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Кіріспе 

 

Экологиялық мәселелер адамзаттың кең ауқымды мәселесіне 

айналып, олар бәрінің де және әрбір адамның да мүддесіне әсер етіп 

отыр. Қазіргі уақытта дүниежүзінің барлық елдерінде қоршаған ортаны 

бүлдіру арқылы қоғам өзінің болашағын жояды деген түсінік артып 

келеді. Жедел артып келе жатқан экологиялық дағдарыс экологиялық 

мәселені кейін шешуге уақыт қалдырмады, және қоршаған орта 

сұрақтары бойынша экологиялық білім ,барлық қоғам мүшелерінің, 

оның ішінде балалардың да, экологиялық қауіпсіздік пен мемлекеттің 

тұрақты дамуы тығыз байланысты болғандықтан, шешімдерді 

қабылдауға кеңінен қатысуы, қазіргі күннің қажетті талабы болып отыр. 

Экологиялық қауіпсіздік ұлттық қауіпсіздіктің құрамды бөлігі 

ретінде тұрақты дамудың маңызды жағдайы болып есептеледі.  

Осы сұрақтар «Қазақстан-2050» Стратегиясында, Қазақстан 

Республикасының экологиялық қауіпсіздік Концепциясында, Қазақстан 

Республикасы дамуының 2050 жылдарға арналған Стратегиялық 

Жоспарында мемлекеттік деңгейде көрініс тапты. 

Білім берудегі жаңарулар «Тұрақты даму мүдделеріндегі білім 

беру» Европалық стратегия нұсқауларында да көрсетілген, яғни тұрақты 

даму мүдделеріндегі білім беру адамдар мен қоғамның тұрақты 

болашақтың игілігі үшін жұмыс жасау қабілетін тәрбиелеуге 

бейімделеді.  

Экологиялық мәселелердің шиеленісу жағдайында және оларды 

кезек күттірмей шешу қажеттігіне байланысты экологиялық білім беруді 

дамыту ерекше маңызға ие болып отыр.  

Қазіргі жағдайда қорлары шексіз емес қоршаған ортаны қорғау 

жеке алғанда бір мемлекеттің ісі ғана емес, сондай-ақ дүниежүзілік 

мәдениетті, экономикалық әділеттілік пен адамның құқығын, табиғатты 

сыйлауға негізделгенжаңа тұрақты ғаламдық қоғамды құру үшін 

біріккен барлық халықтардың мақсаты болып табылады.Бұл үшін 

құндылықтар жүйесінде, өмір салты және институттарында күрделі 

өзгерістер мен әлемдік қауымдастық туындауының этикалық негізі 

болатын жалпыадамзаттық құндылықтар туралы біртұтас көрінісін 

жасау керек. 

Білім беру сапасын арттыру және оқушыларда негізгі 

құзыреттілікті қалыптастыру – білім беру жүйесін жаңғыртудың 

маңызды мақсаты бола отырып, білім алуда оқушылардың өз бетімен 

белсенділік көрсетуі, іскерлігі мен дағдылары,бірінші кезекте 

зерттеушілігін дамыту болып табылады.  

Жай іскерлігі емес,біліктілігін, яғни оқыту мен өмір сүру 

арасындағы байланыс, өзара түсіністік қағидасын іске асыру, 

тәжірибемен байлынысты практикалық іс-әрекетінде қолдана алу 

іскерлігі, танымдық қызығушылығын дамытуды қалыптастыру. 
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Қазіргі заманның мектеп түлектерінің үлгісі өз бетімен және 

белсенді іс-әрекет жасауға, дер кезінде шешім қабылдауға, өзгермелі 

жағдайларға икемді бейімделуге қабілетті болуы тиіс. 

Балаларда табиғатқа жауапкершілікпен қарау қарым-қатынасын 

қалыптастыру – қиын әрі ұзақ әлеуметтік –педагогикалық үрдіс. 

Тек экологиялық білім ғана қоршаған ортада үйлесімді өмір сүруге 

негізделген жаңа жағдай жасайды. Экологиялық білімділік икемді, 

ұштастырылған оқытудың әртүрлі жолдарын ықпалдастыққа, 

пәнаралыққа және мәселеге негіздеу талаптарын алға қояды.  

Экологиялық білім мен іскерлікті меңгеру арқылы өскелең ұрпақ 

Қазақстан Республикасының дамуы мен өркендеуіне, дүниежүзінде 

беделінің артуына өз үлестерін қосуға дайындайды. 

Тұрақты даму мүддесіндегі білім берудің тәжірибелік қажеттілігі 

оқытудың дәстүрлі түрлерін өзгертуге әкеледі. Ерекше тиімді әдістерге 

оқушыларды тәжірибелік-бағыттау мен шығармашылықтың түрлері, 

сонымен бірге оқытудың проблемалық және зерттеушілік әдістерін 

жатқызуға болады. Осыған байланысты қазіргі білім беру талаптарына 

сай экологиялық білім және тәрбие берудің әдістерін іздестіру маңызды 

орын алып қайшылықтар шешілуі тиіс деп есептеледі. 

Экологиялық дағдарысты тек қана инновациялық технология емес 

сонымен бірге жаңа типтегі ойлау қабілетті қалыптастыру арқылы 

жеңуге болады. Бұл қоршаған орта сапасын жақсарту мақсатында 

әлеуметтік-экологиялық мәселелерді шешуге жеке тұлғаның қатысуы 

дәлелді түрткісіз мүмкін емес. 

Сондықтан оқушыларға үздіксіз экологиялық білім беруге 

арналған оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жасақтау және жетілдіру 

бірінші кезектегі міндеттердің бірі болып саналады.  

Берілген әдістемелік нұсқаулықтарда жобалау жұмыстары әдісінің 

білім алушылардың әлеуметтік-экологиялық құзыреттілігін 

қалыптастыру тәсілдері ретінде қолданудың теориялық негізі 

қарастырылған. 

Жұмыста «құзыретті» және «құзыреттілік» ұғымдарының әртүрлі 

түсіндірмелеріне қысқаша талдау беріліп, берілген мәселеге байланысты 

әдебиеттерге талдау негізінде жобалау жұмыстарының мазмұны мен 

жасақталуына қойылатын талаптары көрсетілген.  

Білім алушылардың экологиялық құзыреттілігін жобалау арқылы 

және балаларға қосымша білім беретін мекемелердің педагогикалық 

ұжымдарының іс-тәжірибесіне сүйене отырып жүзеге асыруға болады 

Әдістемелік нұсқаулар қосымша білім беру педагогінің өскелең 

ұрпақта белсенді өмір сүру және азаматтық ұстанымын қалыптастыруға, 

отансүйгіштік санасын тәрбиелеуге, білім алушылардың зерттеушілік 

және ғылыми ойлау қабілетін дамытуға, республикадағы қосымша білім 

беру ұйымдарындағы балалар бірлестіктерінің әлеуметтік экологиялық 

пайдалы жұмыстарының белсенділігін арттыруға көмектеседі. 
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Білім беру кеңістігіндегі қосымша экологиялық білім берудің 

маңызы 

 

Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер кезеңінде, 

барлық қоғамдық қатынастар жүйесін қайта бағалаудың жүруі, білім 

беру жүйесінің де байыпты өзгерістерге ұшырауына әкелді. Біздің 

кезеңіміздің сипатының бір ерекшелігі білім берудегі инновациялық 

үрдістердің белсенділігі болып табылады. 

Білім беру парадигмаларының ауысуы байқалады яғни жаңа 

мазмұндар, басқа да тәсілдемелер, құқық, қарым-қатынас, мінез-құлық, 

басқа да педагогикалық менталитет ұсынылады. 

Жалпы білім беру жүйесі ретінде инновациялық жаңа енгізулер 

қосымша білім беру жүйесіне де әсерін тигізді. Қосымша білім беру 

мектепте білім берудің толыққанды серіктесі, жалпы білім беру 

жүйесінің бір бөлігі бола отырып, жеке тұлғаның және оның ерте кәсіби 

бағдарлауын дамытуды қамтамасыз ететін қажетті бөлігі ретінде 

саналады. 

Қазіргі күні Қазақстанда қалыптасқан қосымша білім беру жүйесі 

дүниежүзі көлемінде бірегей жүйе болып есептеледі. Оның қоғамда 

болып жатқан өзгерістерге бейімделуі жоғары деңгейде, балалардың 

жеке білім алуына және басқа қажеттілігіне тез көңіл аударады, ал ең 

бастысы кесімді уақытпен шектелген, қалыпқа негізделген мектептік 

білімнен гөрі оқыту мен тәрбиелеу бағытын, бағдарламаны еркін 

таңдауды ұсынады. 

Экологиялық қосымша білім беру үздіксіз білім беру жүйесінің бір 

бөлігі бола отырып, балалардың рухани, парасат, ой-өрісі және 

физикалық дамуына қосымша мүмкіндік беретін, экология-биологиялық 

пәндері бойынша білім алу және шығармашылық қажеттіліктерін 

қанағаттандыруды қамтамасыз етеді. Бұл еркін таңдауға бағытталған 

және қосымша білім беру бағдарламаларын игеруге балалар мен 

жаөспірімдерді тәрбиелеуді оқыту жүйесінің құрамды бөлігі. 

Экология-биологиялық қосымша білім беру, оқушыларға жаңа 

арнайы білімді игеруіне, жеке қабілеттерінің және өзін-өзі 

қалыптастыруды дамытуға, жалпы экологиялық мәдениетін 

қалыптастыруға көмектеседі. 

Жастарды мамандыққа бағыттаумен бірге шешуге тиісті мәселеге 

ғылыми, шығармашылықпен қарауға ықпал етеді. Адамзаттық және 

әлеумет-мәдени міндеттерді шешудегі биологияның артып отырған 

маңызына байланысты, әлеуметтік тәрбие және балалар мен жастарды 

қоғамдық пайдалы еңбекке тартуға мән беріледі. 

Балаларға қосымша білім берудің құндылығы сол, жалпы білім 

берудің түрлі нұсқадағы құрамдастығын арттырады, білім алушылардың 

білімі мен дағдысын іске асыруға, танымдық белсенділігіне түрткі болып 

ынталандырады. 

Ең бастысы-қосымша білім беру жағдайында білім алушылар 

өздерінің әлеуетін, күш-қуатын, қабілеттерін дамыта алады, қазіргі 
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қоғамға бейімделіп және бос уакыттарын толыққанды ұйымдастыруға 

мүмкіндік алады. Қосымша білім берудің мақсаты – баланың ішкі 

күштерін ояту және оларды жеке тұлға ретінде толығырақ дамытуға 

пайдалану. 

 Ынтымақтастық педагогикасы балаларға деген адамгершілік 

қатынасты ұсынады, яғни оған жататындар:  

 Педагогтің бала тағдырына қызығушылық танытуы; 

  Ынтымақтастық, карым-қатынас: жеке тұлғаны жәбірлейтін 

қыспақ, жазалау,бағалау,тыйым салудың болмауы; 

  әр балаға бірегей тұлға ретінде қарау; («Әр бала -ғажап») 

  балалардың міндеттеріне шыдамдылық таныту, балаға және 

оның күшіне сену («барлық балалар дарынды»). 

Ынтымақтастық педагогикасы балалардың қосымша білім беру 

жүйесінде қарым-қатынасты демократияландырусыз (барлығы мәселені 

бірге шешуге қатысады) мүмкін емес, себебі оның бекіткен қағидалары: 

- бала, өзінің еркімен жұмыс бағытын, оқыту мерзімін,оқыту 

материалының көлемі мен қиындық деңгейін, педагогті 

таңдауға құқылы т.б; 

- оқыту үрдісінде әр қатысушының өз көзқарасын білдіруге 

құқылы; 

- табысқа жағдай жасау, мақұлдау, қолдау, ақкөңілділік («оқу 

қуаныш әкеледі»); 

- педагог пен балалардың арасындағы қарым-қатынастың 

бейресми стильде болуы; 

Балаларға қосымша білім берудің оқыту ерешелігінде әрбір білім 

алушының дамуына бағытталған жеке тұлғалық – бағдарлауға оқытуды 

дамыту, жалпыадамзаттық құндылықтардың негізінде ата-аналармен 

педагогтердің, балалардың арасындағы адамгершілік қарым-қатынасты 

қалыптастыру парадигмасы қарастырылған.  

Оның мәні баланы тәсіл деп қарамай, білімнің мақсаты деп қарау, 

яғни оны оқыту, тәрбиелеу және дамыту субъектісіне айналдыру. 

Балаларға қосымша білім беру жүйесінің басым сапасы, бір 

ерекшелігі болып табылатын инновациялық қызметке педагогтерді 

қатыстыру қосымша білім беру жүйесінің жаңаруының басты үрдістері 

болып есептеледі. 

Қосымша білім беру ұйымдарының инновациялық стратегиясында 

педагогтің ролі барлық өзгерістерге қатынасушы ретінде байыпты 

артады. 

Қосымша білім беру педагогінің инновациялық қызметі жеке 

педагогикалық жүйенің құрамында міндетті түрде болады. Бұл 

педагогтің кәсіби еңбегін қайта бағалауға, дәстүрлі орындаушы 

қызметінен, қоғамдағы сұранысқа сай және жеке тұлғаның өзін 

жетілдіруге жағдай туғызатын проблемалық-ізденіс, рефлексивті-

талдаулық қызметіне ауысуына әкеледі. 

Балаларға қосымша білім беру ұйымдарындағы педагогикалық 

ұжымының жаңа педагогикалық білімге, қосымша білім беру 
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педагогтерінің білім беру және әлеуметтік қызметтерінің өзгерістеріне 

деген қажеттілігі артып келеді.  

Балаларға қосымша білім беру ұйымдарының инновациялық 

қызметінің бағыттары: 

- білім беру мазмұнын жетілдіру; 

- қазіргі педагогикалық технологияларды зерттеу және тәжірибеге 

енгізу; 

- дарынды балалармен жұмыс жүйесін құру; 

- басқару жүйесін жетілдіру; 

- оқыту үрдісін ақпараттандыру. 

Инновациялық оқыту үрдісіндегі педагогикалық қызмет мазмұны 

дәстүрліге қарағанда елеулі айырмашылығы болады. 

Біріншіден, қызметтің мазмұны мен технологиясын дайындау 

барысында қызметі анағұрлым қиындайды, себебі оның технологиялық 

негізі тез дамып келеді. Бұл педагогтен арнайы дағдылардың, жұмыс 

тәсілдерінің дамуын талап етеді. Қазіргі ақпараттық технологиялар 

қызметтің сапасына және оның өнімдеріне қосымша талаптар қойып 

отыр.  

Екіншіден, қазіргі педагогикалық үрдістің бір ерекшелігі бұл 

дәстүрлі білім беруде педагог басты тұлға бола отырып, басты назарды 

балаға яғни оның белсенділігіне, таңдауына, креативтігіне аударылады. 

Қосымша білім педагогінің басты қызметі баланың еңбегіне қолдау 

көрсете білу, оның әлемде табысты алға жүруіне ықпал жасау, пайда 

болған кедергілерді шешуді жеңілдету, әр түрлі ақпаратты игеруге 

көмектесу. 

Үшіншіден, педагог пен баланың тиімді танымдық материалды 

ұсынуы мен тәжірибе алмасу тәсілдері қарқынды, қазіргі қосымша 

білімнен субъектілер арасында анағұрлым белсенділік пен қызықты 

қарым-қатынас болуды талап етеді, ал оқытудың дәстүрлі  түрінде, 

педагог барлық баламен жалпылама байланыста болып, жеке баламен 

жұмысы әлсіз болды.Сонымен қосымша білімнің инновациялық 

қызметінің қажетті алғышарты: педагогтің беталысы, күш-қуаты мен 

жаңалыққа сезімталдығы, ашықтығы болып есептеледі. 

Экология-биологиялық бағыты бойынша қосымша білім беру 

саласындағы инновацияның болашақ көзі бұл: 

- кәсіби бағдарлау жұмысының тиімділігін көтеру, білім беру 

үрдістерінң сапасын көтеру және қосымша қорларды тарту тәсілі мен 

шарты ретінде басқа ұйымдармен бірлескен жобалар мен әлеуметтік 

серіктестіктер; 

- білім алуда қолжетімділігін арттыру тәсілі ретінде аймақ аралық 

және халықаралық жобаларды дамыту, балалардың шығармашылыққа 

қызығушылығын ояту мақсатында өз қызметінің нәтижесі үшін 

мақтаныш және отансүйгіштік сезімін ояту; 

- командалық жұмыс бірлесіп еңбек етудің тәсілі ретінде, ұжымда 

жұмыс жасай алуы, білім алушылардың әлеуметтенуі; 
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- білімнің қол жетімділігін арттырудың бірден бір жолы ретінде 

телекоммуникационалдық жобаларды және ақпараттық-

коммуникативтік технологияларды дамыту,білім алушылардың сандық 

мәдениетін және білім беру бағдарламаларының компьютерлік 

технологиялармен қамтамасыз етілуінің қазіргі деңгейін дамыту; 

- әр деңгейдегі білім беру бағдарламаларының сабақтастығы, білім 

алушылардың бастапқы және кәсібиалды дайыдығына дейін үздіксіз 

оқыту кезеңін жасау; 

- спорт, әлеуметтік қызметтегі, өнер, ғылым салаларындағы жаңа 

бағыттарды ескере отырып білім беру мазмұнын жаңарту; 

 

- білім беру үрдісінің жаңа ,ерекше формаларын қолдану; 

- қосымша білім беруді дамытудың барлық бағыттары бойынша 

мамандандырылған интернет-портал негізіне сүйене отырып, қосымша 

білім берудің кешенді ақпараттық жүйесін дамыту; 

- дәстүрлі түрде қолданылмаған, жобалық-зерттеу қызметі, ойын 

технологиясы, жеке тұлғалық-бағдарлау ықпалы және т.б. шеңберінде 

бағытталған; біріктірілген білім беру технологияларын дамыту; 

- социумдағы білім алушылардың шығармашылық, жобалық және 

зерттеу жұмыстарының әлеуметтік сұранысқа ие болатын 

тақырыптарын анықтау және сараптау,қосымша білім берудің оқу 

бағдарламаларының тақырыбына енгізу; 

-білім алушылардың қызығушылығын арттыру үшін әртүрлі 

мамандықтардың психологиялық биоөрісін жүйелі пайдалану; 

- білім алушылардың түрткісін арттыру үшін әртүрлі 

мамандықтардың (романтикалық, ерлік және т.б.) психологиялық 

биоөрісін жүйелі пайдалану; 

Экология-биологиялық білімнің мазмұны «ноосфералық ойлау» 

натуралистік дәстүрлерді сақтай отырып, тұрақты даму 

тұжырымдамаларына елеулі әсер етеді. Бұл тұжырымдамалық бағыттар- 

қосымша білім берудегі экология-биологиялық бағытының 

инновациялық күш қуатының негізі. 

 

Жобалау  қызметі  білім алушылардың әлеуметтік-

экологиялық  құзыреттілігін қалыптастыру құралы 

Отандық педагогикада білім беру модернизациясында 

құзыреттілік ықпалы білім берудің нәтижелік-мақсаттық негізі ретінде 

бекітіледі. Білім берудегі құзыреттілік ықпал дегеніміз түлектің 

дайындығының белгісі ретінде лайықты құзырлықты көрсету 

нәтижесінің қалыптасуымен түсіндіріледі.  
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Соңғы уақытта «құзырет» және «құзыреттілік» терминдері оқыту 

мен тәрбиелеуге арналған зерттеулерде кеңінен қолданылады.  

Құзырет- практикалық тәжірибенің негізінде сәтті жұмыс жасауда 

білімін, дағдысын қолдану қабілетілігі. 

Құзыреттілік- құзыреттердің жинағы; тиімді қызмет жасау үшін, 

қажетті білім мен іс-тәжірибенің болуы. 

Құзырет- баланың өмірде өз орнын табуға, өзін-өзі жетілдіруге 

ықпал ететін білім, дағды, білімділіктің болу тәсілі. 

Әлеуметтік-экологиялық білім беру- экологиялық құзыреттің 

қалыптасу ортасы. Экологиялық құзыреттілік – экологиялық білім 

мен табиғи мінез-құлық негіздерінің жиынтығы жобалау қызметі 

арқылы қалыптастырылады. Нысан – әлеуметтік табиғи жүйелер 

(мысалы, қалалық орта ). 

Білім алушылардың негізгі құзыреттілігін қалыптастыруда ең 

тиімді жолы жобалық зерттеу қызметі болып табылады, сондай-ақ, 

танымдық міндеттерді шешіп қана қоймай, білім алушыларды қазіргі 

өмірдің негізгі мәселелеріне бағдарлайды, олардың болашақ өмірінде 

сәтті қызметті қамтамасыз етуші коммуникативті сапаларды 

қалыптастырады. 

Қазір білім беру саласында білім беру сапасын бағалауда әрбір 

білім алушының даму өзгерістерін есепке алатын жаңа критерийлер алға 

тартуда. Бұл қоғамдағы қарқынды өзгерістерге байланысты яғни 

мемлекет, технологиялар,өмір сүру жағдайы өзгеруде, жаңа өнімдер мен 

қажеттіліктер пайда болуда, жұмыстың формасы өзгеруде. Шектеулі 

уақыт ішінде ерекше өнім жасай алатын немесе қызмет көрсете білетін, 

басқаша жұмыс  жасауды және жұмыстың жаңа әдістерін меңгерген, 

түйінді мәселеден бірегей шығу жолын ұсынатын, яғни белгілі бір 

құзыреттілігін жүзеге асыратын адамдарды ең табысты деп атауға 

болады.  

Ғылым және өндірістегі пайда болған мәселені шұғыл шешу 

қажеттігіне байланысты, түйінді мәселені шешудің технологиясы 

ретінде жобалау-зерттеушілік жұмыстардың кең таралуына әкелді. Осы 

бетбұрысқа сай, екінші ұрпақтың қалпында (стандарт) оқытудың 

жоспарланған нәтижелерінің жаңа түрі қалыптастырылған, зерттеу 

жүргізу және ғылыми болжамды тексеру болып есептеледі. Табысты 

және құзіретті мамандарды табуға болатыны түсінікті, тек оларды 

мектептен бастап қалыптастыруы тиіс. Нәтижесінде оқушылардың 

зерттеушілік және жобалау қызметі қазіргі заманның білім беруіндегі 

маңызды бір түрі болады. 
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Жобалау зерттеушілік қызмет оқушыларда әржақты білімнің 

біртұтас жүйесін, ептілігін, дағдысын, сонымен бірге өз бетінше жұмыс 

жасау тәжірибесі мен жауапкершілігін қалыптастырып, қазіргі заманның 

білім сапасын қамтамасыз етеді.  

Оқушылардың зерттеушілік және жобалау қызметі білім берудің 

ең маңызды мақсаттарының біріне жетудің нәтижелі тәсілі болуы: 

балаларды өз бетінше ойлауға, түйінді мәселе қойып және оны шешуге, 

әр саладан алған білімін пайдалана отырып, нәтижелерді түрлі нұсқада 

болжай алуы, жаңа мектеп міндетін шеше алады. 

Балаларды ерте жастан бастап ғылыми-зерттеушілік және іздену 

жұмыстарына тарту арқылы анағұрлым толығырақ, зиялылық және 

шығармашылық қабілеттерін анықтауға және дамытуға болады.  

Білім алушылардың жобалау және зерттеушілік жұмыстары қазіргі 

заман талабына сай білім беруді жаңғыртудың бөлінбес бір бағыты, 

кәсіптік мектеп тұжырымдамасының дамуы.  

Зерттеу және жобалау қызметі.  

