
 

 

 

 

24 лютого 2020 р.                                                      Керівникам закладів загальної 

                                               середньої освіти 

 

 

Шановні колеги, 

В часи, коли екологічний стан нашої планети має турбувати кожного, 

адже найбільшими ризиками (згідно звіту Всесвітнього економічного форуму) 

для світової економіки є екологічні. Ми не маємо права стояти осторонь та 

дивитись на те, як планета захлинається результатами життєдіяльності людини. 

Маємо діяти!  

У рамках екологічної складової корпоративної соціальної відповідальності 

бізнесу АТ «Фармак» у співпраці з ГО «Український екологічний клуб «Зелена 

Хвиля» ініціюється проведення онлайн курсу позашкільних занять 

«Екошкола» з питань екологічного виховання для учнів середніх та старших 

класів навчальних закладів. Підхід щодо проведення занять «Екошколи» 

спрямований на формування компетенцій задля життя у цивілізованій взаємодії 

з природою. Курс розроблений на основі навчального посібнику «Екошкола», 

схваленого Міністерством освіти і науки України для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах (протокол №21 від 12.12.2018, протокол 

№6 від 14.12.2018). 

Закликаємо Ваші навчальні заклади прийняти участь у конкурсі міні 

грантів. Як саме? Після успішного завершення навчального курсу «Екошкола» 

учні зможуть розробити власні екологічні проєкти, націлені на збереження та 

економію ресурсів в своїх школах. На основі знань, отриманих на заняттях 

«Екошколи» учні подають грантові заявки за заздалегідь визначеною формою. 

Найкращі проєкти шкіл-учасників будуть запрошені в квітні на Екофестиваль в 

Києві. Учасники мають презентувати свої проєкти комісії. Кращі отримають міні-

гранти від АТ «Фармак» для реалізації своїх еко-ідей. Окрім визначення 

переможців, на фестивалі можна буде познайомитися з лідерами думок та 

екологічними активістами, а також, просто провести гарно час серед однодумців.  

 

 

 



 

        Заняття у вигляді 12 лекцій з 

тестовою перевіркою засвоєного 

матеріалу та закріпленням знань за допомогою невеличких домашніх завдань вже 

доступні за посиланням https://ecoschool.com.ua    

Важливі дати: 

До 25 березня 2020 учні проходять 3 блоки навчання.  

З 25 березня по 10 квітня – період проходження 4-го навчального блоку 

командою від школи під керівництвом куратора (відповідальний 

вчитель/вчителька). Четвертий блок - це курс лекцій з проєктного менеджменту, 

що вчить складати проєктні заявки на грант. Під час його проходження команда 

разом із вчителем - куратором та менторською підтримкою експертів платформи 

«Екошкола» складає та подає свою грантову заявку (екопроєкт), надсилаючи 

його за вказаною формою наприкінці 4-го блоку. 

15 квітня 2020 – оголошення результатів попереднього відбору проєктних заявок 

і запрошення команд на фінальний Екофестиваль, що відбудеться у Києві. 

25 квітня 2020 – Екофестиваль в Києві, очний захист відібраних екологічних 

проєктів, визначення команд-переможців, що отримають грант для реалізації 

свого проєкту.  

 

До листа додаємо лист-оголошення про проєкт для розповсюдження серед 

учнів навчального закладу, що можна розіслати на електронні адреси вчителів та 

учнів, або роздрукувати і повісити на дошці оголошень.  

 

З повагою,  

Команда проєкту «Екошкола»  

 

Контактна особа з організаційних питань: 

Оксана Кравченко  

Директор із комунікації ГО «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля» 

oksana.kravchenko@ecoclubua.com 

https://ecoschool.com.ua/

