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ВСТУП

Сьогодні, як ніколи, перед людством стоїть питання про необхідність зміни свого ставлення до природи і забезпечення відповідного виховання і освіти нового покоління. У сучасному складному, різноманітному, динамічному, повному протиріч світі проблеми навколишнього середовища (екологічні проблеми) придбали глобальний масштаб. Основою розвитку людства має стати співдружність людини і природи. Кожен повинен зрозуміти, що тільки в гармонійному співіснуванні з природою можливий подальший розвиток нашого суспільства.
 Людині потрібні нові знання, нова система цінностей, які, безумовно, потрібно створювати і виховувати з дитинства. З дитинства треба вчитися жити в злагоді з природою, її законами і принципами. Екологічна освіта та виховання в сучасній школі повинно охоплювати всі віки, воно повинно стати пріоритетним.
Екологічне виховання – складова частина морального виховання. Тому під екологічним вихованням і освітою мається на увазі єдність екологічної свідомості і поведінки, гармонійного з природою.
На формування екологічної свідомості впливають екологічні знання і переконання. Екологічні уявлення формуються на заняттях в дитячих дошкільних закладах та уроках природознавства в початковій школі, тривають в середній школі. Навчальна програма курсу «Екологія», затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ МОН                                 від 28.10.2010 р. № 1021), запропонована для навчання в 11-х класах,  узагальнює шкільну екологічну освіту.
Екологічні знання протягом ряду занять переходять в переконання необхідності жити в гармонії з природою. Знання, переведені в переконання, формують екологічну свідомість.
Екологічна поведінка складається з окремих вчинків (сукупність станів, конкретних дій, умінь і навичок) та відношення людини до вчинків, на які впливають цілі та мотиви особистості (мотиви у своєму розвитку проходять такі етапи: виникнення, насичення змістом, задоволення).
Екологічне поведінка формується з роками і не стільки на уроці, скільки у позакласній та позашкільній діяльності.

1. ПАСПОРТ
концепції з екологічного виховання та освіти на 2013-2018 рр.

Назва 
Концепція з екологічного виховання та освіти на                           2013-2018 рр.
Підстави для розробки Концепції
Закони України «Про охорону навколишнього середовища», «Про освіту», постанова Кабінету Міністрів України  від 17.09.1996 р. № 1147 «Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»
Координатор 
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Головний розробник
Постійна комісія Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Мета
Формування відповідального ставлення до навколишнього природного середовища, яке будується на базі екологічної свідомості.
Поліпшення екологічної ситуації в місті та регіоні шляхом зміни ставлення людей до оточуючого їх світу
Завдання
Організація взаємозалежної наукової, моральної, правової, естетичної та практичної діяльності учнів, спрямованої на вивчення і поліпшення відносин між природою і людиною
Термін реалізації
2013-2018 рр.
Виконавці заходів
Постійна комісія Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Дошкільні установи
Загальноосвітні школи
Позашкільні установи
Вищі навчальні заклади
Очікувані результати
Рішення завдань всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі взаємодії з природним середовищем
Контроль за виконанням
Перший заступник міського голови
Заступник міського голови 



2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Концепція являє собою сукупність поглядів та цільових установок в діяльності органів виконавчої державної влади, освітніх установ (організацій) усіх рівнів і типів, закладів культури, організацій усіх форм власності, пов'язаних з освітньою, оздоровчою, виробничою, природоохоронною діяльністю, засобів масової інформації, громадських організацій і об'єднань, спрямованої на розвиток екологічної освіти та виховання і є частиною соціально-економічної політики сталого розвитку міста.
Концепція визначає: 
- провідні ідеї, які необхідно враховувати при розробці та реалізації програм і планів з екологічної освіти та виховання громадян Одеси;
- мету, завдання та очікувані результати безперервної екологічної освіти та виховання громадян Одеси;
- основні принципи безперервної (системної) екологічної освіти та виховання громадян Одеси;
- основні напрямки діяльності з екологічної освіти та виховання громадян Одеси;
- основні механізми управління і координації дій з екологічної освіти та виховання громадян Одеси.