Білім беру ұйымдарында білім алушылардың жобалау және 

зерттеу қызметін ұйымдастыруда ғылыми негізде сауатты болуы тәсілін 

және ұйымдастыру-басқару, оқу-әдістемелік, мамандармен қамтамасыз 

ету, ұйымдық-әдістемелік, ақпараттық, дидактикалық, психология- 

педогогикалық міндеттерді кешенді шешуді талап етеді. Осы міндеттер 

кез-келген білім беру ұйымдарында ұйым басшысымен бірге тілектес 

педагогтер тобынан құрылған бастамашыл топ болған жағдайда, оқу-

тәрбие үрдісін ұйымдастырушы және осы істі дамытатын ғылыми 

жетекші немесе ғылым мекемесі тарапынан маман арқылы шешіледі. 

Осы педагогтерге белгілі бір деңгейде ғылыми-әдістемелік дайындық, 

жобалау технологиясы мен зерттеу әдістерін меңгеруі керек. 

Білім алушылардың зерттеушілік жұмысы - білім 

алушылардың шығармашылық, зерттеу мақсатын алдын-ала белгісіз 

шешіммен (тәжірибеден өзгеше, табиғаттың сол немесе өзге заңдарының 

сурет,сипаты үшін қызмет ететін ) және ғылыми шеңберде зерттеу 

сипаты, ғылымдағы дәстүрлі қабылданған қағидалар: түйінді 

мәселелерді қою, осы мәселеге арналған ілімді зерделеу, зерттеу 

әдістемесін таңдап  оны тәжірибеде игеру, меншікті материалдар жинау, 

оны талдау және жинақтау, ғылыми түсініктеме, меншікті тұжырымдар 

жасау болып табылады. Кез-келген зерттеу, жаратылыстану немесе 

гуманитарлық ғылым саласы болсада осы орындалады, осындай 

құрылым болады. Осындай қатар, зерттеу қызметінің құрамдас, 

ажырамайтын бөлігі, оның жүргізілуінің шамасы болып табылады.  
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Білім алушылардың жобалау қызметі - білім алушылардың 

бірлескен оқу-танымдық, шығармашылық немесе ойын қызметі, ортақ 

мақсат, келісімді әдістер, нәтиже табысына бағытталған ортақ қызметтің 

әдістері болып есептеледі. Жобалау қызметінің міндетті шартына 

жобалау бөлімдерінің алдын-ала жасалған соңғы өнімі туралы ұйғарымы 

болуы (тұжырымдама дайындау, қызмет қорына қолжетімді және 

үйлесімді болатын мақсаттары мен міндеттерін анықтау, жоспар, 

бағдарлама жасау және жобаны жүзеге асыруды ұйымдастыру), жобаны 

жүзеге асыруда оны санамен түсіну мен қызмет нәтижесін бағалау және 

жобалау қызметін қорғауға назар аудару кіреді.  

Жобалау-зерттеушілік қызмет дегеніміз қажетті қорларды 

анықтауды, зерттеудің жүзеге асырылуын бағалауды, күтілетін 

нәтижелерді анықтауды, зерттеу барысын жоспарлауды, әдістерді 

саралау қағидаттарын бөлуді, мақсат пен міндеттерін бөліп шығаруды 

болжайтын өзінің зерттеуін жобалау бойынша қызмет. Бұл зерттеудің 

ұйымдастырылған шегі болып табылады. Зерттеу қызметіне 

қатысушылардың толерантты шекарасының кеңеюі негізгі нәтижесі 

болып саналады.  

 

Оқушылардың жаратылыстану және гуманитарлық 

ғылымдар саласындағы шығармашылық жұмыстарды 

топтастыру.  

Республикалық конференциялар мен байқауларға ұсынылған 

жұмыстарды талдау жасау арқылы, олар келесі топтарға бөледі:  

Мәселелі- реферативті- әртүрлі әдеби түпнұсқалардағы 

мәліметтер негізінде жазылған, оларда берілген мәліметтерді салыстыру 

арқылы, түйінді мәселенің меншікті түсіндірмесін жасақтайтын 

шығармашылық жұмыстар. 

Эксперименталді - бұл ғылымда көрсетілген белгілі бір нәтижесі 

бар және экспериментті орындау негізінде жазылған шығармашылық 

жұмыстар. Бұл жұмыстар бастапқы жағдайдағы өзгерістерге тәуелді 

нәтижеден ерекшеленетін өзіндік түсіндірмені болжайтын 

иллюстративті сипаттама түрінде болады.  

Натуралистік және сипаттамалы - қандай да бір құбылысты 

бақылау және сапалы сипаттамасына бағытталған шығармашылық 

жұмыстар. Ғылыми жаңалықтың элементі де болуы мүмкін.Ерекше 

өзгешелігі бұл зерттеуде түзету әдістерінің болмауында. Натуралистік 

жұмыстың бір түрі бұл қоғамдық-экологиялық бағыттағы жұмыстар. 

Соңғы уақытта "экология" деген терминнің тағы бір лексикалық 
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мағынасы яғни қоршаған ортаны антропогендік ластануға қарсы күреске 

бағытталған қоғамдық қозғалыс деген мағынаны пайда болды. 

Зерттеушілік- нақты ғылыми көзқарастар әдістемесі көмегімен 

орындалған шығармашылық жұмыстар, және бұған осы әдістеме 

бойынша жеке эксперименталды материалдар кіреді. Мұндай 

жұмыстардың бір ерекшелігі алдын ала нақты нәтиженің болмауында 

жатыр. 

 

Басты құзыреттіліктерді жобалау технологиясы 

Балалардың өз бетімен жұмыс істеуі, жұмысқа шығармашылықпен 

қарауы, бүкіл өмір бойы үйрену дағдыларын дамыту жобалау әдісіне 

жүктеледі. Жобалау әдісі жобалық оқыту технологиясының негізін 

құрайды, оның мәні білім алушылардың өз бетімен оқу материалын 

игеруі және нақты өнімді жасақтауы арқасында өзін іске асыру 

жағдайын басынан өткеруі. Жоба мектептік білім және өмір арасындағы 

қарма-қайшылықтарды жеңе білуде және оқыту мен ғылыми-

зерттеушілік жұмыстардың арасында байланыс орнатушы бөлігі болып 

есептеледі. Осы жағдайда білім алушыларға қазіргі жағдайда қажетті 

білімді өз бетімен игеруі, осы үрдісті белсенділігін және жеке басы 

маңыздылығын арттырады.  

Жобалық әдіс уақыт талабына сай, мемлекет пен ата-аналар 

қоғамының әлеуметтік тапсырысына білім беру жүйесінің жауабы 

ретінде кіреді. Жобалау әдісі - оқу үдерісінің құрама бөлігі бола отырып 

қазіргі оқытудың интерактивті әдістерінің бірі болып табылады.  

Оқушылардың өз бетінше жобалық және зерттеу қызметін игеруі 

білім берудің барлық сатыларында мақсатқа бағытталған жүйелі жұмыс 

түрінде болуы керек. 

Жұмыстың басты нәтижесі –құзырлылық деңгейде жобалық және 

зерттеу технологиясын меңгерген жеке тұлғаны қалыптастыру және 

тәрбиелеу. 

Білім алушылардың өз бетімен шығармашылық жобалау және 

зерттеушілік қызметімен айналысуға жағдай туғызу үшін:  

- дайындық жұмысын жүргізу. Оқушылар мен педагогтерге артық 

уақыт жұмсамау үшін оқу мерзімінің қорын қарастыру қажет; 

- білім алушылардың жобалау немесе зерттеу жұмыстарына 

ынталылығын арттыру-себебі, оларды болашақта практикалық және 

әлеуметтік пайдаалуға болады, жеке қызмет және шығармашылық 

белсенділік үшін нақты күш педагогикалық сауатты түрде жобаға немесе 

зерттеуге қызықтыра отырып мәселеге ынталандыру. 

Білім алушылар игеруі керек: 
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- жобалау мен зерттеудің маңызды саласы бойынша қажетті білім, 

ептілік және дағдыларды; 

- арнайы ептілік және дағдыларды, жобалық және зерттеу қызметі 

элементтерін: 

- ойлау әрекеттіліктігі: ойды ұсыну(миға шабуыл), түйінді 

мәселені, мақсатты жобалау және міндетті тұжырымдау, ғылыми 

жорамалды ұсыну,сұрақтың қою (ғылыми жорамалды іздеу), ғылыми  

жорамалды тұжырымдау,қызмет етудегі тәсілдер мен әдістерді тиянақты 

таңдау,өзінің қызметін жоспарлау, өзіндік талдау және рефлексия; 

-тұсаукесерлік: атқарылған жұмыс туралы ауызекі баяндама 

(хабарламалар), құру жұмыс нәтижесінің (өнім) көрнекі 

таныстырылымының тәсілдері мен түрлерін таңдау, көрнекілік заттарды 

жасау, жасалған жұмыстың жазбаша есебін дайындау; 

- коммуникативтік: басқаларды тыңдау және түсіну, өзін көрсету, 

келісім табу, ымыраға келу, топ ішінде өзара байланыс жасау, келісім 

табу; 

 - ізденушілік: тізім бойынша ақпарат табу, интернеттен 

тақырыпқа сай іздеу  

- (мәтінді іздеу),  басты сөздерді тұжырымдамалау; 

 

- ақпараттық: ақпаратты құру, ең бастысын белгілеу, ақпаратты 

қабылдау және тарату, әртүрлі түрде ұсыну, ретімен сақтау және іздеу; 

- ұйымдастырушылық және эксперименталді: жұмыс орнын 

ұйымдастыру, қажетті жабдықтарды таңдау және материалдарды 

дайындау,меншікті экспериментті жасау, эксперименттің жүрісін 

қадағалау, шамаларды өлшеу, алынған нәтижені түсіну. 

Әр жоба немесе зерттеуде болуы қажетті: материалдық-

техникалық және оқу әдістемелік жабдықталуы, мамандармен қамтылуы 

(қосымша қатысушылар,мамандар) ақпараттық және ақпараттық-

технологиялық қорларды ұйымдастыруды қамсыздандыру. 

Жобалау қызметінде білім алушылардың жетістіктерін бағалау. 
Білім алушылардың жобалау немесе зерттеулердегі жетістіктерінің 

маңызды бағасы болып қоғамның пікірі болып табылады. Қол жеткен кез 

келген нәтижелер деңгейі жақсы бағаға лайықты.Жобалау және зерттеу 

қызметіндегі ептілік пен дағдылардың қалыптасу деңгейін бағалау білім 

алушыны құзіреттілікке сай қалыптастыруда еңбек еткен педагогикалық 

қызметкерге өтемаңызды. 

Мына нәтижелер бағаланады:  

-жоба бойынша орындалған жұмыстың әр түрлі кезеңіндегі дербес 

деңгейі; 
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-топ ішінде жұмыс жасау деңгейі және берілген рөлінің орындалу 

айқындығы; 

-пән бойынша білім, ептілігі, дағдылардың тәжірибеде 

пайдалануы; 

-жобаны орындауда пайдаланылған жаңа ақпараттардың 

саны;пайдаланылған ақпаратты түсіну дәрежесі; 

-күрделілік деңгейі және пайдаланған әдістемелерді меңгеру 

деңгейі; 

-мәселені шешудегі ойдың ерекшелігі; 

-зерттеудің немесе жобаның мақсатын қалыптастыру және жоба 

мәселелерін талқылау;  

-тұсаукердің ұйымдастырылуы мен өткізу деңгейі: ауызекі 

хабарлама, жазбаша есеп беру, көрнекілік нысандарымен қамтамасыз 

ету; 

-рефлексияны меңгеру; 

-тұсаукесердің көрнекілік нысандарын дайындаудағы 

шығармашылық ықпал; 

-алынған нәтижелердің әлеуметтік және қолданбалы мағынасы. 

Зерттеу жобаларына қойылатын талаптар: 

1.Зерттеу жоба бұл білім алушының білімін және нақты 

практикалық міндеттерді шешуде қолдана алу ептілігін көрсететін өз 

бетінше жүргізген зерттеу жұмысы. Жұмыс логикалық аяқталған 

сипатта болып, білім алушының арнайы терминдерді сауатты пайдалану 

қабілетін, өз ойын анық айта алуын, ұсыныстарды дәлелдеу алуын 

көрсетуі тиіс. 

2.Жобамен жұмыс жасаудың міндеттері:өз бетінше зерттеу 

қызметінің дағдыларын дамыту және оларды өзекті практикалық 

міндеттерді шешуге қолдану;отандық және шетелдік ғылымында 

теориялық ықпал бойынша жасалған зерттеулерге талдау жүргізу; 

таңдалған мәселе бойынша өз бетінше зерттеу жүргізу; зерттеу 

барысында алынған деректерді жүйелеу және  талдау; жобаның 

тұсаукесері және қорғау; 

3. Зерттеу жобаларын қорғау: жасалған жұмыстарды талдау, 

бақылау, эксперименттер, әдебиеттер қорына талдау және өз бетінше 

игеруді жорамалдайтын білімнің осы немесе басқа саласындағы 

(ғылыми бағыттағы) негізгі мақсатты қызметтің теориялық және 

практикалық сипаттағы көрсетілімі. 

4. Оқу зерттеу жобаларына қойылатын негізгі талаптар: 
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1) біріктірілген білімді, оны шешудің зерттеу ізденістерін талап 

ететін, зерттеудің шығармашылық тұрғыдағы мәселенің міндеттерінің 

маңызды болуы; 

2) болжамды нәтиженің практикалық, теориялық, танымдық 

маңыздылығы; 

3) жобаның авторларының, білім алушының дербес(жеке, топтық) 

қызметі; 

4) жобаның мазмұнды бөлігінің (нәтижені кезеңмен көрсету) 

құрылымдығы; 

5) зерттеуді жүргізу барысында белгілі әрекеттердің тізбектілігін 

сақтау: мәселені анықтау және одан туындаған зерттеу мақсаты; 

жорамалды ұсыну; таңдау және зерттеу әдісін сипаттау; ақырғы 

нәтижені (таныстырылымның, қорғаудың, шығармашылық есеп 

берулердің және т.т.) рәсімдеу тәсілін таңдау; бақылау мен 

эксперименттер жүргізу, алынған деректерді жинау, жүйелеу және 

талдау; қорытындылау, нәтижені рәсімдеу, тұсаукесері,тұжырымдары, 

зерттеудің жаңа мәселесін ұсыну.  

Білім беру ұйымдарында жалпы және қосымша білім беру 

ұйымдарының біріктірілген бағдарламалар аясында зерттеу қызметін 

қосуды ұсынады.Сонымен бірге зерттеу қызметі мыналарға қосылу 

керек: базистік оқу жоспарына (инварианттық құрамы- негізгі пәндер 

бойынша мемлекеттік бағдарлама аясындағы жобалық зерттеу 

элементтері, технологиялары) кіретін курстар; мектеп кешеніндегі 

сағаттарына (ғылыми зерттеудің тарихы және әдістемелік бойынша 

курстар), қосымша білім беру блогына (бөлек тақырыптық бағыттар 

бойынша топтық теориялық және практикалық сабақтар, орындалған 

зерттеулер тақырыбы бойынша кеңестер және жеке сабақтар), 

теориялық және практикалық дайындық жүйесіне, демалыс уақытында 

өткізілген іс-шаралар кезіндегі дербес зерттеулерге (экскурсиялар мен 

экспедициялар).  

Зерттеу жұмыстарының технологиясы негізінде жалпы білім беру 

орта мектептер базасындағыдай сондай ақ, жоғары кәсіптік білім беру 

және  қосымша білім беру ұйымдары бірлестігіндей бейінді мектеп 

моделі жүзеге асырылуы мүмкін.  

Білім алушылардың жобалық-зерттеу қызметі қосымша білім 

беруге қатысты екі белгісінің болуына байланысты қосымша білім 

берудің технологиясы болып табылады: 

- білім алушылардың қабілеті мен қызығушылығына, орындалушы 

міндеттің ерекшелігіне сай келетін қосымша білім берудің оқу және 

білім беру бағдарламалары; 
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- педагог пен оқушының жеке жұмыс формаларының болуы – 

топтық және жеке оқу сағаттары, консультациялар, 

семинарлар,конференциялар. 

Қазақстанда оқушыларымен зерттеу жұмыстарын жүргізу дәстүрі мен 

мәдениеті бар тұрақты ұйымдардың (бұл мектептер, қосымша білім беру 

ұйымдары, оқушылардың ғылыми қоғамы, ғылым академиясы,ғылыми 

ұйымдарындағы балалар бірлестігі және т.б.) шеңбері қалыптасты. 

Жыл сайын олар түрлі конференцияларда әр түрлі балалардың 

жұмыстарын ұсынады, ұстаздары ауысқанымен «қолтаңба» өзгермейді. 

Олар үшін арнайы жобалық-зерттеу мектептері термині енгізіледі, 

олар білім алушылардың зерттеу қызметінің іс жүзіндегі субъектілері 

болып табылады.  

Жобалық- зерттеу мектептерімен жұмыс жасау бағыты 

инновациялық жүйені құрайды, онда білім беру жүйесінде білім 

алушылардың зерттеу жұмыстарының техникалық моделін яғни оларды 

қызықтыру және бірлесе әрекет жасауды сақтау ретінде енгізіледі.  

Білім беру үрдісінің әрбір қатысушылары үшін білім 

алушылардың берілген қызметін жоспарлау мен ұйымдастыруда өзінің 

екпінін өзекті етіп қоюы керек.  

Сонымен қатар білім беру ұйымының басшысы келесі мәселелерді 

түсінуі маңызды: 

Дәстүрлі оқыту әдісімен бірге жобалық және зерттеу қызметі білім 

алушыларға не ұсына алады? 

Білім үрдісінде ұстаз бен оқушының рөлі қалай өзгереді? 

Ұстаздарды білім алушылардың жұмысына жетекшілік етуге 

қалай үйрету керек? 

Зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру сұрақтары бойынша кеңес 

алуға ғылым саласынан ғалымдар мен мамандарды қосым білім беру 

ұйымдарына қалай тартуға болады? 

Білім беру ұйымдарында білім үрдісін ұйымдастыру қалай 

өзгереді? 

Жобалық және зерттеу қызметіндегі білім алушы жұмысының 

жетістігі қалай бағаланады? 

Қосымша білім беру ұйымдарында зерттеу қызметін дамыту 

бойынша ұйымның жұмыс жоспары бағдарламасын қалай әзірлеу және 

оны жүзеге асыру үшін ресурстарды қайдан тарту керек? 

Оқыту кезеңінің соңында бір немесе бірнеше жобалар мен 

зерттеулерді жүзеге асыру нәтижесінде білім алушының дамуы мен 

тәрбиесінде қандай өзгерістер орын алуы мүмкін? 
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Директор орынбасары мына сұрақтарды шешуді анықтап 

қарауы қажет: 

Жобада немесе зерттеуде керекті ресурстарды қолдану үшін сабақ 

кестесін қалай құру қажет (ақпараттық, материалды- техникалық, 

аудиториялық, кадрлық)?  

Оқу жобасын немесе зерттеу жұмыстарын орындау кезінде пәндік 

курстардың тақырыптық жоспарын қалай үйлестіру қажет? 

Жобаны не зерттеу жұмыстарын орындауда оқушылардың білімін, 

іскерлігін, дағдысын қалыптастыру мониторингін қалай ұйымдастыру 

қажет? 

Қосымша білім беретін ұйымдарының, балалар бірлестерінің 

ерекшелігіне, оқу үрдісінің міндеттеріне сай зерттеу және жобаларын 

қалай таңдап алу қажет? 

-Жобаны не зерттеу жұмыстарын орындау кезінде оқушылардың 

өз бетінше жұмыс жасау дағдысын қалыптастыруды қалай ұйымдастыру 

қажет? 

-Жобалық не зерттеу қызметінде іскерлік пен дағдының 

бірізділігін қалыптастыруда , бір оқушының жоба не зерттеу 

жұмысының топтамасын қалай құру қажет? 

Қосымша білім педагогі  білуі керек: 

Білім алушылардың жобалау және зерттеушілік жұмыстарын 

қарастыратын   курстардың оқу-тақырыптық жоспарын қалай құру 

керек? 

Білім алушыларды оқу үстінде жобалау немесе зерттеу жұмысына 

қалай дайындау керек? 

Балалар бірлестіктерінің, қосымша білім беру ұйымдарының 

ерекшеліктеріне және қамтамасыздырылған жағдайына қарай оқу 

жобасын немесе зерттеуді қалай бейімдеу керек? 

Жобаны немесе зерттеуді қалай әзірлеу керек? 

Оқу жобасын немесе зерттеудің орындалу нәтижесіне қарай 

педагогикалық міндеттердің орындалуын қалай бағалау керек? 

Оқу жобасын немесе зерттеуді қалай жүзеге асыру керек. Білім 

беру қызметінің қандай түрлерін қолдану керек? 

Жобалық зерттеушілік қызметі бойынша туындаған сұрақтар 

бойынша кіммен ақылдасу керек? 

Осы мәселе бойынша теориялық және әдістемелік, ақпараттық 

сайттардағы мақалалардың, сондай-ақ, тақырыпқа сай біліктілікті 

арттыру жүйесінде білім алушылардың зерттеушілік және жобалық 

қызметі бойынша қосымша білім беру педагогтерді модульдік және 

курстық дайындау мүмкіндіктерін мақсатты қолдану пайдалы. 
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Бұл жаңалықтарда ең шешуші буын — педагог. Педагогтің рөлі 

өзгереді , ол тек қана жобалау-зерттеушілікті үйретуші ғана емес. 

Педагог білім мен ақпарат жеткізуші, бәрін білетін білгірден жұмысты 

ұйымдастырушы, кеңесші, мәселені шешу бойынша әріптес, әр түрлі түп 

нұсқалардан қажетті білім мен ақпаратты жеткізушінің көзіне (дәстүрлі 

еместерден де) айналады. 

Оқу жобасы немесе зерттеулер жұмысы барысында пікірлер 

жанжалды педагогиканың болуына мүмкіндік беріледі, балалармен бірге 

шығармашылық шабытты бастан өткізу, іш пыстыратын білім беретін 

үрдістен нәтижелі, жасампазды шығармашылық жұмысқа айналдыру 

керек. 

Білім алушылардың көзқарасы бойынша жоба немесе 

зерттеулер – бұл өзінің шығармашылық әулетінің ашылу мүмкіндігі 

болды. Бұл қызмет, өзінің жеке, немесе топта айқындалуына мүмкіндік 

береді, өз күшін сынап көреді, өз білімін пайдалану, пайда әкелу, қол 

жеткізген нәтижесін көрсетуге көмектеседі. Көбінесе міндеттер түрінде 

балалардың өздері әзірлеген қызықты мәселені шешуге бағытталған, осы 

қызметтің нәтижесі - түйінді мәселенің шешімін табу тәсілі - 

практикалық сипатта болып, маңызды қолданбалы мәні және ең бастысы 

оны ашқандарға қызықты және мағыналы болады. 

Жоба немесе зерттеу педагог көзқарасы тарапынан – бұл білім 

алушылардың жобалық және зерттеушілік дағдылары мен арнайы 

ептілігін дамытып және қалыптастыруға көмектесетін тәрбиелеу және 

оқытудың біріктірілген дамыту дидактикалық тәсілі, атап айтқанда 

мыналарға: 

Оқыту қажет: 

- мәселелерді (мәселелік өрісін қарастыруға, негізгі мәселелерді 

қалыптастыру және осы мәселеден туындаған міндеттерді қою);  

- білім алушылардың мазмұнды қызметін жоспарлау және 

мақсатты тұжырымдауға; 

- өздігінен талдау және рефлексияға (жобаның мәселелерін 

шешудегі нәтижеліліктер мен жетістіктерді анықтау); 

- жұмыс барысындағы және өз қызметіндегі нәтижесінің 

көрсеткіші; 

- әр түрлі түрдегі, арнайы дайындалған жобалау өнімінің 

тұсаукесері, (макеттер, плакаттар, жобалаулар, әдейі дайын тұрған өнім 

қолданумен, компьютерлік презентацияларды, сызбаларды, үлгілерді, 

сахнаға бейімдеуді, видео, аудио және сахналық қойылымдарды т.б.)  

