekcí a další konzultace a
pomoc při řešení Vašich nápadů.

O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace, spolupráce.

Jak mne můžete kontaktovat?
marketa.vokurkova@zskunratice.cz nebo na telefonním
čísle 605 178 889

Jakou podporu nabízím?
Nabízím podporu při zavádění badatelsky orientované výuky. Mám
zkušenosti s proškolením celého pedagogického sboru.
Pro koho je podpora určena?
Všem pedagogům prvního i druhého stupně, vychovatelům.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci a případnou další spolupráci můžeme domluvit kdykoliv
během roku.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Na základě předchozí dohody se sejdeme v Kunraticích. Představím
způsoby zavádění BOV v mé třídě, provedu zájemce školou. Podělím se o
ukázky badatelských lekcí, nabídnu pomoc při tvorbě vlastního
badatelského protokolu. V případě následné spolupráce se domluvíme
na další formě komunikace podle individuálních potřeb.
Co učitel díky podpoře získá?
Zájemce získá přehled o možnostech podpory a spolupráce při zavádění
badatelsky orientované výuky. Zpětnou vazbu k realizaci vlastních hodin.

Co je třeba připravit?
Rozmyslete si předem téma a otázky, které chcete řešit. Připravte se na
smršť nápadů a možností.

