Кампанія «Вишнева Україна»
План
6 лютого 2015 р.

Вступ до кампанії «Вишнева Україна»

1 березня 2015 р.

Вебінар 1 «Методика спостережень. Внесення даних на міжнародний
веб-сайт програми GLOBE»
Результат:
 учасники ознайомляться з методикам GLOBE;
 навчаться вносити та отримувати дані з веб-сайту міжнародної
науково-освітньої програми GLOBЕ (http://www.globe.gov/);
 учасники стануть сертифікованими вчителями програми
GLOBE за напрямком «Фенологія/Земля як система»
(примітка: сертифікати будуть видані лише по успішному
завершенню усієї кампанії).
Домашнє завдання: зайти на сторінку свою сторінку на веб-сайті
www.globe.gov, використовуючи логін і пароль та користуючись відео
«Налаштування GLOBE аккаунту» надати інформацію про свою
школу (довгота і широта на якій школа розміщена) та кількість учнів.
Спробувати створити ділянку спостережень та внести дані на
тренувальній сторінці для внесення даних (ця сторінка створена
спеціально для тренування і жодні дані надіслані нею фіксуватися
системою не будуть, тому її можна сміливо використовувати).
Перевірка: скірншот (знімок екрана) вашої сторінки на веб-сайті.
Старт кампанії «Вишнева Україна»
Учасникам надсилаються електронні листи з інструкціями створення
ділянки фенологічних спостережень. Учні та вчителі знаходять об’єкт
спостережень поблизу їхньої школи/освітньої установи, створюють
ділянку фенологічних спостережень і починають проводити
спостереження двічі на тиждень слідуючи методиці описаній у
протоколі Протокол спостереження за озелененням. Паралельно учні
вимірюють денну температуру повітря (за бажанням можна
вимірювати ще й кількість опадів) у час місцевого сонячного полудня
та фіксують ці дані.
Домашнє завдання: учитель разом з учнями реєструє ділянку
спостережень на сайті www.globe.gov та вносить перші дані
спостережень на сайт.
Перевірка: скірншот (знімок екрана) вашої сторінки на веб-сайті.

Квітень 2015 р.

Вебінар з координатором проекту 350.org на тему «Зміна клімату».

18 – 22 травня Надсилання звітів
інструкціями).
2015 р.

про
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кампанії

(за

надісланими

31 травня 2015 р. Завершення кампанії, публікація результатів. Отримання дипломів та
сертифікатів (дипломи та сертифікати знаходяться в Національному
еколого-натуралістичному центрі і не висилаються поштою. За
бажанням організатори можуть надіслати електронні копії).
Примітка: Організатори залишають за собою право вносити в розклад незначні корективи.

