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1. Концептуальні засади позакласних занять із питань сталого
розвитку для учнів 5—7-х класів

Завданнями Національної доктрини розвитку освіти у XXI сто-
літті, Концепції екологічної освіти України передбачено формування
екологічно доцільної поведінки школярів. Одним із шляхів досягнен-
ня зазначеної мети є включення в систему позакласної виховної робо-
ти занять «Уроки для сталого розвитку».

Основна ідея курсу полягає в реалізації в навчально-виховному про-
цесі головних принципів сталого розвитку — забезпечення діалектич-
ного взаємозв'язку між цінностями і поведінкою особистості; актив-
ності суб'єкта і поліпотребнісної мотивації до діяльності у відповідному
напрямі; доступності завдань, що ставляться перед учнями; єдності
змісту із повсякденним життям дітей. Передбачається також досяг-
нення змін у звичках, поведінці та стилі життя учнів, спрямованих на
раціональне ставлення до використання ресурсів планети та їх свідоме
заощадження. Заняття покликані формувати в учнів екологічно ак-
тивну позицію, позитивне сприйняття майбутнього, прагнення діяти
для збереження довкілля і досягнення сталого розвитку суспільства.
Вони є складовою наскрізної системи шкільних курсів та позакласної
роботи під назвою «Уроки для сталого розвитку», що запроваджують-
ся у загальноосвітніх навчальних закладах першого і другого ступенів.

Методологічні засади цього предмета ґрунтуються на поєднанні
діяльнісного, особистісно-орієнтованого підходів та ідей педагогіки
«емпауермент», а саме:

• зміст розроблено відповідно до актуальних і доступних для розу-
міння школярів основної школи проблем ресурсозбереження і стало-
го стилю життя;

« навчально-пізнавальний процес побудовано на засадах полі-
суб'єктної взаємодії та постійного зворотного зв'язку;

• найважливішою складовою навчання є самостимулювання і мо-
тивування учнів до висування ними особистісно і суспільне значу-
щих цілей власної діяльності та їх реалізації, навчально-пізнавальну
діяльність дітей зосереджено на їхньому особистому ставленні і рішен-
нях щодо власного стилю життя і поведінки, які змінюються у кон-
тексті планетарних потреб людства;

• надання учням свободи вибору форм і способів цієї діяльності;
• у побудові занять передбачено системність та циклічну повторюваність

у реалізації змісту, як у межах кожної теми, так і програми в цілому;
• характерною особливістю змісту є міждисциплінарність, пов'я-

зана з глобальністю і всебічністю сталого розвитку як явища;
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• передбачається системна організація активної пошуково-дослід-
ницької діяльності школярів.

Мета системи занять — сприяти забезпеченню сталого розвитку
особистості учня, його родини, громади, країни та всього людства че-
рез зміну його поведінки та способу життя.

Завданнями таких занять є створення умов для:
• засвоєння учнями знань про сталий розвиток та шляхи його до-

сягнення для свідомого вибору свого способу життя;
• усвідомлення учнями необхідності збереження глобальної рівно-

ваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища
й життя суспільства;

• організація дій учнів і вироблення моделей поведінки, що відпо-
відають потребам сталого розвитку;

• формування у дітей ставлення до проблем сталого розвитку як
особистісно важливих, пов'язаних із власною системою цінностей, а
також бажання діяти у цьому напрямі.