- өзекті ақпараттарды саралауға, іздестіруге, қажетті білімдерді 

меңгеруге; 
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- білімдерін әр түрлі жағдайда соның ішінде типтік емес 

жағдайларға қолдануға; 

- жобалау өнімін дайындауда қолайлы технологияларды 

қолдануға, игеруге және таңдауға; 

- зерттеулер өткізуге (талдауға, синтезге, болжамдарды ұсынуға, 

және жалпылауға).  

Жобалық қызметтердің технологиясы педагогтен оқушыларды 

ерекше әзірлеуді етеді, тапсырмалардың талаптарын түсіндіру, 

орындалу тәсілдері нәтижелерін рәсімдеу талаптары. Тапсырмаларды, 

жобаны жасақтауға т.б сол сияқты үлкен уақыт көлемі беріледі (жұмыс 

көлеміне қарай ай, апта) жұмыстар жоспары құрастыралады, мәлімет 

көздері бекітіледі (аудандық мектеп және балалар кітапханаларымен 

байланыс орнату қажет). Оқу жобаларын құрастыру бойынша жұмыстар 

жеке түрде болуы міндетті емес. Бірнеше оқушылар біріктірілген кіші 

топтардың жобаларын құру үшін және жалпылай тапсырмалар беру. 

Жобамен жұмыс жасау алдында оқушылардың ұйымдастыру 

қызметі. 

Жеке тұлғаға бағытталған оқыту жұмысының міндеттерін баланы 

оқытып қана қоймай,оның қалай оқитынын түсінетін педагог қана шеше 

алады. Жобалау жұмыстары кезінде педагог келесі функцияларды 

атқарады: жобамен жұмысында керекті ақпарат көздерін іздеуде білім 

алушыға көмектеседі; ақпарат көзі болады; барлық үрдісті үйлестіреді, 

білім алушылардың жоба жұмысы бойынша алға ілгерілеуіне көмектесу 

үшін үздіксіз қайта байланысты қолдайды; балаларды мадақтайды. 

Жобалық оқыту баланы  

Білім алушылар өздерінің жоба бойынша жұмыстарын 

дайындалған жоспарға сай құрады: 

1.Тақырыппен танысу.  

2. Міндеттерді бөлу және жоспарды құрастыруы. 

3. Жобамен жұмыс .  

4. Рәсімдеу.  

5. Алдын ала қорғау.  

6. Қорғау.  

Педагог пен білім алушылар қызметінің кезеңдері. Алдын ала 

дайындау. Жобамен жұмыс жасау үшін білім алушылардың 

мотивациясы. Мотивациялары бар балаларды шығару. Білім 

алушылармен бірге танымдық-ағарту жұмысын жүргізу.  

Өз бетінше жеке дайындау. Жоба мақсаттары және міндеттерін, 

тақырыпты таңдау және талқылау. Қосымша ақпараттар алу. Жұмыс 

топтарын құру. Жоспарлау. Өндіру. Жеке және топтық жұмыс жоспарын 



21 
 

дайындау. Міндеттерді қалыптастыру. Ақпараттарды жинаудың 

тәсілдері мен көзін, жеке міндеттерін анықтау, оны талдау және 

синтездеу. Жұмысты жоспарлау. Есеп беру мерзімін қою және 

формаларын таңдау. Топ мүшелерінің арасындағы жүктемелері мен 

міндеттерін бөлу. Зерттеу. Педагог басқаруымен зерттеулерді орындау. 

Тәжірибеде зерттеу әдістерін қолдану (теориялық талдауға, бақылауға, 

сұхбат алуға,сауалнама және жауап алуға). Ақпараттарды сараптау және 

қорытынды мен міндеттерді тұжырымдау. Есеп (тұсаукесері). Есеп пен 

қорғаудың үлгілерін бекіту және талқылау (ауызша, жазбаша, дыбысты-

бейнелік, графикалық). Нәтижелерді көрсету және бағалау (жұмыстың, 

ақпарат көзінің және ойдың жүзеге асырылу дәрежесі). Қызметтің 

ұжымдық талдауы: 

 1-кезең. Кітаптағы мәтінмен шығармашылықта жұмыс істеуге 

қабілетті балаларды анықтау, ақпараттарды таңдау және жалпылау, 

қорытындылар жасау, талдау. 

 2-кезең. Жоба бойынша жұмыс жасауға құлық танытқан балалар 

анықталғаннан кейін, жұмыстың тақырыбын іздеу және мақсатын 

анықтау басталады. Ең бастысы оқушыларды, алдына тек мақсат қоюды 

үйрету ғана емес, оны логикалық негіздеп, нәтижелерді жоғары 

дәрежеде көрсетуге үйрету керек.  

 3-кезең. Жобалардың тақырыбы мен мақсаттарын анықтағаннан 

кейін жұмыстарының орындалу ретін қою маңызды. Ол табысты жасалу 

үшін тағыда педагогтер тарапынан бақылау қажет, себебі оқушылар 

жұмыс жоспарын, міндеттерін қалай әзірлеу керектігін жиі түсіне 

бермейді. 

 4-кезең. Жұмыстың бұл кезеңінде, білім алушылар ақпарат 

көздерін анықтап алады. Материалды таңдауда шек қойылмайды. Бұл 

жерде сонымен қатар ғылыми кең таралған әдебиет, анықтамалықтар, 

сөздіктер, кезекті басылымдар, интернет, құжаттар. 

5-кезең. Тақырыпты, мақсаттары жұмыс болжамдарының 

міндеттерін және ақпарат көздерін, топтың ішінде міндеттерді және 

жүктемелерді бөлуден кейін, келешектегі тұсаукесер мен көрсетуге 

арналған есептердің үлгісін таңдауға кіріседі. Бұл үшін  жұмыстың 

алғашқы үлгісі және көрнекі материалдарының көрсетілімін, толығырақ 

жасалған жоспардың құру мерзімін дұрыс есептеу қажет, алдын ала 

қорытындылау жасалады, Бұл жерде сонымен бірге бағалау өлшем 

бірлігі, мазмұнына сай мақсаттары, міндеттері және тақырыптар, 

жұмыстың құрылымы, оны рәсімдеу, сапасы мен материалды әсерлі 

ұсыну қажетті екенін ескеру керек. Осының барлығын ескере отырып, 

зерттеуге тікелей кірісуге болады. 
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6-кезең.Ақпараттарды меңгеру, оны талдау және қайшылықтар 

немесе жетіспейтін мәліметтерді анықтау. Топтардағы жұмыстарды 

ұйымдастыру. Топтық жұмыста білім алушылар жеке мүдделерін толық 

топтың мүдделеріне бағындыруы, оқушылардың жеке ынталы күштері 

арқасында мүмкін болады. Топтық жұмыста білім алушылар бір-бірін 

толықтыра отырып, жобаның сапасын көтере отырып сонымен бірге 

бәсекелестікті құрады. Топтарға біріккен білім алушылар жеке тұлғаны 

қалыптастыратын бірлігін, тұтастығын, сапасын көрсетеді.Жобмен 

жұмыс жасауда пікірталассыз мүмкін емес. 

7-кезең. Әр түрлі сұрақтар мен оның жауап нұсқаларын 

талқылаудан кейін, нақтылы шешімге келіп, оқушылар жұмысты 

қорытындылау кезеңіне кіріседі, жобаны жазбаша мазмұндайды. 

8-кезең. Қорытынды кезеңінде жобаны конференцияда қорғау. 

Білім алушы өз жобасын ұсынып, оны талқылауға және басқа да 

жобаларды талқылауға қатысады. 

9-кезең. Нәтижелер мен үрдісті бағалау. Нәтижелер және үрдісті 

бағалауда мына сұрақтарды қарап шығуды ұсынуға болады: жоба 

қаншалықты сәтті шықты? Жұмыс үрдісі кезінде мен (ол) өзгердім бе? 

Осы мәселемен жұмыс жасау маған (оған)қызықты ма? Осы адамдармен 

жұмыс жасау қызықты болды ма?Осы құрамдағы топпен басқа 

жобаларда жұмыс жалғастыруды қалаймын ба? Жоба бойынша жұмыс 

үрдісін өзгертуді қалаймын ба? Неліктен? 

Жобалық қызметтің бір ерекшелігі бұл балалардың жан-жақты 

дағдыларын және білім беру қызметінің әртүрлі бағыттарында өзін 

дамыту мүмкіндіктерін беруші балалар бірлестігіндегі ерекше білім беру 

ауа кеңістігін құру. Ол аймақтың экологиялық мәселелерін зерттеудегі 

түрткісін көтеруге; берілген мәселе бойынша кешенді қабылдауды 

жүзеге асыруға; өз бетінше шешім қабылдауға; өз күшіне сенуге 

мүмкіндік береді. 

 

 

 

Экологиялық жобалау әдісі арқылы экологиялық 

ойлауды қалыптастыру 

Жобалық технология - экологиялық құзыреттілікті 

қалыптастыруды қамтамасыз ететін оқыту мен тәрбиелеудің 

инновациялық технологияларының бірі.  

Жобалық технологияның негізінде білім алушылардың 

зерттеушілік және танымдық қызметін дамыту, экологиялық кеңістікте 
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бағдарлау үшін өзінің білімін құрастыру қарастырылады. Қоршаған 

ортаның бөлігі ретінде   

«Педагог- білім алушы» дәстүрлі байланысы «Білім алушы-

педагог» байланысына өзгереді. Бұл дәл сол ерекше жағдай яғни 

ауыстырғанда саны өзгереді (оқу-тәрбиелік нәтижесі). 

Балаларды экологиялық іздестіру үрдісіне тартуға ерекше мән 

беріледі, мұнда маңызды тек нәтиженің өзі емес, ал нәтижеге жету үрдісі 

болып есептеледі. 

Жобамен жұмыс жасау кезінде қосымша білім педагогі білім 

алушыларға мәліметтер іздестіруде көмектесіп, жоба жұмыстарының 

үрдісін үйлестіріп кеңесші міндетін атқарады Сонымен, жобалау әдісінің 

экологиялық оқыту және тәрбиелеу үшін сондай-ақ экологиялық 

дүниетанымын дамытуда үлкен психологиялық-педагогикалық 

мүмкіндіктері бар. 

Жобалардың орындалу кезінде білім беру, дамытушылық және 

тәрбиелік міндеттері шешіледі: 

- қоршаған орта мен адамдардың өзара байланыс заңдылықтарын 

түсіну үшін экологиялық білімнің біртұтас бейнесін жасау;  

- экологиялық білімді, ойлау және тың ойды қоғамдағы өрлеуде 

материалдық күшке айналдыру мақсатында қосымша экологиялық білім 

алуға мотивациясының жоғарылауы;  

-қоршаған ортада ғылыми тану әдістерін зерттеу; 

-алған нәтижелерді түсіндіру және рефлексияға қабілеттің 

жасалуы; 

-тұлғаның экологиялық және зерттеушілік сапаларын дамыту мен 

экологиялық ойлау бейнесін жетілдіру; 

 -экологиялық құзыреттілігін қалыптастыру; 

-әлеуметтік мінез-құлықтың базалық алгоритмін ұйымдастыру; 

 Жобалау әдісі білім алушылардың әртүрлі дербес қызмет түрлеріне 

бағытталған: жеке, жұптық, топтық. 

Практикалық сабақтарында жобалау технологиясы мынадай 

мүмкіндік береді: 

- бағдарламалық талаптарды орындауға сай білім алушыларды 

білім қызметіне ғана емес сондай-ақ жобалық және зерттеушілік 

қызметіне тарту; 

-экологиялық, ғылыми, сын тұрғысынан ойлауға тәрбиелеу; 

-ақпарат көздермен жұмыс істей білуін дамыту; 

-жобалау  қызметінің  дағдыларын  ұйымдастыру;  

-қоршаған орта объектілерін талдау және бағалауды жүзеге асыру 

ептілігін қалыптастыру; 
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-саналы түрде сол немесе басқа нақты үрдістер мен нақты 

экологиялық мәселені шешу жолдарын таңдау; 

-балаларға орындалған жұмыстардың өмірлік қажеттілігін көруге 

көмектесу.  

Жеке экологиялық жобаны орындауда білім алушы педагог 

ұсынған экологиялық жағдайлар немесе мәселені жеке көруімен жүзеге 

асыра алады. Білім беретін қызметтердің осындай түрлерін енгізу 

технологиясы сабақтарды ерекше құрастыруға әкеледі, себебі жобаны 

жүзеге асыру мүмкіндігі тек қана экологиялық және зерттеушілік 

жағынан мағыналы мәселенің болуынан, оны шешуге білім 

алушылардан біріктірілген білімдердің болуын талап етеді. 

Сонымен қосымша білім беру педагогі сабаққа дайындалу кезінде 

білім алушының өз бетінше жұмыс жасау қабілетінің потенциалы 

туралы біршама ақпарат болуы, қажетті экологиялық ақпараттарды алу 

үшін әртүрлі деректерді тартуы, антропогендік және табиғи қорларды 

талдауы, қойылған мақсатқа жету үшін дәстүрлі емес жолдарын табуы, 

өзінің жобалық қызметінің мүмкін нәтижелерін қарастыруы керек. 

Экология бойынша білім беретін қызметте жобалық 

технологиялар  практикалық тәжірибесін қолдану бізге, дайын болған 

ортақ схемаға нақты толықтырулар жасау мүмкіндігін береді. 

Ұйымдастыру-дайындау бірінші кезеңі болуы тиісті. Бірінші 

кезекте, әртүрлі жағдайларда әр түрлі болатын жобалардың 

тақырыптарын таңдау қажет.Бір жағдайда, берілген пән бойынша өзінің 

бағдарламасымен тақырыпты жинақтауға болады. Басқа жағдайда- білім 

алушылардың қабілеттері мен қызығушылықтарын есепке ала отырып 

педагогпен бірге көтеру. Үшіншіден, жоба тақырыптары білім 

алушылардың өздері ұсынған, танымдық емес сондай-ақ қосымша 

шығармашылық мүдделеріне бағытталады. 

Экологиялық жобаларға арналған тақырыптары әр алуан, көп 

жағдайда регламентті талап етпейтін бұл нақты шығармашылық ьолып 

есептеледі. 

Бұл кезеңде таңдалған экологиялық мәселе бойынша барлық 

толықтырылған ақпараттарды алуда мотивациялық қырын жинақтау өте 

маңызды. Бұл мақсат бойынша шешу үшін педагог ұсынған осы немесе 

басқа экологиялық мәселелер мен жағдайлардың және оның түрлену 

мүмкіндігіне қарай салыстырмалы жедел талдауларын қолдануға 

болады, нақты өмірлік экологиялық жағдайларда жобаның мүмкін 

нұсқаларын қолдануды талқылау. 

Мысалы, қаладағы ағынды суларды тазалау әдістерін қарастыра 

отырып, білім алушылар ең маңызды мәселенің бар екенін белгілейді- 
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экологиялық қауіпсіз және экономикалық жалпы әдістердің көмегі 

арқылы жоғары сапалы тазалауға қалай жетуге болады? 

Бұл білім алушылардан ғылыми және шығармашылық 

ізденістерді, тапқырлықты көрсетуді, ал ең бастысы суды тазалау 

үрдістері мен бар әдістердің басқа түрлері, сондай-ақ материалдар, 

реативтер, құралдар мен құрылғылар туралы білімдерін талап етеді.  

Берілген мәселені талдағанда білім алушылар оймен көз алдына 

келтіре отырып, нысанды тазалаудағы физикалық-географиялық 

орнына, климаттық және геологиялық жағдайына, әлеуметтік және 

экологиялық, экономикалық жағдайларына байланысты ағынды 

суларды тазалау үрдісі қалай өтетін туралы тәжірибе өткізеді.  

Ары қарай білім алушылар болашақтағы экологиялық жобаның 

нақты формасын және оның бағытын таңдайды, сондай -ақ жобаның 

параметрлерін және оған талабын қалыптастырады. 

Жобаның тақырыбы мен күрделігіне қарай оның бағытының 

формасы теориялық және қосымшалық сипатта болуы мүмкін.  

Егер жобаның тақырыбы нақты бір экологиялық сұрақтар немесе 

мәселелерге қатысты болса, онда әрбір білім алушылардың білімдерін 

тереңдету мақсатында әдебиеттер көздеріне жалпы шолу түрінде 

(жазылған үрдістерді, әдістерді, әдебиеттерді бағалауы және талдауы ) 

орындалады. 

Мұндай теориялық (шолу)жобаны ешқандай зертханалық немесе 

далалық зерттеулер жүргізбей ақ, эколгиялық білім мен дағдыларды 

әлсіз меңгерген білім алушымен орындауға болады.  

Бұл педагогке экологиялық тәрбиелеу және оқыту үрдістерін 

саралауға көмектеседі.  

Көбінесе жобалардың тақырыптары қолданбалы сипатта болады, 

яғни практикалық сұрақтарға қатысты, шынайы өмірге және әртүрі 

пәндер, шығармашылық ойлау, зерттеушілік дағдылар бойынша білім 

алушылардың білімін тартуды талап етеді.Осылайша нақты білімді 

біріктіруді қалайды.  

Бұл жағдайда таңдалаған нысанды тікелей зерттеу және онымен 

тәжірибе орнату үшін жоба зертханалық немесе дала зерттеушілік 

формасында болады.  

Сонымен бірге табиғи зерттеулерді жүргізу алдын ала әдеби 

деректерінің зерттеулерін шығармайды. 

Ұйымдастырушылық-дайындау кезеңі нәтижелерді болжаумен 

және болашақ қызметті талдаумен аяқталады.  
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Ал, екінші құрылымдық кезеңде жобаның жоспарын құру, оны 

орындау техникасын таңдау, керекті материалдар мен әдістерді таңдау, 

реактивтер мен жабдықтарды таңдау кіреді.  

Мысалы, білім алушы (балалар бірлестігі) қаладағы ағын суларды 

тазалау үшін биологиялық әдістерді қолдану мүмкіндігін зерттеу 

бойынша нақты жобаны орындайды.  

Осы жобалық мәселені шешу барысында оған басқа оқу пәнінен 

алған білімі мен дағдысын пайдалануға тура келеді, яғни тарих және 

өлкетанудан (қаланың даму тарихы және оның инфрақұрылымы), 

құқықтану (табиғи суларды қорғау құқықтары және олардың ластану 

үшін жауапкершілік), математика (алынған нәтижелердің статистикалық 

өңдеу және есеп жүргізу), информатика (зерттеулерді орындау үшін 

қосымша бағдарламаларды қолдану), география (физикалық-

географиялық және климаттық жағдайлардың талдауы) және химия, 

физика, биология, экология бойынша білімдер жиынтығы. 

Жоба нақты пркатикалық технологияда орындалуын талап етеін 

ескере отырып, керекті материалдар мен әдістерді, сонымен бірге 

реактивтер мен жабдықтарды сай таңдау қажеттілігі туындайды. 

Білім алушылар жоба тақырыбына таңдалған керекті жабдықтар 

мен реактивтер,материалдар және әдістердің сәйкес келуін зерттей 

отырып салыстырмалы кестені құрастырады. 

Бұл кезеңде білім алушылар өзінің зерттеуінің орындалуын 

ұйымдастыруды жобалайды, сондай -ақ керекті ақпараттарды іздеуді де. 

Ақпараттарды әдебиеттер көздерінен немесе тікелей ғылымнан 

және сол саладағы мамандардан алуға мүмкіндіктер бар.  

Алдағы уақытта педагогпен немесе жобалық қызметпен 

айналысушы басқа білім алушылармен бірге экологиялық жобаны 

ұйымдастырудың дұрыстығын қарайтын тұрақты тексеріс жүргізіледі. 

Зерттеушілік кезең жоспарланған экологиялық жобаның тікелей 

орындалуын қарастырады. Бұл кезеңде зерттеушілік кезеңдегі әрбір 

топтың бағасы және білім алушылардың қызметі жағынан өзін-өзі 

бақылау өзекті болады.  

Жобалық қызметтің келесі кезеңдерде орындалған жобаны (керек 

кезінде) түзету жұмыстары жүргізіледі, презентацияға дайындық, жеке 

жобаны қорғау, талқылау(өзін-өзі бағалау, ішкі бағалау, өзара бағалау 

және т.б.). 

Орындалған жобалардың нәтижесі баспа түрінде немесе 

компьютерлік презентация, видеофильм түрінде дайындалуы тиіс. 

Экологиялық жобаны орындауда бірінші орында ең алдымен білім 

алушыларды нақты экологиялық міндеттер мен мәселелерді шешу үшін 
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экология мен басқа пәндер бойынша білімін қолдануды үйрету міндеті 

тұр. 

Екінші міндетінің әдісі- табиғи ортаны сақтау мен дамыту үшін 

білім алушылардың экологиялық ойлау яғни білім деңгейін, мәдениетін 

тәрбиелеу. 

Экологиялық жобаның әдістерін қолдану жалпы экология 

бойынша сабақтарда алған, нақты экологиялық жағдайларда алдын ала 

игерген өмірлік және оқу дағдыларын пайдалана алу мүмкіндігін береді. 

Экологиялық жобалау білім алушылардың экологиялық мәдениетінің, 

экологиялық ойлау және санасының тиімді қалыптасуына әсерін 

тигізеді. Әдіс жұмыс үрдісінде түзетулер енгізуге, өзінің қызметін 

алгоритмдеуге және оның нәтижесін көрсетуге үйретеді. 

 

Республикадағы балаларға қосымша білім берудегі 

әлеуметтік- маңызды экологиялық жобалар 

Қазіргі кезеңде балаларға қосымша білім беру жүйесі білім 

алушыларды дамытуда тиімді технологияларды қолданады. Жаңа 

технологиялар Қазақстан Республикасының 2012-2020жылдарына 

арналған білім беруді дамыту Мемлекеттік бағдарламасында 

айқындалған, заманауи білім беру сапасына қойылған жаңа талаптарды 

ескере отырып, әлемдік стандарт деңгейінде болуы тиіс. Бұл 

технологиялар жоғары білім сапасын, білім алушылардың 

құзыреттілігін қамтамасыз етуге, әртүрлі қызмет саласындағы 

мәселелерді өз бетінше шешу қабілетін дамытуға көмектеседі.  

Мұндай технологиялар қатарына дамытушы, жеке тұлғалық-

бағдарлық оқыту технологиялары жатады. Әдістер ішіндегі жобалық 

оқыту әдісі өз бетінше білім алуға үйретеді. Бұл әдіс педагогикалық 

технология секілді өзіне зерттеушілік, мәселелік, ізденушілік әдістерін 

кірістіреді. Ол білім алушылардың өз бетінше жұмыс жасау қызметіне 

бағдарланған.  

Экология-биологиялық бағыттағы қосымша білім беру педагогтері 

көп жылдар ішінде білім  алушылармен бірге әлеуметтік маңызды 

экологиялық жобаларды жүзеге асыруда (1- қосымша) . Жасөспірімдер 

шынайы өмірдегі әлеуметтік және табиғи ортадағы мәселелерді басынан 

өткізеді.Бұл балаларда әлеуметтік маңызды қызметте өзін өзі 

шығармашылық тұрғыда анықтауды, әлеуметтік және қоршаған ортамен 

өзара үлесімді қарым-қатынасты, жалпы адамгершілік құндылықтарды 

қалыптастыруға көмектеседі.  

