Кинашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Борзнянської районної ради
Чернігівської області

с. Кинашівка
2015 рік

В.О.Сухомлинський

Мета:
Створити систему екологічного навчання і
виховання в школі;
Виховувати екологічно свідому особистість
через організацію цікавої екологічної роботи з
учнями;
Координувати участь школярів у дослідницькій
роботі та природоохоронних акціях;
Допомогти новому підростаючому поколінню в
усвідомленні себе частинкою системи Природа –
Суспільство – Людина.

Кредо:
Екологічні знання потрібні
не для того, щоб досліджувати
природу, а щоб її оберігати

Пріоритети:
Найдорожча цінність – людське життя
Доступна

якісна

освіта

–

необхідність

сучасної людини
Найбільший скарб – багатство людських
стосунків
Найвища краса – краса людських взаємин
Здоров’я дитини – радість родини
Здоров’я нації – багатство країни
Чиста

совість,

чиста Україна

чисте

довкілля,

Завдання:
створити систему екологічного навчання і
виховання учнів у школі;
дослідити та систематизувати інформацію
про екологічні проблеми;
зберегти та захистити здоров’я кожного учня
від

негативного

впливу

науково-технічного

прогресу;
активізувати
відношенню

моральні
до

якості

проблем

учнів

навколишнього

середовища;
створити

умови

для

задоволення

освітніх запитів дитини;
формувати в школі взаємовідносини,
які

б

забезпечували

особистості дитини
«учитель – учень»,

по

перевагу
(на рівні

до

«учень – учень», «учитель – учитель», учень –
батьки», «учитель – батьки»);
надати школярам екологічні знання, розвивати
культуру ціннісних орієнтацій, взаємовідносин у
спілкуванні;
виховувати екологічно свідому особистість,
громадянина України, громадянина світу;
залучати усі верстви населення до активної
роботи по захисту довкілля;
формувати

новий

природоохоронний

менталітет української нації;
сприяти соціальній адаптації учнів
до

реального

труднощів

сьогодення,

навчання,

усуненню

спілкування,

взаємовідносин в процесі навчальновиховної діяльності

Місія школи:
забезпечити отримання початкової, базової
та повної середньої освіти кожному учневі на
максимально можливому і якісному рівні
відповідно до індивідуальних можливостей
особистості;
задовольнити

запити

учнів,

батьків,

громадськості;
сприяти адаптації школярів до умов
сучасного

життя,

до

реалій

суспільного розвитку Борзнянщини,
Чернігівщини, України в цілому.

Учасники проекту:
Учнівський, батьківський
та учительський колективи Кинашівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, мешканці мікрорайону села Кинашівка.

Термін реалізації проекту:
Довгостроковий: 2015 - 2020

Напрямки роботи:
науково - дослідницька робота;
агітаційно – просвітницька діяльність;
інформаційно-комунікаційна діяльність;
виховна робота;
природоохоронна
діяльність;
проектування та
моделювання.

Гармонія
взаємин

Державні,
авторські
програми

Інноваційні
технології

Психологопедагогічні
умови

Екологізація
освіти

Профілактична
робота

Школацентр
формування
екологозбалансованої
поведінки

Моніторинг
стану
здоров’я

Оздоровлення
навколишнього
середовища

Соціальна
компетенція

Особистісно
зорієнтовані
технології

Кадровий
потенціал

Навички
здорового
способу
життя

Отримання екологічних знань

Уроки біології,
хімії, екології

Використання екологічних знань

Участь у
семінарах
Заняття
спецкурсів,
факультативів

Написання
рефератів

Участь в
екологічних
різнорівневих
конкурсах

Екскурсії в
природу, до
краєзнавчих
музеїв

Практичне застосування

Озеленення
приміщень
школи,
шкільного
подвір’я

Робота на
навчальнодослідних
ділянках

Участь у
екологічних
акціях району,
області,
України

Екологічне виховання молоді – важлива складова
загальної освіти й надзвичайно важливий чинник
розвитку гуманістичного суспільства.
Екологічна освіта повинна бути спрямована на
формування екологічної культури і виховання
екологічних компетентностей учнів. З юних років
важливо закріпити у свідомості кожної дитини, що
людина – частина природи, тому від стану природи
залежить життя людства.
Екологічне виховання слід починати не в
космічних масштабах, а прямо тут: біля свого
будинку, на своїй вулиці, на подвір’ї своєї школи.
Тільки
усвідомлюючи
особисті
можливості,
навчаючись вирішувати найближчі екологічні
проблеми, людина зуміє замислитись про долю
всесвіту в цілому.
Щоб у дитини виникла потреба захищати і
зберігати довкілля, треба навчити її любити світ
природи.

