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У чотирьох країнах-партнерах, а саме: Туреччині, Болгарії, Україні та 
Грузії, 3514 учнів, 192 викладачі та 100 шкіл були залучені до 
Програми освіти з екосистеми! 

Команда проекту  Стратегія Нульових Відходів Досягнення Сприятливого Екологічного Статусу 
(ZEWSGES) зареєструвала 100 шкіл, близько 200 вчителів та понад 3500 учнів у чотирьох 
країнах-партнерах, Туреччині, Болгарії, Україні та Грузії в рамках реалізації Програми 
екосистемної освіти (EEP). Усі адміністратори шкіл, викладачі та студенти отримали Login та 
пароль для використання матеріалів EEP в інтегрованій базі даних. Для досягнення цієї мети 
координатори EEP у всіх країнах-партнерах зареєстрували та навчили шкільних 
адміністраторів та вчителів EEP програмі та інтегрованій базі даних. Тоді викладачі 
зареєстрували учнів і щойно розпочали, і незабаром вони завершать навчання під наглядом 
координаторів EEP. 

 
Рисунок 1. Скріншот із зображеннями шкіл, вчителів та учнів, зареєстрованих у інтегрованій базі даних. 

Адміністратори школи та вчителі були повністю задоволені навчальним матеріалом EEP та 
інтегрованою базою даних. Навчальний матеріал, гра, навчальні відео, плакат, брошура та 
навчальний посібник доповнюють один одного. Цей матеріал не тільки буде використаний під 
час реалізації проекту, але й слугуватиме хорошим джерелом орієнтації для студентів та 
викладачів у майбутньому. 

Опитування, яке слід провести серед учнів та викладачів до та після навчання, 
продемонструє, наскільки успішним є навчання в рамках EEP у підвищенні рівня обізнаності 
про екосистему. 
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Малюнок 2. Скріншот із зображеннями матеріалів EEP 

Щастя студентів, які здобули освіту EEP у країнах-партнерах, 
відобразилося на їх обличчі! 

Вчителі, які отримали екосистемну освіту в містах Текірдаг (Туреччина), Болгарія (Бургас), 
Україна (Одеса) та Грузія (Гурія), розпочали підготовку студентів під наглядом 
координаторів EEP. 

Як і шкільні адміністратори та вчителі, екосистемна освіта, ігри та анкети привертали 
значну увагу серед учнів. Енергія та щастя студентів, які отримали екосистемну освіту, 
відображаються на їх обличчі. 

Після навчання студентам та викладачам будуть видані сертифікати про участь та 
завершення навчання в екосистемі. 
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Малюнок 3. Фотографії, зроблені під час навчання EEP в школах Текірдагу (Туреччина). 
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Малюнок 4. Фотографії, зроблені під час навчання EEP в школах в Бургас (Болгарія) 

 

 

 
Малюнок 5. Фотографії, зроблені під час навчання EEP в школах Одеси (Україна) 
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Малюнок 6. Фотографії, зроблені під час тренінгу EEP в школах регіону Гурія (Грузія) 
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