
Máme nový manuál 

Děkujeme 
za pomoc! 



  

  

fenologie 

hydrologie 

pedologie vegetační 
pokryv 

Najdete je na webu - https://globe-czech.cz/cz/materialy  
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Hydrologie – 1. webinář 

  už ve čtvrtek 23. 4. od 15:00 na ZOOM,  
přihlášení - https://globe-czech.cz/cz/seminare 

 
• Jak se orientovat v novém manuálu 
• Proč sdílet data a jak na to 
• Jak na globe.gov vytvářet grafy a získat data v souboru 

 
• A už si můžete zapsat do diářů i webinář k Vegetačnímu 

pokryvu – 7. 5. od 15:00 
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Sucho a voda v krajině
Mapování okolí školy

Navrhování opatření a změn v okolí škol
Metodika DPZ v Manuálu GLOBE 

Jak na historické, letecké i satelitní snímky



Co bylo?
Proběhly 3 semináře

Měsíční aktivity na webu a newsletterem
Zapojeno přes 30 škol

Mnohé projekty na GLOBE Games 2020



A co bude dál?



Webinář 13.5. od 15:00
Konzultace pro učitele i žáky

Otázky a odpovědi k vašim projektům
Co dál? Jak rozpracovaný projekt dodělat?
Odpoví odborníci z Vědecké rady GLOBE



Webinář 13.5. od 15:00
Registrace

– info do vašeho emailu
Na webu globe-czech.cz/Pixel vody

https://globe-czech.cz/cz/20192020-pixel-vody


Vědou ke změně města – školy jako badatelská centra
20.4.2020, Lenka Kleger, TEREZA



• 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

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

• 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!
registrace do konce května

globe-czech.cz

pulchra-schools.eu

Kontakt
Lenka Kleger
T: 608 240 804
lenka.kleger@terezanet.cz

http://www.globe-czech.cz/
https://pulchra-schools.eu/

