Банк экологических проектов Детско-юношеской общественной организации "Республика Мечта"

В рамках цьогорічного природозахисного марафону "Планета Земля - територія Мрії" у Запорізькому навчально-виховному комплексі №19 здійснювалась низка
екологічних проектів, які мали на меті не тільки вирішити освітні завдання, але й реалізувати вагомий практичний компонент.

Всі підрозділи дитячо-юнацької громадської організації "Республіка Мрія" випробували себе у проектній діяльності. У основній школі з початку для класних керівників був
проведений тренінг з написання проектів - були розглянуті можливості проектного методу у розв’язанні нагальних проблем, з якими стикаються учні школи, мешканці
мікрорайону та міста Запоріжжя. Потім керівники працювали над структуруванням проектного процесу, планували послідовну діяльність учнів та їх батьків, розглядали
ресурсний потенціал. Більшість проектів мали короткостроковий формат, але деякі програми були розраховані на тривалий період.
У філії ЗНВК № 19 також була проведена дуже насичена робота. Пропонуємо ознайомитись з деякими проектами, короткі відомості про які прислала порталу шкільної
преси координаційна рада цього підрозділу ДЮГО «РМ».

№
1

Название проекта
Влияние внешних
факторов на
проращивание семян

Руководитель
проекта
Теоретическая
часть – Кожокар
Л.
Д.Практическая
часть – Личко Е.
В.

Описание проблемы
Влияние факторов
температуры, влаги,
кислорода,
всхожести,
глубины заделки
на проращивание
семян.

Цель. Основные задачи.
Стратегия
Просвещение учащихся, по
вопросам бережного отношения
к растениям, приобретение
экологических знаний об
условиях прорастания семян,
воспитание экологического
сознания и культуры поведения,
овладение основными
методиками исследовательской
деятельности, формирование

Краткие сведения о пошаговой
деятельности в рамках экопроекта

Сроки
Март-апрель

Дать
характеристику
процесса
проращивания семян.
Выделить
основные
условия,
влияющие на проращивание семян.
На практике установить, как влияет
на проращивание семян наличие
или отсутствие кислорода и влаги,
какой
температурный
режим
необходим
при
проращивании

2

«Мир вокруг меня»
Ермолина Е.В.

3

Глобальні проблеми
сучасності

Чумак И. В.

навыков исследовательской и
экспериментальной работы,
рассмотрение влияния внешних
факторов на проращивание
семян.
Человек! Оглянись!
Используя разные формы
И ты увидишь,
работы, привлечь внимание
как прекрасен мир
детей к проблемам экологии,
вокруг!
предоставить простор для
Ты можешь разрушить реализации творческой
всю эту красоту!
деятельности учащихся.
Сохрани ее для
будущих
поколений.
Они скажут тебе
спасибо.

У світі існує кілька
глобальних проблем:
Екологічні
Демографічна
проблема.
Продовольча
проблема.
Енергетична і
сировинна проблема.
Подолання
відсталості
колишніх
колоній.

Провести дослідження даних
проблем на світовому рівні. З
допомогою інформаційної
кампанії поглиблювати знання
людей про стан цих проблем у
суспільстві

семян.
Проводя
практические
исследования, доказать важность
таких показателей как всхожесть
семян и глубина заделки семян.
апрель
Оформление фотоколлажа «Я и
весна»
Организация фотовыставок
«Удивительное рядом», «На
Днепре»
Конкурс сочинений «Мой пушистый
друг»
Конкурс авторских стихотворений о
природе
Проект «Русские поэты о природе»
Устный журнал «Тайны богини
Флоры»
Квітень
Створення комп’ютерних
презентацій.
Випуск буклета.
Проведення дослідів.
Випуск публікацій.
Робота творчих груп по
дослідженню різних глобальних
проблем

