
 

 

НАУКОВИЙ СУПРОВІД  
«ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ У ШКОЛАХ»  
Інформація щодо опитування школярів у вибіркових школах 

Пілотний проєкт економічної освіти у школах – це ініціатива Фонду економічної освіти (https://stiftung-

wirtschaftsbildung.at). Починаючи з осені 2022 року, обрані школи з усієї Австрії отримуватимуть підтримку при 

розробці ключових завдань з економічної освіти.  

Щоб вивчити досвід шкіл, науковий супровід пілотного шкільного проєкту здійснюватиме команда 

дослідниківІнституту перспективних досліджень (IHS), Університету Дуйсбурга-Ессена та Австрійського 

Національного Банку (OeNB). Предметом наукового супроводу є практична реалізація, а також визначення 

очікуваного та неочікуваного ефекту від пілотного проєкту у школах. Впродовж чотирьох років проводитиметься 

кілька опитувань учнів, а також опитування керівників шкіл та вчителів. Федеральне міністерство освіти, науки 

та досліджень надало згоду на реалізацію цього дослідного проєкту. 

ЦІЛІ ТА ТЕМИ ОПИТУВАННЯ  

Ми будемо цікавитись, як пілотний проєкт вплинув на школярів (на їх інтереси та компетенції), та як у школярів 

проходять заняття з економічного виховання. Предметом нашого аналізу є такі предметні галузі:  

▪ компетенції, які дають змогу отримувати відповіді на важливі економічні питання та вирішувати завдання, 

▪ інтереси та ставлення до економічних тем,  

▪ відчуття власної ефективності при вирішенні економічних проблем у повсякденному житті, 

▪ надання оцінки пілотному проєкту у школах та оцінки його елементам.   

ЯКІ ВИДИ ОПИТУВАННЯ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ? 

Ваша школа стала однією із трьох вибіркових шкіл, для якої у рамках реалізації пілотного проєкту передбачено 

більш інтенсивний супровід. Тому, додатково до онлайн-опитування усіх школярів (анкет), у Вашій школі 

проводитимуться ще фокус-групи із кількома учнями, а також інтерв’ю із керівниками шкіл та вчителями.  

▪ АНКЕТИ (для усіх школярів) 

Впродовж чотирьох років тривалості пілотного проєкту опитування учнів проводитиметься п’ять разів при 

допомозі онлайн-анкет. При кожному опитуванні необхідно буде заповнити дві анкети, кожна з яких займе 

один урок.  

▪ ФОКУС-ГРУПИ (для деяких школярів) 

Фокус-група – це розмова із групою від чотирьох до шести учнів, модератором якої виступає дослідниця. Її 

метою є отримати розуміння щодо практичної реалізації проєкту економічного виховання та дізнатися більше 

про те, як у школярів проходять заняття. Школярам пропонують розповісти, що на їхню думку є важливим та 

про що вони охоче хотіли б поговорити. Вчителі не присутні під час розмови. Фокус-групу записують на 

магнітофон, після чого запис переводиться у текст (транскрибується).  

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ • 
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ЗАХИСТ ДАНИХ ТА ЕТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Дотримання принципів конфіденційності, добровільної згоди, анонімності та надійного зберігання даних 

відповідно до законодавства про захист даних та етики проведення досліджень під час наших опитувань є для 

нас дуже важливим:  

▪ Опрацювання усієї інформації відбувається із дотриманням суворої конфіденційності. Дослідники 

зобов’язані дотримуватись конфіденційності навіть після завершення проєкту. Це стосується також і того, 

що розповідають учні у фокус-групах. Вчителі не дізнаються, про що говорили учні.  

▪ Усі дані надійно зберігаються на внутрішніх накопичувачах. 

▪ Дані використовуються тільки анонімно для створення публікацій, звітів про результати досліджень та 

презентацій для наукових конференцій. 

▪ При публікації результатів ми дбаємо про те, щоб не було жодних натяків на когось із школярів, які брали 

участь у проєкті.  

Більше інформації подано у Заяві про надання згоди на участь Вашої дитини у науковому супроводі пілотного 

проєкту у школах.  

ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ УЧАСТІ  

▪ Згода батьків: Якщо Ви, як батьки, не заперечуєте проти участі, заповніть, будь ласка Заяву про надання 

згоди. Якщо Заяву не буде відкликано, то згода діятиме для усіх наших опитувань, які проводитимуться 

впродовж чотирьох років тривалості нашого пілотного проєкту у школах. Підписану Заяву про надання згоди 

потрібно буде знову подати вчителям, які передадуть її до Фонду економічної освіти.  

▪ Згода учнів: Перед проведення кожного опитування ми також просимо і учнів надати добровільну згоду на 

участь в опитуванні. Навіть під час проведення опитування учні у будь-який момент можуть припинити 

участь. 

Для нас дуже важливими є добровільність та поінформованість. Тому ми завжди приділяємо час, щоб із 

задоволенням відповісти на Ваші питання. 

КОНТАКТИ 

Дякуємо за Вашу участь у нашому дослідженні. Якщо у Вас виникнуть питання або пропозиції, то команда Фонду 

економічної освіти завжди радо Вам допоможе.  

Сімоне Вайнбахер-Траун (Simone Weinbacher-Traun): +43 664 4011442 або office@stiftung-wirtschaftsbildung.at  
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