Зміст занять сприяє розвитку у школярів ключових компетентностей:
• громадянської, зокрема здатності критично мислити, брати участь

в обговоренні, аргументувати думку, приймати рішення та виявляти
громадянську позицію у ситуаціях, пов'язаних із питаннями сталого
розвитку, використовувати моделі поведінки, які задовольняють
спільні інтереси особистості й громади;

• соціальної— здатності активно слухати інших, ефективно спілку-
ватись і співпрацювати, зокрема, в парі та малій групі, відповідати за
результати спільної діяльності;

• загальнокультурної — здатності застосовувати методи самови-
ховання, зорієнтовані на систему індивідуальних і загальнолюдських
цінностей, для розроблення і реалізації моделей екологічно доцільної
та ресурсозберігаючої поведінки;

• уміння вчитися — здатності міркувати, порівнювати, узагаль-
нювати, спостерігати, самостійно шукати інформацію з різних дже-
рел, проводити нескладні самостійні дослідження щодо використан-
ня ресурсів та їхнього збереження у сім'ї, громаді, місті, селі, регіоні,
країні в цілому, набувати індивідуальний досвід самоорганізації, на-
вчальної рефлексії.

2. Структура системи занять
Заняття курсу «Уроки для сталого розвитку» доцільно проводити

протягом навчального року за вибором класного керівника у будь-
який час. Вони можуть бути включені в систему позакласної роботи
як цілісна сукупність (10 занять) чи як окремі блоки. Небажано роз-
ривати в часі окремі заняття однієї теми.

Заняття в 5-му класі згруповано за такими темами:
Зустріч 1. Яке майбутнє нам потрібне
Зустріч 2. Готуємось до міжзоряної подорожі
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Зустріч 3. Як вирахувати екологічний слід
Зустріч 4. На шляху до сталого розвитку. Сміття
Зустріч 5. На шляху до сталого розвитку. Вода
Зустріч 6. На шляху до сталого розвитку. Енергія
Зустріч 7. На шляху до сталого розвитку. Повсякденні звички
Зустріч 8. Планування майбутніх дій
Зустріч 9. Публічна презентація проектів
Сукупність занять у 5-му класі має наступну структуру: вступна

частина (1 зустріч)', введення в рольову гру (1 зустріч); заняття,
спрямоване на розуміння основного поняття — екологічний слід
(1 зустріч); чотири теми, присвячені різним сторонам повсякденно-
го життя (4 зустрічі); підсумкове заняття — вихід із рольової гри та
підготовка до публічної презентації проекту (2 зустрічі); підготовка
та проведення свята.

Заняття в 6-му класі згруповано за такими темами:
ВСТУП. Що таке сталий розвиток людства
ТЕМА 1. Харчування
Зустріч 1. Якою буває їжа
Зустріч 2. Яку їжу ми обираємо
Зустріч 3. Що змінилося в моєму способі харчування
ТЕМА 2. Безпечний дім
Зустріч 1. Який дім називаємо безпечним
Зустріч 2. Як убезпечити себе вдома
Зустріч 3. Що змінилося в моєму домі
ТЕМА 3. Сміття
Зустріч 1. Чому, як та з чого утворюється сміття
Зустріч 2. Як можна зменшити кількість сміття
Зустріч 3. Що змінилося в моєму ставленні до сміття
Заняття в 7-му класі згруповано за такими темами:
ВСТУП. Що таке сталий розвиток людства
ТЕМА 1. Господарюємо у власній школі
Зустріч 1. Відчуваємо себе господарями
Зустріч 2. Вчимося господарювати у своїй школі
Зустріч 3. Що змінилося для мене і навколо мене
ТЕМА 2. Покращуємо спілкування
Зустріч 1. Налагоджуємо зв'язки
Зустріч 2. Що потрібно для успішного спілкування
Зустріч 3. Що змінилося для мене і навколо мене
ТЕМА 3. Як ми живемо разом
Зустріч 1. Що означає бути разом
Зустріч 2. Що потрібно для співпраці
Зустріч 3. Що змінилося для мене і навколо мене
Заняття в 6—7-му класах проводяться за однаковою схемою: вступ-

на частина (1 зустріч); тематичні блоки (по 3 зустрічі в кожному).
Робота над кожним із таких блоків здійснюється відповідними

методами.
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Перша зустріч — мотиваційно-організаційна. її завдання — введення
учнів в тему, формування у них стійкої мотивації до заняття. Для цього
використовують різні способи і прийоми мотивування, насамперед спе-
ціальну форму навчального дослідження — кількісний і якісний аудити.

