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 :اعداد                   
 منال البشر/ روابي الرتكي    

 

 
 

مع تصاعد االهتمام العاملي بقضايا البيئة وتنامي املطالب بضرورة 
للمشكالت البيئية امللحة وعلى رأسها مشكلة التصدي بفعالية 

ظهر مفهوم ,التغيريات املناخية واالحتباس احلراري املرتبطة بالتلوث 
البيئة التعليمية اخلضراء الذي يهدف لتطوير املؤسسات الرتبوية بيئياً 

وقد بدأت العديد من دول العامل يف االهتمام بإنشاء البيئات , 
وذلك استجابة لدعوة , لدول االوربية التعليمية اخلضراء خاصة ا

مؤمتر األرض وتوصيات صندوق البيئة األوريب بتعميم خطة املدارس 
هبدف تقييم املدارس وفقاً للمعايري البيئية فيما يتعلق , اخلضراء 

بالعملية التعليمية والرتبوية وادارة املنشآت وسبل التعامل مع املوارد 
هذه اخلطة يف أكثر من م طبقت 5002ويف عام , الطبيعية 
 .دولة حول العامل  25الف مدرسة يف 000

إن االهتمام الدويل بفكرة البيئة التعليمية اخلضراء بدأ من قمة الكرة 
واليت وضعت ميثاق , م 2995األرضية املنعقدة يف الربازيل عام 

جدول أعمال القرن احلادي والعشرين الذي دعا اىل التعاون يف 
باحلفاظ على التوازن الضروري بني احتياجات  املشروعات اخلاصة

سكان األرض وقدرة الكرة األرضية على تلبية هذا االحتياجات 
ومن أهم أسس هذه التنمية ,وهو ما يسمى بالتنمية املستدامة 

االميان بالعملية الرتبوية طويلة املدى ودورها يف االرتقاء بالوعي 
م حيث 2992يب عام وهو ما دعا صندوق البيئة األور , البيئي 

 .طالب بتعميم خطة البيئة التعليمية اخلضراء يف أوروبا بأسرها 

وتسعى فكرة البيئة التعليمية اخلضراء لتحويل املؤسسات التعليمية 
اىل ما يشبه احملميات البيئية مبا جيعلها تتوافق مع التوصيات اليت 

غازات نصت عليها االتفاقات الدولية اخلاصة باحلد من انبعاث ال
املسببة لالحتباس احلراري واجياد وازع بيئي يف ضمري الطالب 

والعمل على تعميقه وتنميته وتعوديهم على احرتام الكوكب الذي 
وتلتزم البيئة اخلضراء بربنامج تربوي بيئي , يعيشون على سطحه 

منظم يتضمن خطة متكاملة لزيادة الساحات اخلضراء داخل 
 .ها مع االلتزام مبعايري النظافة املؤسسة الرتبوية ويف حميط

 

 :أليات وخطوات تطبيق برنامج البيئة التعليمية الخضراء 

يعتمد تطبيق البيئة التعليمية اخلضراء على الرغبة الذاتية ووجود 
كما جيب عليها أوالً نشر املطويات , الدافع لدى املؤسسات 

وذلك لنشر واجملالت التعريفية عن الربنامج يف املناطق املستهدفة 
 .الوعي بأمهية تطبيق هذا الربنامج 

 

 :فوائد تطبيق البيئة التعليمية الخضراء 

,   ببل معظمهبا تعتبرب صبديقة لننسبان والزراعبات غلبب األجبجارأ
حيبببث أتبببا تسببباعد علبببى امتصبببار وببباط أكسبببيد الكرببببون وإطبببالق 

كمبا ,   فائبدة اتذ فهبي مبن الناحيبة الصبحية تعتبرب, األكسبجني 
تقبببببوم بامتصبببببار األجبببببعة املنبعثبببببة مبببببن األجهبببببزة الكهربائيبببببة و أتبببببا 

نبعثببة مببن أجهببزة األجببعة امل: الغببازات السببامة والضببارة مببن ا ببو مثببل
وا ببواالت والكثبري مببن األجهببزة الكهربائيببة  نببتنرت الاالتلفباز وأجهببزة 



البببببببيت تسبببببببتقبل وترسبببببببل ا جبببببببعاعات و غبببببببازات عبببببببوادم السبببببببيارات 
 واملنظفات

أن امتصار النبات هلذه كما , ظيف ا افة يف التناملستخدم
بل ستستمر يف , الكيماويات لن يؤور فيها سلبا على ا طالق

 (2. )امتصاصها ألنه يكون مبثابة احملفز للنمو هلذه النباتات

 : الخضراء التعليمية البيئةا من المالية الفوائد
من املدارس % 5تعترب املدارس اخلضراء أقل تكلفة بنسبة  -

  دوالر للقدم املربع حيث حنصل على 3التقليدية أي ما يعادل 
 .ضعف املدارس العادية  50منافع ماليه تصل إىل

ألف دوالر سنويا  200توفر املدارس اخلضراء يف املعدل  
, أي ما يكفي لتوظيف اونني من املعلمني ا دد , 

من  2000أو , جهاز كمبيوتر جديد 520وجراء
 الكتب املدرسية

من املياه %35و % 33استهالك الطاقة أقل بنسبة  
 .مقارنة باملدارس التقليدية

 

 : الخضراء التعليمية بيئةلل واألكاديمية الصحية الفوائد
  .حتسن مستوى القدرة على التعلم 
 .تنخفض حاالت الربو  
من املياه %35و % 33استهالك الطاقة أقل بنسبة  

 ( 5).مقارنة باملدارس التقليدية
                                                           

 
 مدارس الفاروق الرائدة بجدة - 

  :نماذج من البيئات التعليمية ذات الجودة البيئية 

 .مدارس الفاروق الرائدة جبدة  
 .مدارس ا يزة مبصر 
 .مدارس البنات يف الكويت 
سيا واليت حصلت على مدرسة بايل اخلضراء باندوني 

جائزة املدرسة األكثر اخضراراً يف العامل يف عام 
املركز األمريكي اخلريي " وذلك من قبل  .م5025

 "اجمللس األمريكي للمباط اخلضراء, للمدارس اخلضراء 
يف عام حصلت ( كاوست)جامعة امللك عبداهلل للعلوم  

كمبىن " البلتنيوم "على أعلى تقييم عاملي وهو م 5020
 ( 3.) صديق للبيئة من املباط اخلضراء

 

 :لتطبيق البيئة الجودة البيئية نماذج من الجوائز المعتمدة  

" وقعت جائزة زايد لطاقة املستقبل اتفاقية جراكة مع  
الذي يتخذ من نيويورك مقراً " حتالف املدارس اخلضراء 

وذلك هبدف متكني املدارس جبميع مراحلها , له 
التعليمية من االبتدائية للثانوية من املسامهة يف ا هود 

 (2. )االستدامة البيئية العاملية حنو حتقيق 

                                                                                              
 
 مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة - 
 
 جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية - 
 
 جريدة االتحاد االماراتية - 

 
 :تابعونا على 

 االمام_ جامعة_ ا ودة _ مدينة#                             
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