Әлеуметтік маңызды жобаларды жоспарлау мен жүзеге асыруға 

қатыса отырып, балалар бірлестігінің білім алушылары әлеуметтік және 
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мәдени ортада өзін-өзі анықтайды, шығармашылық қызметтің 

дағдыларын игереді. 

Біздің қоғамда баланың жеке тұлға ретінде әлеуметтенуіне жағдай 

жасауға бағдарланған әлеуметтік маңызды қызмет қарқынды дамып 

келеді. 

Жобаның жүзеге асырылуының әлеуметтік маңызы дегеніміз 

бұл:  

Білім алушылардың әлеуметтік маңызды жұмыстарға қатысуы; білім 

алушылардың жеке тұлғалық және коммуникативті сапаларын дамыту; 

балалармен бірге азаматтық мінез-құлық тәжірибесін жинақтау; білім 

алушылар арасында жеке тұлға аралық қарым-қатынастың шиеленісу 

деңгейінің төмендеуі; экологиялық мәдениетті тәрбиелеу.  

Баланың қызығушылығы және олардың қоғамдық белсенділігі мен 

ынталарын дамытуға бағытталған қосымша білім беру ұйымдарындағы 

балалар бірлестігінде үлкен потенциал бар.  

Біздің басты мақсатымыз- балаларға өз елінің абыройлы азаматы 

болуына көмектесу, өзін өзі жетілдіруде олардың ізденістерін 

қалыптастыру, қызметтің әр алуан түрлері арқылы әлеуметтік 

шығармашылық үшін барлық жағдайларды жасау. 

Балаларда өз бетінше табиғатты зерттеу қажеттілігін 

қалыптастыру. Бұл міндетті экологиялық бағытта дамушы ортаны 

қалыптастыру арқылы шешуге болады, мұнда бала қоршаған ортаны, 

табиғаттағы  байланыс пен тәуелділікті өз бетінше бөлуге, жанды және 

жансыз табиғаттағы нысандар мен құбылыстарды бақылау отырып, 

олармен өзара байланыс жасай алады. 

Жобалық қызметтің бір ерекшелігі оны мектепке дейінгі жастан 

бастап әртүрлі жастағы балалармен жұмыс жасауға және оған әртүрлі 

әдістеме мен технологияларды қосуға болады.  

Жобалық қызмет мектепке дейінгі жастан бастап («Моя малая 

Родина», «Росток», «Капелька света») әлеуметтік-педагогикалық 

бағыттағы бірлестіктерде енгізіледі. Балалардың зерттеушілік қызметін 

ұйымдастыру үрдісінде педагог ізденушілік қызметі, зерделік ынтасы 

алғышарттарының қалыптасуына, үлкендердің көмегімен, содан кейін өз 

бетінше мәселелерді шешудегі мүмкін әдістерін анықтау дағдыларын 

дамыту; қойылған міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін, берілген 

әдістерді қолдану дағдыларын қалыптастыру; арнайы терминологияны 

пайдалану ықыласын дамыту, зерттеу жұмысын жасау үрдісінде әңгіме 

жүргізу. 

Шығармашылық пен ізденіске сай оқыту үрдісін жандандыруға, 

қуанышты, көтеріңкі атмосферасын  қалай қалыптастыруға болады? 
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Білім беру қызметін жарқын, тартымды және қызықты болуды 

қалай жасауға болады? Білім алушылардың білімге деген 

қызығушылығын қалай оятуға болады? Бұл сұрақтар білім алушыларды 

зерттеуші, ғалым ретінде оқыту кезіндегі мәселелерді шешуге 

көмектеседі.Қосымша ретінде көрсетілген әлеуметтік-экологиялық жоба 

Шығыс Қазақстан облысы, Қатон-Қарағай ауданы, Қатон-Қарағай 

селосында жасалып және сәтті жүзеге асырылды. Бұл жобаны Жас 

туристер станциясы білім алушылары дайындап, Республикалық жас 

экологтар форумында жоғары бағаланды.  

 

«Экологиялық соқпақ» атты әлеуметтік-экологиялық жобасы 

Білім беру мекемелеріндегі экологиялық дамыту ортасының 

маңызды бір құрам бөлігі – экологиялық соқпақ жұмысын ұйымдастыру, 

ол оқушыларға табиғатта жүріп жатқан түрлі үрдістерді  көріп, танысуға, 

тірі нысандарды олардың табиғи  ортасында зерттеуге, қарапайым 

экологиялық зерттеулер дағдысын алуға, қарапайым деңгейде жергілікті 

экологиялық мәселерді анықтауға және оларды өз бетімен шешуге 

үйретеді. Экологиялық соқпақ – бұл табиғаттағы арнайы жасақталған 

немесе жабдықталған жол. 

Экологиялық соқпақтың жұмысын қызықты және мазмұнды құру 

арқылы балаларға  экологиялық білім берудің барлық міндеттерін 

шешуге болады.  Тек қана экологиялық соқпақ тірі ағзалардың сыртқы 

ортамен ортақ байланысын түсінуге мүмкіндік береді, тірі ағзалардың 

экожүйедегі тіршілігін, олардың өзара бір біріне әсерін т.б. бақылай 

алады. 

Экологиялық соқпақтағы жұмысты маусымдық өзгерістер мен 

жергілікті жағдайды ескере отырып жоспарлауға болады. Балаларды 

өсімдік және жануарлар әлемінің  әсерлі нысандарымен таныстыруда 

маусымдық құбылыстар және табиғаттағы еңбектің түрлерімен 

ұштастыру маңызды. Экологиялық соқпақтағы жұмысты 

ұйымдастыруда,жас ерекшеліктерін және даму бағытындағы осы 

ортаның  арнайы бағытын ескере отырып, әртүрлі әдістердің түрін 

пайдалануға болады: топсеруен, тәжірибе-сабақ, бақылау-сабақ, 

экологиялық ойындар, байқаулар, викториналар, мерекелер. 

Экологиялық соқпақ – бұл рухани-эстетикалық, еңбек тәрбиесінің 

құралы.  

Осылайша, экологиялық соқпақ көмегімен балаларға экологиялық 

тәрбие беретін білім мекемесіне жақын жердегі орманның жер үлесін 

сауатты пайдалануға болады. Шын мәнінде бұл аймақ жоғары 

экологиялық қауіпсіздіктің аймағы болып, ол аймақ қазіргі деңгейде 



30 
 

келесі міндеттерді:салауаттандыру, ортаны безендіру, оқу-ағартуды іске 

асыруға мүмкіндік туғызады. 

Күтілетін нәтижелер: 

- жануарлар және өсімдіктермен қарым-қатынас жасауда 

қуанышты көңіл күйдің көрініс табуы; 

-тіршілік иелерін танып-білуге қызығуы. 

-қиын жағдайға тап болғандарға жанашырлық көрсетуі, саналы 

түрде өз бетінше көмек беру, нысанның жағдайын дұрыс анықтау, 

қажетті байланысты орнату; 

-тірі ағзаның қажеттілігін қанағаттандыруға талпыну; 

-тіршілікке  адамгершілік сезімін көрсетуі. 

 

Орындалу механизмі 

Берілген жобаны кез келген білім беру мекемелерінде іске асыруға 

болады. Экологиялық тәрбие жұмысын кіші, орта және жоғарғы жастағы 

балалармен жүргізуге болады. Білім беру үрдісінің негізгі 

қатынасушылары бала, ата- ана және  педагогтер болып есептеледі. 

Субъектілердің өзара қарым –қатынасы ынтымақтастық және сыйластық 

негізінде орнатылады. Негізгі бөлім. Жобаның сипаттамасы 

Жұмыстың негізіне қойылған қағидалары:  

- өлкетану қағидасы; 

- білім беру мен  бала дамуының заңдылықтары қатаң сәйкес болу 

қағидасы; 

 - түсініктердің ғылмилылық пен қолжетімділік қағидасы; 

 - пәнаралық және мазмұндық ықпалдастық қағидасы. 

Өлкетану қағидасы; туған өлке табиғатын зерттеуге мүмкіндік 

береді: - қоршаған орта құбылыстары мен заттарын тікелей 

бақылау және зерттеу негізінде ұғымдарын қалыптастыруға; 

- балалардың өздерінде бар мәліметтерді тәжірибе жүзінде әртүрлі 

қызметтерінде қолдануы үшін пайдалану;  

- өздерін көрсете алуға, қалыпты жағдай жасауға, коммуникативті 

қарым-қатынасты ұйымдастыру яғни, әр бала өзінің дара, жеке тұлғалық 

ерекшелігін көрсете алуына мүмкіндігі болуы, бұл өте жоғары дәрежеде 

оның өз бетімен дамуын ынталандырады. 

Педагогикалық үрдістің тиімді және табысты болуы экологиялық 

білім беру мен бала ағзасының даму заңдылықтары қатаң түрде сәйкес 

болуында. 

Мазмұнды таңдауда ұғымдардың ғылмилығы мен қолжетімділігі 

ескерілу керек. Кезең сайын алғашқы деректерді ұсыну күрделене 

береді, мазмұнымен  толықтырылады, бірте-бірте білімін 
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қалыптастыратын ұғымдарға айналады. Сонымен, жаратылыстанудан 

алған білімнің мынадай сызбанұсқасы қалыптасады: «ұсыныс – ұғым– 

білім». Осындай бірізділік, білімнің сабақтастығын және оның 

мазмұнын тереңдетуді қамтамасыз етеді. Пәнаралық және ықпалдастық 

қағидасы толықтай білім беру үрдісін біртұтас етеді. 

Материалдың күрделенуі жастан жасқа қарай «қарапайымнан 

күрделіге» қағидасы бойынша жүреді.  

 

Cоқпақты жасау және дайындау кезеңдері. 

1) қызықты нысандарды анықтауға және аймақтарды толық 

зерттеу; 

2) барлық нысандары мен жол бағдарлары салынған соқпақтың 

карта сызбасын құрастыру (сандар салынған дөңгелектер түрінде немесе 

сурет-таңбалар; әртүрлі бағытта жасауға болады). Балаларға арналған 

карта сызбалар жол көрсетуші сызықтар мен нысандардың суреттері 

көрсетілген түсінікті түрде болуы тиіс.  

3) нысандарды фотоға түсіріп  (немесе суретін салып) және 

сызбадағы барлық нүктелерге сипаттама беру керек, альбом (төлқұжат) 

түрінде ресімдеу қажет; 

4) түрлі нүктелердің суреттері салынған және табиғат қорғау 

белгілері бар тақтайшалар дайындау;  

5) балалармен жұмыс жасауға арналған сүрлеу жолындағы 

нысандарды пайдалану үшін ұсыныстарды жасақтау.   

 Соқпақтың жүру  жолын таңдауда қойылатын талаптар: 

-тартымдылығы: жер бедерінің (ландшафтың) әдемілігі – бұл оның 

іштей сезілетін пайдалылығы; әрбір  соқпақ басқасына ұқсас болмауы 

керек; соқпақ біркелкі болмауы керек; 

-қолжетімділігі: соқпақ елді мекеннен алыс болмауы керек және ең 

алғашқы басталар жеріне жақындауға дейін жол жақсы болуы керек: 

соқпақ жолы жүруге қауіпті және қиын болмауы тиіс, себебі денесіне 

түскен ауырлық баланы шаршатып, табиғаттың әсем көрінісінен рахат 

алуы, танып-білуге талпынысы, тәрбиені қабылдаушылық қабілеттерін 

жоғалтып алуы мүмкін;  

-ақпараттылығы: адамдардың географиялық, биологиялық, 

экологиялық және басқа да жағдайлар бойынша танымдық қажеттілігін 

қанағаттандыру қабілеті.  

Экологиялық соқпақтың  жабдықталуы. 

Соқпақтағы табиғат қорғау шараларының бірі, оның жабдықталуы 

болып есептеледі. Саяхатқа шыққандардың жолы әрі жайлы, қолайлы 

жағдайда болуын, жан-жақты жоғарғы дәрежеде, сонымен бірге 
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қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұмытпау керек. Орман алабында сүрлеу 

жолдары салынған, экологиялық соқпақта өзін-өзі ұстау ережелері 

жасақталған, көшпелі ақпараттық тақталар орналастырылған болуы тиіс. 

Табиғи ортаны сақтау үшін және демалушыларға қолайлы, жайлы 

жағдай болуы мақсатында соқпаққа келген қатынасушылар  

белгілі ережелерге бағынуы тиіс: 

-қорғауға алынған өсімдіктер ғана емес, кез келген жер үсті мен су 

өсімдіктерін жұлуға қатаң тиым салынады;  

-соқпақтан ешқандай табиғаттың бөлігін алып шығуға болмайды: 

әдемі тастар, қызық бұтақтар және т.б. соқпақтан тек қана білім, әсерлер 

және фотобейнелерді ғана алып шығуға болады;  

-алауды арнайы бөлінген орындарда ғана жағуға болады;  

-соқпақпен жүргенде жануарлардың тыныштығын бұзбай, 

алаңдатушылық болмауы үшін мүмкіндігінше тыныш, қатты 

дыбыстарды шығармай жүру керек, сондықтан да өзімен бірге итті алып 

шығуға болмайды; 

-өзінен кейін ешқандай қоқыс қалдырмауы  тиіс. 

 

Экологиялық соқпақ жасау жөніндегі оқыту тобы 

жұмысының мазмұны 

Ізденушілер дегеніміз бұл–жергілікті жерді зерттеумен 

айналысушы, жол салушы, оның карта сызбасын құрастырушы, топ 

серуеннің нысандарын, көруге арналған демалыс орындарын 

анықтаушы, жол бағдарының түрлі нұсқаларын әзірлеуші табиғат 

әуесқойлары мен  болып саналады. Білім алушылар соқпақ аймағында 

орналасқан нысандардың тізімін құрастырып, жол бағдарын қою мен 

стендтерге ілу үшін орманға келушілерге ұрандар мен үндеулерді, 

ғылыми және әдеби мәтіндердің тақырыбын анықтады.  

 Ұйымдастырушылар ең үздік үндеулер, ұран, экологиялық 

таңбалар, ізденушілердің құрастыруымен соқпақ нысандарының 

тізімімен сай ең үздік ғылыми және әдеби мәтіндер байқауларын 

өткізеді. 

Байқау шарттары туралы оқушыларға толық мәлімет беріледі. 

Байқауды ұйымдастырушылардың өздері де белсенді қатынасып , 

кеңестер берді.  Дайындаушылар – стенды, экологиялық таңбалар, 

алынған үлгіге сай тасымалданатын ақпараттық тақталар дайындады. 

Экскурсия жетекшісі – «Соқпақ» атты экспедиция жасағының 

жоғарғы сынып оқушыларынан  дайындалады. Өз білімін жетілдіру 

дағдыларын игеруде экскурсия жетекшісін дайындау үлкен рөл 

атқарады.  
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Алдағы уақытта экскурсия жетекшісін дайындау экологиялық білімді 

насихаттаушылардың рөліне дайындау мақсатында, уақытша 

пайдаланылатын толық жабдықталған соқпаққа шығумен байланысты.  

Осы кезеңде оқушылардың теориялық және нақты білімдерінің ұштасуы 

жүреді. Экскурсия жетекшілері табиғат нысандарын өз әңгімелерінде 

пайдалануды үйренеді, антропогендік іс-әрекеттің әр түрлі көріністерін, 

стенд мәтіндерін толық айтады. Қорытындылай келе, экологиялық 

соқпақта экскурсия өткізу – бұл жергілікті жердің жағдайын танып 

білуге арналған үлкен материалды өңдеудің, өз жерлестерінің еңбектерін 

танып-білу, сонымен бірге, оқушылардың жеке басының туған өлкесі 

табиғат байлықтарын қорғауға қатысуының нәтижесі. 

Экологиялық соқпақтағы жұмыс түрлері мен әдістері: 

- экологиялық әңгімелер; 

- экологиялық топ серуендер; 

- экологиялық байқаулар; 

- экологиялық акциялар; 

- талқылау және жағдайдан шығу; 

- еңбек күштерін әкелу; 

- экологиялық көрмелер мен көрме қойылымдары; 

- экологиялық мұражайлар; 

- экологиялық шығармашылық күн; (апта) 

- экологиялық мерекелер және фестивальдер; 

- экологиялық ойындар (дидактикалық, нысанның үлгісін жасау, 

- экожүйені моделдеу ойыны; жарыстар, саяхат ойыны және т.т.); 

- экологиялық ертегілер; 

- сахналық қойылымдар, театрландырылған қойылымдар т.т.  

Экологиялық бақылаулар. Олардың мақсаты – тірі ағзалар 

ретінде жануарлар мен өсімдіктер туралы түсінікті, табиғаттағы өзара 

қарым-қатынасты көрсету. Бақылауға алынған нысанды барлық 

жағынан қарастыру маңызды. Өсімдіктерді бақылауда келесі циклдерді 

көрсетуге болады: атауы(атауына байланысты қызықты деректер); 

жіктелуді (ағаш, бұта, шөптесін өсімдіктер); сыртқы түрі, бөлімдері, 

маңызы; өсуі мен дамуына қажетті жағдайлар; тіршілік ету ортасы; 

өсімдіктер - жануарлардың тіршілік ету ортасы; өсімдіктер - 

жануарлардың қорегі; тұқымдардың таралу түрлері; көбеюі; адам 

өміріндегі маңызы; адам өсімдіктерге қалай көмектеседі; табиғатта 

жүріп-тұру ережесі.  

Жануарларды бақылау кезінде  келесі мақсатты әрекет  түрлерін 

анықтау: атауы (атауына байланысты қызықты деректер); сыртқы түрі, 

ерекшелігі; жіктелуі (буын аяқтылар, құстар, балықтар, сүт қоректілер); 
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қозғалу тәсілі, аяқ-қолдарының қозғалу тәсіліне қарай бейімделуі, 

қорегін табу тәсілі, қорегін табуға байланыста бейімделуі; қорек табуы; 

қорегі; тіршілік ортасы, тіршілік ортасына бейімделуі; көбеюі; 

табиғаттағы өзара байланысы; адам өміріндегі маңызы; жануарлар 

тіршілігіндегі адамның рөлі; табиғатта жүріп-тұру ережесі.  

 

Экологиялық экскурсиялар, экспедициялар. 

Мақсаты- қойылған сұрақтарға жауаптар табу, ақпарат 

жинақтау,бақылауды үйрену, табиғат кітабын «оқу». Экскурсияның 

мазмұнына қоршаған орта жағдайлары, жергілікті жерд бедері, 

экологиялық  ахуалды, өсімдіктер мен жануарлар туралы ұғымын 

қалыптастыру кіреді.  

Экспедиция кезінде білім алушылар әртүрлі жағдайдағы (оның ішінде 

қолайсыз экологиялық жағдайдағы: жол бойындағы, шарбақ бойындағы, 

құрғақ даладағы т. б.) өсімдіктерді, топырақты, суларды зерттейді. 

Зерттеу нысандары ретінде жанды табиғаттан басқа, жанды емес 

табиғаттың нысандары кіреді: гранит тастары, құм үгінділері, жел мен 

су және олардың табиғатқа әсері. 

Әдеттегідей, экологиялық экспедицияларға арнайы құралдар 

керек: лупа; қарындаш, фломастер; әйнектің бірнеше пластинкасы; 

кеппе шөпке арналған папка; қорапшалар; пакеттер; фотоаппарат және 

т.б. Жұмыс нәтижелері альбомдар, суреттер, топтамалар түрінде 

ресімделеді. Экологиялық әңгімелер. Оқушыларға тірі табиғат 

нысандары мен құбылыстар арасындағы тәуелділікті игеру - өте күрделі 

тақырып. Бұл міндеттің шешуін экологиялық әңгімелер арқылы 

жеңілдетуге болады. Бұның негізі болып әртүрлі сұрақтарға жауап беру 

болып табылады: «қалай?», «неге?», «неліктен?». Мысалы: «Неліктен 

жапырақтар түссізденеді?»; «неге ақ аюды Қызыл кітапқа енгізді?»; 

«Сары құмырсқаның қадай пайдасы бар ма?»; «Қайың қалай дем 

алады?»; «Құстар қайда түнейді?»; «Құмырсқаның илеулерін  неліктен 

қалақай, сүйелшөп, таңқурай, итмұрын өсімдіктері айнала қоршап 

тұрады?» Балалардың танымдық іс-әрекеті мен эмоциялық қабылдауын 

ұштастыру қажеттілігін ұмытпау керек. 

Оны жүргізудің басты шарты балалардың қызығушылығы болып 

табылады. Серуенде қызықты әдеби шығармалардан алынған әңгімені 

жүргізу балаларда табиғат сезімін қалыптастыруға ықпал жасайды. 

Аяқталған әлеуметтік маңызды «Экологиялық соқпақ» жобасын 

тәжірибеде пайдалану арқылы балаларда туған өлкеміз – Отанымыздың 

кішкентай бөлшегі, бірегей табиғатының тағдырына жауапкершілікпен 

қарау сезімін қалыптастыру жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік туады.  
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Қорытынды 

 

Әлемде қалыптасқан экологиялық жағдайлар адамзат алдына 

маңызды міндетті қояды - биосферада өмір сүрудің экологиялық 

жағдайларын сақтау. Осыған байланысты бүгінгі және болашақ 

ұрпақтардың экологиялық сауаттылығы және экологиялық мәдениетін 

қалыптастыру туралы өзекті мәселелері тұр.  

Бұл жағдайда күрделі жағдайдағы өзгермелі ортада экологиялық 

сауатты, жоғары адамгершілігі бар және дені сау ұрпақты тәрбиелеу 

мәселелері ерекше назар аударуды қалайды. 

Экологиялық білім және іскерліктерді меңгере отырып, өскелең 

ұрпақ Қазақстан Республикасының дамуына және өркендеуіне, дүние 

жүзінде оның беделінің артуына өзін дайындайды.  

Балаларда табиғатқа жауапкершілікпен қарау қарым-қатынасын 

қалыптастыру – күрделі және ұзақ әлеуметтік-педагогикалық үдеріс. 

Тек қана экологиялық білім мен тәрбие ғана қоршаған ортамен 

үйлесімділікте өмір сүруге жаңа негіз жасайды. Жобалық технология 

арқылы оқушылардың экологиялық қызметін ынталандыру- 

экологиялық тәрбиелеуді көтерудің мәнді факторы. 

Жобалау әдісі бұл педагогикалық ортаны құру шартында 

экологиялық тәрбиелеудің мақсаттарына жетуіне мүмкіндік жасайтын 

экологиялық тәрбиелеу үрдісінде пайдалануда белсенді оқыту әдісі. 

Жобалау әдісі қоршаған орта туралы білімдерін жинақтаудан басқа, 

экологиялық мазмұнды және табиғат туралы мәліметтерді өз бетінше 

игеруге, табиғат туралы ұғымдарды жүйелеуге ынталандырады, білім 

алушылардың эмоциональды-бейнелік және адамгершілік- эстетикалық 

қабылдауын қамтамасыз етеді, балаларға табиғаттың маңыздылығы мен 

құндылығын тереңнен түсінуге және табиғи ортада дәлелденген мінез-

құлықты қамтамасыз етеді. Экологиялық мәселерді шешу бойынша 

жобалық қызметке балаларды араластыру шығармашылық 

алғышарттарының дамуына жағдай жасайды.  

Құрастырылған жобалық жұмыстың жүйесі білім алушылардың 

зияткерлік (қиялдау, білуге қызығушылық), әлеуметтік (тіл тапқыштық, 

қажетті), эмоциялық (байсалды болуға, таңқалуға қабілетті, қиялдау мен 

таңдануға) жағдайда жетілуге, ал педагогке «Бала- орталық, 

барлығының басы мен аяғы» атты өзінің педагогикалық ұстанымын 

жүзеге асыруда және кәсіби дамуы үшін мүмкіндіктер береді.  

