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Навчальна програма екосистеми (EEP) ПРОЕКТУ ZEWSGES 

Освіта з екосистеми розпочинається у вересні 2019 року в країнах-партнерах, Туреччині, 
Болгарії, Україні та Грузії. Набір освіти EEP, включаючи відеофільми, навчальний посібник, 
ігри тощо, буде незабаром готовим на чотирьох мовах та англійською мовою. Плакат та 
брошури, які будуть використані під час Навчання, готові. ЕЕР охопить близько 2000 учнів 
початкових та середніх шкіл 7-16 років та їх вчителів. 

Плакат для EEP 

Плакат проекту мовою країн-партнерів вже готовий до використання. Плакат спрямований на 
підвищення обізнаності серед учнів початкових та середніх шкіл та їх вчителів щодо 
зменшення екологічного сліду для здорового середовища та здорового життя. 

 

 
 
Я знижую екологічний слід для 
здорового довкілля, здорового життя! 

 Я знаю про екосистеми та природний 
баланс. 

 Я використовую енергію та воду 
ефективніше. 

 Я віддаю перевагу громадському 
транспорту чи велосипеду. 

 Я споживаю менше і виробляю менше 
відходів. 

 Я сприяю переробці своїх відходів. 

 Я захищаю наші ліси та природні 
місця проживання. 

 Я екологічний волонтер; Я беру 
участь у заходах / організаціях, що 
захищають довкілля. 

Малюнок. Плакат проекту для ЕЕР та його змісту. 

Брошура для EEP 

Подібно до плаката EEP, брошура проекту на мові країн-партнерів вже готова до використання. 
Брошура спрямована на підвищення рівня обізнаності серед учнів початкової та середньої 
школи та їх вчителів про екосистему, відповідає на наступні запитання: 
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 Що таке екосистема? 

 Які компоненти екосистеми? 

 Як досягти природного балансу в екосистемі? 

 Які види діяльності порушують природний баланс екосистеми? 

 Я також забруднюю? 

 Що потрібно зробити для захисту екосистеми? 

 Що я можу зробити для захисту екосистеми?  

 Висновки. 

  

Малюнок. Внутрішня сторінка брошури проекту 

Що таке екосистема? 

Екосистема - це постійна система, що виникає в результаті взаємодії живих організмів, таких 
як рослини, тварини, мікроорганізми та спільноти неживих компонентів, що їх оточують, 
наприклад, ґрунт, повітря та вода. 

Які компоненти екосистеми? 

Екосистема - це життєве об'єднання, яке включає три життєві групи, виробників, споживачів 
та дезінтегрантів. Виробниками є фотосинтетичний організм, який є рослинами. Споживачами 
зазвичай є травоїдні тварини. Дезінтегранти складаються з бактерій та грибів. Виробники 
здійснюють фотосинтез, споживачі дихають та розпадаються, розкладають та переробляють 
відходи рослин та тварин. Органічні та неорганічні речовини, такі як енергія, повітряна вода, 
ґрунт та гірські породи - також неживі компоненти екосистеми, Земля, континент, регіон, 
річковий басейн - це екосистеми. До цієї системи ззовні додається лише сонячна енергія. 
Якщо пошкоджена земна екосистема, сонячна енергія може мати руйнівну діє. 

Як підтримується природний баланс в екосистемі? 

Між живими та неживими елементами в екосистемі існує корпорація. Кожен елемент у 
природі є частиною цієї системи і кожен елемент має завдання. Пошкодження будь-якого 
елемента в екосистемі або відмова від співпраці впливає на всю систему. Існує тісний 
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взаємозв'язок між здоров'ям людини, виробництвом та екологічним балансом. Наприклад, 
завдаючи шкоди зеленим рослинам, які є виробниками екосистеми, а при пошкодженні 
зелених рослин виробництво кисню зменшується. Таким чином, зниження кисню впливає на 
здоров'я тварин та людей. 

Які види діяльності пошкоджують природний баланс екосистеми? 

Хімічні добрива, що застосовуються в сільському господарстві: надмірне використання 
хімічних добрив забруднює ресурси прісної води, впливає на структуру рослин, а також 
порушує структуру живих організмів, які споживають ці рослини. Таким чином, це погіршує 
здоров'я людей, які споживають рослини. 

Несвідомо використовувані пестициди: В результаті обприскування шкідливі хімічні 
речовини накопичуються в ґрунті та шкодять живому організму. 