3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ МІСТА

Екологічна освіта в даній Концепції розуміється як націлений на досягнення екологічної культури пізнавально-виховний процес, здійснюваний у всіх видах педагогічно організованої життєдіяльності учнів. 
Вона відображає нове соціальне замовлення освіти: формування в учнів здатності проектувати свою життєдіяльність на основі ідей сталого екологічного, економічного та соціального розвитку з урахуванням її економічних, соціальних та екологічних наслідків для стану навколишнього середовища, здоров'я, безпечного життя населення Одеси.
Найважливіша мета екологічної освіти і одне з пріоритетних завдань освіти для сталого розвитку – це розвиток екологічної культури особистості.
У цьому зв'язку процес екологічної освіти повинен розумітися не тільки як процес засвоєння певної системи екологічних знань, умінь і компетенцій, що становлять інструментальну основу навчально-пізнавальної діяльності учнів, але і як процес розвитку ціннісних орієнтацій особистості, прийняття екологічних цінностей. Тому екологічне виховання не повинно бути відірвано від процесу екологічної освіти, а навпаки – має бути органічно включене в нього.
Екологічна інформованість населення визначається в Концепції як поширення екологічних знань, інформації про стан навколишнього середовища, охорону, раціональне використання та відновлення природних ресурсів в цілях формування в суспільстві основ екологічної культури.
Екологічна освіта та виховання в Концепції розглядаються як процес послідовного і поступального розвитку екологічної культури людей всіх віків.




4. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯН МІСТА ОДЕСИ

Мета даної Концепції – об'єднання зусиль всіх структур громади у розвитку екологічної культури населення в інтересах збереження і поліпшення соціоприродного середовища Одеси. 
Завданнями Концепції є:
- розвиток системи загальної, комплексної і безперервної екологічної освіти та виховання громадян міста Одеси;
- професійна екологічна підготовка та перепідготовка фахівців, відповідальних за прийняття рішень у галузі охорони довкілля та безпечного екологічного розвитку Одеси;
- інформованість населення про екологічний стан регіону;
- консолідація населення регіону навколо проблем збереження і поліпшення соціоприродного середовища;
- вироблення необхідних нормативно-правових, економічних і етичних механізмів в питаннях сталого екологічного розвитку Одеси.
Підсумком успішної реалізації Концепції має стати досягнення якісно нового рівня розвитку екологічної культури населення міста, що дозволить озброїти людей еколого-значущими знаннями та вміннями, підвищити їх особисту відповідальність та компетентність у вирішенні екологічних проблем міста, сформувати в суспільстві сучасний підхід до раціонального використання природних ресурсів, розширити їх можливості вести здоровий спосіб життя в гармонії з природою.

5. МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Ставлення до природи тісно пов'язане з сімейними, суспільними, виробничими, міжособистісними відносинами людини, охоплює всі сфери свідомості: наукову, політичну, ідеологічну, художню, моральну, естетичну, правову.
Відповідальне ставлення до природи – складна характеристика особистості. Вона означає розуміння законів природи, що визначають життя людини, виявляється в дотриманні моральних і правових принципів природокористування, в активній творчій діяльності з вивчення й охорони середовища, пропаганді ідей правильного природокористування, у боротьбі з усім, що згубно відбивається на навколишній природі.
Умовою такого навчання і виховання виступає організація взаємозалежної наукової, моральної, правової, естетичної та практичної діяльності учнів, спрямованої на вивчення і поліпшення відносин між природою і людиною.
Критерієм формування відповідального ставлення до навколишнього середовища є моральна турбота про майбутні покоління. Мета екологічного виховання досягається в міру вирішення в єдності наступних завдань:
- освітніх – формування системи знань про екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення;
- виховних – формування мотивів, потреб і звичок екологічно доцільного поводження і діяльності, здорового способу життя;
- розвиваючих – розвиток системи інтелектуальних і практичних умінь з вивчення, оцінки стану і поліпшення навколишнього середовища м. Одеси; розвиток прагнення до активної діяльності з охорони навколишнього середовища: інтелектуального (здатності до аналізу екологічних ситуацій), емоційного (відношення до природи як до універсальної цінності), морального (волі і наполегливості, відповідальності).
Для досягнення цієї мети акцент навчального процесу повинен бути зосереджений на:
- формуванні знань, необхідних для розуміння процесів, що відбуваються в системі "людина-суспільство-техніка-природа", сприяння вирішенню локальних соціально-екологічних проблем;
- вихованні дбайливого ставлення до природи і виробленні активної громадянської позиції, заснованої на почутті причетності до вирішення соціально-екологічних проблем і відповідальності за стан навколишнього середовища м. Одеси;
- умінні аналізувати екологічні проблеми та прогнозувати наслідки діяльності людини в природі, здібностей самостійного і спільного прийняття та реалізації екологічно значимих рішень.
Основою методів і форм виховання екологічної культури є: виховання ситуації (вибору, проблемні, ігрові, трудові), екологічні знання, побудовані на попередньому досвіді.
До форм виховання екологічної культури відносяться: традиційні навчальні заняття, екологічні ігри, екологічні казки, екологічна стежка, практикуми, досліди тощо – ті технологічні прийоми, які, по-перше,  найбільшою мірою відповідають потребам і можливостям молодшого віку,                   а по-друге, дозволяють змінити споживацьке ставлення учнів до природи.
Екологія нерідко розуміється як «макроекологія», тобто широкий міждисциплінарний комплекс, який об'єднує загальну і прикладну екологію.
Однак навчити школяра макроекології тільки на уроках неможливо. Необхідні інші форми і методи роботи: заняття в гуртку, екскурсії до природи, робота в лабораторії і позакласні заходи, так звані «інтерактивні форми освіти»: дискусії, диспути, екологічні вечори, спектаклі, бесіди, екологічні проекти, рольові ігри та інші заходи.
Для найбільшої ефективності та успіху екологічного виховання учнів дуже важливо наповнити всі заходи місцевим матеріалом про стан середовища в нашому регіоні, місті. Це особливо ефективно відбувається в процесі самостійної пошуково-дослідницької діяльності. Дослідницький характер діяльності сприяє вихованню у школярів ініціативи, активного, сумлінного ставлення до наукового експерименту, збільшує інтерес до вивчення екологічного стану своєї місцевості, екологічних проблем рідного краю.

6. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Екологічна культура особистості передбачає екологічні знання з основних розділів екології та екології рідного краю (краєзнавства):
1. Мати правильне визначення і характеристику основних термінів і понять, які широко використовуються в сучасній екології.
2. Знати про життєдіяльність і праці учених, громадських діячів, які зробили найбільший внесок у становлення і розвиток екології.
3. Знати організації, рухи та суспільства, які займаються природоохоронною діяльністю.
4. Знати природу свого рідного краю (місцеві природні умови; природні особливості, річки та водойми, ландшафти, типові рослини,  тварини, клімат тощо; місцеві, охоронювані природні об'єкти; тварини місцевої фауни; місцеві птахи; види риб місцевих водойм; лікарські рослини місцевої флори; пам'ятники культури і мистецтва місцевого та національного значення).
Екологічно культурна особистість повинна мати екологічне мислення, тобто вміти правильно аналізувати і встановлювати причинно-наслідкові зв'язки екологічних проблем і прогнозувати екологічні наслідки людської діяльності.
Програма передбачає безперервне навчання. Для кожного віку необхідно розробити свої плани занять, схеми навчання, свої завдання й досвіди. Для молодших школярів уроки проводяться у вигляді ігор, для дітей 10-14 років - нескладних дослідів, для старшокласників – ситуаційних завдань та більш серйозних експериментів.
Кількість і вид екологічних ігор та дослідів кожен вчитель підбирає безпосередньо для свого класу. Мета екологічних занять полягає в тому, щоб навчити дітей навіть самого молодшого віку дбайливо ставитися до навколишнього середовища, пояснити їм різницю у виробництві, використанні та утилізації пластику й паперу, дерева і металу, картону і плівки, бути обережними з небезпечними речовинами, використовуваними в домашніх умовах: засобами для чищення, розчинниками, різними порошками і тощо.