Адамзат жалпы мәдениетінің бөлігі тұлғаның сапасы ретінде 

экологиялық мәдениеттің барлық кешендерін дамытуда өскелең 

ұрпақты экологиялық тәрбиелеуді жоғары білікті, экологиялық сауатты, 

бала тұлғасына кешенді әсер етуші тиімді әдістері бар арнайы білімдерді 

игерген қосымша білім беру педагогтері жүргізеді.  

 

 

1- қосымша  
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Жобаның төлқұжаты 

 

Экологиялық жоба «Мектеп ауласы – менің елім» 

 

Жобаны жасақтаудың негізі – Қазақстан Республикасының 

2012-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру.  

Жобаны жасақтаушы: Ақмола облысы, Краснояр орта 

мектебінің экологиялық жасақ оқушылары.  

Жобаның мақсаты мен жүзеге асыру міндеттері 

Жобаның мақсаты:  

 - өскелен ұрпақтың экологиялық, отансүйгіштік бойынша 

мемлекеттік саясатының жүзеге асырылуы және білім алушылардың 

экологиялық мәдениетін тұлғаның еңбек, рухани-адамгершілігін дамыту 

негізінде іргелес аймақтар мен мектеп алдындағы аумақты көркейту 

бойынша педагогикалық ұжыммен, ата-аналармен, оқушылармен бірігіп 

жұмыс жасау арқылы қалыптастыру; 

Жобаның міндеттері 

- өскелең ұрпақта белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру; 

- оқушылардың экологиялық санасын және экологиялық 

мәдениетін тәрбиелеу; 

- оқушылардың еңбекке баулу, эстетикалық және адамгершілік 

тәрбиесіне ықпал жасау; 

- экологиялық білім берудің аймақ аралық бағытын көтеру; 

- әлеуметтік маңызды жобаларды дайындау және жүзеге асыру 

арқылы жергілікті бірлестің өзекті мәселелерін шешу 

механизмдеріне балаларды тарту; 

- қоршаған ортаныі жағдайы үшін жеке жауапкершілік сезімін 

қалыптастыру; 

- мектеп алдындағы аймақтарды көркейту- әлеуметтік маңызды 

қызметті ұйымдастыру арқылы оқушылардың 

шығармашылығы мен ынтасын дамыту; 

- мектеп алдындағы аймақтарды көркейту және жандандыру; 

- оқушылардың экологиялық мәдениетін насихаттау бойынша 

ақпараттық-ағартушылық жұмысын жүргізу; 

 

Күтілетін нәтижелер: 

 - еліміздегі жас азаматтарды экологиялық, отан сүйгіштігі 

бағытында тәрбилеуде мемлекет саясатының міндеттерін шешу;  
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- қоршаған ортаны қорғауға және сақтауға қызығушылық деңгейін 

арттыру; 

- оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту; 

- мектеп аумағын көркейту және көгалдандыру; 

- оқушылардың экологиялық мәдениетін арттыру; 

- денсаулығын сақтау және қорғау үшін қолайлы жағдай жасау; 

-тұрғылықты жерінің экологиялық қауіпсіздігін сақтау бойынша 

территорияларды көркейту мен көгалдандыруға ықшам тұрғындарының 

назарын аудару; 

- оқушыларға экологиялық мәдениетті насихаттау; 

- білім беруді арттыру мақсатында мектеп жанындағы алаңда 

өсімдік түрлерін көбейту; 

Жобаны қаржыландыру көзі және көлемі - жобаны 

қаржыландыру білім беретін мекеменің бюджетінен немесе демеушілер 

көмегімен іске асады. 

Жобаны іске асыру мерзімі -- 2009 – 2013 жылдар.  

Жобаны іске асыру кезеңдері: 1 кезең – дайындық – 2009 жыл. 

2 кезең – практикалық (зерттеушілік) – 2010 – 2011 жыл. 

3 кезең – жинақтап, қорытындылау – 2012 жыл. 

4 кезең – ақпараттық – ағарту – 2013 жыл. 

Жобаның орындалуын бақылау. Жобаның орындалуын бақылауды 

ұйымдастыру комитеті жүргізеді.  

1. Жобаның өзектілігін негіздеу (дәлелдеу). 

 

I. Жоба өзектілігінің дәйектемесі 

«Егер әрбір адам қолынан келетінінің   

бәрін өз жерінің кішкентай бөлігіне жасаса, 

біздің Жеріміз қандай көрікті болар еді». 

А.П. Чехов 

 

Адамды тек өзін емес, қоршаған ортаны да ойлауды үйрету оңай 

емес,әсіресе бұл жасөспірімдер үшін өзекті мәселе. Табиғатты қорғау 

және сақтау жасөспірімдердің өзінің маңыздылығын, есейгендігін, 

өзінің маңызды, пайдалы істі жасауға қабілеттігін сезінуге, өзінің 

қызметінің қортындысын көруге, айналасындағыларды қуантуға, 

әсемдікті жасауына мүмкіндік береді. Мектеп біздің ортақ үйіміз, оны 

барлық жағынан да әдемі түрде көргіміз келеді, Краснояр орта мектебі 

жанында үлкен ауқымды алаңдары бар мектептердің біріне жатады.  

Бұл, мәселені таңдауымыздың себебі:  

- мектеп ауласы қанағаттанарлықсыз жағдайда;  

- мектеп жанындағы алаң нашар көгалдандырылған; 

- мектеп жанындағы аймақта ойын алаңы жоқ; 
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- оқушылардың табиғат қорғау жөніндегі білімі төмен. 

Жоба оқушының өзін көрсетуіне, өз-өзіне сеніммен қарауына 

көмектеседі. 

Мектеп ықшам ауданның ортасында орналасқандықтан қаланың 

ең әдемі және қолайлы жерлерінің бірі болуы тиіс.Осылайша, мектеп 

маңы аумағын көгалдандыру бағытында «Мектеп ауласы – менің елім » 

атты жоба жасалды. 

Жағдайды дұрыс бағалау үшін, жобаны экологиялық, 

биологиялық, әлеуметтік, медициналық жағынан жан-жақты 

қарастырдық .Қаланың ықшам ауданындағы экологиялық жағынан 

әлеуметтік жағдайы қолайлы емес. Мектепке жақын аулалар 

қанағаттандырғысыз жағдайда, бұл мектептің сыртқы түріне келеңсіздік 

келтіреді. 

Тұрғындар арасында сауалнама жүргізу кезінде 76 пайызы өз 

аулаларының жағдайына қанағаттанбайтыны, оның ішінде 43 пайызы 

аумақты көркейтуге қатысатыны және мектепке көмек көрсетуге әзір 

екендігі белгілі болды. 

Ықшам ауданындағы тағы бір келеңсіз жағдайлар – балалардың 

денсаулығының төмендеуі, зиянды әдеттерге үйір болуы, бос 

уақыттарын пайдалы өткізбеулері. 

Әлеуметтік-экологиялық мәселелер де орын алып отыр: ықшам 

аудандар амақтарының көп бөлігінің шөп жамылғысы бұзылуынан 

ауаның шаңдануы, аула маңындағы және мектеп жанындағы 

аумақтардың жеткіліксіз түрде көгалдандыруы; ықшам аудандары 

тұрғындары мен оқушылардың табиғатты қорғау белсенділігінің төмен 

деңгейі. 

Жоба балалардың өзін-өзі көрсетуге, өз күштеріне сенімділігін 

табуға, мектеп ауласын көркейтуге, мектеп өміріне қатысуға 

көмектеседі. 

Балалардың белсенді өмірлік ұстанымдары ықшам ауданның 

болшағы үшін маңызды. Жоба осы міндеттерді шешу үшін жұмыс 

жасайды.  

Адамзат мәдениетінің заманауи кезеңіндегі экологиялық білім 

беру оқыту мен тәрбиелеу жүйесін дамытудың басымды бағыты, білім 

берудің жүйелеуші факторы болып есептеледі, сондықтан да біздің 

көзқарасымыз бойынша оның тиімділігін көтеру тек кешенді, жүйелік 

амалдармен- барлық оқу орындарын, мектептегі оқу-әдістемелік үрдісті 

экологияландыру арқылы іске асады. 

 

«Біз барлығымыз Жер деп аталатын 

 бір кеменің  жолаушыларымыз, 

сондықтан да одан басқаға ауысып 

отыра алмаймыз».  
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Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Жобаның негізгі іс шараларының жоспары 

 

I – ДАЙЫНДЫҚ КЕЗЕҢІ– 2009 жыл 

1. Экологиялық жағдайды бағалау. Мәліметтер жинау, өңдеу, 

сауалнамалар жүргізу, ықшам аудан тұрғындарының пікірін білу, 

балалардың денсаулығын зерттеу, оқушылардың қызығушылықтарын 

және басқа да жоба тақырыптарын зерттеу. Қаңтар-ақпан. 

2. Жобаның міндеті мен мақсатын анықтау. Наурыз. 

3. Жоба тақырыбы бойынша жұмыс жүргізетін шығармашылық 

топты құру. Наурыз. 

4. Аймақты көркейту мен көгалдандыруға дайындау («тіршілігін» 

жойған ағаштардан тазарту,аймақты қоқыстан тазарту,құрылыстарды 

қайта жасау). Шілде –тамыз. 

5. Мектеп жанындағы аумақтың ландшафтық дизайн үлгісін құру. 

Сәуір. 

6. Оқушылар арасында ең үздік гүлзарлар үлгісі байынша байқау 

ұйымдастыру. Қараша. 

7. Жобаны жүзеге асырудың шығын сметасын құру .Желтоқсан 

8. Экологиялық және еңбек жасақтарының жұмысын 

ұйымдастыру. Экологиялық және еңбек жасақтарының жұмысы. 

Маусым-шілде. 

9. Ашық сабақтар,биология, экология апталықтары, экология 

бойынша суреттер байқауын өткізу. Жыл бойы.  

10. Экологиялық жасақтардың тәжірибелік, зерттеу 

жұмыстарының тақырыптарын анықтау. Желтоқсан.  

11. «Дизайн және ландшафт» тақырыбында семинар-практикум 

өткізу. Қараша. 

12. Жобаның 1-кезеңнің қорытындысын өткізу. Желтоқсан. 

II ПРАКТИКАЛЫҚ КЕЗЕҢІ – 2010- 2011 жыл 

1. Ең үздік көпжылдық өсімдіктер гүлзарларына сайыс өткізу 

(ботакөз,көкнәр, түймедақ). Сәуір. 

2. Дәрілік өсімдіктерді отырғызу. (Күрең от, түймешетен, қазанақ, 

бақ-бақ, жолжелкен,түймедақ және т.б.). Маусым-тамыз 

3. Ағаш көшеттерін отырғызу. Сәуір 

4.Жеміс-жидек талдарын отырғызу (қарақат,итмұрын, 

таңқурай,шетен). Мамыр 

5. Өсімдіктерге күтім жұмыстарын жүргізу. Маусым-тамыз 



40 
 

6. Оқу-тәжірибе үлескілерінде ғылыми -зерттеу жұмыстарын 

жүргізу, ол жұмыстармен әртүрлі сайыс, конференцияларға қатысу. 

Маусым-тамыз. 

7.Денешынықтыру алаңдарын эстетикалық жағдайға келтіру. 

Маусым-тамыз. 

8.Гүлзарларды дайындау,өрмелеуші гүлді өсімдіктерді отырғызу. 

Мамыр-маусым. 

9. Көшеттерді өсіру. Наурыз-сәуір. 

10. Мектеп алдындағы жер телімдерін гүлзарлар үшін жүйелеп 

бөлу. Мамыр- маусым. 

11. Оқу тәжірибе үлескісі аумағындағы шөптер мен ағаштардың 

әртүрлі құрамын дайындау. Маусым-тамыз 

12. Көшеттер мен топырақалуға келісім-шарт жасақтау. (2010 

жыл) 

13. Аумақтың шөп жамылғысын және гүлзарларды тазалау. 

Маусым –тамыз. 

14. Құстарға жемсалғыштарды дайындау. Қыркүйек- қазан. 

15. Мектеп аумағындағы өсімдіктердің, дәрілік өсімдіктердің 

түрлік құрамын зерттеу,өсіру ерекшеліктерін білу. Маусым –тамыз. 

16. Жобаны іске асыру жұмысының нәтижесін газетке мақала беру 

арқылы жария ету. Маусым –тамыз. 

17. II кезеңнің қорытындысын шығару. Желтоқсан 2011 ж. 

III ЖАЛПЫЛАМА ҚОРЫТЫНДЫЛАУ КЕЗЕҢІ – 2012 ж 

1. Ғылыми жұмыстар үшін алынған нәтижелерді талдау және 

қорытындылау. Ақпан. 

2. Жоба жұмыстары туралы материалдар және әдістемелік 

талдаулар шығару. Наурыз. 

3 Жобаның тұсаукесерін дайындау  бойынша ұйымдастыру. 

Қыркүйек –қазан. 

4. Іс-тәжірибені жалпылау үшін қорытындылау. Қараша. 

IV АҚПАРАТТЫҚ –АҒАРТУШЫЛЫҚ КЕЗЕҢІ - 2013  жыл 

1. Жергілікті және мектептің бұқаралық ақпарат құралдары 

арқылы оқушылардың жобалау жұмысының іске асуы туралы жариялау. 

Жыл бойына.Баспасөз орталығы.  

 Жобаны іске асыру  

«Мектеп ауласы - менің елім» атты жобаны іске асыру барысында 

атқарылған жұмыстар:  

• Оқушылар, ата-аналар,педагогтер, шағын аудан тұрғындарымен 

бірлескен жұмыстар ұйымдастырылды (жұмыстың әр бағыттары 

бойынша шығармашылық топтар құрылды, дайындық кезеңінде мектеп 
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айналасын ландшафтық ұйымдастыру өткізілді, көгалдандыруға 

өсімдіктер таңдалып алынды, экологиялық жағдайды және т.т бағалау 

үшін  оқушылардан, шағын аудан тұрғындарынан мәлімет және 

сұрақтарға жауаптар алынып, жинақталды;  

• тіршілігін жойған ағаштар мен бұталар түбірімен алынып 

тасталды;  

• мектеп айналасы тұрмыстық қалдықтардан тазартылды (жалпы 

мектепішілік сенбіліктер ұйымдастырылды);  

• мектеп айналасында орналасқан тир бөлшектері, әртүрлі 

құрылыстар кері жасақталды; 

• мектеп жанындағы аумағына екі гүлзарлар жасалды;  

• ауданды көгалдандыру жұмыс жүргізілді ( 29 ағаш ,350 гүл және 

320 бұталар отырғызылды ); 

• экологиялық жасақтардың жұмысы туралы бұқаралық ақпарат 

құралдары арқылы жарияланды; 

• экологиялық жасақтардың оқушылары қалалық, облыстық, 

республикалық байқауларға белсене қатысты; 

• қала тұрғындары мен оқушылар арасында түсіндірме жұмыстары 

жүргізілді; 

• Ең үздік гүлзар үлгісінің байқауы өткізілді; 

• ата-аналар,шағын аудан тұрғындарымен бірге отырғызуға 

арналған көпжылдық гүлдердің көшеттерін жинады (тұрғындар 

саяжайларына отырғызуға дайындаған көшеттерімен бөлісті); 

• «Мектеп меридианы» атты қабырға газетіне экологиялық 

бағыттағы әңгімілер, шығармалар,суреттер шығарылды, жарнамалық 

ашық хаттар дайындалды;  

• отырғызу ведомосты құрастырылды;  

• ағаштар,бұталар және гүлдермен, саны 695 данамен қамтамасыз 

етуге, жасыл шаруашылық комбинатымен келісім-шарт жасалды;  

• ағаштар,бұталар, гүлдер отырғызатын топырақ тасылды; 

• аймақтың 32 шаршы метр шөптесін жамылғысы қалпына 

келтірілді; 

• мектеп айналасында орналасқан спорттық нысандар боялды; 

• ағаштардың діңдері әктелді;  

• оқушылардың экологиялық бағыттағы баяндамаларымен 

ғылыми-практикалық конференция өткізілді;  

• табиғи материалдар мен қалдықтардан жасалған киім үлгілері 

көрсетілді;  

• шатырды жөндеуге арналған шығындар сметасы дайындалды;  
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• мектеп жанындағы аумақтағы ағаштар мен шөптер түрлерінің 

картасы жасақталды;  

• экологиялық бағыттағы экологиялық сабақтар өткізілді (аймақ 

бойынша); 

• биология және экология апталығын өткізу барысында оқушылар 

облыс аймағында өсетін дәрілік өсімдіктермен танысты; 

 Сонымен бірге бар мәселелерді жобаны іске асыру барысында 

шешілуін жоспарлады: 

• мектеп ауласында жақсы топырақтың болмауы;  

• мектеп  ғимаратының алдыңғы бетін жөндеу керек;  

• ауланың бұрынғы және қазіргі сызбасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

 

Экологические проблемы стали всеобъемлющими проблемами 

человечества, они затрагивают интересы всех и каждого человека в 

отдельности. В настоящее время во всех странах  мира растет понимание 

того, что, разрушая окружающую среду, общество уничтожает свое 

будущее. Нарастающий экологический кризис не оставляет времени на 

отдаленное решение экологических проблем, и экологическое 

образование по вопросам окружающей среды, широкое участие 

общественности и в том числе детей, в принятии решений являются 

необходимыми требованиями сегодняшнего дня, когда экологическая 

безопасность и устойчивое развитие государства тесно связаны.  

Экологическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности является обязательным условием устойчивого развития. 

Эти вопросы поднимаются на государственном уровне и отражены в 

Стратегии «Казахстан-2050», в Концепции экологической безопасности 

Республики Казахстан,  Стратегическом Плане развития Республики 

Казахстан до 2050 года.   
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Обновление образования отражены и в рекомендациях 

Европейской стратегии «Образование в интересах устойчивого 

развития», где обозначено, что образование в условиях интереса 

устойчивого развития призвано воспитать у людей и общества 

способность работать на благо устойчивого будущего.  

В условиях обострения экологических проблем и необходимости 

их незамедлительного решения развитие экологического образования 

становится особенно актуальным. Сегодня ситуация такова, что забота 

об окружающей среде, ресурсы которой не бесконечны, не может быть 

делом отдельно взятого государства, а является задачей всех народов, 

которые должны объединиться и создать новое устойчивое глобальное 

общество, основанное на уважении к природе, универсальным правам 

человека, экономической справедливости и культуре мира. Для этого 

необходимы фундаментальные перемены в системе ценностей, 

институтах и образах жизни, создание единых представлений об 

общечеловеческих ценностях, которые будут являться этической 

основой для появляющегося мирового сообщества.  

Повышение качества образования и формирование у учащихся 

ключевых компетенций – важнейшая задача модернизации системы 

образования, которая предполагает активную самостоятельную позицию 

учащихся  в учении;  развитие умений и навыков: в первую очередь 

исследовательских. Формирование не просто умений, а компетенций, то 

есть умений, непосредственно сопряжённых с опытом их применения в 

практической деятельности, приоритетное нацеливание на развитие 

познавательного интереса учащихся, реализацию принципа связи 

обучения с жизнью. 

Современная модель выпускника школы предполагает наличие у 

него таких качеств, как способность самостоятельно и активно 

действовать, своевременно принимать решения, гибко адаптироваться к 

меняющимся обстоятельствам.  

Формирование у детей ответственного отношения к природе – 

сложный длительный социально-педагогический процесс. Именно 

экологическое образование создаст основы нового образа жизни, 

находящегося в гармонии с окружающей средой. Требование 

экологической образованности предполагают разработку гибких, 

преемственных и разнообразных путей образования на 

интегрированной, междисциплинарной и проблемной основе. Овладевая 

экологические знания и умения, подрастающее поколение готовит себя 

к развитию и процветанию Республики Казахстан, росту ее авторитета в 

мире. 

Практическая необходимость образования в интересах 

устойчивого развития ведет к изменению традиционных форм обучения. 

Наиболее эффективными оказались практико-ориентированные и 

творческие виды деятельности школьников, а также проблемные и 

исследовательские методы обучения. В этой связи становится 

актуальным поиск таких методов экологического образования и 
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воспитания, которые соответствовали бы требованиям современного 

образования и позволили бы разрешить имеющиеся противоречия. 

Преодоление экологического кризиса возможно не столько при помощи 

инновационных технологий, сколько  путем формирования нового 

типа  мышления. 

Это невозможно без мотивации к личному участию в решении 

социально-экологических проблем с целью улучшения качества 

окружающей среды.  

В связи с этим разработка  и  совершенствование  учебно-

методического  обеспечения  непрерывного  экологического  образован

ия школьников  является  одной  из  первоочередных  задач.   

В данных методических рекомендациях рассмотрены 

теоретические аспекты метода социально-экологических проектов как 

средства формирования социально-экологической компетентности 

обучающихся. В работе дается краткий анализ различных трактовок 

понятий "компетенция" и "компетентность", представлены требования к 

содержанию и оформлению проектных работ, разработанные на основе 

анализа литературы по данной проблеме. Предложена модель 

формирования экологической компетентности обучающихся 

посредством проектной деятельности и ее практическая реализация из 

опыта педагогических коллективов организаций дополнительного 

образования детей.  

Методические рекомендации позволят педагогу дополнительного 

образования сформировать у подрастающего поколения активную 

жизненную и гражданскую позиции, воспитать патриотическое 

сознание, развить исследовательские способности и научное мышление 

обучающихся, активизировать экологическую социально полезную 

деятельность детских объединений организаций дополнительного 

образования детей в республике.  

 

Роль дополнительного экологического образования в 

образовательном пространстве 
 

В период социально-экономических изменений в Казахстане, 

когда происходит переоценка всей системы общественных отношений, 

существенные изменения претерпевает и система образования. 

Характерной особенностью нашего времени является активизация 

инновационных процессов в образовании. Происходит смена 

образовательной парадигмы: предлагается иное содержание, иные 

подходы, право, отношение, поведение, иной педагогический 

менталитет.  

Инновационные нововведения коснулись и дополнительного 

образования, как системы общего образования. 

Дополнительное образование, являясь полноправным партнером 

школьного образования, частью общей системы образования, выступает 
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как необходимое звено, обеспечивающее развитие личности и ее 

раннюю профессиональную ориентацию. 

Система дополнительного образования, сложившаяся в настоящее 

время в Казахстане, является уникальной в мировом масштабе. Она 

обладает высокой адаптацией к происходящим в обществе изменениям, 

быстро реагирует на индивидуальные образовательные и другие 

потребности детей, а главное, в отличие от регламентируемого 

стандартом школьного образования, предлагает свободу выбора 

программ, направлений обучения и воспитания. 

Дополнительное экологическое образование детей часть системы 

непрерывного образования, призванная обеспечить детям 

дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения их творческих и 

образовательных потребностей в области эколого-биологических 

дисциплин. Это составная часть системы обучения и воспитания детей, 

подростков, ориентированная на свободный выбор и освоение 

обучающимися программ дополнительного образования.  

Дополнительное эколого-биологическое образование дает 

возможность учащимся овладеть новыми, специфическими знаниями, 

помогает развитию собственных способностей и самореализации, 

формированию общей экологической культуры. При этом, помимо 

профессиональной ориентации молодежи, создаются предпосылки 

научного, творческого подхода к решаемым проблемам. В связи с 

возрастающей ролью биологии в решении гуманистических и 

социокультурных задач приоритет отдается социальному воспитанию и 

привлечению детей и молодежи к общественно полезной работе. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что 

оно усиливает вариативную составляющую общего образования, 

способствует реализации знаний и навыков, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся. А главное - в условиях 

дополнительного образования обучающиеся могут развивать свои 

потенциальные способности, адаптироваться в современном обществе и 

получают возможность полноценной организации свободного времени. 

