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• prozkoumat města jako městské ekosystémy

• podpora přírodovědného vzdělávání ve školách a místních komunitách

• rozvoj inovativních školních projektů

o čerpají z lokálních zkušeností a znalostí

o reflektují skutečné potřeby místní komunity

• vznik nových partnerství škol s komunitami

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 824466

Cíle PULCHRA



O projektu

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 824466

• září 2019 – srpen 2022

• 10 evropských zemí, 12 partnerů

• v ČR – TEREZA, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Síť škol

• 5 škol ve městech v každé partnerské zemi = 50 škol

• spolupráce po dobu 2 let (září 2020 – červen 2022)

• školy se stanou tvůrci a nositeli pozitivní změny ve svém 
okolí

• spolupráce s vědci, místními úřady, firmami, 
rodičovskými i místními komunitami



Aktivity zapojených škol
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• vytvoření badatelského týmu – 3 učitelé a studenti 12-18 let

• studentští reportéři – informování o projektu, aktivitách a výsledcích (média, sociální sítě…)

• výzkumný projekt (City Challenge)

• 2 projekty během 2 let (1. září 2020 – červen 2021, 2. září 2021 – červen 2022)

• reálný, společensky a environmentálně prospěšný projekt

• výběr ze dvou tematických okruhů

• otevřené školní akce – sdílení výsledků místní komunitě a nastartování komunikace

• pravidelné setkávání - s organizátory i ostatními školami v ČR

• sdílení výsledků a zkušeností – na webu PULCHRA,

možnost dále je šířit a využívat



• příležitost ke zpracování badatelských projektů z reálného prostředí

• prohloubení spolupráce ve školním týmu a s místními úřady a komunitou, odborníky…

• podporu - metodickou, odbornou a finanční

• vzdělávací materiály

• školení v reportérské činnosti

• možnost zúčastnit se mezinárodního setkání

(září 2021 v Praze, červenec 2022 v Athénách)

• osvědčení o úspěšné účasti v prestižním evropském                                                                                 

projektu

Co získáte zapojením do projektu

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 824466



Pojďte do toho s námi!
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