Програма навчання
Програма екологічного навчання складається з 10 занять (раз на місяць). Кожне з них по-різному за тривалістю: від півгодини до кількох годин. Довгі заняття можна легко розділити на 2-5 або більше.
Заняття повинні бути розроблені в розрахунку на різні вікові групи учнів. Вони повинні бути розраховані як для учнів початкових класів, так і для учнів середнього та старшого шкільного віку. Кожен вчитель зможе підібрати заняття саме для своїх класів.


Для цих цілей пропонується розробити календар обов'язкових екологічних досліджень, при цьому кожен клас має свою електронну сторінку, де раз на місяць подає звіт про зроблене в експерименті.                             В результаті школа набирає бонуси і по їх сумі, в кінці року, отримує призи.
Орієнтовні теми занять:
Вересень – «Море». Останній тиждень вересня Всесвітній день моря. Прості досліди, що показують якість води, забрудненість після літнього сезону.
Жовтень – «Рослини міста». Видовий склад, наявність рослин-індикаторів, їх фотографії в порівнянні з контролем. Біорізноманіття.
 	Листопад – «Тварини міста». Видовий склад, чисельність, схеми живлення. Розповіді-мініатюри, есе, малюнки, фото.
Грудень – «Я в місті». Наявність забруднювачів, обсяги сміття, показники якості повітря, води. «А як у інших?». На прикладі інших міст показати шляхи вирішення екологічних проблем (Сінгапур). Заняття з пропаганди і виховання роздільного збору побутових відходів, роз'яснення для дітей понять рециклінг, вторинна переробка відходів (макулатури, пластику, скла), що таке небезпечні відходи в побуті і якої шкоди вони завдають екології міста. Організація збору використаних батарейок.
Січень – конкурс «Що тут було раніше?». На основі спогадів і старих фотографій відновити історію, зміни в екосистемі міста.
 	Лютий – «Магазини міста». Наявність екомагазинів в моєму районі, продуктів з екомаркуванням, рівень поінформованості населення про                      екомаркування, наявність фосфатних порошків, миючих засобів.
Березень – «Моя квартира». Витрата води в квартирі, електроенергії, знання про програми енергозбереження. Кухня – чим замінити штучні миючі засоби, ванна – чим небезпечний лаурилсульфат натрію.
Квітень – «Тут буде місто-сад!». Висадка квітів, дерев, конкурс на кращу клумбу.
Організація збору пластикових пляшок як джерела забруднення схилів, галявин, берегової зони. Виховна робота про згубний вплив пластикового сміття на екосистему регіону; непоправна шкода від нерозкладаючих пластикових відходів. Рециклінг. Друге життя пластика. Досвід розвинених країн.
Травень – «Грінквест» - велика екологічна гра із залученням відомих людей на різні етапи, інформаційна підтримка радіостанцій міста. Змагання проходять у 4 районах міста, потім переможці виходять на міську гру, плюс онлайн-трансляція.
Червень – «Взаємозв'язки». Заняття розроблено для систематизації всіх отриманих знань будь-якої з груп за вибором викладача. Воно узагальнює основні концепції і робить висновки, що стосуються навколишнього середовища.