Цель дополнительного образования – разбудить эти внутренние 

силы ребенка и использовать их для более полного развития его 

личности. 

Педагогика сотрудничества предполагает гуманное отношение к 

детям, которое включает: 

заинтересованность педагога в их судьбе; 

сотрудничество, общение, отсутствие принуждения, наказания, 

оценивания, запретов, угнетающих личность;  

отношение к ребенку как к уникальной личности («в каждом 

ребенке – чудо»);  

терпимость к детским недостаткам, веру в ребенка и в его силы 

(«все дети талантливы»). 



46 
 

Педагогика сотрудничества немыслима без демократизации 

отношений в организации дополнительного образования детей, которая 

утверждает:  

-право ребенка на свободный выбор направления деятельности, 

времени занятий, объема и уровня сложности учебного материала, 

педагога и т.п.; 

-право каждого участника образовательного процесса на 

собственную точку зрения;  

-создание ситуаций успеха, одобрения, поддержки, 

доброжелательности («учеба приносит радость»);  

-неформальный стиль взаимоотношений педагога и детей. 

В образовательной специфике дополнительного образования 

детей заложена парадигма развивающего личностно-ориентированного 

обучения, направленного на развитие каждого обучающегося, на 

гуманизацию отношений между педагогами, детьми и родителями, 

построенных на общечеловеческих ценностях. Его суть заключается в 

том, чтобы рассматривать ребенка  не средством, а целью образования, 

т.е. сделать его субъектом обучения, воспитания и развития. 

Ведущей тенденцией обновления системы дополнительного 

образования детей становится включение педагога в инновационную 

деятельность, которая является атрибутивным, доминирующим 

качеством организации дополнительного образования детей. В 

инновационной стратегии организации дополнительного образования 

существенно возрастает роль педагога как непосредственного участника 

всех преобразований. 

Инновационная деятельность педагога дополнительного 

образования становится обязательным компонентом личной 

педагогической системы. Это предполагает переоценку педагогом 

своего профессионального труда, выход за пределы традиционной 

исполнительской деятельности и смену ее на проблемно-поисковую, 

рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам общества и 

создающую условия для самосовершенствования личности. В 

педагогических коллективах организаций дополнительного образования 

детей возрастает потребность в новом педагогическом знании, 

изменении образовательных и социальных функции педагога 

дополнительного образования. 

Направления инновационной деятельности в организациях 

дополнительного образования детей: 

- совершенствование содержания образования; 

-изучение и внедрение в практику современных педагогических 

технологий; 

- создание системы работы с одаренными детьми; 

- совершенствование системы управления; 

- информатизация образовательного процесса. 

Содержание педагогической деятельности в инновационном 

образовательном процессе существенно отличается от традиционной.  
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Во-первых, значительно усложняется деятельность по разработке 

содержания и технологии деятельности, поскольку быстро развивается 

её технологическая основа. Она требует от педагога развития 

специальных навыков, приемов работы. Современные информационные 

технологии выдвигают дополнительные требования к качеству 

деятельности и её продуктам. 

Во-вторых, особенностью современного педагогического 

процесса является то, что в отличие от традиционного образования, где 

в качестве центральной фигуры выступает педагог, основное внимание 

переключается на ребенка – его активность, избирательность, 

креативность. Важной функцией педагога дополнительного образования 

становится умение поддержать ребенка в его деятельности, 

способствовать его успешному продвижению в мире, облегчить решение 

возникающих проблем, помочь освоить разнообразную информацию. 

В-третьих, представление познавательного материала и способы 

передачи опыта предполагают интенсивную коммуникацию педагога и 

детей, требуют в современном дополнительном образовании более 

активных и интересных взаимодействий между субъектами образования, 

чем при традиционном типе обучения, где преобладает как бы 

обобщенная связь педагога со всеми детьми, а взаимодействие педагога 

с отдельным ребенком довольно слабое. 

Таким образом, необходимыми предпосылками инновационной 

деятельности в дополнительном образовании  выступают потенциал и 

поведение педагога, его чувствительность к новому, открытость. 

Перспективные источники инноваций в сфере дополнительного 

образования эколого-биологического направления это: 

-социальное партнерство и совместные проекты с другими 

организациями как условие и средство привлечения дополнительных 

ресурсов и повышения качества образовательного процесса, повышения 

эффективности профориентационной работы; 

- развитие межрегиональных и международных проектов как 

средство повышения открытости образования, развития 

соревновательности, патриотизма, гордости за результаты собственной 

деятельности и, как следствие, мотивации детей к творчеству; 

-командная работа как средство выработки норм совместной 

деятельности, умения работать в коллективе, социализации 

обучающихся; 

         -развитие информационно-коммуникационных технологий и 

телекоммуникационных проектов с возможностью удаленного участия 

как путь повышения доступности образования, развития цифровой 

культуры обучающихся и обеспечения современного уровня 

обеспеченности образовательных программ компьютерными 

технологиями; 

-преемственность образовательных программ разного уровня, 

создание непрерывных учебных циклов от начальной мотивации 

обучающихся до серьезной предпрофессиональной подготовки;  
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- обновление содержания образования с учетом новых 

направлений, возникающих в сферах науки, искусства, социальной 

деятельности, спорта и применение новых, оригинальных форм 

образовательного процесса; 

- развитие комплексной информационной системы 

дополнительного образования на основе специализированного 

интернет-портала по всем направлениям развития дополнительного 

образования; 

- развитие интегрированных образовательных технологий – 

проектно-исследовательской деятельности, игровой технологии, 

личностно-ориентированного подхода и др, в т. ч. в рамках 

направленностей, где они традиционно не применялись; 

- анализ и выявление возможной социально востребованной 

тематики творческих, проектных и исследовательских работ 

обучающихся в социуме, с включением их в тематику образовательных 

учебных программ дополнительного образования;  

-системное использование психологической ауры различных 

профессий (романтизм, героика и др.) для повышения мотивации 

обучающихся. 

Содержание эколого-биологического образования испытывает 

существенное влияние концепций устойчивого развития, «ноосферного 

мышления» при сохранении натуралистических традиций. Эти 

концептуальные направления-основа инновационного потенциала 

дополнительного образования эколого-биологического направления. 

Проектная деятельность как средство формирования 

 социально-экологической компетентности обучающихся 

В условиях модернизации образования в отечественной 

педагогике утверждается 

компетентностный  подход  как  результативно-

целевая  основа  образования. Под компетентностным подходом в 

образовании понимается формирование  результатов  как  признаков 

готовности выпускника продемонстрировать соответствующие 

компетенции. В последнее время термины «компетенция» и 

«компетентность» широко используются в исследованиях, посвященных 

воспитанию и обучению. 

Компете́нция - способность применять знания, умения, успешно 

действовать на основе практического опыта.  

Компете́нтность - cовокупность компетенций; наличие знаний и 

опыта, необходимых для эффективной деятельности. 

Компетенция -способ существования знаний, умений, 

образованности, способствующий личностной самореализации, 

нахождению ребенка своего места в мире.Социально-экологическое 

образование – среда формирования экологических компетенций. 

Экологическая компетенция – совокупность (синтез) экологических 

знаний и основ природосообразного поведения. Формирование 

посредством проектной деятельности.  
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Объект – социоприродные системы (например, городская среда).  

В формировании ключевых компетенций у обучающихся самой 

эффективной является проектная исследовательская деятельность, так 

как призвана не только решать познавательные задачи, но и 

ориентировать обучающихся в ключевых проблемах современной 

жизни, формировать у них коммуникативные качества, обеспечивающие 

успешную деятельность в будущей жизни.  

Сегодня в сфере образования набирают силу новые критерии 

оценки качества образования, учитывающие динамику развития каждого 

учащегося. Это связано с нарастающей скоростью перемен в обществе: 

меняются государства, технологии, уклад жизни, появляются новые 

продукты и потребности, меняются формы работы. Наиболее 

успешными становятся люди, которые могут за ограниченное время 

создать уникальный продукт или услугу, перестроится и овладеть 

новыми методами работы, предложить неординарный выход из 

проблемной ситуации, то есть реализовать определенные компетенции. 

Необходимость быстрого поиска решения возникающих 

производственных и научных задач привела к распространению 

проектно-исследовательской деятельности как технологии решения 

проблем. В соответствии с этой тенденцией в стандарте второго 

поколения сформулированы новые типы планируемых результатов 

обучения, такие как проведение исследований и проверка гипотез. 

Понятно, что успешных и компетентных специалистов можно получить, 

только если формировать их со школьной скамьи. В результате 

исследовательская и проектная деятельность учащихся необратимо 

станет одной из важнейших форм современного образования.  

Проектная  исследовательская деятельность формируют у 

обучающихся целостную систему универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и 

ответственности, что и обеспечивает современное качество образования. 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

является результативным способом достижения одной из важнейших 

целей образования: научить детей самостоятельно мыслить, ставить 

и решать проблемы, привлекая знания из разных областей, уметь 

прогнозировать вариативность результатов, решает задачи новой 

школы. Раннее приобщение детей к научно-исследовательской 

и поисковой деятельности позволяет наиболее полно определять 

и развивать интеллектуальные и  творческие способности. Проектная 

и  исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой  

одним из направлений модернизации современного образования, 

развития концепции профильной школы 

Исследовательская и проектная деятельность. Организация 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

в организациях образования требует грамотного научно-обоснованного 

подхода и решения комплекса задач организационно-управленческих, 

учебно-методических, кадрового обеспечения, организационно-
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методических, информационных, дидактических и психолого-

педагогических. Эти задачи могут решаться в любой организации 

образования при наличии инициативной группы педагогов 

единомышленников во главе с управленцем, организатором учебно-

воспитательного процесса и научного руководства развитием этой 

деятельности со стороны специалиста или научной организации. Этим 

педагогам потребуется определённый уровень научно-методической 

подготовки, владение технологией проектирования и исследовательским 

методом. 

Исследовательская деятельность обучающихся-деятельность 

обучающихся, связанная с решением обучающимися творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие 

от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов 

природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых 

в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной 

данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 

овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, 

неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно 

выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является 

неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, 

нормой ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся-совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности 

по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление 

и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность - деятельность 

по проектированию собственного исследования, предполагающая 

выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, 

планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, 

оценка реализуемости исследования, определение необходимых 

ресурсов. Является организационной рамкой исследования. 

Главным результатом является расширение границ толерантности 

участников исследовательской деятельности. 

Классификация творческих работ учащихся в области естественных 

и гуманитарных наук. Анализ представляемых на республиканские 

конференции и конкурсы работ позволяет выделить следующие их типы: 
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Проблемно-реферативные — творческие работы, написанные 

на основе нескольких литературных источников, предполагающие 

сопоставление данных разных источников и на основе этого 

собственную трактовку поставленной проблемы. 

Экспериментальные — творческие работы, написанные на основе 

выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известный 

результат. Носят скорее иллюстративный характер, предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости 

от изменения исходных условий. 

Натуралистические и описательные творческие работы, 

направленные на наблюдение и качественное описание какого-либо 

явления. Могут иметь элемент научной новизны. Отличительной 

особенностью является отсутствие корректной методики исследования. 

Одной из разновидностей натуралистических работ являются работы 

общественно-экологической направленности. В последнее время, по-

видимому, появилось еще одно лексическое значение термина 

«экология», обозначающее общественное движение, направленное 

на борьбу с антропогенными загрязнениями окружающей среды.  

Исследовательские — творческие работы, выполненные 

с помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие 

полученный с помощью этой методики собственный 

экспериментальный материал, на основании которого делается анализ 

и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ 

является не предопределенность результата, который могут дать 

исследования. 

 

Технология проектирования ключевых компетенций  
 

Развитие у детей самостоятельности, творческого отношения к 

делу, привычки к обучению на протяжении всей жизни возлагается на 

метод проектов. Метод проектов составляет основу технологии 

проектного обучения, смысл которого заключается в самостоятельном 

освоении обучающимся учебного материала и создании конкретного 

продукта, что позволяет им пережить ситуацию успеха самореализации. 

Проект позволяет преодолеть разрыв между школьным образованием и 

жизнью и является связующим звеном между учебной и научно-

исследовательской работой. При этом самостоятельное добывание 

знаний, необходимых обучающимся в данный момент, делает процесс 

обучения активным и личностно значимым. 

Проектный метод входит в жизнь как требование времени, ответ 

системы образования на социальный заказ государства и родительской 

общественности. Метод проектов – один из интерактивных методов 

современного обучения, являясь составной частью образовательного 

процесса. 

Овладение самостоятельной проектной и исследовательской 

деятельностью обучающимися должно быть выстроено в виде 



52 
 

целенаправленной систематической работы на всех ступенях 

образования. 

Главный результат работы -формирование и воспитание личности, 

владеющей проектной и исследовательской технологией на уровне 

компетентности. 

Для того чтобы создать условия для самостоятельной творческой 

проектной и исследовательской деятельности обучающимся 

необходимо: 

- проводить подготовительную работу. Должны быть 

предусмотрены ресурсы учебного времени, для того чтобы избежать 

перегрузки обучающихся и педагогических работников; 

-обеспечить заинтересованность обучающихся в  работе над 

проектом или исследованием  - мотивацию, которая будет давать 

источник энергии для самостоятельной деятельности и творческой 

активности, педагогически грамотно сделать погружение в проект или 

исследование, заинтересовать проблемой, перспективой практической 

и социальной пользы.  

Обучающийся должен владеть:  

- необходимыми знаниями, умениями и навыками (стартовые 

ЗУН) в содержательной области проекта или исследования; 

- специфическими умениями и  навыками, элементами проектной 

и  исследовательской деятельности: 

- мыследеятельностными: выдвижение идеи (мозговой штурм), 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, 

выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), 

формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа 

или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, 

самоанализ и рефлексия; 

- презентационными: построение устного доклада (сообщения) 

о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации 

(продукта) результатов деятельности, изготовление предметов 

наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 

- коммуникативными: слушать и понимать других, выражать себя, 

находить компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить 

консенсус; 

- поисковыми: находить информацию по каталогам, контекстный 

поиск, в Интернет, формулирование ключевых слов; 

- информационными: структурирование информации, выделение 

главного, приём и передача информации, представление в различных 

формах, упорядоченное хранение и поиск; 

- организационными и экспериментальными: организация 

рабочего места, подбор необходимого оборудования, подбор 

и приготовление материалов (реактивов), проведение собственно 

эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, 

осмысление полученных результатов. 
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Каждый проект или исследование должны иметь: материально-

техническое и учебно-методическое оснащение, кадровое обеспечение 

(дополнительно привлекаемые участники, специалисты), 

информационные и информационно-технологические ресурсы, 

организационное обеспечение. Оценивание успешности 

обучающегося в проектной деятельности. Самой значимой оценкой 

успешности обучающегося в проекте или исследовании является 

общественное признание состоятельности (успешности, 

результативности). Положительной оценки достоин любой уровень 

достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности 

умений, навыков проектной и исследовательской деятельности важно 

для педагогического работника, работающего над формированием 

соответствующей компетентности обучающегося. 

 Оцениваются следующие результаты:  
- степень самостоятельности в выполнении различных этапов 

работы над проектом;  

- степень включённости в групповую работу и чёткость 

выполнения отведённой роли; 

- практическое использование предметных знаний, умений, 

навыков; 

 - количество новой информации использованной для выполнения 

проекта; степень осмысления использованной информации; 

-уровень сложности и степень владения использованными 

методиками; 

-оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 -осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта 

или исследования; 

- уровень организации и проведения презентации: устного 

сообщения, письменного отчёта, обеспечения объёктами наглядности; 

- владение рефлексией; 

- творческий подход в подготовке объектов наглядности 

презентации; 

- социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Требования к исследовательскому проекту:  

1.Исследовательский проект представляет собой самостоятельно 

проведенное исследование обучающегося, раскрывающее его знания и 

умение их применять для решения конкретных практических задач. 

Работа должна носить логически завершенный характер и 

демонстрировать способность обучающегося грамотно пользоваться 

специальной терминологией, ясно излагать свои мысли, 

аргументировать предложения.  

2.Задачами работы над проектом являются: развитие навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности и их применение к 

решению актуальных практических задач; проведение анализа 

существующих в отечественной и зарубежной науке теоретических 

подходов в области выполняемого исследования; проведение 
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самостоятельного исследования по выбранной проблематике; 

систематизация и анализ, полученные в ходе исследования данных; 

представление и защита проекта 

3.Защита исследовательского проекта – представление, 

обоснование целенаправленной деятельности теоретического и 

практического характера в той или иной области знания (научном 

направлении), предполагающая самостоятельное изучение и анализ 

литературных источников, наблюдения, эксперименты, анализ 

проделанной работы.  

4.Основными требованиями к учебным исследовательским 

проектам являются: 

 1)наличие значимой в исследовательском творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска ее решения; 

2)практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 

3)самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность 

учащихся – авторов проекта; 

4)структурированность содержательной части проекта (с 

указанием поэтапных результатов); 

5)соблюдение в ходе исследования определенной 

последовательности действий: определение проблемы и вытекающих из 

нее задач исследования; выдвижение гипотезы; выбор и описание 

методов исследования; выбор способов оформления конечных 

результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов и пр.); 

проведение наблюдений и экспериментов; сбор, систематизация и 

анализ полученных данных; подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация; выводы, выдвижение новых проблем 

исследования. 

В организациях образования рекомендуется включение 

исследовательской деятельности в рамках интегрированной программы 

общего и дополнительного образования. При этом исследовательская 

деятельность может быть включена: в курсы, входящие в базисный 

учебный план (инвариантный компонент-технология, элементы 

проектного исследования в рамках государственных программ 

по основным предметам); в часы школьного компонента (курсы 

по методологии и истории научного исследования, теоретические 

специализированные предметы); в блок дополнительного образования 

(групповые теоретические и практические занятия по отдельным 

тематическим направлениям, индивидуальные занятия и консультации 

по темам выполняемых исследований), систему теоретической 

и практической подготовки, самостоятельных исследований при 

проведении выездных мероприятий в каникулярное время (экскурсии 

и экспедиции). На основе технологии исследовательской деятельности 

может быть реализована модель профильной школы как на базе 

общеобразовательной средней школы, так и в кооперации 
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с организациями дополнительного и высшего профессионального 

образования. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является 

технологией дополнительного образования, поскольку имеет два 

обязательных для дополнительного образования признака:  

-гибкие образовательные учебные программы дополнительного 

образования, выстраиваемые в соответствии со спецификой 

выполняемой задачи, склонностями и способностями конкретного 

обучаемого;  

- наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого -

групповые и индивидуальные занятия и консультации, выездные 

мероприятия, семинары и конференции.  

В Казахстане сложился относительно постоянный круг 

организаций (это школы, организация дополнительного образования 

детей, научные общества учащихся, малая академия наук, детские 

коллективы при научных учреждениях и др.), в которых сложились 

традиции и культура исследовательской работы со школьниками. 

Каждый год они представляют на различные конференции работы 

разных детей, меняются педагоги, но «почерк» остается неизменным. 

Для них вводится специальный термин -проектно-исследовательские 

школы, они и являются реальными субъектами исследовательской 

деятельности учащихся. Ориентация на работу с проектно-

исследовательскими школами задает инновационную сеть, в которой 

распространяется (внедряется) технологическая модель 

исследовательской деятельности учащихся в образовательной системе 

как модель их вовлечения и удержания в совместную деятельность. 

Для каждого участника образовательного процесса актуально 

расставить свои акценты при планировании и организации данного вида 

деятельности обучающихся. 

При этом для руководителя организации образования важно 

понимать:  

Что дает проектная и исследовательская деятельность 

обучающимся наряду с традиционным способом обучения?  

Как изменяется роль педагога и ученика в образовательном 

процессе?  

Как научить педагогов руководить работой обучающихся?  

Как привлечь в организацию дополнительного образования 

ученых и специалистов из научной отрасли для консультирования 

по вопросам организации исследовательской деятельности?  

Как изменяется организация образовательного процесса в 

организации образования?  

Как оценивается успешность работы обучающегося в проектной 

и исследовательской деятельности?  

Как разработать программу работы организации дополнительного 

образования по развитию исследовательской деятельности и откуда 

привлечь ресурсы для ее реализации?  
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Какие изменения в развитии и воспитании обучающегося могут 

быть получены в результате выполнения одного проекта или 

исследования, серии проектов или исследований, в конце цикла 

обучения?  

Заместителю директора необходимо разобраться в следующих 

вопросах:  
Как составить расписание занятий для использования 

необходимых в проекте или исследовании ресурсов (информационных, 

 материально-технических, аудиторных, кадровых)?  

Как согласовать тематические планы курсов предметов, в рамкам 

которых выполняется учебный проект или исследование?  

Как организовать мониторинг формирования знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения проекта или  исследования?  

Как подобрать проекты и исследования, соответствующие 

 специфике организации дополнительного образования детей, 

 особенностям детского объединения, задачам образовательного 

 процесса?  

Как организовать мониторинг формирования навыков 

самостоятельности, используемых при выполнении учебного проекта 

 или исследования?  

Как выстроить серию проектов или исследований одного 

обучающегося для последовательного формирования специфических 

умений и навыков проектной и исследовательской деятельности?  

Педагогу дополнительного образования нужно знать: 
Как составить учебно-тематический план курса, в котором 

предусматривается проектная или исследовательская деятельность 

обучающихся?  

Как подготовить обучающихся к работе над учебным проектом 

или исследованием?  

Как адаптировать известный учебный проект или исследование 

к особенностям детского объединения, организации дополнительного 

образования и условиям имеющегося обеспечения?  

Как разработать  проект или исследование?  

Как оценить выполнение педагогических задач в результате 

выполнения учебного проекта или исследования?  

Как осуществить учебный проект или исследование. Какие формы 

образовательной деятельности применять?  

С кем консультироваться по вопросам содержания проектной 

исследовательской деятельности?  

В теоретических и методических вопросах по данной проблеме 

могут быть полезны материалы публикаций, методических 

и информационных сайтов, а также целесообразно использовать 

возможности курсовой и модульной подготовки педагогов 

дополнительного образования по исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в системе повышения квалификации 

по соответствующей тематике. 
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Самое решающее звено этой новации — педагог. Меняется роль 

педагога и не только в проектно-исследовательском обучении. 

Из носителя знаний и информации, всезнающего оракула, педагог 

превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу 

по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации 

из различных (может быть и нетрадиционных) источников. Работа над 

учебным проектом или исследованием позволяет выстроить 

бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить 

вдохновение творчества, превратить процесс образовательный процесс 

из скучной принудиловки в результативную созидательную творческую 

работу. 

Проект или исследование с точки зрения обучающегося — это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. 

Это деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат. Это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 

зачастую самими учащимися в виде задачи, когда результат этой 

деятельности  найденный способ решения проблемы  носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Проект или исследование с точки зрения педагога-это 

интегративное дидактическое средство развития, обучения 

и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки проектирования и исследования 

у обучающихся, а именно учить: 

проблематизации (рассмотрению проблемного поля, 

формулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих 

из этой проблемы);  

целеполаганию и планированию содержательной деятельности 

обучающегося;  

самоанализу и рефлексии (результативности и успешности 

решения проблемы проекта);  

представление результатов своей деятельности и хода работы;  

презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленный продукт проектирования (макета, плаката, 

компьютерной презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, 

аудио и сценических представлений и др.);  

поиску и отбору актуальной информации и усвоению 

необходимого знания;  

практическому применению знаний в различных, в том числе 

и нетиповых, ситуациях;  

выбору, освоению и использованию подходящей технологии 

изготовления продукта проектирования;  

проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению 

гипотезы, детализации и обобщению).  
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Технология проектной деятельности требует от педагога особой 

подготовки школьников, разъяснения им заданий, способов их 

выполнения, требований к оформлению результатов. Как правило, на 

выполнение задания, т. е. на составление проекта дается большой 

отрезок времени (месяц, неделя, в зависимости от объема работы), 

составляется план работы, подбираются источники информации 

(необходимо установить связь со школьной и районной детской 

библиотеками). Работа по созданию учебных проектов не обязательно 

индивидуальна. Целесообразно давать задания и для создания проектов 

малыми группами, в которых объединены усилия нескольких учащихся. 