Основні етапи реалізації проекту:
І етап — підготовчий
Січень - червень 2016 року
ІІ етап — діагностико-концептуальний
Вересень 2016 - червень 2017 року
ІІІ етап — практичний
Вересень - червень 2017 - 2019 року
IV етап — узагальнюючий
Вересень - грудень 2019 року

Підготовчий етап:
 вивчення та аналіз педагогічного досвіду з
проблеми екологічного навчання та виховання;
 визначення напрямків роботи;
 планування роботи з екологічного виховання;
 створення дитячого екологічного парламенту.
 підведення підсумків підготовчого етапу.

Діагностико-концептуальний етап:
 визначення структурних елементів
моделі
загально-освітнього навчального закладу «Школа – центр
формування еколого-збалансованої поведінки»;
 розробка критеріїв та показників ефективності
моделі загальноосвітнього навчального закладу «Школа –
центр формування еколого-збалансованої поведінки»;
 створення навчального, навчально-методичного,
управлінського, діагностичного забезпечення
моделі
загальноосвітнього навчального закладу «Школа – центр
формування еколого-збалансованої поведінки»;
 діагностика розвитку творчих та інтелектуальних
здібностей учнів та їх здатності орієнтуватися в
інформаційному просторі;
 здатності до професійної самореалізації;
 діагностика
готовності
вчителів
щодо
впровадження інноваційних та особистістю орієнтованих
технологій;
 прогностичний аналіз моделі загальноосвітнього
навчального закладу «Школа – центр формування екологозбалансованої поведінки»;
 продовжувати наповнення раніше створеної
екологічної web-сторінки школи;
 випуск екологічної газети "Екологічний вісник";
 створення книжкової екологічної полички;
 випуск інформаційних буклетів;
 поширення в мікрорайоні школи листівок
просвітницького напрямку.
 підведення підсумків діагностично-концептуального етапу впровадження проекту.

Практичний етап:

упровадження
моделі загальноосвітнього навчального
закладу «Школа – центр формування еколого-збалансованої
поведінки»;
 удосконалення системи інтелектуального розвитку та творчих
здібностей дитини шляхом педагогічного проектування;
 проведення курсів підвищення кваліфікації освітнього рівня
педагогічних працівників;
 моніторинг ефективності запровадженої моделі;
 участь учнів школи у різноманітних екологічних акціях:
«Чисте довкілля»;
«Акція по благоустрою шкільної території»;
«Годівничка»;
«Посади сад»;
«Посади дерево»;
«Жовтий лист»
 проведення екологічних конкурсів та виставок;
 моніторинг екологічного стану села Кинашівки, мікрорайону
школи;
 створення проектів:
«Від озеленення класної кімнати – до озеленення
шкільного подвір’я, мікрорайону школи»;
«Збереження енергоресурсів»;
 проведення екологічних свят:
«Свято квітів та щедрого урожаю»;
«Рідний край: Бережи, люби і знай!»;
«День Землі»;
Всеукраїнський День довкілля
 підведення підсумків практичного етапу роботи «Школи –
центру формування еколого-збалансованої поведінки»;

Узагальнюючий етап:
 аналіз результатів

роботи учасників навчально-виховного

процесу щодо формування екологічного світогляду;
 поширення досвіду роботи через публікації, участь у
науково-практичних конференціях;
 створити екологічні сторінки в класних куточках;
 продовжити і розширити
діяльність в мікрорайоні школи;

інформаційно-просвітницьку

 підведення підсумків роботи «Школи – центру формування еколого-збалансованої поведінки»;.

Основними умови реалізації проекту є:
 Створення освітнього середовища як сукупності умов, які
сприятимуть:
розвитку особистості дитини;
педагогічній майстерності вчителя;
виявлення нових підходів до реалізації процесу навчання та
виховання;
модернізації форм, методів і засобів навчально-виховного процесу;
створення умов для творчої атмосфери, постійного самоаналізу
діяльності.
 Розвиток цілісної системи навчання й виховання, яка забезпечить
формування інтелекту кожної дитини і глобально самосвідому
освіченість нації, її фізичне і духовне здоров’я.

Мета:
створення умов для здобуття учнями загальної
середньої освіти на рівні державних стандартів;
розвиток

активності,

самостійності,

творчих

можливостей кожного школяра;
оволодіння системою ключових компетентностей;
реформування

змісту,

якості

навчання

через

упровадження сучасних інноваційних технологій.

