
مدرسه ی محیط زیستی

تمرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری  رش
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میشکلکهاستکشورمتنوعوگوناگوناقالیمزیستیوفرهنگیویژگیهایشناختنرسمیت
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مدارس سبز یک برنامه بین المللی آموزش محیط زیست براساس 
.استاندارهای بین المللی است



هزار مدرسه سبز وجود دارد 40در دنیا بیش از 

تاسمدرسه 30که سهم ایران حدود 



:اهداف کالن 

دانش ت در پدیدآوردن فرصت پرورش خودانگیختگی، شور، عالقه، عشق، آگاهی و حساسی

آموزان

 جامعهحساسیت و مسئولیت پذیری نسبت به محیط زیست ، خانواده و انتقال

ن در ن و کارکنان و والدیایجاد نگرش و تغییرات رفتاری مثبت پایدار در دانش آموزان، آموزگارا

با محیط زیسترابطه 

انتقال آگاهی و اطالعات از آموزگاران به دانش آموزان و خانواده ها

ارتقای دانش، سواد و درك از محیط زیست



:اهداف اجرایی 

مشارکت در فراهم ساختن فضاهای آموزشی سالم و استاندارد

 برای جلوگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم و غیراستانداردتالش

استفاده بهینه از آب

مشارکت در افزایش راندمان مصرف انرژی

 التحریرتسهیل در امکان استفاده بهینه از وسایل و لوازم

 آموزشیفضای نگهداری

 جوییکاهش بخشی از هزینه های مدرسه از طریق صرفه

 بازیافتتامین بخشی از هزینه های مدرسه از طریق درآمد ناشی از

مشارکت در اطالع رسانی و تبلیغات



ضرورت و طرح موضوع
 نابع به مدر اثر بهره وری بی رویه از این منابع انرژی تجدیدناپذیر رو به اتمام است و تخریبی که

دار بیش از منابع تجدید پذیر و توسعه پایرا به استفاده شود ، توجه کشورها وارد می محیط زیست 
نموده استاز پیش جلب 

 است  در نتیجه  بهینه متوسط رشد مصرف انرژی در جهان برابر 5بیش از مصرف انرژی در ایران
باشدکمک بزرگی به رشد و توسعه کشورمان سازی مصرف انرژی می تواند 

 یل راتشکجامعه یک علمی و اجتماعی –پایه های فرهنگی ، نهادی است که بعد از خانوادهمدرسه
و ه ابتدا به خانوادتصمیم می گیریم آموزش را از پایه آغاز کنیم، می بایست زمانیکه . می دهد

مدرسه توجه شودسپس 
 می گیردقرار مدرسه جلوتر از خانواده مورد بعضی مباحث آموزشی حتی در
هر ری برای فراگیآمادگی ذهنی کافی از نظر رشد ذهنی و شناختی، در سنی قرار دارند که کودکان

دارندمساله و مطلب جدید را 
 دهندمی تشکیل کشورمان را دانش آموزان حجم باالیی از جمعیت

ی استمحیط زیستبرای پی ریزی فرهنگ بستری مناسب مدرسهبا توجه به موارد باال 



زیستیو رسالت مدارس جامع محیط چشم انداز 

:استچشم انداز مدارس جامع محیط زیستی شامل موارد زیر بیانیه 

محیطبهنسبتآموزاندانششورومهربانیوآگاهیعشق،پرورشوانگیزهایجادباجممدارس

هایتندروزیستمحیطبهنسبتمسئولیتپذیرشومشارکتحسآنان،بهبخشیالهاموزیست

بهوهساختنهادینهآنهاذهندرداده،ترویجرابومزیستگوناگونابعادوحقوقحفظوحرمترویکرد

بینشدانش،)زیستیمحیطحساسیتهایوآگاهیسطحمدارسایندر.میکنندمنتقلجامعهوخانواده

.وندشمیمتعهدزیستیمحیطالگوهایرعایتبهویافتهارتقاءنیزکارکنانوآموزگاران(رفتارو



عناصر اصلی چشم انداز مدارس جم مبتنی بر رویکردی مشارکت محور در قالب نمودار 
نمایان شده است( 1) شماره 