Организационная деятельность учащихся при работе над проектом. 

Задачу личностно ориентированного обучения сможет решить педагог, 

который не только учит, но и понимает, как ребенок учится.  При работе 

над проектом педагог выполняет следующие функции: помогает 

обучающим в поиске источников, способных помочь им в работе над 

проектом; помогает обучающим в поиске источников, способных 

помочь им в работе над проектом; является источником информации; 

координирует весь процесс; координирует весь процесс; поддерживает 

непрерывную обратную связь, чтобы помочь обучающим продвигаться 

в работе над проектом; поддерживает непрерывную обратную связь, 

чтобы помочь обучающим продвигаться в работе над проектом; 

поощряет детей. Проектное обучение ставит ребенка в позицию 

учащегося, а не обучаемого. Работа по методу проектов строится в 

несколько этапов. 

Обучающиеся свою работу над проектами строят согласно 

разработанному плану:  

1. Ознакомление с темой.  

2. Распределение обязанностей и составление плана. 

3. Работа над проектом. 

  4. Оформление.  

5. Предзащита.  

6. Защита. 

 Этапы деятельность педагога и обучающихся. Предварительная 

подготовка. Мотивация обучающихся для работы над проектами. 

Выявление мотивированных детей. Познавательно-просветительская 

работа с обучающимися.  

Собственная подготовка. Выбор и обсуждение темы, целей и задач 

проекта. Получение дополнительной информации. Формирование 

рабочих групп. Планирование. Выработка индивидуальных и групповых 

планов работы. Формулирование задач. Определение частных задач, 

источников и способов сбора информации, ее анализ и синтез. 

Планирование работы. Выбор формы. и установление сроков отчета. 

Распределение задач и обязанностей между членами групп. 

Исследование. Выполнение исследований под руководством педагога. 

Применение на практике методов исследования (теоретического 

анализа, наблюдения, интервью, опросов и анкетирования). Анализ 
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информации и формулировка задач и выводов. Отчет (презентация). 

Обсуждение и утверждение формы отчета и защиты (устная, 

письменная, аудиовизуальная, графическая). Оценка Представление и 

оценивание результатов (качество работы, источников информации, 

степень реализации замыслов и т.д.). Коллективный анализ 

деятельности.  

1-й этап. Выявление детей, способных творчески работать с 

текстом книги, подбирать и обобщать информацию, делать выводы, 

анализировать. 

2-й этап. После того как определились желающие работать над 

проектом, начинается поиск темы и определение целей работы. Главное 

научить учащихся не только ставить перед собой цели, но делать это 

логически обоснованно, с высокой степенью результативности, потому 

что это определяет последовательность выполнения работы, помогает 

выявить и установить причинно- следственные связи между всеми ее 

частями. 

3-й этап. После определения тем и целей проектов важно 

установить последовательность выполнения работы. Чтобы она была 

проделана успешно, опять необходим контроль со стороны учителя, 

потому что ученики часто не понимают, как выстроить план действий, 

как поставить задачи. 

4-й этап. На этом этапе работы обучающиеся определяют 

источники информации, с которыми им предстоит работать. Выбор 

материала неограничен. Здесь и научно-популярная литература, 

справочники, словари, периодическая печать, Интернет, документы. 

5-й этап. После определения темы, целей, рабочих гипотез, задач и 

источников информации, распределения задач и обязанностей внутри 

группы приступают к выбору формы отчета на будущей презентации и 

представлении. Для этого необходимо точно рассчитать сроки 

составления развернутого плана, подведения предварительных итогов, 

предоставления черновика работы и наглядного материала и т.д. Здесь 

же необходимо оговорить и критерии оценки проекта, включающих в 

себя соответствие содержания заявленным целям, задачам и темам, 

структуру работы и ее оформление, качество и эмоциональность подачи 

материала и т.д. Оговорив всё это, можно приступать непосредственно к 

исследованию.  

6-этап. Изучение информации, ее анализ и выявление 

противоречий или недостающих сведений. Изучение информации, ее 

анализ и выявление противоречий или недостающих сведений. 

Организация работы в группах. Организация работы в группах. Работа в 

группе возможна благодаря самостоятельным инициативным усилиям 

отдельных учеников при полном подчинении личных интересов 

интересам групповым. При работе в группе обучающиеся не только 

дополняют друг друга, но и создают здоровую конкуренцию, повышая 

качество самого проекта. Объединенные в группы обучающихся 

демонстрируют единство, целостность, сплоченность качества, 
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формирующие личность. Процесс работы над проектом немыслим без 

дискуссий. 

7-й этап. После обсуждения различных вопросов и вариантов 

ответов на них, придя к определенному заключению, ученики 

приступают к завершающей фазе работы, письменному изложению 

проекта.  

8-й этап. Заключительный этап защита проекта на конференции. 

Обучающиеся представляют свой проект, участвуют в ее обсуждении и 

в обсуждении других проектов. 

 9-й этап. Оценка результатов и процесса. При оценивании и 

обсуждении проекта можно предложить рассмотреть такие вопросы: 

Насколько удачным оказался проект? Изменился ли я (он, она) в 

процессе работы? Интересно ли мне (ему, ей) было работать над этой 

проблемой? Интересно ли мне (ему, ей) было работать с этими людьми? 

Интересно ли мне (ему, ей) было работать с этими людьми? Хотелось бы 

продолжить работу в том же составе группы над другим проектом? 

Хотелось бы продолжить работу в том же составе группы над другим 

проектом? Хотелось бы изменить процесс работы над проектом? 

Почему?  

Одно из достоинств проектной деятельности это создание в 

детском объединении особой образовательной атмосферы, дающей 

детям возможность попробовать себя в различных направлениях 

образовательной деятельности и развить свои универсальные умения. 

Она позволяет: повысить мотивацию изучения экологической проблемы 

региона; реализовать комплексное восприятие данной проблемы; 

принимать самостоятельные решения; поверить в свои силы. 
 

Метод экологических проектов, как способ формирования 

экологического мышления 

Проектная технология -одна из инновационных технологий 

обучения и воспитания, которая обеспечивает формирование 

экологических компетенций. 

В основе проектной технологии лежит развитие познавательной и 

исследовательской деятельности обучающих, умение так 

конструировать свои знания, чтобы ориентироваться в экологическом 

пространстве.  

На передний план выступает опережающее развитие самого 

человека как частицы окружающей среды. Традиционная связь «педагог 

-обучающийся» меняется на связь «обучающийся — педагог». Это 

именно тот исключительный случай, когда от перестановки слагаемых 

меняется сумма (учебно-воспитательный результат). Особое значение 

приобретает привлечение детей к процессу экологического поиска, в 

котором важным является не сколько сам результат, а скорее процесс 

достижения результата. 
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Во время работы над проектом педагог дополнительного 

образования выполняет функцию консультанта, помогая обучающему в 

поиске информации и координируя процесс работы над проектом. 

Таким образом, метод проектов имеет большие психологически-

педагогические возможности для экологического обучения и 

воспитания, а также развития экологического мировоззрения. Во время 

выполнения проектов решаются образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи: 

- создание образа целостных экологических знаний для понимания 

закономерностей взаимодействия людей с окружающей средой; 

    -повышение мотивации в получении дополнительных экологических 

знаний с целью превращения экологического знания, мышления и идей 

в материальную силу прогресса общества; 

    - изучение методов научного познания применительно к окружающей 

среде; 

-выработка способности к рефлексии и интерпретации полученных 

результатов; 

-развитие исследовательских и экологических качеств личности и 

совершенствование экологического образа мышления; 

-формирование экологических компетенций; 

-организация базового алгоритма социального поведения.  

Метод проектов всегда сориентирован на разные виды самостоятельной 

деятельности обучающих: индивидуальную, парную, групповую.На 

практических занятиях проектная технология дает возможность: 

- выполнять программные требования относительно привлечения 

обучающихся не только к образовательной деятельности, но и к 

проектной и исследовательской;  

- воспитывать экологическое, а также научное и критическое 

мышление;  

- развивать умение работать с информационными источниками;  

- организовывать навыки проектной деятельности;  

- формировать умение осуществлять анализ и оценку объектов 

окружающей среды;  

- сознательно избирать те или другие процессы и средства для 

решения конкретной экологической проблемы;  

- помогать детям увидеть жизненную необходимость выполняемой 

работы. 

Выполняя индивидуальный экологический проект, обучающийся 

может реализовать личностное видение предлагаемой педагогом 

экологической ситуации или проблемы. Технология внедрения такого 

типа образовательной  деятельности предусматривает особое 

построение занятий, потому что проект может быть реализован лишь 

при условии наличия значащей в экологическом и исследовательском 

плане проблемы, решение которой требует от обучающихся 

интегрированных знаний. 
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Итак, педагог дополнительного образования, готовясь к занятию, 

должен иметь информацию относительно потенциальной способности 

обучающегося работать самостоятельно, привлекать разные источники 

для получения необходимой экологической информации, анализировать 

имеющиеся природные и антропогенные ресурсы, находить 

нетрадиционные пути для достижения поставленной цели, 

предусматривать возможный результат своей проектной деятельности. 

Практический опыт использования элементов проектной 

технологии в образовательной деятельности по экологии дает нам 

возможность сделать определенные дополнения к разработанной общей 

схеме.  Первым этапом, безусловно, должен быть организационно-

подготовительный. В первую очередь, необходимо провести выбор 

тематики проектов, которая в разных ситуациях может быть различной.  

В одних случаях, тематика может формулироваться самой 

программой данной дисциплины. В других – выдвигаться педагогом с 

учетом интересов и способностей обучающихся. В-третьих, тематика 

проектов может предлагаться и самими обучающимися, которые 

ориентирутся при этом на собственные интересы, не только чисто 

познавательные, но и творческие, прикладные.  

Тем для экологических проектов множество, в большинстве 

случаев это живое творчество, которое нельзя никак регламентировать. 

  

На этом этапе также важно сформировать мотивационный аспект 

к получению всей полноты информации по выбранной экологической 

проблеме. С этой целью можно использовать сравнительный экспресс-

анализ важности той или иной экологической проблемы или ситуации, 

предлагаемой педагогом для решения, возможных её модификаций; 

обсуждение вероятных вариантов использования проекта в конкретных 

жизненных экологических ситуациях. 

Например, рассматривая методы очистки городских сточных вод, 

обучающиеся отмечают наличие очень важной проблемы – как добиться 

высококачественной очистки с помощью экологически безопасных и 

экономически целесообразных методов? Это требует от обучающихся 

научных и творческих поисков, проявления смекалки, а главное знаний 

о разнообразии имеющихся методов и процессов очистки воды, 

материалов и реактивов, приборов и устройств, с помощью которых 

проводится эти процессы и т.п.  

Анализируя данную проблему, обучающиеся проводят 

мысленный эксперимент, представляя, как будет происходить процесс 

очистки стоков в зависимости от той или иной экономической, 

социальной и экологической ситуации, климатических и геологических 

условий, физико-географического положения объектов очистки и т.п.  

Дальше обучающиеся избирают определенную форму будущего 

экологического проекта и его направленность, а также формируют 

параметры проекта и требования к нему.  
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В зависимости от тематики и сложности проекта, его 

направленности, форма может носить как теоретический, так и 

прикладной характер. 

Если тематика проектов касается какого-то конкретного 

экологического вопроса или проблемы, то с целью углубления знаний 

отдельных обучающихся проект может выполняется в виде обзора 

литературных источников (анализа и оценки описанных литературных 

данных, методов, процессов и т.п.). Такой теоретический (обзорный) 

проект, без проведения каких либо лабораторных или полевых 

исследований, целесообразно выполнять обучающимся, имеющим более 

слабые экологические знания и навыки. Это позволяет педагогу 

дифференцировать процесс обучения и экологического воспитания. 

Чаще темы проектов носят прикладной характер, относящийся к 

практическим вопросам, актуальным для реальной жизни и, вместе с 

тем, требующим привлечения знаний обучающихся по разным 

предметам, творческого мышления, исследовательских навыков. Так 

достигается вполне естественная интеграция знаний. 

В этом случае проект может иметь форму лабораторных или 

полевых исследований (или же их комбинации) для непосредственного 

изучение выбранного объекта, постановки опытов с ним и т.п. При этом 

проведение натурных исследований не исключает предварительного 

исследования литературных источников.   

Организационно-подготовительный этап заканчивается анализом 

будущей деятельности и прогнозированием результатов.  

Для второго, конструкторского этапа, существенным есть 

составление плана проекта, выбор той или иной техники его 

выполнения, отбор необходимых материалов и методов, выбор 

оборудования и реактивов. 

Например, обучающийся (детское объединение) выполняет 

определенный проект  по исследованию возможности применения 

биологических методов для очистки сточных вод города.  

В ходе решения этой проектной проблемы ему приходится 

привлекать знания и умения, полученные из других учебных дисциплин 

– истории и краеведения (история развития города и его 

инфраструктуры), правоведения (правовые основы охраны природных 

вод и ответственность за их загрязнение),  математики (проведение 

расчетов и статистическая обработка полученных результатов), 

информатики (использование прикладных программ для выполнения 

исследований), географии (анализ климатических и физико-

географических условий) и др., а так же сумма знаний по экологии и 

биологии, физике и химии.  

Учитывая то, что проект требует конкретной практической 

технологии выполнения, возникает необходимость в соответствующем 

выборе необходимых материалов и методов, а также (в случае 

необходимости)  оборудования и реактивов. Обучающиеся составляют 

сравнительную таблицу, исследуя соответствие отбора необходимых 
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материалов и методов, оборудования и реактивов для избранной в 

проекте темы.  

На этом этапе обучающиеся проектируют организацию 

выполнения своего исследования, а также поиск необходимой 

информации. Получение информации возможно как из литературных 

источников, так и непосредственно от ученых и (или) специалистов 

данной отрасли.  

В дальнейшем педагогом или, что более желательно, другими 

обучающимися из числа занятых проектной деятельностью, проводится 

постоянная проверка правильности организации экологического проекта  

Исследовательский этап предусматривает непосредственное 

выполнение запланированного экологического проекта. На этом этапе 

актуальным есть самоконтроль деятельности со стороны обучающихся 

и оценка каждого звена исследовательского этапа.  

На следующих этапах проектной деятельности происходит 

коррекция (при необходимости) выполняемого проекта, подготовка к 

презентации, защита индивидуального проекта, обсуждение 

(самооценка, внешняя оценка, взаимооценка и т.п.). 

Результаты выполненных проектов должны быть оформлены в 

печатном виде или иметь форму компьютерной презентации, 

видеофильма и т.д.  

Выполнение экологического проекта в первую очередь ставит 

перед собой задачу научить обучающихся использовать имеющиеся у 

него знания по экологии и другим предметам для решения конкретных 

экологических задач и (или) проблем.  

Вторая задача метода – воспитать у обучающихся экологическое 

мышление – уровень знаний, культуры, воспитания, для дальнейшего  

развития и сохранения природной среды.  

Использование метода экологических проектов дает возможность 

обучающимся применить предварительно приобретенные жизненные и 

учебные навыки к конкретной экологической ситуации, показывая этим 

жизненную необходимость знаний, получаемых на занятиях по общей 

экологии. Экологическое проектирование способствует эффективному 

формированию у обучающихся экологической культуры, 

экологического мышления и сознания. Метод учит вносить коррективы 

в процессе работы, уметь алгоритмизировать свою деятельность и 

презентовать её результаты.  

 

Социально-значимые экологические проекты в 

дополнительном образовании детей республики 

 

Система дополнительного образования детей на современном 

этапе использует наиболее эффективные технологии развития своих 

обучающихся.  

С учетом новых требований к качеству современного образования, 

определенных Государственной программой развития образования 
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Республики Казахстан на 2012-2020 годы, это должны быть 

современные технологии на уровне мировых стандартов. Они помогут 

обеспечить высокое качество знаний, компетенцию обучающихся, 

развивать способности самостоятельно решать проблемы в различных 

сферах деятельности. 

Такими технологиями являются технологии развивающего и 

личностно – ориентированного обучения. Одним из методов, который 

способствует самостоятельному получению знаний, является метод 

проектного обучения. Этот метод, как педагогическая технология, 

включает в себя исследовательские, проблемные, поисковые методы. Он 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся. 

Педагоги организаций дополнительного образования детей 

эколого – биологического направления республики в течение многих лет 

совместно с обучающимися реализуют социально значимые 

экологические проекты (Приложение 2). Подростки попадают в 

реальное социальное и природное окружение, в мир жизненных 

проблем. Это помогает формированию у детей общечеловеческих 

ценностей, гармоничному взаимоотношению их с окружающим 

социумом, природным окружением, творческой самореализации их в 

социально значимой деятельности.  

Участвуя в планировании и реализации социально – значимых 

проектов, обучающиеся детских объединений получают навыки 

творческой деятельности, самоопределяются в культурной и социальной 

среде. Работа в единой команде с педагогом, подростками, способствует 

формированию активной жизненной позиции, которая реализуется в 

общественно значимой деятельности. 

В нашем обществе возросла социальная значимость деятельности, 

ориентированной на создание условий, способствующих социализации 

личности ребенка.  

Социальная значимость реализации проекта это: участия 

обучающихся в социально значимом деле; развития коммуникативных и 

личностных качеств обучающихся;  накопление детьми опыта 

гражданского поведения; усвоение обучающимися социальных ролей; 

снижение напряженности межличностных отношений среди 

обучающихся; 

воспитание экологической культуры.  

Большой потенциал есть у детских объединений организаций 

дополнительного образования, работа в которых строиться с учетом 

интересов детей, направлена на развитие их инициативности и 

общественной активности. 

Главная наша цель – помочь детям стать достойными гражданами 

своей страны, сформировать у них стремление к поиску, 

совершенствованию, создать все условия для социального творчества 

через многообразие форм деятельности. 

Важно формировать у детей потребность в самостоятельном 

изучении природы. Осуществить эту задачу можно, создавая 
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развивающую среду экологического направления, в которой ребенок мог 

бы познать окружающий мир, самостоятельно выделять связи и 

зависимости, существующие в природе, наблюдая за объектами и 

явлениями неживой и живой природы и активно взаимодействуя с ними. 

Проектный метод уникален  тем, что его можно использовать в 

работе с детьми разного возраста, начиная с дошкольников, включать в 

него различные методики и технологии.  

Проектная деятельность внедряется в объединения социально-

педагогической направленности, начиная с дошкольного возраста 

(проекты «Моя малая Родина», «Росток», «Капелька света» и т.д.). В 

процессе организации исследовательской деятельности детей  педагог 

особое внимание должен уделять формированию предпосылок 

поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитию 

умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; формированию умения применять 

данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с 

использованием различных вариантов; развитию желания пользоваться 

специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в 

процессе совместной исследовательской деятельности. 

Как оживить процесс обучения, как создать атмосферу радостной 

приподнятости, сопутствующей поиску и творчеству? Как сделать 

образовательную деятельность жизнерадостной, увлекательной и 

интересной? Как пробудить у обучающихся тягу к знаниям? Поможет 

решить эти вопросы при обучении постановка  обучающегося в условия 

исследователя, на место учёного или первооткрывателя. 

Социально-экологический проект, который раскрывается ниже, 

разработан и успешно реализован в селе Катон-Карагай Катон-

Карагайского района Восточно-Казахстанской области.  

Проект представлен обучающимися Станции юных туристов на 

Республиканском форуме юных экологов, получив высокую оценку 

жюри.  

Социально-экологический проект «Экологическая тропа» 

Один из важнейших компонентов экологической развивающей 

среды в организациях образования – экологическая тропа, которая 

позволяет школьнику наглядно познакомиться с разнообразными 

процессами, происходящими в природе, изучить живые объекты в их 

естественном природном окружении, получить навыки простейших 

экологических исследований, определить на элементарном уровне 

местные экологические проблемы и по-своему решить их. 

Экологическая тропа – это специально разработанный или специально 

оборудованный маршрут в природу. Работу на экологической тропе 

можно построить интересно и содержательно, чтобы решить 

практически все задачи экологического образования детей. Именно 

экологическая тропа позволяет понять общую связь живого организма с 

внешней средой, наблюдать жизнь живых организмов в экосистемах, их 

взаимное влияние друг на друга и т. д. Планирование работы на 
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экологической тропе возможно осуществлять с учетом сезонных 

изменений и местных условий. Важно сочетать ознакомление детей с 

яркими объектами растительного и животного мира, сезонными 

явлениями и видами труда в природе.Учитывая особенности возраста, а 

также специфику этой развивающей среды, при организации работы на 

экологической тропе можно использовать разнообразные формы: 

экскурсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, экологические игры, 

конкурсы, викторины, праздники. Экологическая тропа – это средство 

нравственного, эстетического, трудового воспитания. 

Таким образом, с помощью экологической тропы можно грамотно 

использовать земельный участок леса не далеко от организации 

образования в экологическом воспитании детей. В идеале эта территория 

должна быть зоной максимальной экологической безопасности, 

обеспечивая на современном уровне следующие функции: 

оздоровительную, рекреационную, учебно-просветительскую. 

Ожидаемые результаты: 
- сильные эмоциональные проявления, радость от общения с 

животными и растениями. 

- интерес к познанию живого. 

- сочувствие к попавшим в беду, стремление самостоятельно 

помочь, проявляя осознанность, правильное определение 

состояния объекта, установка необходимых связей. 

- стремление удовлетворить потребности живого организма. 

- проявление гуманных чувств к живому. 

Механизм выполнения. 
Реализация данного проекта возможна в организации образования 

любого типа. Предусматривает работу с детьми по экологическому 

воспитанию младшего, среднего и старшего возраста. Основными 

участниками образовательного процесса являются ребенок, родители и 

педагоги. Отношения субъектов строятся на основе сотрудничества и 

уважения.  

Основная часть. Описание проекта 

Принципы, которые положены в основу работы: 

 - принцип краеведения; 

- принцип природосообразности; 

 - принцип научности и доступности понятий; 

 - принцип междисциплинарности и интеграции содержания. 

Принцип краеведения (изучение природы родного края) позволяет: 

формировать понятия на основе непосредственного наблюдения и 

изучения предметов и явлений окружающей природы; 

использовать имеющуюся у детей информацию для того, чтобы 

они применяли свои знания в разнообразных видах практической 

деятельности; создавать благоприятные условия для самовыражения, 

организации коммуникативного общения, в котором каждый ребенок 

имеет возможность проявлять свою индивидуальность, что в 

значительной степени стимулирует его саморазвитие. 
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Причем педагогический процесс будет эффективен и успешен 

только при строгом соответствии экологического образования законам 

развития детского организма, т. е. при соблюдении принципа 

природосообразности. При отборе содержания учитываются научность 

и доступность понятий. На каждом этапе первоначальные представления 

углубляются, насыщаются содержанием, постепенно переходя в 

понятия, которые формируют знания. Таким образом, естественно 

научные знания оформляются по схеме: «представления -понятия –

знания». Такая последовательность обеспечивает преемственность 

знаний и углубление их содержания. Принцип междисциплинарности и 

интеграции позволяет соединить весь образовательный процесс в одно 

целое. 