Досягнення високого рівня екологічного виховання допомагає розвитку інтересів школярів. Своєрідно завершує процес перетворення предметних і взаємних зв'язків учнів у виховні відносини. Знаходячи виховні функції, відповідальне ставлення до природи, турбота школярів про заощадження її краси, увага один до одного піднімаються на вищий щабель.
Це створює найкращі умови для вирішення завдань всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі взаємодії з природним середовищем.
Екологія – це наука майбутнього і, можливо, саме існування людини залежатиме від прогресу цієї науки. Тому виховання екологічно грамотної людини має починатися з раннього дитинства. Передача знань, умінь і навичок – це завдання фахівців: викладачів екології, а в школі – вчителів біології, географії, але от формування ставлення до природи, цілей і мотивів взаємодії з нею, готовності вибрати екологічно доцільну стратегію діяльні – це завдання всіх педагогів.


ЗАХОДИ

№ з/п
Найменування заходів
Виконавець
Термін реалізації, роки
1.
Розробка календаря обов'язкових екологічних досліджень
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Загальноосвітні школи міста
2013-2018
2.
Створення екологічної карти                 м. Одеси
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
2013-2018
3.
Створення міського банку даних культурно-освітніх програм, що включає зразки навчальних програм, підручників, навчально-методичних посібників, довідників, а також матеріали, що містять найважливіший досвід розробки та використання технологій екологічної освіти для сталого розвитку в освітніх установах різного рівня

Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

2013-2018
4.
Проведення семінарів для вчителів із залученням представників вищих навчальних закладів
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
2013-2018
5.
Розробка програм підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів підприємств, установ та органів влади з питань екологічного права та екологічної освіти
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

2013-2018
6.
Розробка методичних посібників
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
2013-2018
7.
Організація та проведення щорічних екологічних оглядів-конкурсів, олімпіад, фестивалів
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Загальноосвітні школи міста 
2013-2018
8.
Учнівські тури «вихідного дня»: екологічні стежки Одещини

Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Загальноосвітні школи міста 
2013-2018
9.
Проведення екологічних квесторів із залученням відомих громадян
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Загальноосвітні школи міста 
2013-2018
10.
Розміщення в ЗМІ та на Інтернет-сайтах щорічних доповідей про стан і охорону навколишнього середовища в місті
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради 
Загальноосвітні школи міста 
2013-2018
11.
Формування програм підтримки розробки навчально-методичних матеріалів для педагогів, учнів, наукових працівників на всіх рівнях системи освіти та професійної підготовки, заохочення розробки і застосування електронних,           аудіо-, відео- та мультимедійних засобів
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Загальноосвітні школи міста 

2013-2018





Керуюча справами                                                                	     Т. Герасименко




Информация 
к проекту решения исполнительного комитета 

«Об утверждении «Концепции экологического образования и воспитания на 2013 – 2018 гг»


Суть вопроса.
Реализация экологического образования и воспитания, формирование у каждого жителя экологического мировоззрения и социальной активности в решении вопросов окружающей среды требует продуманной подготовки специалистов – воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальной школы, преподавателей средних и высших учебных заведений.
Распоряжением городского головы от 20.06.2012г. № 616-01р создана постояннодействующая рабочая группа по разработке Концепции экологического воспитания и образования, целью которой является разработка плана развития экологического образования.
	Концепция включает следующие направления:
-организацию и координацию сотрудничества между образовательными, научными, государственными и общественными организациями, средствами массовой информации;
- координацию совместной подготовки и тиражирования учебных пособий и материалов;
- организацию, координацию и проведение конференций, семинаров, олимпиад.

Финансовый результат. Отсутствует.

Ожидаемый результат.
	Итогом успешной реализации Концепции должно стать достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения города, что позволит вооружить людей эколого-значимыми знаниями и умениями, повысить их личную ответственность и компетентность в решении экологических проблем города, сформировать в обществе современный подход к рациональному использованию природных ресурсов,   расширить их возможности вести здоровый образ жизни в гармонии с природой.

Возможный риск. Отсутствует.


Начальник управления
экологии и развития рекреационных зон                                     И.А. Дербоглав


