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Екошкола
• Особистісно-орієнтоване навчання та створення умов для

активного діалогу між учасниками та тренерами;

• Використання інтерактивних методів навчання, які передбачають
моделювання життєвих ситуацій, вирішення творчих завдань у
форматі екологічних ігор;

• Виховання відповідальності за власні вчинки та їх вплив на
довкілля, підвищення культури ресурсо- та енергозбереження;

• Робота учнів з різними джерелами інформації;

• Участь учасників екошколи в практичних дослідницьких
проектах екологічної та енергозберігаючої тематики;

• Поширення методичних освітніх матеріалів із екологічної
тематики серед навчальних закладів Подільського району;

• Популяризація екологічного способу життя серед киян.



Програма Екошколи
4 тематичні блоки

1. Я і Природа 
Вплив людини на природні екосистеми (глобальні 
екологічні проблеми, прояви в Україні) 

2. Природа і Я 

Місце людини в екосистемі, взаємозв’язки у природі 

3. Я і Енергія
Енергоефективність у побуті 

4. Проектний менеджмент
Управління проектами



Учасники Екошколи

• Учні середніх та старших класів (7-11 класи),
біля 50 дітей з навчальних закладів Подільського
району міста Києва.

• Процес відбору: Відкритий конкурс на участь.
Відбір здійснюють організатори Екошколи за
заздалегідь визначеними і оголошеними
критеріями.
 Ми хочемо бачити активних, зацікавлених та відкритих

до нових знань учнів з високим рівнем екологічної
свідомості та бажанням передавати знання колегам та
зменшувати вплив на довкілля своєї родинної та
шкільної спільноти.



Концепція Екошколи

1. До 3 учасників від одного навчального 
закладу + 1 учитель = АКТИВ;

2. Відвідання занять Екошколи складом 
активу та виконання еко-спрямованих 
практичних завдань у своїй школі;

3. Заключний етап Екошколи – конкурс 
проектних заявок; три найкращі заявки 
отримують міні-грант на реалізацію 
проекту від ПАТ Фармак.



Календарний план

Відбір учасників: грудень 2018

Викладання: січень – лютий 2019

Підготовка проектних заявок та реалізація 
екологічних проектів: до вересня 2019

• 3 групи по 15 учасників

• 2-денний інтенсив по кожному тематичному 
блоку (4 блоки, 8 днів викладання за курс) 

• Групи отримають домашнє (практичне) 
завдання до наступного інтенсиву.



Приклади практичних завдань 

• Сформувати енерго-бригаду та провести 
енерго-аудит свого класу / школи;

• Порахувати екологічний та вуглецевий слід 
(власний / класу / родини), розробити та 
втілити заходи з його зменшення;

• Екскурсія на ПАТ «Фармак»

 Її метою є демонстрація найпрогресивніших 
систем захисту довкілля в умовах виробничих 
процесів, що мають міжнародну сертифікацію 
відповідності європейським стандартам GMP. 



Переваги участі для навчальних 
закладів:

• Здійснені екологічні ініціативи та проекти у 
своїй школі;

• Сформована група еко-активістів серед учнів 
середніх і старших класів, що є позитивними 
«агентами змін»;

• Розширення методичної бази школи з 
природничих дисциплін:

• Кожен заклад отримує комплект настільних 
екологічних ігор, що використовувались під час 
навчання.



Структура Екошколи:

1. Теорія

2. Методологія інформаційного блоку

3. Корисні ресурси

4. Українські ініціативи та активісти

5. Домашнє завдання









Наш досвід проведення еко-ігор
1. Охоплення: біля 60 заходів за 2013-2018;

2. Цільові групи та події: школи, університети, ГО, бізнес, 
дитячі табори, міжнародні/національні освітні заходи;

3. Замовники: університети (NaUKMA, КІМО, КНУ…), KMBS, 
приватні курси профорієнтації школярів (IBS Education), 
літні табори (Green Country), школи (більш ніж 25 по 
Києву та областям + у Молдові);

4. 5 років проведення еко-ігор у рамках курсу «Загальна 
екологія» для студентів 1 р.н. (кафедра екології НаУКМА)

5. Розроблено 4 нових гри; біля 15 перекладено з 
англійської та адаптовано до використання в Україні.



Кліматична гра  «Не гарячкуй!»

• Настільна гра з міжнародних кліматичних переговорів, 
розроблена у Потсдамському інституті досліджень впливів 
клімату (Німеччина) у 2004.

• Мета гри - практична демонстрація особливостей 
міжнародних відносин у сфері вирішення проблеми зміни 
клімату.



Зелений менеджер
Мета гри - розбудова внутрішньої 
політики енергоефективності та 
сталого використання ресурсів у 
країні.





Мережа життя



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ І ДО ЗУСТРІЧІ 
НА ЕКОШКОЛІ!

Контактна особа з організаційних питань: 
Лілія Юрків, координаторка проектів ГО УЕК «Зелена Хвиля»
тел. +380989270907
lilia.yurkiv@ecoclubua.com


