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Екологічне виховання учнів початкової школи
Кобець Дар’я
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Партола
Основним завданням сучасної початкової школи є формування
екологічної компетентності молодших школярів, як підґрунтя для формування
екологічного світогляду людини. Саме в молодшому шкільному віці у процесі
екологічного виховання закладаються основи екологічної свідомості,
практичної взаємодії з природою та світорозуміння, формуються основи
ціннісних орієнтацій.
Теоретичні основи екологічного виховання учнів, з'ясування його змісту
та головних компонентів мають місце в працях таких вчених, як Л. Білик,
Л. Лук’янова,
Г. Марченко,
О. Плахотнік,
Н. Пустовіт,
А. Степанюк,
О. Сухомлинський та інші.
Розкриємо сутність поняття «екологічне виховання та визначимо основні
напрями екологічного виховання молодших школярів.
Екологічне виховання – процес постійного, систематичного і
цілеспрямованого формування емоційно-морального, гуманного і дбайливого
ставлення людини до природи (з закону України).
Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи середовища перебування людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні
цілісності, чистоти, гармонії в природі. Це передбачає вміння осмислювати
екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з
нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів
обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної
діяльності. Здійснюється вона на всіх етапах навчання у школі, кожному з яких,
з огляду на вікові особливості школярів, властиві певна мета, завдання,
методика.
У молодших школярів екологічне виховання покликане формувати перші
уявлення про навколишній світ, живу і неживу природу, ставлення до природи,
що виявляється в конкретній поведінці на емоційному рівні.
Напрями екологічного виховання в початковій школі: збагачення
знаннями про фактори, що впливають на рівновагу в природі; формування
позитивного ставлення до збереження природи; організація природоохоронної
діяльності.
Результатом екологічного виховання має бути сформована екологічна
культура людини, що характеризується різнобічними глибокими знаннями про
навколишнє середовище (природне та соціальне), наявністю світоглядних
ціннісних орієнтацій щодо природи, екологічним стилем мислення і
відповідальним ставленням до природи та свого здоров'я, набуттям умінь і
досвіду вирішення екологічних проблем (насамперед на місцевому та
локальному рівнях), безпосередньою участю у природоохоронній роботі,
передбаченням можливих негативних наслідків природоперетворювальної
діяльності людини.

