1) методичну роботу з учителями, які викладають курс „Основи еколо
гії"' або споріднений з ним;
2) методичну роботу з усім педагогічним колективом, спрямовану на
системну екологізацію всього навчально-виховного процесу.
Кожний з цих напрямів має свою специфіку, завдання, методи, але у
підсумку обидва спрямовані на усвідомлення ролі кожного викладача у
створенні системи моральних цінностей, формуванні гармонійних відносин,
екоцентричного типу мислення, виховання почуття відповідальності у своїх
учнів.
Завдання
методичної роботи

Спільні завдання у
методичній роботі з
пед. колективом ПТГО:

Методична робота з викла Методична робота з
дачами курсу „Основи еко викладачами інших
логи" або споріднених з ним: предметів і майстрами:

• підвищення загально
культурної підготовки
викладача;

• розвиток екологічної
компетентності;

• створення умов щодо
системного бачення реалій
екологічної освіти;
• створення інформацій
ного еколого-освітнього
простору;
• науково-методичне
забезпечення процесу
екологічної підготовки

• методичне консуль
тування з питань еколо
гічної грамотності;

• удосконалення рівня
професійної майстерності;
• визначення доціль
них підходів до екологі• надання методичної
зації відповідного
допомоги щодо:
а) впровадження інновацій предмета;
них педагогічних техноло
• розвиток професій
гій;
них вмінь щодо інтегра
б) організації самостійної
тивної педагогічної
пізнавальної діяльності;
діяльності
в) умінь організації контро
лю за засвоєнням екологіч
них знань учнів у різних
формах

Організація методичної роботи передбачає використання традиційних і
нетрадиційних форм. Досвід використання нетрадиційних форм методичної
роботи в професійних навчальних закладах свідчить, що поряд з усвідомле
ною необхідністю використання таких форм роботи є певні перешкоди і
труднощі. По-перше, це різний рівень професійної компетентності виклада
чів, який не завжди залежить від загального педагогічного досвіду роботи.
По-друге, певний психологічний бар'єр, що виникає через ригідність мислен
ня, страх перед власною некомпетентністю, низький рівень самооцінки,
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суб'єктивне, упереджене ставлення до нововведень, нездатність до прийняття
самостійних рішень. Ще одним важливим чинником, що гальмує впрова
дження і доцільне використання нетрадиційних форм навчання, є недостатнє
висвітлення таких методик у педагогічній літературі та недостатній методич
ний супровід для безпосереднього їх використання викладачами професійних
навчальних закладів.
Особливої уваги у контексті вирішення завдань екологічної освіти і ви
ховання набуває поняття готовності викладача до здійснення такого виду
педагогічної діяльності, адже, як наголошує В. Сластєнін, саме така якість як
іотовність є вирішальною ознакою професіоналізму педагога, а здійснений
иченим теоретичний аналіз явища готовності до професійної діяльності може
буги досліджено на таких рівнях [5, с. 6 - 7]:
- особистісному, розглядає готовність як прояв індивідуально-особистісних якостей, що зумовлено передбачуваною діяльністю;
- функціональному, окреслює її як тимчасову готовність і працездат
ність, передстартову активізацію психічних функцій, вміння мобілізувати
необхідні фізичні й психічні ресурси для реалізації діяльності;
- особистісно-діяльнісному, визначає готовність як цілісний прояв усіх
с іорін особистості, що дає змогу ефективно виконувати свої функції.
Аналіз наукових досліджень щодо готовності викладачів до здійснення
екологічної освіти свідчить про існування різних підходів і точок зору. Так,
О.Сластєніна еколого-педагогічну готовність викладача окреслює як соціаль
ну і професійну відповідальність, що охоплює світогляд, розуміння власної
відповідальності, соціальну активність, громадянську відповідальність, стійкі
природничо-наукові і природоохоронні інтереси, інтелектуальну активність і
Потребу в екологічній самоосвіті, мотиваційно-цілісне ставлення до екологіч
ної освіти і виховання учнів, впевненість у необхідності систематичної і
професійної самоосвіти [4, с. 11].
Окреме місце в системі методичної підготовки викладачів щодо здійс
нення організації екологічної освіти учнів посідає розвиток відповідних
професійних навичок. До професійних навичок учителів загальноосвітнього,
спеціального та професійного циклів у здійсненні екологічної освіти відносимо:
1. Уміння відбирати матеріал екологічного спрямування відповідно до
навчального курсу і конкретної теми уроку.
2. Уміння використовувати відібраний матеріал з урахуванням логічної
послідовності навчального матеріалу.
3. Вміння використовувати інноваційні педагогічні технології
- в процесі організації проектної діяльності
- в процесі проведення дискусійних форм навчання
4. Уміння використовувати результати екологічних досліджень:
- як вихідний момент у поясненні перебігу явищ і процесів
- як засіб доказу достовірності гіпотетичних припущень
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