:  فرآیند اجرایی مدارس جم 

تشکیل گروه محیط زیستی و تعیین اهداف

برنامه ریزی و مدیریت حامیان مالی و معنوی

ارزیابی وضع موجود مدرسه

برنامه ریزی برای اجرای فعالیت ها

برآورد هزینه ها و تامین بودجه

                    اجرای برنامه های آموزشیاجرای برنامه ها

ساختاری                                            اجرای برنامه های 

تدوین گزارش عملکرد

پایش و ارزیابی

(ت مدرسه طبیع) یادگیری تجربی و خودانگیخته 

آموزشهای رسمی 

آموزشهای غیر رسمی برحسب مورد



پ های استفاده از الم، تفکیک زباله و بازیافت آنو استفاده از انرژی خورشیدیدر این مدارس  

آموزشو مدیریت آب و استفاده از شیرهای آب مناسب، سیستم تهویه مناسب، کم مصرف

به دانش آموزان به صورت علمی و پژوهشی آموزش داده خواهد شداصول محیط زیستی



و راحت درختان، آزاد البه الی گل ها و  زیست، دانش آموزان دوستدار محیط در مدرسه ی 
ی قدم می زنندزیر نور خورشید، بی هیچ استتار 

درختی جوان در میانه داردو درس آزاد، گوشه ای از حیاط است که باغچه ای پرگل کالس 
که دانش آموزان دایره وار دورش می نشینند و درس می خوانند و بحث های زیست محیطی

می  پردازند

کالس در فضای آزاد



انش عالوه بر فضای سبز در چشم انداز ظاهری، در معنا نیز ارتباط دبودن مدارس سبز سبز 
د تا مدارس به این علت برپا شده اناین . آموزان با طبیعت را از لحاظ چشمی ارتقاء می دهند

ه انسان کنند و به دانش آموزان از کودکی یاد دهند کتقویت طبیعت را میان انسان و ارتباط 
با میز ی مسالمت آاز طبیعت است و برای داشتن زندگی بهتر راهی جز برقراری رابطه جزئی 

نیستطبیعت 

آموزش از کودکی



ک یدر بوفه مدرسه ظرف های در این مدارس ظروف پالستیکی به طور کامل حذف می شود و 
می گیردرا ظروف پالستیکی بار مصرف گیاهی جای 

حذف ظروف پالستیکی



ت در این مدارس کاغذ، زباله محسوب نمی شود بلکه سرمایه ای معرفی می شود که قابلی
بازیافت دارد و حیف است دور ریخته شود؛ کاغذ به چشم مدیران مدارس سبز، آن قدر 

یت سامانه مدیر)باارزش است که امتحانات مدرسه و حتی تکالیف درسی از طریق شبکه 
ریدن و به کمک اینترنت برگزار می شود و دانش آموز را از داشتن دفتر مشق و خ( یادگیری

.مکرر کاغذ معاف می کند

مدرسه ای با کمترین میزان کاغذ



تفکیک زباله نیز در این مدارس جدی گرفته می شود و هر دانش آموز می آموزد جای 
ز در پسماندهای تر در میان زباله های خشک نیست که البته سطل های مخصوص هر ماده نی
.دسترس است و کسی نمی تواند نبود سطل را بهانه خودداری از تفکیک اعالم کند

تفکیک زباله



کیسه های پالستیکی نیز در این مدارس جایی ندارد و دانش آموزان زندگی بدون این 
رند کیسه ها را تمرین می کنند؛ دانش آموزان مدارس سبز کیسه های پارچه ای در دست می گی

.و این گونه با پالستیک وداع می کنند

زندگی بدون کیسه پالستیکی



در باد و خورشید نیز برای این مدارس دو منبع انرژی رایگان محسوب می شود که طبیعت
ید از آن استفاده کرد؛ استفاده از نور خورشمی توان اختیار مردم قرار داده است و به راحتی 

استدر طول روز و کالس های درس در فضای آزاد ساده ترین راه برای کاهش مصرف برق 

انرژی های رایگان و طبیعی



ه محیط  زیست، تک تک گل ها و درخت ها به دست دانش آموزان کاشتی دوستدار در مدرسه 
و آبیاری می شود و هر زمان وقت آزادی وجود داشت به جای به بطالت گذشتن، صرف هرس

می شودباغچه ها و تمیز کردن کالس ها 

ی در مدارس سبز دانش آموزان عشق ورزی به طبیعت را یاد می گیرند و می آموزند اگر مهمان
رندبکاعزیز و سرشناس سراغشان آمد به جای کشتن یک حیوان به یمن حضورش، درخت 

کاشت و نگهداری گل و گیاه



بررسی های اجرایی می بایستبالقوه و برنامه ریزی فعالیت به منظور شناسایی مدارس 
:  های زیر انجام شود
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