Завдання:
створення

умов

для

прояву

самостійності,

творчості, відповідальності учня в освітньому
процесі

та

формування

у

нього

мотивації

безперервної освіти;
проектування спільно з учнем індивідуального
освітнього маршруту;
координації
процесу

діяльності

суб’єктів

освітнього

Функції вчителя у процесі
професійно-педагогічної роботи:
функції сприяння навчанню учнів;
функції проектування;

управлінської функції.
.

Мета проекту:
 різнобічна підготовка учнів, здатних визначати,
розуміти й оптимально вирішувати екологічні та
соціально-економічні проблеми регіону;
 формування екологічної культури, екологічного
мислення і свідомості, що ґрунтується на ставленні
до природи як до унікальної цінності;
 створення
екологічно
чистого
навчального
середовища для школярів, показником якого стане
ступінь впливу навчального середовища на здоров’я
учнів (фізичне, психічне, соціальне, духовне).

Завдання проекту:
 формування розуміння сучасних екологічних
проблем;
 відродження кращих традицій українського народу
у взаємовідносинах з довкіллям;
 формування розуміння необхідності узгодження
стратегії природи і стратегії людини;
 розвиток особистої відповідальності за стан
довкілля на місцевому рівні;
 підвищення психологічного імунітету школярів;
 орієнтація на ідею цілісності природи.

Форми роботи у рамках проекту:
 Ділові екологічні ігри.
 Предметні міні-проекти.
 Наукові конференції.
 Навчання за програмами екологічної освіти.
 Комікси з екологічної тематики.
 «Екологічна стежина».
 Екологічні олімпіади, турніри, акції, виставки,
стіннівки,.
 Тижні екологічної просвіти.
 День навколишнього середовища.
 День здоров’я.
 Тижні чистоти та порядку.
 Бесіди, уроки, дискусії, конкурси малюнків.
 Написання екологічних казок, міні-оповідань
про природу.
 Перегляд відеофільмів на екологічну тематику.

Для організації навчально-виховного
процесу за основу взято програми:
 Програми для навчання учнів 1- 4 класів,
 Державні програми для 5 - 9 класів,
 Державні програми для 10 - 11 класів.
 Програми поглибленого вивчення профільних
предметів.
 Програми предметів варіативної частини (державні
й авторські).

«Всередині дитини криються
потенційні творчі можливості,
й ми повинні працювати щосили,
щоб розкрити цей потенціал»
Мартін Лютер Кінг

Мета:
об’єднання
зусиль
учасників
навчальновиховного процесу,батьків, ради закладу у створенні
оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації
обдарованих учнів школи;
ефективне використання вчительських ресурсів
та матеріально-технічної бази;

визначення комплексу психолого-педагогічних,
організаційних, правових заходів із розробки та
впровадження ефективних засобів і технологій
пошуку, навчання, виховання та самовдосконалення
обдарованих дітей;
створення умов для формування
інтелігентної, активної творчої особистості.

високо

Завдання Програми:
створення системи психологопедагогічної
підтримки
та
супроводу
обдарованих учнів;
створення сприятливих умов для
інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку
учнів та надання їм можливості для
самореалізації;
розробка методичних рекомендацій і програм для
ефективного навчання та розвитку обдарованих дітей, їх
професійної орієнтації;
оновлення змісту, форм і методів роботи з
обдарованими дітьми;
підготовка вчителів до роботи з обдарованою
учнівською молоддю;
створення системи стимулювання інтелектуально і
творчо обдарованих учнів і вчителів, які з ними
працюють;
розробка нових напрямів роботи з обдарованими
дітьми шляхом створення науково методичного супроводу
розвитку ефективних систем виявлення, навчання і
професійної орієнтації обдарованих дітей;
формування і розвиток соціально зрілої, творчої
особистості,
підготовленої
до
професійного
самовизначення
шляхом
поглибленого
вивчення профільних дисциплін.

Шляхи і засоби реалізації міні-проекту:
створення шкільного банку даних
обдарованих дітей;
забезпечення
ефективної
діяльності навчального закладу із метою
створення умов для розвитку особистості та
вироблення
самобутніх
професійних
якостей;
забезпечення підготовки і
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з
обдарованими дітьми;
запровадження сучасних методик виявлення, навчання та
виховання обдарованих дітей;
залучення обдарованих дітей до науково – дослід-ницької,
експериментальної, творчої діяльності в гуртках, Чернігівській
МАН учнівської молоді;
популяризація здобутків обдарованих
педагогічного досвіду роботи з нею;

дітей,

кращого

Проект реалізується через основні напрямки:
- науково – методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми;
- створення системи пошуку обдарованих дітей;
- навчання, виховання і розвиток обдарованих дітей.

