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Main results:
1. Preparation and holding of competitions aimed at increasing

environmental awareness and responsibility, promoting the
foundations of sustainable development ("GREEN CLASS",
"COMPOLE", "GREEN FLAG" ...);

2. Collection and analysis of methodological materials developed in
Ukraine on environmental education and ESD;

3. Implementation of the interdisciplinary approach
"Environmental safety and sustainable development" with the
inclusion of environmental content in the educational programs
of grades 5-9 in all subjects. The development of appropriate
programs, textbooks and teaching materials has begun;

The resumption of the activities of the 
Interdepartmental Working Group on the 
Development of Environmental Education and 
ESD
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Main results:

4. Development of an action plan to expand cooperation on
environmental education between the nature reserves of the
Ministry of Natural Resources and educational institutions in
different regions of Ukraine;
5. Search and analysis of existing online resources on
environmental education and ESD for inclusion in the sections
"Education for Sustainable Development" and "Green
Economy" educational portal of the State Environmental
Academy under the Ministry of Natural Resources

The resumption of the activities of the 
Interdepartmental Working Group on the 
Development of Environmental Education and 
ESD
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Interindustry Coordination Center for Education for Sustainable
Development of the State Ecological Academy of the Ministry of
Ecology and Natural Resources of Ukraine:
 Coordinates the inclusion of sustainable development and "green

economy" topics in training courses for civil servants and
representatives of local governments;

 Cooperates with the Ministry of Regional Development, the
National Agency for Civil Service of Ukraine, the Association of
Regional and District Councils, the Association of Village Councils
and territorial communities.

Cooperation on ESD in postgraduate 
education



Partnership Network  “Education for sustainable development”

Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого розвитку»

http://www.ecoosvita.org.ua
https://www.facebook.com/ecoosvita.org.ua/
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Сьогодні:
• Більш ніж 450 членів, учасників 

інтерактивної платформи та 
соціальної мережі;

• Міжнародні партнери: ПМГ  ПРООН/ГЕФ, 
ЮНЕП, ЄЕК ООН, ЄС, РЕЦ та інші;

• Завдання: участь в процесі прийняття рішень, розвитку стратегій, планів дій 
та розвитку практичних інструментів реалізації Стратегії ЄЕК ООН на 
національному та локальному рівнях в Україні

• Зелена економіка та сталі публічні закупівлі – частина завдань Мережі.

Cooperation with the public association "Partnership Network for
Education for Sustainable Development"

http://www.ecoosvita.org.ua/
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FOR STRENGTHENING SYNERGIES:

I propose to consider the issue of the 
creation of an electronic Handbook on the 
best international practices for 
implementing ESD (the creation of a 
Working Group, etc.).
Possible sections:
Introduction of ESD into national and local 
policies.
ESD in school education plans.
ESD for teachers.
ESD for vocational education and for the 
transition to a "green economy".
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THANK YOU FOR ATTENTION!
E-mail: dzdeaportal@gmail.com
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