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УЧАСНИКИ МОНІТОРИНГУ

Загальна кількість – 992 (43 кл.), з них:

 Донецька область – 528 учнів (23 кл.)

 Одеська область – 464 учнів (20 кл.)



ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

- покращилась здатність до критичного сприйняття інформації (на

18%, з 16 до 34%);

- покращилась здатність аналізувати власні дії та вчинки,

прогнозувати їх наслідки (на 21%, з 17 до 38%)$

- збільшилась зацікавленість у знаннях внутрішнього устрою,

механізму, особливостей та природи фізичних явищ, соціального

устрою (на 19%, з 20 до 39%);

- збільшився відсоток дітей, які вміють розрізняти особливості

спілкування з дорослими, старшими, родичами, однолітками та

молодшими дітьми (на 18%, з 67 до 85%,).

- діти почали значно краще «відчувати» особливості міжкультурного

спілкування та адекватно реагувати на відповідні ситуації, даний

показник збільшився на 19%, з 38 до 57%.



ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

- збільшився відсоток дітей, які проявляють емпатію і до людей, і до тварин

(на 14%, з 58 до 72%);

- зросла кількість дітей, які явно знають про присутність у їх оточенні людей, 

які суттєво відрізняються за будь-якою ознакою (національність, культурна 

належність, віросповідання, соціальний статус, інвалідність тощо)вище

вказаних представників, але це ніяк не впливає на характер спілкування з 

ними – охоче спілкуються з усіма (на 19%, з 38 до 57%);

- зросла частка дітей, що цікавляться історією, звичаями, традиціями

культур/спільнот представлених в їх родинах, і вони в якійсь мірі

поінформовані про це (на 18%, з 37 до 55%); тих, хто прагнуть самі брати

участь у подіях, пов’язаних з історією та культурою спільноти, належність до 

якої декларують (на 15%, з 17 до 32%)



ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

- збільшення відсотка дітей, які вчиняють дії, спрямовані на 

охорону та підтримку здоров’я/безпеки власної та оточуючих

(наприклад, за власним бажанням допомагають дорослим, або

самі прибирають сміття, обирають здорову їжу тощо) на 15%, з 

32 до 47%. 


