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ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Передумови
Житловий масив Північний, розташований
у Самарському районі Дніпропетровська, один
із найскладніших з точки зору екологічної ситуації. Неподалік розташовано багато промислових підприємств, що є джерелами забруднення
навколишнього природного середовища. На території житлового масиву є острівець зелені - лісосмуга, створена його першими мешканцями
в 60х роках минулого століття. Нині вона слугує
місцем прогулянок і відпочинку для всіх жителів масиву та прихожан храму Іверської Божої
Матері.
Учні школи №39 разом з учителем біології
та екології О.Крамар вирішили створити коман-

«У долі природи - наше майбутнє»
(соціальний екологічний проект
міської школи № 39)

ду екологічного порятунку Ecohouse, одним із
напрямків діяльності якої стала шефська турбота про чистоту і збереження цієї зеленої зони.

Нововведення
Проект Ecohouse має на меті актуалізацію
екологічної освіти мешканців житлового масиву Північний через організаційну, пізнавальну, практичну, благодійну роботу. Таким чином
забезпечується гармонійне формування всіх
компонентів екологічної культури та інтересу
до природи, знань про природу, моральних та
естетичних почуттів до неї, а також позитивної
поведінки в природі.
В ході реалізації проекту школярі-члени команди Ecohouse проводять роз’яснювальну та
агітаційну роботу з жителями масиву з метою їх
залучення та заохочення до надання допомоги
природі. Серед основних напрямів цієї роботи
можна виділити такі:
організаційні заходи - вивчення екологічного стану житлового масиву Північний шляхом
пошуку матеріалу про екологічне становище
навколишнього середовища: фотографування
наслідків впливу господарської діяльності під-

К РА Щ І П РА К Т И К И М І С Ц Е В О Г О С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

приємств та людини на стан природи, зон екологічної небезпеки;
пізнавальні заходи - екологічні КВК; ігри
«Що? Де? Коли?» та «Подорож»; дні екологічних
знань; тижні екології; екологічний місячник; зустріч з фахівцями-екологами; конкурс незакінченої екологічної казки; екологічні вікторини;
прес-бій на тему: «“Іста” – так чи ні?»; ділові,
рольові ігри; акція «Екологічне місто» з відвідуванням екологічного центру, ботанічного саду
та станції юних екологів Дніпропетровська; екскурсії на природу та вивчення флори і фауни
України; участь у роботі МАН; участь у роботі
екологічної конференції;
практичні заходи - екопости; складання
екологічної карти мікрорайону; викладання
спецкурсу: «Дім, в якому ти живеш»; екологічний фоторепортаж: «Тривога і біль ж/м “Північного”»; практичні природоохоронні операції:
«Ріка мого дитинства»; «ЕкоНовий рік»; «Чис-

те місто»; «Мій двір – моя турбота»; «Шкільне
подвір’я – загальна турбота»; облаштування
клумб, створення альпійської гірки, озеленення
класів «Зелений світ нашого кабінету»; прибирання лісу, паркової зони та заповідної терито-

рії Богородицької фортеці; виготовлення годівниць для птахів; підгодовування птахів і звірів
взимку;
благодійні заходи - збір лікарських рослин,
виготовлення виробів із природного матеріалу,
композицій із квітів; екомарафон: «Дім, в якому
ти живеш»; благодійні акції з прибирання лісу:
«Збережемо легені “Північного”», акція зі збирання вторинної сировини: «Сміття в контейнер роздільно покладемо - світ захистимо»; звернення до
населення з приводу проведення осінніх робіт на
прилеглих територіях та боротьби з інвазійними
рослинами, амброзією, акція «Осінь без диму»;
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просвітницькі заходи - випуск листівок,
бюлетенів, інформаційних листків, фотостендів,
стіннівок; виступи екологічних бригад; екологічні мітинги та агітаційні ходи; звернення до
населення через міські газети; конкурс читців,
співаків, музикантів; проведення ековечорів,
екоказок; влітку проведення гри «Робінзонада»
у шкільному оздоровчому таборі.

Команда Ecohouse планує продовжити діяльність, спрямовану на збереження зеленої зони
житлового масиву Південний. Особлива увага на
наступному етапі проекту буде зосереджена на
озері, що розташоване у цьому лісі.
Зараз
водойма
знаходиться у занедбаному стані.
Команда висвітлюватиме цю
роботу у своїй
газеті і прагне залучити до екологічної діяльності
районну та міську владу, а також
міські засоби масової інформації.

Результати
Реалізація проекту Ecohouse позитивно вплинула на формування навичок дітей щодо практичної взаємодії з навколишнім середовищем;
дала їм можливість самореалізуватися у суспільно значущий діяльності. Важливим результатом
проекту є залучення дорослих до співпраці з підростаючим поколінням у сфері захисту природи.
Активна просвітницька діяльність привернула
увагу громадськості до екологічних проблем і
необхідності їх розв’язання.
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