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إن تعريف التّربية البيئية يتضمن التّريبة حول البيئة، التّربية من أجل البيئة، التّربية في رحاب البيئة، الّتي من شأنها أن تعّزز فهم المواضيع المرتبطة بالبيئة ما يؤّدي إلى 
انخراط التالمذة بتجارب غنية وناشطة في محيطهم، كما ويعّزز تقدير التالمذة للتفاعالت الدينامية بين األنظمة )النظم( المختلفة على األرض  والتي تتمثّل ب: 

أنظمة األرض الفيزيائية والبيولوجية.  -  
اعتماد االنظمة االجتماعية واالقتصادية على هذه األنظمة الطبيعية.  -  

األبعاد العلمية والبشرية للقضايا البيئية.  -  
النتائج اإليجابية والسلبية الناتجة من التفاعل بين األنظمة التي أنشأها اإلنسان واألنظمة الطبيعية.    -  

 وإيماناً منا بأن تشكيل مستقبلنا وتطويره يعتمد على تشكيل وتطوير صروحنا التربوية، وبأّن عملنا اليوم يحدد شكل مستقبلنا غداً، إنطالقا من الحقائق العلمية التي تؤكد أن 
إستمرارية النظم واستدامتها على األرض تؤدي إلى استدامة توازن أشكال الحياة على األرض واستمراريتها، وإيماناً منا بقدسية توّجهات التربية البيئية المتمثلة بمساعدة 
المتعلمين ليصبحوا مثقفين بيئيا، بل أكثر من ذلك أناساً ماهرين، وملتزمين، وفاعلين، وعلى أتم االستعداد للعمل بشكل فردي أو جماعي لتحقيق التوازن الحيوي بين نوعية 
الحياة ونوعية البيئة أو الحفاظ عليه، لذلك كان ال بد من تطوير منهج التّربية البيئية ليواكب عملية تطوير المناهج التربوية على أساس الكفايات، والعمل على تطبيقه داخل 

المدرسة وخارجها.

مقدمة المناهج المطّورة للروضات والمرحلة التعليمية األولى: إن المناهج المطّورة والمبنية على أساس الكفايات تقوم على: 
اعتماد المقاربة بالكفايات بداًل من المقاربة باألهداف التي بني عليها منهج البيئة السابق.  •  

اعتبار الممارسات المجتمعية السليمة مرجعاً ال يمكن االستغناء عنه للكفايات المطلوب تنميتها عند التالمذة، ومن ضمنها المعارف والقدرات والمواقف   •  
                      التي تمثِّل موارد هذه الكفايات.

التركيز على النظرة الفلسفية البنائية-االجتماعية بداًل من النظرة السلوكية.  •  
التركيز على عملية التعلّم عند التلميذ بداًل من التركيز على عملية التعليم التي يقوم بها المعلّم.  •  

اعتماد استراتيجية تعلّم ثالثية األبعاد: »ماذا نعلّم؟«، »كيف نعلّم؟«، »لماذا نعلّم؟«.   •  
ات التلميذ إلى وحدات صغيرة، بسيطة، منفصلة عن كل سياق وعن اإلنتاج المركب النهائي المنتظر.  عدم تجزئة مهمَّ  •  

تشجيع الممارسات الّتربوية ذات المواد المتقاطعة.  •  
إعطاء أهمية خاّصة للوضعيات – المشكلة المأخوذة من الحياة اليومية بداًل من التّركيز على محتوى معرفي بمعزٍل عن كل سياق، إن على مستوى   •  

                      التعلّم وإن على مستوى التّقويم التّربوي.
تنسيق عمودي بين الحلقات، تنسيق أفقي بين مختلف المواد على مستوى القدرات أكثر منه على مستوى المعارف.  •  

مقدمة
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أما في ما يتعلق بالمحاور التي سيتناولها منهج التربية البيئية، فهي اآلتية: 
1-  النظم البيئية   

2-  الّتلّوث   
3-  الموارد الطبيعية  

4-  التنمية المستدامة وتتضمن االستهالك  

إن تطوير مناهج التربية البيئية يتطلب تضمين:
1-  تضمين المفاهيم المعاصرة للتربية البيئية في التعليم العام.  

