
Workshop PULCHRA pomohl zapojeným učitelům v 
ŘECKU porozumět otevřenému přístupu ve vzdělávání

a motivoval je k jeho uplatňování.

VŠICHNI TO SPOLEČNĚ ZVLÁDÁME. 
CORONAVIRUS PULCHRU NEOHROZÍ!

I přesto, že všem školám zapojeným do projektu PULCHRA udělala současná situace čáru přes
rozpočet, všechny se snaží dělat to nejlepší co jde. Studenti se sice nemohou setkávat ve škole, ale
domlouvají se online. Získávají novou zkušenost a učí se nové věci. Využívají všechny možné platformy
jako MS Teams, Zoom, Google Meet. Online setkání využívají často jako motivační a k posbírání
nápadů, pak se dělí do menších skupinek, které už mohou dělat něco společně venku. Ke sdílení
výsledků se naučili využívat například Padlet, k prezentacím Canvu.

Hodně zapojených škol nám psalo, že studentům v jejich projektech pomáhají online schůzky s
odborníky a dalšími zapojenými osobami. Motivuje je kontakt s dalšími školami a výzkumnými
institucemi, výměna a srovnání zkušeností. Učitelům v dnešní době pomáhá vidět úspěchy svých
studentů.

Děkujeme všem za vaši práci a úsilí. Je až neuvěřitelné, kolik jste toho zvládli i přes vyčerpávající a
dlouhotrvající online režim. Doufejme, že bude lépe, vytrvejme!

CO SE
NÁM
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Studenti a učitelé z ŘECKA byli nadšení že díky platformě
PULCHRA mohou sledovat ostatní evropské školy zapojené do 

projektu.

Zapojené školy v NĚMECKU získají vlastní meteorologické
budky. V projektech díky tomu mohou pracovat s vlastními

daty o počasí. Ve třech z šesti škol už jsou tyto budky
nainstalované.

Učitelům v RUMUNSKU a ŘECKU se líbí velké
množství materiálů, které jim nabízí platforma

PULCHRA. 

V RUMUNSKU se na semináři povedlo
nadchnout studenty pro výzkum

i reportérskou práci.

Studenti v IRSKU a ČESKÉ REPUBLICE mají radost
z výsledků z projektu, které se jim podařilo

dosáhnout navzdory současné situaci. 

Studentům v IRSKU se vydařilo online 
setkání k jejich výzkumu se všemi, kdo

na výzkumu pracoval.

Na KYPRU motivuje studenty touha
zkoumat a tvořit něco nového. 

Studenti v ČESKÉ REPUBLICE vidí, že jejich práce
má význam a že se díky ní mění věci k lepšímu.

Většině LOTYŠSKÝCH škol se podařilo
uspořádat úspěšné online akce pro veřejnost.

POLSKÝ tým vytvořil geoportál pro jednu ze 
škol, který slouží k představení jejich návrhu

na umístění nových zelených ploch.

V ITÁLII se díky projektu PULCHRA rozvíjí spolupráce mezi různými třídami
a různými studijními obory. 

Tento projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 824466. 