Хлоро-фторний-вуглецевий газ, що використовується в парфумерній промисловості: 
парфумні гази, що поширюються навколо, спричиняють тонкість озонового шару. Внаслідок 
такого витончення озонового шару не відбувається захист шкідливих променів від Сонця, які 
впливають на якість життя людини. 

Гази з викопних видів палива, такі як вугілля, забруднюють повітря: Гази з заводського 
димоходу та транспортного засобу спричиняють кислотні дощі та шкодять рослинам і 
негативно впливають на здоров'я людини. Через парникові ефекти ці гази також спричиняють 
глобальні зміни клімату. З іншого боку, глобальні зміни клімату - важлива екологічна 
проблема, яка порушить рівновагу екосистеми та негативно вплине на всіх живих істот. 

Знищення зелених та лісових територій: Це найважливіший фактор, який порушує 
рівновагу природи. Таким чином, запобігається як видалення шкідливих газів, так і місця 
проживання тварин, які охоплюють частину екосистеми.. 

Використання пластичних та подібних речовин, що потребують сотень років, щоб 
розкластись у природі: Це негативно впливає на природу, особливо на морське середовище. 

Надмірне використання водних ресурсів: Утилізація використаних стічних вод у водойми 
чи ґрунт забруднює прісні водні ресурси та ґрунт і, таким чином, завдає шкоди тваринам та 
людям, рослинам. 

Я також забруднюю? 

Існують обов'язки як окремих людей, так і організацій та установ з охорони та стійкості 
екосистеми. Вплив людини на екосистему називається "екологічний слід" або вуглецевий 
слід. 

Наступні фактори визначають слід людини: 

 Вид і кількість споживаної їжі; 

 Домашні умови та кількість витраченої енергії; 

 Якість транспорту та кількість викопного палива, як бензин або дизельне паливо, 
витрачене під час транспортування; 
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 Яка шкода завдана виробництвом та післявиробництвом споживчих товарі; 

 Сума та особливості змін, що створюються на природі освітою, охороною здоров'я, 
торгівлею та туристичними послугами, отриманими особами. 

 Кількість та характеристики сміття, яке викидають люди; 

 Вплив людини на природу можна оцінити за допомогою екологічного сліду. В цей 
момент очікується, що людина залишить найбільш незрначний слід. 

Що потрібно зробити для захисту екосистеми? 

Наведені нижче кроки повинні бути зроблені людьми для довголітньої, здорової та 
збалансовано-стійкої Екосистеми: 

 Кількість пестицидів та добрив, що використовуються в сільському господарстві, має 
бути зменшена "Добрими методами ведення сільського господарства" 

 Слід забезпечити ефективне використання водних ресурсів, очищення виробничих та 
побутових стічних вод, переробку мулу. 

 Слід створити очисні споруди, особливо небезпечними є відходи 

  Необхідно встановити системи попередження від повені. 

 Використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна, вітряна та 
геотермальна, слід збільшувати та підтримувати. 

 Лісові території та природні середовища існування повинні бути захищені. 

 Не слід допускати зловживання землею через ерозії. 

 Необхідно контролювати всі види діяльності, що спричиняють зміни клімату. 

Що я можу зробити для захисту екосистеми? 

З метою охорони та підтримки екосистеми відповідальність мають не лише установи та 
організації, а й окремі особи. 

Визначаючи екологічний слід, можна виміряти вплив людини на природу. У цей момент 
очікується, що індивід сформує найменший можливий слід. Щорічний викид вуглецю для 
чотирьох сімей із середнім рівнем життя складає 3 тонни. Для перетворення цього вуглецю 
кожен член сім'ї повинен посадити сім дерев. 

Кожна людина, яка живе в екосистемі, є частиною екосистеми, в якій живе. Отже, кожен 
індивід, молодий чи старший, має потенціал відігравати активну роль в екосистемі. Люди 
однаково реагують на будь-який позитивний чи негативний вплив, який вони мають на 
екосистему. Навіть дуже невеликі поведінкові зміни можуть мати великі наслідки для захисту 
екосистеми.  

Кожен студент може зберегти екосистему, споживаючи право та найменше, звертаючи увагу 
на переробку та вибираючи велосипеди при транспортуванні. 

Окрім індивідуальних зусиль щодо захисту екосистеми, ми також можемо брати участь в 
організації як екологічний волонтер. 
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Висновки 

Здоров'я екосистеми вимірюється здоров’ям хижаків на вершині харчового ланцюга. Будучи 
людиною на вершині харчового ланцюга, ми повинні підтримувати рівновагу екосистеми, щоб 
залишатися здоровими та підтримувати своє життя. 
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