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Найефективнішими серед інтерактивних особистісно 
орієнтованих методів екологічної освіти є:



       Посібники рекомендовано Міністерством освіти і науки України 

для використання у загальноосвітніх навчальних закладах України .

Це є якісні продукти з питань охорони довкілля та сталого розвитку, 

важлива риса яких - його міждисциплінарний  характер. 

Вони містять матеріали, що вчать учнів розв’язувати життєві ситуації, 

приймати свідомі рішення, бережно ставитися до природи, до здоров’я.



Інтерактивні технології і форми роботи 
вимагають зміни ролей вчителя та учнів:



Дискусії   як інтерактивна форма роботи





ПРИКЛАД 
У рамках державної політики, спрямованої
на охорону довкілля, прийнято рішення про
збільшення площі лісів з метою протидії зміні 
клімату.
Держава пропонує кілька варіантів.
Який із них вам здається найбільш прийнятним?

Розв’язання дилем 



1.  Державний орган лісового господарства прийме
рішення про засаджування великих площ
хвойними деревами, що швидко ростуть і можуть
бути джерелом деревини.

Ці дерева ростуть дуже швидко і здатні поглинати 
велику кількість вуглекислого газу в ролі “зелених 
легенів”. При вирубці дерев ці властивості зникають. 
Окрім того, монокультурні ліси вважаються менш 
цінними з точки зору біологічного різноманіття: вони 
більш вразливі до хвороб.

Розв’язання дилем 



Розв’язання дилем 

2.  Державний орган з питань лісового
господарства відведе землю для насадження
змішаного лісу, який росте повільно.

Такий вид лісів є більш природним, він 
складається з великої кількості ендемічних 
видів дерев. У такому лісі спостерігається 
багате біологічне різноманіття. Але ці ліси 
ростуть повільніше (більше часу 
витрачається на розвиток функції поглинання 
вуглекислого газу) та потребують 
складнішого обслуговування.



Розв’язання дилем 

3.  Фермерам нададуть субсидії для 
насадження лісів у 
сільськогосподарських угіддях.

Цей метод сприяє боротьбі зі зміною 
клімату та зменшує проблему 
перевиробництва сільськогосподарської 
продукції. Але потрібні фінансові 
ресурси для надання субсидій.



Правила роботи в малих групах



• Розвиток аналітичного мислення.
• Ефективне спілкування та презентаційні 

навички.
• Розвиток творчого мислення.
• Командна робота.
• Вміння розв’язувати проблеми та 

приймати рішення.
• Розвиток відповідальності за майбутнє.
• Практичні знання для щоденних 

ситуацій.
• Сприяє розвитку навичок користування 

комп’ютером та Інтернет.

• Розвиток аналітичного мислення.
• Ефективне спілкування та презентаційні 

навички.
• Розвиток творчого мислення.
• Командна робота.
• Вміння розв’язувати проблеми та 

приймати рішення.
• Розвиток відповідальності за майбутнє.
• Практичні знання для щоденних 

ситуацій.
• Сприяє розвитку навичок користування 

комп’ютером та Інтернет.



 Комплексні рішення: Готові рішення для різноманітного  використання “Зеленого 
пакета” та спецкурсу “Освіта для сталого розвитку” на уроках, в позаурочній і 
позашкільній діяльності.

 Ефективність: Вчителі розуміють, як використовувати комплекси як ефективний 
інструмент для організації навчального та виховного процесу.

Творчість: Розвивається творчий підхід до навчального та виховного процесу. 
Користувачі отримують практичний методичний досвід створення навчальних 
матеріалів за моделлю “Зеленого пакета” та спецкурсу “Освіта для сталого розвитку” .

Мультимедійний підхід: Педагоги формують навички мислення високого рівня – 
аналіз, синтез, оцінювання завдяки різноманітним завданням для учнів, грі “Дилеми”, 
матеріалам відеоколекції, компакт-диску.



Дякую за увагу!
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