Домашнє завдання №1
Дедлайн (останній термін подачі): 23:59 год 22 лютого 2015 р.
Опис: Після відвідання вебінару 6 лютого на тему «Методика спостережень. Внесення
даних на міжнародний веб-сайт програми GLOBE» усі учасники кампанії отримали статус
вчителя програми GLOBE, який пройшов тренування за напрямками «Атмосферні
спостереження» та «Фенологія», що підтверджується сертифікатом (сертифікати будуть
видані по успішному завершенню кампанії). Навіть, якщо Ви не мали змоги відвідати
вебінар, Ви все-одно маєте цей статус і можете продовжувати брати участь у кампанії
(відеозапис
вебінару
та
презентацію
можна
завантажити
з
сторінки:
http://nenc.gov.ua/old/2312.html). Оскільки кампанія «Вишнева Україна» проходить в
рамках міжнародної науково-освітньої програми GLOBE, ми хочемо заохотити наших
вчителів користуватися міжнародним веб-сайтом, який відкриває можливості для
співпраці та пропонує багато цікавих матеріалів. З цією метою, ми просимо усіх учасників
кампанії виконати Домашнє завдання №1. Усього завдань подібного типу буде три:
 Домашнє завдання №1 по налаштуванню Вашого аккаунту на сайті www.globe.gov;
 Домашнє завдання №2 по внесенню даних спостережень на сайт www.globe.gov;
 Домашнє завдання №3 – це оформлені за надісланим зразком звіти про ваші
спостереження, які будуть використані для створення карти.
Що потрібно зробити?
Для виконання Домашнього завдання №1 потрібно, користуючись відео-інструкцією
«Налаштування і робота GLOBE аккаунту», зайти на свою сторінку на міжнародному вебсайті програми GLOBE і виконати наступні кроки:
1. Перевірити інформацію про себе (прізвище, ім’я, посада тощо) і, у разі
необхідності, виправити неточності. А також, завантажити своє фото на вашу
сторінку на веб-сайті.
2. На Вашій головній сторінці на веб-сайті www.globe.gov ввести кількість учнів,
які працюють за програмою GLOBE, тобто прийматимуть участь у кампанії
«Вишнева Україна».
3. На Вашій головній сторінці на веб-сайті www.globe.gov ввести протоколи, якими
ми будемо користуватися в кампанії «Вишнева Україна». Це протокол “Air
Temperature” та протокол “Green-Up/Green-Down”.
Усі ці кроки детально описані у відео-інструкції, тому обов’язково перегляньте відео!
Перевірка
виконання
Домашнього
завдання
№1:
надсилаєте
на
адресу
globeukraine@gmail.com, скріншот (знімок екрана) Вашої сторінки на веб-сайті
www.globe.gov (у форматі .jpeg, .jpg, .png, .gif, .bmp, .tif, та ін., назва – Ваше прізвище та
ім’я). Ми надіслали Вам зразок у вкладенні. Назва листа: «Домашнє завдання №1: Ваше
прізвище та ім’я».

Увага! На веб-сайті програми GLOBE кожна школа/навчальний заклад має свою
персональну сторінку. Вчитель, який зареєструвався у програмі GLOBE, може бути
призначений менеджером цієї сторінки (тобто може змінювати інформацію про школу
(наприклад, адресу і місце розташування тощо), завантажувати фотографії
учнів/вихованців за роботою тощо). Менеджером сторінки школи може бути лише одна
людина, тому, якщо від Вашого навчального закладу зареєструвалося декілька вчителів,
ми просимо вказати ту людину, яка буде менеджером школи на веб-сайті. Отже, ми
просимо у листі з домашнім завданням коротко написати прізвище та ім’я людини, яка
буде менеджером сторінки Вашої освітньої установи на веб-сайті GLOBE.
Також, до початку спостережень Ви можете спробувати вносити дані і створити ділянку
на тренувальній сторінці для внесення даних на міжнародному веб-сайті програми
GLOBE, яка створена спеціально для того, щоб учителі могли ознайомитися з системою.
Ці дані не фіксуються. Детальніше про внесення даних читайте у інструкції «Нова
інструкція по внесенню даних - 2014 (pptx)».
Дякуємо за участь у кампанії, чекаємо на ваші завдання та до наступної зустрічі!
Корисні посилання:
Інформація про кампанію «Вишнева Україна»: http://nenc.gov.ua/old/2312.html
Розклад і план проведення кампанії:
http://nenc.gov.ua/GLOBE/Other/Vyshneva%20Y_Rozklad.pdf
Відео-інструктаж ««Налаштування і робота GLOBE аккаунту»:
http://nenc.gov.ua/GLOBE/Instructions/Nalashtuvannya%20GLOBE%20akkauntu.rar
Нова інструкція по внесенню даних:
http://nenc.gov.ua/GLOBE/Instructions/Nova%20instrukcia%20po%20vnesennu%20danuh_201
4.rar
Матеріали GLOBE: http://nenc.gov.ua/old/2191.html
Контактна особа: заступник координатора програми GLOBE в Україні Пустільнік Наталія
Володимирівна. Тел: 067 949 1756. E-mail: globeukraine@gmail.com, inter@nenc.gov.ua.

