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ZEWSGES (Стратегія нульових відходів досягнення 
сприятливого екологічного стану) Проектна діяльність під 
час пандемії CIVID-19. 

Навчання екосистемам у школах країн-партнерів триватиме в Інтернеті через 
WEBINAR 

Одним з основних напрямків діяльності проекту ZEWSGES (Стратегія нульових відходів 
досягнення сприятливого екологічного стану) є проінформованість громадськості серед 
учнів 7-16  років та їх викладачів в рамках Програми екосистемної освіти (EEP). В рамках цієї 
діяльності близько 75 початкових / середніх шкіл (50 з Туреччини, 5 з Болгарії, 10 з України, 
10 з Грузії), 50 НГО (15 з Туреччини, 5 з Болгарії, 20 з України, 10 з Грузії) та Очікується, що 
25 місцевих медіа-організацій (10 з Туреччини, 5 з Болгарії, 7 з України, 3 з Грузії) будуть 
залучені до Програми освіти екосистем (EEP). Наразі в інтегрованій базі даних EEP 
зареєстровано 193 викладача та 3690 учнів із 101 школи у чотирьох країнах-партнерах, а 
саме Туреччини, Болгарії, України та Грузії (див. Малюнок 1). Всі зареєстровані викладачі 
пройшли навчання, частина студентів пройшла навчання на класичних уроках. 

 

Рисунок 1. Кількість шкіл, викладачів та учнів, зареєстрованих в інтегрованій базі даних EEP у країнах-
партнерах, а саме Туреччині, Болгарії, Україні та Грузії. 

До початку обмежень на пандемію COVID Туреччина підготувала 692 учнів у 50 школах; 
Болгарія підготувала 415 учнів у 4 школах; і Грузія підготувала 105 учнів у 7 школах. В 
Україні вдалося дистанційно навчити 41 викладача та 986 студентів під час пандемії. Решта 
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студентів пройдуть навчання в Інтернеті через WEBINAR. Зараз розробляється програмне 
забезпечення для онлайн-навчання. 

Семінари проектів, конференції та інші зустрічі також будуть реалізовані в 
Інтернеті через WEBINAR 

У рамках Проекту було заплановано 4 семінари, 4 конференції та прес-конференції, по 
одному в кожній країні-партнері. 14-15 травня 2019 р. Відбулась зустріч в Бургасі (Болгарія) 
(Малюнок 2) та 19-20 вересня 2019 р. Одеса (Україна) (Малюнок 3). Решта (дві зустрічі), які 
відбудуться в Грузії та Туреччині, відбудуться в режимі он-лайн через WEBINAR, відповідно, 
у жовтні 2020 року та грудні 2020 року. 

  
Малюнок 2. Конференція в Бургасі-Болгарія 14-15 травня 2019 року. 

  

Малюнок 3. Конференція  в Одесі (Украхна) 19-20 вересня 2019. 

Інші заходи Проекту планується випустити відповідно до плану 

Інші заходи Проекту, такі як чотири «риболовні на сміття», прибирання пляжів, «моніторинг 
сміття», будуть здійснені, коли вони і були заплановані. 
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Україна (UKRMEPA) здійснила риболовлю для сміття в серпні 2020 року (див. Рисунок 4), а 
інші три країни - до грудня 2020 року. В акції взяли участь 52 людини, які зібрали близько 70 
мішків сміття вагою всього 700 кг,  

  

Рисунок 4. Анція риболовлі на сміття, проведена UKRMEPA в Одесі, УКРАЇНА, в серпні 2020 року. 

Болгарія (TDCNM), Україна (UKRMEPA) та Грузія (CIVITAS Georgica) проводили очистку пляжу 
за участю 255, 280 та 63 осіб, тоді як Туреччина (TNKU) проведе в жовтні 2020 року. 

Моніторинг сміття чотири рази на рік у кожній країні-партнері був завершений, зібране 
сміття класифіковано та проведено весь необхідний аналіз. 

Тривалість проекту була продовжена на шість місяців 

Завдяки обмеженням пандемії COVID-19 та реорганізації діяльності, на яку впливає 
пандемія, тривалість Проекту була продовжена на шість місяців, а кількість результатів, що 
підлягають реалізації, збільшена приблизно на 10%. 
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