2-  تضمين القيم والمواقف المرتبطة بالتربية البيئية.  
3-  إعداد وتطوير منهج التربية البيئية.  

4-  إعداد الخطط الدراسية المواكبة لمنهج التربية البيئية محافظاً على خيار اعتماد المقاربة بالكفايات   
                ومراعًيا األطر المرجعية النظرية والفلسفية لعملية بناء المناهج على أساس هذه المقاربة.

5-  إعداد استراتيجيات وطرائق تدريس التربية البيئية )أنشطة صفية استكشافية ووظيفية، زيارات ميدانية، ،،،،،،،،،،،،،،،،(   
                مرتكزة على منهجية مبنية على التساؤل والتقصي والتجريب وذلك من أجل دفع التلميذ باتجاه البحث والتقصي والتحليل العلمي المنطقي والتفكير الناقد 

                والشرح المالئم وبناء العالقات والتواصل بهدف حل المشكالت من خالل إعطاء أهمية خاّصة للوضعيات – المشكلة المأخوذة من الحياة اليومية - بداًل من 
                التركيز على محتوى معرفي بمعزٍل عن كل سياق.

6-  تضمين أدوات القياس والتقويم في التربية البيئية )مؤشرات وشبكة تحقق(.  
7-  إعداد معلّم ملّم بمبادئ التّربية البيئيّة وتدريبه: التجهيزات والمستلزمات الفنية واللوجستية للتربية البيئية، )دليل بيئي للزيارات الميدانية، مواقع كمركز   

                للتربية البيئية الذي يتضمن حديقة نباتيةBotanical garden، أدوات تعلمية، أنشطة ال منهجية، معدات زراعية، مكبّر،،(.

Environment proficient student )يسعى منهج التربية البيئية إلى تشكيل ملمح تلميذ ماهر بيئًيّا )تلميذ يتقن السلوك البيئي
باعتماد أربع مستويات:

1-  يستثمر المفاهيم البيئيّة األساسية المكتسبة،    
2-  يعبّر عن وجود قضايا بيئية أو يتوقع وجود قضايا بيئيّة في محيطه القريب والبعيد،    

3-  يحّدد التّأثيرات الّسلبية واإليجابية للعوامل المرتبطة بالقضايا البيئيّة و نتائجها من خالل عملية التقّصي وتقييم عمله،  
4-  يطّور مهارات إجرائية مرتبطة بحلول فّعالة للقضايا البيئية  

مقدمة
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1-  تتضّمن المفاهيم البيئية:  
• المعرفة المرتبطة بالنظام البيئي وعناصره وتلك التي تركز على األفراد والمجتمعات واألنواع، والنمط الحياتي لألنواع والسالسل المتوالية،   

             والموارد والتوازن، واإلنسان كعامل مغيّر للنظام البيئي. 
• المعرفة المرتبطة بالقضايا البيئية: أسبابها، وتأثيراتها ومؤشراتها )التلّوث، استنفاذ الموارد الطبيعية، الحد من التنّوع البيولوجي، االحتباس الحراري، تغيّر المناخ،...(.  

• المعرفة المرتبطة بالحلول لهذه القضايا البيئية )التنمية المستدامة،   
             الترشيد في االستهالك، استخدام الموارد المتجّددة، المحافظة على التنّوع البيولوجي وحماية األنواع المهددة باالنقراض، ......(. 

2-  الوعي البيئي: وإنطالقاً من مكتسباته المعرفية  
• يالحظ التلميذ أو يدرك )االستدالل من خالل مؤّشرات( وجود مشكلة بيئية في محيطه.  

