
Zkuste jít na projekt badatelsky 

Jak se rozjely vaše projekty? Vyzkoušeli jste jít na ně 
badatelsky? Zkuste to, stojí to za to! Badatelsky 
orientovaná výuka je součástí projektu PULCHRA od jeho 
počátku.
Jaké jsou zkušenosti s využitím badatelství Hanky 
Svobodové, konzultantky projektu PULCHRA a 
propagátorky badatelsky orientovaného učení? Dozvíte 
se v rozhovoru s ní.

Přečíst rozhovor

Tento projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě
grantové dohody č. 824466. 
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PULCHRA NOVINKY ZE ŠKOL
Čtěte, co se událo nového v PULCHRA školách napříč 

Evropou

ŽÁCI VE SPOLUPRÁCI S KOMUNITAMI A ODBORNÍKY ZKOUMAJÍ MĚSTA JAKO 
MĚSTSKÉ EKOSYSTÉMY.

10 zemí I  12 partnerských organizací I  52 škol        https://pulchra-schools.eu

Více informací o využití badatelství v 
projektech PULCHRA najdete v příručce.

Stáhnout příručku

Lekce a další inspiraci najde na webu 
www.badatele.cz

nebo na webu projektu MASS
http://www.mass4education.eu/edupack
age-for-teachers/for-teachers-en

COOL CITY LAB

Zkuste si vytvořit vlastní Cool 
City Lab a prozkoumejte vliv
povrchů na teplotu.

Experiment navržený Univerzitou
v Kolíně nad Rýnem si můžete
sami postavit s pomocí
jednoduchého vybavení a za 
málo peněz.

Zjistit více informací 
a  podívat se na video

Zajímavé materiály k badatelství k projektům PULCHRA

https://badatele.cz/detail/cz/badatelstvi-ve-skolnich-projektech-pulchra
https://pulchra-schools.eu/
https://platform.pulchra-schools.eu/supporting-tools/e-lessons/
http://www.badatele.cz/
http://www.mass4education.eu/edupackage-for-teachers/for-teachers-en
https://geographie.uni-koeln.de/en/forschung/arbeitsgruppen/hydrogeographie-und-klimatologie/projektuebersicht/projekte/projektseiten/pulchra/the-cool-city-lab
https://geographie.uni-koeln.de/en/forschung/arbeitsgruppen/hydrogeographie-und-klimatologie/projektuebersicht/projekte/projektseiten/pulchra/the-cool-city-lab


J

JAK ZMĚNIT KOMUNITU K 
LEPŠÍMU?
Studenti z kyperského lycea Ag. Ioanni
to vyzkoušeli nejprve ve hře, na jejímž 
vývoji se podíleli v rámci projektu 
PULCHRA. Hra má přispět ke zlepšení 
životní prostředí a propagaci cirkulární 
ekonomiky. 

Přečíst článek, podívat se na video

ŠKOLNÍ KLIMA PROJEKT

Studenti střední školy Johann-
Gottfried-Herder v Kolíně nad Rýnem 
si jako téma vybrali klima ve svém 
městě. Soustředili se na okolí školy. 
Přečtěte si, jaké prováděli měření a 
co zjistili. 

Přečíst článek

JAK OBNOVIT MĚSTSKÝ 
PROSTOR

Studenti střední školy „Magrini
Marchetti“ v Gemona del Friuli v 
Udine (Itálie) se rozhodli obnovit a 
zlepšit tak veřejná prostranství ve 
svém městě. Jak na to šli?

Přečíst článek

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

Sestavilo Vzdělávací centrum TEREZA na základě 
podkladů od partnerů projektu PULCHRA.
Kontaktujte nás I web PULCHRA

VLIV NAŠÍ ŠKOLY NA MĚSTO
Studenti ze střední školy
Arsakeio v Athénách v Řecku

se snaží posoudit dopad každodenních
činností na udržitelnost měst.

Přečíst článek
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OCHRANA HEŘMANSKÝCH KOPCŮ     
Nechte se pozvat žáky Základní školy 
T. G. Masaryka v Moravských Budějovicích   

na virtuální návštěvu sadu, o který se starají v rámci své 
péče o přírodní oblast Heřmanské kopce.

Podívat se na video 

STŘÍBRNÉ OCENĚNÍ DÍKY PROJEKTU PULCHRA
Stříbrné ocenění Education Leaders Awards 2021 v kategorii „Spojení s 
komunitou“ získalo lyceum z Kypru z města Paralimni za svou činnost ve
výzkumném projektu PULCHRA VĚDA VE MĚSTĚ.

Přečíst článek

PROJEKT PULCHRA BYL NA VIRTUÁLNÍ KONFERENCI EVROPA A EURASIE GLOBE! 
Inspirativní setkání studentů, učitelů, vědců a koordinátorů programu GLOBE z 31 
zemí proběhlo v říjnu. 

Podívejte se na zajímavé prezentace studentů a vědců!

Přes 100 účastníků ze 14 zemí, 19 prezentací, skvělá přátelská atmosféra a spousta inspirace.

To byl 2. workshop projektu PULCHRA. Pokud jste tuto akci nestihli, podívejte se na záznam z workshopů a 

nechte se inspirovat prezentacemi nebo videem.

Proběhl workshop projektu PULCHRA
„City Challenges – Open School – The City as Urban Ecosystems“

30. listopadu 2021 online

https://pulchra-schools.eu/2021/11/24/can-you-turn-our-community-into-a-pulchra-community/
https://www.youtube.com/watch?v=CeVIGcUb1vQ&list=PLakNVNgWBeS3-PKencJwqZxLU4_iEYSwc&index=5
https://pulchra-schools.eu/2021/11/10/german-pulchra-students-studied-surface-temperature-in-their-local-area-as-part-of-their-climate-project/
https://pulchra-schools.eu/2021/11/10/italian-pulchra-students-examine-the-topic-of-regenerating-urban-public-space/
http://terezanet.cz/cz
mailto:lenka.kleger@terezanet.cz?subject=PULCHRA
https://pulchra-schools.eu/
https://pulchra-schools.eu/2021/11/24/pulchra-students-from-greece-assess-the-impact-of-daily-life-activities-on-urban-sustainability/
https://www.youtube.com/watch?v=m9hKT_xIoAk
https://pulchra-schools.eu/2021/11/24/pulchra-students-from-greece-assess-the-impact-of-daily-life-activities-on-urban-sustainability/
https://2021globemeeting.eu/download/
https://pulchra-schools.eu/2021/12/15/the-second-pulchra-workshop-on-city-challenges-open-schooling-and-cities-as-urban-ecosystems-was-a-success/