Напрями роботи з обдарованими дітьми :
1. Навчально-пізнавальний (уроки, олімпіади, семінари,
фестивалі і т. ін.).
2. Культурно-освітній (КВН, творчі вечори, години спілкування і
т. ін.)
3. Фізкультурно-оздоровчий (спортивні свята, екологія,
зустрічі, змагання, турпоходи і т. ін.).

Мета проекту:
формувати та розвивати культуру здоров’я учасників
навчально-виховного процесу.

Завдання проекту:
організація науково-методичного й інформаційного
супроводу діяльності;
сприяння співпраці школи зі службами та закладами села,
району, що займаються питанням збереження та
зміцнення здоров'я;
розвиток соціальної й особистісної компетентності
дитини;
запобігання виникненню психологічних і соціальних
проблем.

Принципи та передумови впровадження
проекту :
послідовність та дотримання єдиних вимог у діяльності
педагогів, батьків, громадськості села щодо формування
та розвитку культури здоров'я школярів;
системність у роботі з профілактики
та
попередження
алкоголізму,
наркоманії
та
тютюнокуріння учнів;
природовідповідність – урахувавння
вікових,
індивідуальних
особливостей дитини;
об'єктивність і достовірність
інформації, що використовується;

єдність свободи та відповідальності особистості
за свої дії;
єдність поваги та вимогливості до особистості;
саморозвиток особистості у формуванні навичок здорового
способу життя.

Очікуванні результати:
створення сприятливого середовища для збереження здоров'я,
виховання і розвитку особистості;
раціональна організація навчальної діяльності, її цілісна
перебудова відповідно до медичних, санітарно-гігієнічних
норм, що забезпечить збереження й укріплення здоров'я
учасників навчально-виховного процесу;
реорганізація навчально-виховного процесу у спільну
діяльність усіх його учасників і громадськості, спрямовану на
досягнення стану повного фізичного, духовного та
соціального благополуччя особистості;
підготовка учнів до самостійного життя, формування адекватних
механізмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації до
оточуючого середовища, готовність до самостійного здорового
способу життя;
об’єднання зусиль педагогічного колективу, медичних
працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на
збереження та зміцнення фізичного здоров'я як найвищої
соціальної цінності та права громадян на безпечні й
нешкідливі умови праці та навчання.

Показники здорового клімату у школі:
досягнення довірливих, відкритих стосунків дорослих і дітей,
відкритості в обговоренні проблем;
формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в
дорослих і дітей;
наявність шкільних традицій із формування
навичок здорового способу життя;

активність учнівського самоврядування
у проведенні профілактичної роботи
у школі.

Форми та методи роботи:
години спілкування;
тренінги;
«круглі столи»;
спільні з батьками заходи;
консультаційні пункти;
діяльність органів учнівського самоврядування;
інтелектуальні та розвивальні ігри;
гуртки та клуби за інтересами;
конференції, диспути, дискусії;
дні відкритих дверей;
уроки;
батьківські збори;
моніторинг;
просвітницькі акції;
колективні творчі справи;
шкільні газети;
презентації

Здоров’я людини і планети, як
повітря: не помічаємо, про нього
не турбуємось, доки воно є.
Здоров’я – це норма, краса. Випадково
чи ні – людство майже водночас
змінило своє ставлення до здоров’я
людини і до здоров’я планети.
Конструктивність не в лікуванні і
порятунку, а в збереженні і підтримці.

Організація самоосвіти вчителя залежить від рівня
підготовки, визначення проблеми удосконалення його
майстерності, вибору форм і способів узагальнення досвіду
може проходити через наступні етапи:
І. Діагностичний: діагностика утруднень педагога;
розробка концептуальних основ; участь у навчальних і
установчих семінарах.
ІІ. Організаційний: створення матеріальних умов,
підготовка науково – методичних матеріалів, мотивація.
ІІІ. Практичний: послідовне вирішення всіх завдань;
моніторинг; корекція.
IV. Узагальнюючий: дослідження ефективності; аналіз
результатів; розробка прогнозу.

Критерії оцінювання результатів самоосвіти:
Педагогічний (освітні програми і технології, рівень
навченості учнів);
Психологічний (рівень фізіологічного комфорту,
розвиненість професійно – особистісних якостей)
Соціально – психологічний (характер взаємин між
учасниками навчально-виховного процесу, розширення
комунікативного простору)
Соціальний (рейтинг педагога)
Науково – методичний (підвищення кваліфікації,
авторські програми, впровадження передових технологій).

