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Поточні результати до і після тренінгу «Опитування проінформованості про 
екосистему» в школах показали, що екосистемна освіта в школах значно 
підвищила рівень обізнаності про екосистему. 

Опитування щодо рівня обізнаності про екосистему були проведені студентами 7-16 років та 
їх вчителями в школах чотирьох країн-партнерів до та після реалізації Програми освіти з 
екосистеми (EEP), щоб оцінити, наскільки ефективним є ЕЕР. Поточні результати дуже 
задовільні. 

Всього в інтегрованій базі даних EEP в чотирьох країнах було зареєстровано 3 514 учнів, 192 
викладачів та 100 шкіл (див. малюнок 1). 

 

Малюнок 1. Кількість учнів, викладачів та шкіл, зареєстрованих у інтегрованій базі даних ЄЕП у чотирьох країнах 

Дослідження вимірювання обізнаності щодо екосистем складається з трьох частин:  

i. у першому розділі (питання 1-4) були визначені учасники;  
ii. у другому розділі (запитання 5-17) виявлено рівень обізнаності про екосистему. (Чим 

більше відповідь "так", тим вище рівень свідомості), і 
iii. у третьому розділі (запитання 18-21) оцінювали те, наскільки охочі учасники були 

готові підтримувати діяльність на користь екосистеми (чим більша відповідь "так", тим 
більш охочі учасники захищають екосистему). 

Кількість відповідей "так" у опитуваннях відображає рівень обізнаності про екосистему, 
збільшення відповіді "так" у опитуванні після тренінгу порівняно з описом перед підготовкою 
показує, наскільки успішною є програма ЕЕР. Інформацію про обстеження можна отримати за 
посиланням http://www.zerowastebsb.com/EEP/  
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В даний час 1 689 учнів та 89 викладачів взяли участь в опитуванні перед підготовкою, тоді 
як 476 учнів та 17 викладачів взяли участь у опитуванні після навчальної програми 

екосистем (див. Малюнок 2). 

 

Малюнок 2. Кількість учнів та викладачів, що брали участь у опитуваннях перед і після навчання 

 
Звіт, отриманий з інтегрованої бази даних, показав, що (див. Рисунок 3): 
 

 94,19% учасників опитування - студенти, 5,22% - вчителі, а решта - інші. 

 58,91% учасників - жінки, а 41,09% - чоловіки. 

 Розподіл учасників за віком: 7-16: 85,56%, 17-30: 8,66%, 30-50: 3,81% та> 50: 1,97%. 

 В опитуванні перед підготовкою співвідношення відповідей "так (позитивно)", "іноді 
(позитивно)" "немає ідеї (негативно)" та "ні (негативно)" склало 50,79%, 15,95%, 6,77% 
та 26,49, відповідно. 

 У опитуванні після тренінгу співвідношення відповідей "так (позитивно)", "іноді 
(позитивно)" "немає ідеї (негативно)" та "ні (негативно)" склало 68,92%, 12,47%, 2,08% і 
16,53, відповідно. 

 З впровадженням EEP співвідношення позитивних відповідей зросло з 66,74% до 81,38%, 
тоді як відношення негативних відповідей зменшилось з 33,26% до 18,61% у порівнянні з 
попереднім. 

 Рівень проінформованості учнів та викладачів досить хороший ще до того, як відбудеться 
навчання в рамках ЕЕР. 
 
На закінчення, сучасні результати до і після тренінгу «Опитування проінформованості про 
екосистему» в школах показали, що екосистемна освіта в школах значно підвищила рівень 
обізнаності про екосистему. 
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Малюнок 3. Звіт обстеження інтегрованої бази даних EEP 
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