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Щомісячний електронний бюлетень проекту «Стратегія безвідходного 
виробництва для належного екологічного статусу – BSB257» 

Електронний бюлетень № 11 

Спільні кордони. Спільні рішення 

Цей проект фінансується 1-им конкурсом проектів  

Спільної операційної програми «Басейн Чорного моря 2014-2020» 

 

Програма навчання з питань екосистеми (EEP) проекту ZEWSGES:  

Навчальний набір 

Англійська, турецька та українська версії навчального набору з питань екосистеми, що 
складається з навчального посібника, відеофільмів та гри, готова до використання в процесі 
навчанні з питань екосистеми, яке розпочнеться у вересні 2019 року в країнах-партнерах, 
таких як Туреччина, Болгарія, Україна та Грузія. Незабаром будуть готові болгарська та 
грузинська версії.  

 

Відео, наповнені візуальним контентом, мають на меті підвищити обізнаність учнів про 
екосистему та конкретні регіони країн-партнерів. Візуальний контент, розроблений 
спеціально стосовно цих питань, включає таблиці, графіки та зображення. 

Основна мета нашої кампанії - інформувати учнів про екосистему та сприяти формуванню 
уявлення про відповідальність за збереження їхнього навколишнього середовища на стійкій 
основі. В рамках цієї мети була запущена модель кампанії під назвою «сім кроків для 
соціальних змін». Сім кроків, запропонованих моделлю, узагальнені наступним чином:  

Крок 1 –Крок, щоб знати: Ви повинні будете допомогти учням сприйняти проблему. 

Крок 2 –Крок, щоб бажати: Ви повинні будете створити можливість для своїх учнів уявити 
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собі інше майбутнє. 

Крок 3 – Крок, щоб набратися знань: Ви повинні будете запропонувати можливості для 
мислення стосовно того, що робити для майбутнього, яке вони уявили. 

Крок 4 – Крок, щоб вірити / Крок, щоб довіряти: Ви повинні будете забезпечити своїм учням 
віру та впевненість у діях, які вжили як вони, так і інші, щоб досягти своєї мрії на майбутнє. 

Крок 5 – Крок, щоб підготуватися до змін / Крок, щоб прийняти допомогу ззовні:Ви повинні 
будете дати своїм учням зрозуміти, що вони можуть потребувати допомоги в діях, в які вони 
вірять, та що допомога ззовні важлива. 

Крок 6 –Крок, щоб стимулювати: Ви повинні будете показати своїм учням, що події та 
ситуації, які вони пережили, можуть час від часу стимулювати їх, хоча вжиття заходів та 
підтримка прогресу також важливі.  

Крок 7 – Крок, щоб зміцнити: Ви повинні будете знайти можливість змусити своїх учнів 
використовувати позитивні підсилення, оскільки використання позитивних підсилень для 
ефективних соціальних змін збільшує обізнаність.  

Очікується, що учні, які закінчили Програму навчання з питань екосистеми чи Ознайомчу 
програму з питань екосистеми, мають наступні здобутки:  

 Розуміють поняття екосистеми. 

 Розвивають розуміння екосистеми у своєму регіоні/басейні. 

 Усвідомлюють загрози для екосистеми у своєму регіоні/басейні. 

 Визнають загрозу особистої поведінки щодо екосистеми. 

 Розуміють, що завдяки своїм власним зусиллям вони можуть зменшити загрозу для 
екосистеми. 

 Визнають роль кожної людини в усуненні загроз для екосистеми. 

 Зможуть створити громадські організації та цільові робочі групи. 

 Підіймають питання щодо стійкості ініціатив, які слід здійснити у своєму 
регіоні/басейні. 

 Розуміють важливість та стійкість взаємозв’язку між використанням ресурсів та 
асимілюючою здатністю природи. 

19 відеофільмів були розроблені, щоб відповісти на наступні запитання:  
1. Що таке екосистема? 

2. Які компоненти екосистеми? 

3. Як підтримується природний баланс в екосистемі? 

4. Що таке басейн? 

5. Де знаходиться басейн річки Дністер? 

6. Як виник басейн річки Дністер? 

7. Які загальні кліматичні особливості басейну річки Дністер? 
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8. Які компоненти екосистеми річки Дністер? 

9. Які загрози існують для екосистем річки Дністер? 

10. Які види діяльності забруднюють басейн річки Дністер? 

11. Чи забруднюю я також? 

12. Хто забруднює басейн річки Дністер? 

13. Що потрібно зробити, щоб захистити екосистему річки Дністер? 

14. Що я можу зробити для захисту екосистеми? 

15. Де я знаходжусь стосовно екосистеми? Які мої права та обов’язки? 

16. Чи існують громадські організації, які займаються захистом екосистем басейну річки 

Дністер? 

17. Які національні та міжнародні дії вживаються для захисту екосистеми басейну річки 

Дністер? 

18. Що наразі робиться для захисту басейну річки Дністер? 

19. Що я можу зробити, щоб басейн річки Дністер  був довговічною та здоровою 

екосистемою?  
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