Друга зустріч — практична. На цьому занятті, працюючи в гру-
пах, учні ознайомлюються зі шляхами розв'язання поставленої на
першому уроці проблеми, обирають дії щодо власного способу життя,
які реалізуються в позаурочний час.

Третя зустріч — підсумкова за темою. Відбувається у формі уза-
гальнюючої рефлексії учнів.

Система позакласних занять «Уроки для сталого розвитку» пе-
редбачає системне використання таких інтерактивних методів навчан-
ня, як робота учнів у малих групах і парах, уявний мікрофон, обгово-
рення у загальному колі, мозковий штурм та ін.

Робота в малих групах — екокомандах — на заняттях, під час
здійснення проекту, спілкування в позашкільній діяльності стиму-
люють вироблення у дітей навичок кооперування та співпраці для
реалізації як навчальної, так й інших видів діяльності.

Оцінювання на заняттях відбувається за допомогою оцінних су-
джень самих учнів відповідно до змін у результатах аудитів з вико-
ристання ними та їхніми родинами природних ресурсів.

Пропоновані заняття за умови певної адаптації можуть вико-
ристовуватись у позакласній роботі й з учнями 8—9-х класів.

3. Дії, які обирають школярі
Особливий компонент занять курсу «Уроки для сталого розвит-

ку» — дії учнів для сталого розвитку.
Відповідно до педагогіки «емпауермент» у межах кожної теми уч-

ням пропонується обрати і виконати дії для сталого розвитку, що є
основними чинниками формування екологічно доцільної поведінки
та стилю життя, їхнє виконання сприяє розвитку в учнів ставлення
до проблем стійкого розвитку як до особистісно важливих, пов'яза-
них із власною системою цінностей, а також здатності й бажання дія-
ти в цьому напрямі.

Пропоновані в курсі дії виконуються вдома, у школі, навколиш-
ньому середовищі для:

• розумного споживання ресурсів,
• зменшення марних витрат сировини;
• зменшення кількості відходів;
• збільшення частки екологічних товарів у покупках;
• збереження здоров'я;
• покращання стосунків з навколишніми;
• дотримання прав інших людей та поваги до їхньої гідності.
Перелік запропонованих у навчальному посібнику дій може бути

розширено за рахунок запропонованих учителем і самим учнем. Дітям
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надається свобода у виборі кроків; учитель спрямовує школярів на
обрання посильних дій, але не наполягає на своїй позиції.

4. Організація роботи над аудитами
Аудит — це дослідження дитиною власних звичок та стилю по-

всякденного життя своєї родини щодо ресурсозбереження. Він є спо-
собом входження в тему, ініціювання дискусії, учнівського обгово-
рення.

Перед вивченням кожної теми або під час її опрацювання учні за-
повнюють таблиці аудиту, виконуючи для цього спеціальні вимірю-
вання й узагальнення. Результати обговорюються членами команди
або малої групи. Одержані висновки дозволяють учням усвідомити
свій вплив на навколишнє середовище.

Учителю під час організації аудитів варто звернути увагу дітей на
щирість їхніх відповідей, оскільки результати аудитів одного учня не
порівнюються з результатами інших і не оцінюються у прийнятих в
середній освіті балах.

5. Особливості діяльності вчителя — викладача курсу
Діяльність учителя й учня на заняттях з предмета «Уроки для

сталого розвитку» має свої особливості. Передусім вона базується на
інтенсивній та взаємоприйнятній співпраці.

