Шановні вчителі GLOBE,
приєднавшись, ваші студенти дізнаються про фенологію (науку про сезонні зміни)
за допомогою діяльності GLOBE щодо спостереження за розпусканням бруньок та
розвитком листя з використанням сучасної програми для смартфонів GrowApp, а
також школярі навчаться спілкуватися з іноземними партнерами.
Останній термін реєстрації 15 лютого.
З найкращими побажаннями,
Lenka Kleger від імені європейської фенологічної команди GLOBE
(lenka.kleger@terezanet.cz )
P.S. не забудьте приєднатися до GLOBE спільноти!
https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview/map
* - позначені поля, обов’язкові для заповнення
What is your name? * Ваше ім’я?

Where are you from? (city/town, country) *
Звідки ви?

What is your school name? *
Назва вашої школи?

How old are your students and how many students do you have? *
Скільки у вас учнів та який їхній вік?

What is your chosen hashtag for your school? This hashtag will help you to find your
students' trees on the map. Hashtag should be short but clear. (example:
'#Berlinschool5') *
Який ваш хеш-тег, вибраний для вашої школи? Цей хеш-тег допоможе вам
знайти дерева ваших учнів на карті. Хеш-тег повинен бути коротким, але
зрозумілим (наприклад: '#Berlinschool5')

What tree will the students of your school probably choose? *
Яке дерево виберуть учні з вашої школи?
Cherry
Lime
Hazel
Oak
Birch
Beech
Fig tree

вишня
липа
ліщина
дуб
береза
бук
фікус

From which country should be your partner school? You can choose more countries.
З якої країни ви хотіли б вибрати школу-партнера? Ви можете вибрати більше
країн.
Any country is fine, I have no preference
The Netherlands
Belgium
Croatia
Czech Republic
Poland
Lithuania
Italy
Ukraine
Israel

Будь-яка країна
Нідерланди
Бельгія
Хорватія
Чеська республіка
Польща
Литва
Італія
Україна
Ізраїль

Can you communicate with a partner school in English? *
Чи можете ви спілкуватись зі школою-партнером англійською мовою?
Yes
Так
No
Ні
What is your email? *
Ваша електронна адреса

Any comments or questions?
Запитання або коментарі

НАДІСЛАТИ