• يستخدم المصادر المالئمة خالل عملية البحث عن المعلومات المرتبطة بهذه المشكلة )التقصي العلمي(.  
• يقَيم هذه المعلومات من أجل إيجاد حلول منسجمة مع المشكلة وقابلة للتنفيذ ومن ثم يقوم بتوّقع التّأثيرات الممكن حدوثها نتيجة تطبيق الحلول المقترحة.  

• يتواصل مع شرائح المجتمع انطالقاً من معتقدات وقيم إنسانية لتحديد تأثير سلوك الفرد في البيئة   
             ويثّمن الحاجة إلى التقصي عن القضايا البيئية وتقييمها كشرط مسبق التخاذ المواقف والقرارات السليمة.

• يقترح حلواًل بديلة مجدية ومتاحة لعالج القضايا البيئية،   
             يحّدد ويصف طائفة واسعة من السيناريوهات الناجحة من أجل التّنمية المستدامة لبيئته القريبة والبعيدة.

3-  التقصي و التقييم:  
• يطبق التلميذ المهارات المرتبطة بتحديد القضايا البيئية والتقصي عنها ومن هذه المهارات: المالحظة، تجميع البيانات )القياس، تنظيم البيانات( وتوليفها، وتحليلها وتفسيرها.   

• ينفذ الحلول البديلة آخذا باإلعتبار تأثيراتها على البيئة والحضارة.  
• يوّضح مواقفه، يقيّمها ويغيّرها في ضوء المعطيات الجديدة.   

• يحلل مجموعة من السيناريوهات الناجحة المتعلقة بالتنمية المستدامة للبيئة.  

4-  المهارات اإلجرائية المرتبطة بالقضايا البيئية:  
• يظهر التلميذ جدارة بمهارات مرتبطة بإجراءات المواطنية والتي تتضمن: القدرة على اإلقناع، االستهالك، العمل السياسي والعمل القضائي، واإلدارة االقتصادية.  

•  يقيم اإلجراءات المختارة في ضوء تأثيراتها على البيئة والحضارة.  
• يظهر القدرة على تطبيق واحدة أو أكثر من مهارات المواطنة من أجل المساعدة على حل أًيّ من القضايا البيئيّة.  

• يظهر القدرة على تطبيق واحدة أو أكثر من مهارات إجرائية يقوم بها المواطنين من أجل وضع سيناريو مرتبط بالتّنمية المستدامة.  
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المناهج المطّورة للتربية البيئية في الحلقة األولى

الكفاية النهائية لمنهج التربية البيئية: 
في نهاية مرحلة التعليم الثانوي،  يصبح التلميذ مواطًنا مسؤواًل  بيئًيّا،  قادًرا على أن يحّل الوضعيّات والمشكالت البيئية المرّكبة، حاضًرا ومستقباًل، أو أن يحّد من 
تفاقمها، ويتوّقى آثارها السلبيّة، عبر توظيف مكتسباته المرتبطة بتمييز القضايا البيئية ووجهات النظر المرتبطة بها واالستقصاء عنها، ووضـع الخـطط والتـواصل 

مع كـل شرائـح المجتمـع، وأخـذ القـرارات اآليـلة إلى المحـافظة على الثّـروات البيئيّة )كائنات حية وثروات طبيعيّة( المتبقية في محيطه.

الكفاية األولى: 
في نهاية الحلقة األولى من التعليم األساسي وانطالقاً من محيطه المباشر وباالعتماد على موارد متنوعة يصبح التلميذ قادراً على أن يحّدد مواقع مكانية وزمانية 

ومنظومات اجتماعية واقتصادية وتأثيرات تطورها في البيئة.

الكفاية الثانية: 
في نهاية الحلقة األولى من التعليم األساسي وانطالًقا من محيطه المباشر وباالعتماد على موارد متنوعة يصبح التلميذ قادراً على أن يفّسر االختالف في ميزات 

الكائنات الحية )الّتنوع البيولوجي( والمشاكل التي تعترض حمايتها ونموها)النباتات والحيوانات( وحفظ بيئة عيشها.
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