Потенціал змісту системи занять курсу щодо розвитку навчально-
пізнавальної самостійності школярів забезпечується виконанням учи-
телем особливих функцій, а саме:

• ентузіаста (залучає учнів до діяльності, підвищує їхню мотива-
цію, підтримує, заохочує, спрямовує до реалізації поставленої мети);

• порадника (допомагає учням знайти оптимальний напрям діяль-
ності відповідно до їхніх психологічних, соціальних, пізнавальних
потреб);

• носія інформації (володіє знаннями й уміннями в кількох сферах,
надає індивідуальні та групові консультації);

• керівника (організовує діяльність учнів, створює для неї відповідні
умови, забезпечує необхідними ресурсами, підтримує контакт з бать-
ками та іншими учасниками освітнього процесу);

• координатора (допомагає учням виконувати роботу відповідно
до запланованого, сприяє налагодженню контактів, підтримує зво-
ротний зв'язок);

• експерта (аналізує процес і результати виконаного).
Найважливішим для педагога є передбачення цілісного процесу

діяльності учнів, прогнозування її результатів. Тому спочатку вчите-
лю самому варто знайти відповіді на ряд запитань, а саме:

1. Для чого організується діяльність?
2. Які дії мають бути опановані учнями?
3. Як буде використовуватись одержаний досвід?
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4. Чи буде зрозумілою для учнів висунута проблема? Чи виявиться
вона доступною для вирішення? Чи зацікавить дітей?

5. Яких методичних та організаційних вимог слід дотримуватись
для реалізації задуму?

6. Яким чином кожен із членів класного колективу зможе реалізу-
вати себе в обраній темі?

7. Які знання й уміння потрібні учням для роботи? Якими новими
уміннями й навичками вони оволодіють у процесі діяльності?

8. Що необхідно підготувати до початку кожного заняття?
9. Яким чином залучити до спільної праці батьків та інших членів

громади?
Коли педагог висуває перед учнями проблему, то має донести до

їхньої свідомості, по-перше, важливість розв'язання завдань уроків
для сталого розвитку в конкретній ситуації; по-друге, допомогти
усвідомити власну зацікавленість та виявити готовність брати
участь у спільній роботі. Цьому сприяє створення позитивно на-
лаштованої, емоційно забарвленої атмосфери, що стимулює дітей
до активної взаємодії. Учитель дає зрозуміти, що відповідний ре-
зультат можна одержати за умови оперативності, узгодженості дій,
цілеспрямованості, активності, дослідницького підходу до діяль-
ності.

6. Портфоліо як засіб фіксації досягнень учнів
Реалізація провідних засад освіти для сталого розвитку на занят-

тях орієнтує навчально-пізнавальний процес на формування й розви-
ток здатності учня застосовувати набуті вміння у практичній діяль-
ності. Одним із ефективних засобів фіксації ним своїх досягнень для
самоконтролю й оцінювання власних результатів є портфоліо — ко-
лекція робіт, яка засвідчує зусилля кожного учня, його прогрес і до-
сягнення в освоєнні дій.

Портфоліо дозволяє виявити динаміку розвитку особистості учня
по відношенню до виявлених результатів; його ставлення до змісту
діяльності; результати самореалізації; індивідуальні можливості,
здібності та інтереси; рівень рефлексії й оцінювання ним власних дій.
Таким чином, у процесі створення портфоліо стимулюється суб'єктна
активність школяра.

Портфоліо укладається довільно. Наприклад, це може бути зви-
чайна папка, з матеріалами, одержаними під час опрацювання тема-
тичного блоку (інформаційні тексти, результати аудитів, матеріали
екскурсій і навчальних проектів, малюнки, фотографії тощо). Важ-
ливо, щоб зміст папки відображав успіхи в діяльності учнів.

До структури портфоліо, зокрема, можуть входити такі розділи:
«Мій портрет» (самопрезентація); «Скарбничка» (інформація);
«Творчий доробок» (робочі матеріали); «Досягнення» (матеріали, які
підтверджують успіхи учня) тощо.
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Організовуючи роботу над створенням портфоліо, слід пам'ятати,
що на перший план висувається не зовнішня привабливість матеріа-
лів, а їхня практична цінність для учня.

Урахування зазначених особливостей організації навчально-пізна-
вальної і практичної діяльності учнів дозволить ефективно реалізу-
вати принципи освіти для сталого розвитку.