Усложнение материала идет от возраста к возрасту по принципу 

«от простого к сложному». 

Этапы создания и оформления тропы. 

Последовательность действий по созданию тропы может быть 

следующей: 

1. детальное обследование территории и выделение наиболее 

интересных объектов; 

2. составление картосхемы тропинки с нанесением маршрута и всех 

ее объектов (в виде кружочков с цифрами или рисунков-символов; 

могут быть составлены картосхемы разного назначения). 

Картосхемы для детей должны содержать небольшое количество 

информации в виде понятных для ребенка рисунков объектов, 

стрелок, указывающих маршрут.  

3. фотографирование объектов (или рисунки) и описание всех точек 

по схеме, оформленное в виде альбома (паспорта); 

4. изготовление табличек с рисунками, подписями для видовых 

точек, природоохранных знаков; 

5. составление рекомендаций по использованию объектов тропинки 

для работы с детьми.  

Требования к выбору маршрута тропы: 

Привлекательность: красота ландшафта-это его интуитивно 

ощущаемая полезность; каждая тропа должна быть не похожа на другие; 

тропа не должна быть монотонной; 

Доступность: необходимо, чтобы тропа располагалась 

сравнительно недалеко от населенного пункта и чтобы к ее началу вели 

хорошие подъездные дороги: трасса тропы не должна представлять 

большой опасности или сложности прохождения, чтобы физическая 

усталость не уничтожила способности наслаждаться пейзажем, 

стремления к познанию, восприимчивости к воспитанию. 

Информативность: способность удовлетворять познавательные 

потребности людей в области географических, биологических, 

экологических и иных проблем. 

Оборудование экологической тропы.  
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Одним из мероприятий по охране природы на тропе является 

ееоборудование. Нельзя забывать также о повышенной комфортности 

пути и обеспечении безопасности путешественников. В лесном массиве 

проложены тропиночные полотна, разработаны переносные 

информационные доски о Правилах поведения на экологической тропе. 

В целях сохранения природной среды и обеспечения комфортности 

отдыха других посетителей каждый участник на тропе обязан 

подчиняться определенным правилам:  

- запрещается срывать любые наземные и водные растения, а не 

толькоохраняемые;  

- с тропы нельзя выносить никакие сувениры природы: красивые 

камни, 

-  интересные коряги и т.п., с тропы можно ―выносить только 

знания впечатления и фотоснимки; 

- разводить костры можно только в специально отведенных местах; 

- движение по тропам должно проходить по возможности без 

лишнегошума, чтобы не вызывать беспокойства у животных, 

поэтому нельзя брать с собой собак;  

- после себя не оставлять никакого мусора. 

Содержание работы групп по созданию учебной экологической 

тропы. 

Поисковики и любители, знатоки природы, занимались 

исследованием местности, прокладкой маршрута, составлением его 

картосхемы, выявлением экскурсионных объектов, смотровых точек и 

мест отдыха, разработкой вариантов оборудования маршрута. 

Обучающиеся составили перечень объектов, расположенных в зоне 

тропы, и определили примерную тематику научных и художественных 

текстов, призывов и обращений к посетителям леса, которые надо было 

развесить на стендах и установить вдоль маршрута. 

Организаторы – проводят конкурсы на лучший призыв, лозунг, 

экологический знак, на лучший научный или художественный текст в 

соответствии с перечнем объектов тропы, составленный поисковиками. 

Условия конкурсов доводились до сведения учащихся. Организаторы 

конкурсов сами активно участвовали в них, консультировали. 

Изготовители делают стенды, экологические знаки, информационные 

доски в соответствии с полученными эскизами. 

Экскурсоводы – подготавливаются из числа старшеклассников из 

экспедиционного отряда «Тропинка». Подготовка экскурсоводов играет 

большую роль в овладении навыками самообразования.  Дальнейшая 

подготовка экскурсоводов связана с выходом на полностью 

оборудованную тропу, которая используется временно в целях 

подготовки их к роли пропагандистов экологических знаний. На этом 

этапе происходит слияние теоретических и конкретных знаний 

школьников. Экскурсоводы учатся использовать в своих рассказах 

объекты природы, различные проявления антропогенной деятельности, 

тексты на стендах. В целом, проведение экскурсии по экологической 
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тропе – это результат переработки большого материала по изучению 

состояния местной природы, познанию трудовых дел своих земляков, 

наконец, результаты личного участия школьников в охране природных 

богатств родного края. 

Формы и методы работы на экологической тропинке: 
- экологические беседы; 

- экологические экскурсии; 

- экологические конкурсы; 

- экологические акции; 

- обсуждение и проигрывание ситуаций; 

- трудовой десант; 

- экологические выставки и экспозиции; 

- экологические музеи; 

- день (неделя) экологического творчества; 

- экологические праздники и фестивали; 

- экологические игры (дидактические, имитационные, игры-

моделирование экосистем; соревновательные, игры-путешествия 

и т. д.); 

- экологические сказки; 

- инсценировки, театрализации и т. д.  

Экологические наблюдения.  

Их цель - сформировать представление о животных и растениях как о 

живых организмах, показать взаимосвязи, существующие в природе. 

Важно рассмотреть наблюдаемый объект со всех точек зрения. Так, в 

наблюдениях за растениями можно выделить следующие циклы: 

название (интересные сведения, связанные с названием); классификация 

(дерево, кустарник, травянистое растение); внешний вид, части, 

назначение; условия, необходимые для роста и развития; среда 

обитания; растение как место обитания животных; растение как пища 

для животных; способы распространения семян, размножение; значение 

в жизни человека; как человек помогает растениям; правила поведения в 

природе. В наблюдениях за животными целесообразно выяснить 

следующее: название (интересные сведения, связанные с названием); 

внешний вид, особенности; классификация (насекомые, птицы, рыбы, 

млекопитающие); способ передвижения, приспособление конечностей к 

способу передвижения; способ добывания пищи, приспособление к 

способу добывания пищи; пища; среда обитания, приспособление к 

среде обитания; размножение; взаимосвязи, существующие в природе; 

значение в жизни человека; роль человека в жизни животных; правила 

поведения в природе. 

 Экологические экскурсии-экспедиции. Цель – найти ответы на 

поставленные вопросы, накопить информацию, научиться наблюдать, 

«читать» книгу природы. Содержанием экскурсий может стать 

обследование близлежащей местности для формирования 

представлений об окружающих природных условиях, рельефе 

местности, условиях, экологической обстановке, наличии животных и 
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растений. Во время экспедиций обучающиеся могут  исследовать 

растения, почву, воду в разных условиях (в том числе в неблагоприятной 

экологической обстановке: у дороги, вдоль забора, на пустыре и т. д.). 

Объектами исследования, кроме живой природы, могут стать и объекты 

неживой природы: гранитные валуны, камни; песчаные осыпи; ветер и 

вода, их разнообразное воздействие на природу. 

Для экологических экспедиций, как правило, требуется 

специальное снаряжение: лупа; карандаш, фломастер; несколько 

пластинок оргстекла; папка для гербария; коробочки; пакеты; 

фотоаппарат и т. д. Результаты работы оформляются в виде альбомов, 

рисунков, коллекций. Экологические беседы. Усвоение зависимостей 

между объектами и явлениями живой природы – наиболее сложная для 

учащегося тема. Облегчить решение этой задачи можно с помощью 

экологических бесед, основу которых составляют ответы на 

разнообразные вопросы «как?», «почему?», «отчего?» Например: 

«Почему расцвечиваются листья?»; «Почему белого медведя занесли в 

Красную книгу?»; «Чем полезен рыжий муравей?»; «Как дышит 

берёза?»; «Где ночуют птицы?»; «Почему муравейники окружены 

зарослями крапивы, чистотела, малины, шиповника?» Не следует 

забывать: познавательная деятельность детей должна сочетаться с 

эмоциональным восприятием ими природы. Основным условием их 

проведения является интерес детей. Сочетание прогулок с 

увлекательным рассказом, с органичным включением художественных 

произведений способствует формированию у детей чувства природы.

 Практическое использование завершенной работы социально 

значимого проекта «Экологическая тропа» позволит вести работу по 

формированию у детей чувства ответственности за судьбу уникальной 

природы родного края – маленькой частицы Родины. 
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Заключение 
 

Сложившаяся экологическая обстановка в мире ставит перед 

человеком важную задачу - сохранение экологических условий жизни в 

биосфере. В связи с этим остро встает вопрос об экологической 

грамотности и экологической культуре нынешнего и будущего 

поколений. В этих условиях особого внимания заслуживает проблема 

воспитания экологически грамотного, высоконравственного и здорового 

поколения, способного существовать и развиваться в сложных условиях 

изменяющей среды. Овладевая экологические знания и умения, 

подрастающее поколение готовит себя к развитию и процветанию 

Республики Казахстан, росту ее авторитета в мире. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – 

сложный длительный социально-педагогический процесс. Именно 

экологическое образование и воспитание создаст основы нового образа 

жизни, находящегося в гармонии с окружающей средой. 

Воспитание сознательного отношения к природе и взрослых и 

детей, высокой экологической культуры возможно при использовании 

инновационных (новых) технологий в сфере экологического 

образования.  

Стимулирование экологической деятельности школьников через 

проектные технологии – мощный фактор повышения экологического 

воспитания. Метод проектов как активный метод обучения, при 

использовании в процессе экологического воспитания, способствует 

достижению целей экологического воспитания при условии создания 

педагогической среды.  Метод проектов способствует кроме накопления 

знаний об окружающей среде, самостоятельному освоению сведений 

природоведческого и экологического содержания, систематизации 

представлений о природе, обеспечивает эмоционально-образное и 

нравственно-эстетическое восприятие обучающимися окружающей 

действительности, позволяет детям глубже понять значимость и 
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ценность природы и обеспечивает мотивированное поведение в 

природной среде. Включение ребенка в проектную деятельность по 

решению экологических проблем способствует развитию творческих 

задатков.  

Выстроенная система проектной работы, позволяет обучающимся 

совершенствоваться как в интеллектуальном плане (проявлять 

любознательность, воображение), в социальном (быть 

коммуникабельными, востребованными), так и в эмоциональном (быть 

уравновешенными, способными удивляться, фантазировать и 

восхищаться), а педагогу дает возможность для профессионального 

развития и в реализации своего педагогического кредо: "Ребенок – 

центр, начало и конец всего". 

Экологическое воспитание подрастающего поколения должно 

проводиться высококвалифицированными, экологически грамотными 

ᴨедагогами дополнительного образования, вооруженными помимо 

сᴨециальных знаний, рядом эффективных методик, позволяющих 

комплексно воздействуя на личность ребенка, развивать все компоненты 

экологической культуры как качества личности в части общей культуры 

человека.  

 

Приложение 1 

Паспорт проекта 

Экологический проект «Школьный двор – моя страна» 

Основание для разработки проекта - реализация 

Государственной программы развития образования Республики 

Казахстан на 2012-2020 годы. 

Разработчик проекта: учащиеся экологического отряда 

Красноярской средней школы Акмолинской области 

 Цели и задачи реализации проекта 

 Цель проекта - реализация государственной политики в области 

патриотического, экологического воспитания юных граждан страны и 

формирование экологической культуры обучающихся на основе 

трудового, духовно – нравственного развития личности через 

совместную деятельность обучающихся, родителей, педагогического 

коллектива, жителей микрорайона в благоустройстве пришкольного 

участка и прилегающих территорий. 

Задачи проекта 
 - сформировать у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции 

- воспитание экологической культуры и экологического сознания 

школьников; 

- содействовать нравственному, эстетическому и трудовому 

воспитанию школьников;  

- усилить региональную направленность экологического 

образования; 
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- привлечь детей к поиску механизмов решения актуальных 

проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально 

значимых проектов; 

- сформировать чувство личной ответственности за состояние 

окружающей среды; 

- развить инициативы и творчества школьников через организацию 

социально значимой деятельности – благоустройство пришкольной 

территории; 

- преобразовать и благоустроить пришкольную территорию; 

- провести информационно – просветительскую работу по 

пропаганде экологической культуры обучающихся; 

- исследовать различные формы растений, произрастающих на 

территории региона и оборудование участков для лекарственных 

растений, плодовых деревьев и кустарников, цветочных клумб на 

территории пришкольного участка.  

 

 

Ожидаемые результаты: 
 - решение задач государственной политики в области 

экологического, патриотического воспитания юных граждан страны; 

- повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении 

природной среды; 

- развитие организаторских способностей учащихся; 

- благоустройство и озеленение школьной территории; 

- повышение экологической культуры учащихся;  

- создание благоприятных условия для сохранения и укрепления 

здоровья; 

- привлечение внимания населения микрорайона к проблемам 

озеленения и благоустройства территории, сохранения экологической 

безопасности по месту жительства; 

- пропаганда экологической культуры учащихся; 

- расширение видового разнообразия растений на пришкольном 

участке для повышения образовательной среды. 

Объем и источники финансирования проекта - финансирование 

проекта осуществляется за счет средств бюджета организации 

образования, спонсорской помощи.  

Сроки реализации проекта 2009 – 2013 годы 

Этапы реализации проекта 1 этап – подготовительный – 2009 год 

2 этап – практический (исследовательский) – 2010 – 2011 год 

3 этап – обобщающий – 2012 год 

4 этап – информационно – просветительский – 2013 год. 

Контроль исполнения проекта. Организацию контроля 

выполнения проекта осуществляет оргкомитет  

 

I. Обоснование актуальности проекта 
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«Если бы каждый человек на клочке земли 

Своей сделал все, что он может, как прекрасна, 

Была бы Земля наша». 

А.П. Чехов 

 

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем 

мире нелегко, особенно эта проблема актуальна для подростков. Охрана 

и защита природы позволяет подросткам ощутить свою значимость, 

взрослость, ощутить свою способность делать важные, полезные дела, 

реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость 

окружающим, создавать прекрасное. 

Школа это наш общий дом, который мы любим и хотим видеть его 

красивым не только изнутри, но и снаружи, тем более, что Красноярская 

школа – одна из немногих школ района, имеющая большой 

пришкольный участок (площадь кв.м.). 

Выбрали эту проблему потому, что: 

- школьный двор находится в неудовлетворительном состоянии; 

- пришкольный участок недостаточно озеленен; 

- на пришкольном участке отсутствует игровая зона; 

- школьники имеют невысокий уровень природоохранной 

активности. 

Проект поможет учащимся проявить себя, обрести уверенность. Школа, 

расположенная в центре микрорайона, должна естественным образом 

вписаться в облик одного из самых уютных и красивых уголков города. 

Так родился проект по благоустройству пришкольной территории 

«Школьный двор – моя страна». 

Чтобы верно оценить ситуацию, мы рассмотрели ее с разных 

сторон: экологической, биологических, социальной, медицинской. В  

микрорайоне экологическая и социальная ситуации являются не самыми 

благоприятными в городе. В неудовлетворительном состоянии 

находятся дворы, прилегающие к школы микрорайона, что оказывает 

негативное влияние на внешний облик школьного двора. Опрос жильцов 

показал, что 76% недовольны состоянием своих дворов, из них 43% 

согласны участвовать в благоустройстве прилегающей территории и 

оказать посильную помощь школе. 

Одним из негативных факторов являются также ухудшение 

состояния здоровья детей, рост вредных привычек, бесполезное 

времяпровождение подростков, что может привести к негативным 

последствиям для будущего всего микрорайона. 

Имеют место социально-экологические проблемы: запыленность 

воздушной среды в микрорайоне из-за нарушения травяного покрова на 
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большей части территории, недостаточное озеленение пришкольного 

участка и участков около дворов, невысокий уровень природоохранной 

активности у школьников и жителей микрорайона, невысокий 

культурный уровень общения с природой. 

Проект поможет детям проявить себя, обрести уверенность в 

собственных силах , благоустроить школьный двор, принять участие в 

жизни школы. Поэтому активная жизненная позиция детей сейчас важна 

для будущего всего микрорайона. Проект служит для решения этой 

задачи.  

Экологическое образование на современном этапе развития 

человеческой цивилизации является приоритетным направлением 

развития всей системы обучения и воспитания, систематизирующим 

фактором образования, поэтому на наш взгляд, наступил тот период в 

организации экологического образования, когда повышение его 

эффективности может быть достигнуто только комплексным, 

системным подходом - экологизацией всего учебного заведения, всего 

учебного заведения, всех составляющих учебно-воспитательного 

процесса в школе.  

 

«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, -  

Значит, пересесть из него просто некуда». 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

План основных мероприятий проекта 

I ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ – 2009 год 

1. Оценка экологической обстановки. Сбор и обработка 

информации, анкетирование, опрос общественного мнения жильцов 

микрорайона, изучение состояния здоровья детей, занятости учащихся и 

др. исследования по теме проекта. Январь-февраль.  

2. Определение цели и задач проекта. Март. 

3. Организация творческих групп, работающих по теме проекта. 

Март 

4. Подготовка территории к благоустройству и озеленению 

(выкорчевывание погибших деревьев и кустарников, демонтаж 

построек, уборка территории от мусора). Июль-август. 

5. Составление эскиза ландшафтного дизайна пришкольной 

территории. Апрель. 

6. Организация конкурса среди учащихся на лучший эскиз 

цветочной клумбы. Ноябрь. 
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7. Составление сметы расходов на выполнение работ по 

реализации проекта. Декабрь. 

8. Организация работы экологического и трудового отрядов. 

Работа экологического и трудового отрядов. Июнь-июль. 

9.Проведение открытых уроков, недели биологии, экологии, 

конкурсов рисунков по экологии и др. внеклассных мероприятий. (В 

течение года)  

10. Определение темы опытнической исследовательской работы 

экологических отрядов. Декабрь. 

11. Проведение семинара-практикума «Дизайн и ландшафт». 

Ноябрь. 

12. Подведение итогов I этапа проекта. Декабрь. 

II ЭТАП – ПРАКТИЧЕСКИЙ – 2010- 2011 годы 

1. Проведение конкурса на лучшую цветочную клумбу 

многолетних растений (незабудка, мак, ромашка). Апрель. 

2. Посев лекарственных растений (Иван чай, пижма, багульник, 

одуванчик, подорожник, ромашка и др.). Июнь-август. 

3. Посадка саженцев деревьев. Апрель. 

4. Высадка саженцев плодово-ягодных растений (смородина, 

шиповник, малина, рябина). Май. 

5. Уход за растениями. Июнь-август.  

6. Выполнение научно-исследовательских работ на опытных 

участках с последующим представлением их на различных конкурсах, 

конференциях Июнь-август. 

7. Приведение в эстетическое состояние спортивных объектов. 

Июнь-август. 

8. Оформление клумб и посадка вьющихся растений. Май –июнь.  

9. Выращивание рассады Март-апрель. 

10. Разбивка цветников у фасада школы. Май –июнь. 

11. Составление карт видового состава деревьев и трав на 

территории пришкольного участка. Июнь-август. 

12. Заключение договора с КЗХ на поставку саженцев и земли I п/г. 

2010 г.  

13..Поддержание порядка травяного покрова и клумб территории. 

Июнь-август. 

14. Постройка кормушек для птиц. Сентябрь-октябрь. 

15. Изучение видового состава растений, лекарственных растений, 

произрастающих на территории школы и особенности их выращивания. 

Июнь-август. 
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16. Издание газеты с информацией о результатах деятельности по 

реализации проекта. Июнь-август. 

17. Подведение итогов II этапа проекта. Декабрь 2011г. 

III ЭТАП – ОБОБЩАЮЩИЙ – 2012 ГОД 

1. Анализ полученных результатов и обобщение опыта для 

научной работы. Февраль 

2. Издание материалов проектной деятельности и методических 

разработок. Март 

3 Организация работы  по подготовке презентации проекта. 

Сентябрь-октябрь. 

4. Обобщение опыта работы. Ноябрь.  

IV ЭТАП – ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ - 2013 

ГОД 

1. Распространение в школьных и местных СМИ информации о 

деятельности учащихся по реализации проекта. В течение года. Пресс 

центр.  

 Реализация проекта 

В ходе реализации проекта «Школьный двор – моя страна» были 

выполнены следующие работы: 

• Организована совместная деятельность учащихся, родителей, 

педагогов, жителей микрорайона по реализации основных мероприятий 

проекта (сформированы творческие группы по разным направления 

деятельности, на подготовительном этапе проведена ландшафтная 

организация школьной территории, выбраны растения для озеленения 

проведен сбор информации и опрос школьников, жильцов микрорайона 

для оценки экологической обстановки и др.); 

• выкорчеваны погибшие деревья и кустарники; 

• проведена очистка пришкольной территории от бытового мусора 

(организованы общешкольные субботники); 

•демонтированы элементы тира, различные постройки, 

расположенные на территории школы; 

• составлен эскиз ландшафтного дизайна пришкольного участка; 

• на территории пришкольного участка разбито две клумбы с 

цветами; 

• проведено озеленение территории (высажено 29 деревьев, 350 

цветов и 320 кустарников); 

• работа экологических отрядов освещалась через средствах 

массовой информации; 

• учащиеся экологических отрядов принимали активное участие в 

городских и областных, республиканских конкурсах; 
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• проводилась разъяснительная работа среди учащихся и горожан; 

• проведен конкурс на лучший эскиз цветочных клумб; 

• собрана рассада для посадки многолетних цветов совместно с 

родителями и жильцами микрорайона (жители поделились рассадой, 

приготовленной для посадки на даче), КЖК; 

•опубликованы рассказы, сочинения, рассказы, рисунки 

экологической направленности в школьной газете «Школьный 

меридиан», изготовлены рекламные открытки; 

• составлены посадочные ведомости; 

• заключен договор с комбинатом зеленого хозяйства на поставку 

деревьев, кустарников и цветов в количестве 695 штук;  

• завезена земля для посадки деревьев, кустарников, цветов; 

• восстановлен травяной покров на участке в 32 кв. м; 

• окрашены спортивные объекты на территории школы; 

• побелены стволы деревьев; 

• проведена научно – практическая конференция учащихся, где 

имели место доклады экологической направленности; 

• проведен показ моделей одежды, созданной из отходов и 

природного материала; 

• составлена смета расходов для реконструкции крыльца; 

• составлены карты видового состава деревьев и трав на 

территории пришкольного участка; 

• проведены экологические уроки экологической направленности 

(по региональному компоненту); 

• в ходе проведения недели биологии и экологии учащиеся узнали 

о лекарственных растениях, произрастающих в  области. 

Вместе с тем имеются проблемы, которые планируется решать в 

процессе реализации проекта: 

• отсутствие хорошей почвы на территории школы; 

• требуется ремонт фасада школьного здания; 

• чертеж двора «до» и «что имеем сейчас». 

 

Приложение 2 

 

Список детских социально-экологических проектов в республике 

 

1.Социально-экологический проект «Живой дом» 

2.Экологический проект по благоустройству «Сделаем мир 

прекрасней!» 

3.Экологический проект «Поселек-парк» 

4.Проект «Миллион добрых дел» 
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5.Проект «Добрая радуга» 

6. Проект «Родник-источник жизни» 

7.Проект «Я силы у земли своей беру» 

8.Проект «На волне здоровья» 

9. Проект «Творчество против недуга» 

10. Проект «Добрые волшебники» 

11. Проект «Мастерская добрых дел» 

12. Проект «Кто если не мы» 

13 Проект «Здесь оживают лики поколений» 

14. Проект «Ландшафтный дизайн в действии» 

15. Проект «Цвети, Земля!» 

16. Проект «Дворик детства» 

17. Проект «Сдай маклатуру-сохрани дерево» 

18. Проект экологического дизайна «Цветущий водопад» 

19. Проект «Красота и доброта своими руками» 
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