
  

 

  :تقدمي إشكايل

 استراتيجي كمنطلق التعليمية املناهج ضمن البيئية التربية إدماج مت هلذا السليب، سلوكه خالل من البيئي بالتوازن اإلنسان أخل

 .البيئة على للمحافظة

  البيئية؟ التربية مفهوم هو فما 

  التعليمية؟ املناهج ضمن إدراجها إىل الرامية الدولية املبادرات هي وما 

 املغربية؟ املدرسة وخارج داخل تنفيذها وإستراتيجية البيئية التربية أسس هي وما 

I  - التعليمية املناهج ضمن إلدراجها الدولية واملبادرات البيئية، التربية: 

  :البيئية املشكالت ملواجهة  الفرد البيئية التربية يئ -  1

 باألسس املدعوم الوعي خالل من ومحايتها، البيئة على احملافظة بأمهية والسلوكية احلسية والقدرة الشعور تنمية هي :البيئية التربية

 :البيئية نذكر التربية أهداف البيئية، ومن املنظومة عناصر على بشري نشاط ألي الضارة السلبية واآلثار باملخاطر العلمية

 .البيئية األنشطة يف الفاعلة املشاركة دوافع يعزز بيئي وعي خلق �

 .البيئة محاية يف واجلماعات األفراد مبسؤولية اإلحساس تنمية �

 .البيئية املواطنة ملفهوم املعزز السلوك تنمية �

  .ومتوازنة سليمة بيئة داخل العيش يف األفراد مجيع حق �

  :التعليمية املناهج ضمن البيئية التربية إدماج الدولية املؤمترات من جمموعة أقرت -  2

 .البيئية املشاكل ملعاجلة أساسية وسيلة البيئية التربية أن على الرمسي التأكيد: 1972 ستوكهومل مؤمتر �

 .اليونسكو منظمة طرف من وضعه مت الذي البيئية للتربية الدويل الربنامج على املصادقة: 1975 بلغراد مؤمتر �

 .أهدافها وحيدد مراميها يرسم البيئية للتربية عام إطار وضع :1977 تبليسي مؤمتر �

 .للحياة قابل مستقبل ملتطلبات الدراسية براجمها مالءمة على املدارس تشجيع: 1997 سالونيك مؤمتر �

II - وخارجها املدرسة داخل تنفيذها وإستراتيجية البيئية التربية أسس: 

 :البيئية التربية نشر يف هام بدور املغربية الدولة تقوم -  1

 جديدة عالقات ونسجها حميطها على املدرسة انفتاح ضرورة على م1999الذي صدر سنة  والتكوين للتربية الوطين امليثاق أكد

بالبيئة،  املهتمة الوطنية املؤسسات مع الشراكة اتفاقيات الوطنية التربية وزارة واالقتصادي، كما وقعت والثقايف واتمعي البيئي فضائها مع

 :اآلتية األساليب عرب النظامي التعليم يف البيئية التربية إدماج حيث مت

 .الدراسية املواد يف البيئي البعد تضمني: االندماجي املدخل �

 .الدراسية املواد إلحدى البيئة يف حمور أو وحدة تضمني: الدراسية الوحدات مدخل �

 .مستقل دراسي كمنهاج البيئية للتربية متكاملة دراسية برامج يف يتمثل: املستقل املدخل �

 :منها متعددة أشكاال بالبيئة املتعلقة املدرسية التربوية األنشطة تتخذو

 ).يونيه 5( للبيئة العاملي واليوم ،)مارس 22( للماء العاملي اليوم طليعتها يف بالبيئة صلة هلا اليت العاملية باأليام االحتفال �

 .التعليمية املؤسسة يف البيئة نادي إنشاء �

 .بالبيئة اخلاصة املؤسسة جملة إصدار �

 .املؤسسة مشروع وضع �

  :البيئية التربية دعم يف الوطنية املؤسسات بعض تساهم -  2

بوية والتدابير الإجراءات  التر



 وزارة البيئة، على للمحافظة املغربية كاجلمعية احمللية، اجلماعات :البيئية نذكر التربية نشر يف املسامهة الوطنية املؤسسات أهم من

 محالت :منها املؤسسات، هذه أنشطة للشرب، حيث تتعدد الصاحل للماء الوطين املكتب والبيئة، واإلسكان والتعمري الوطين التراب إعداد

 عرب النظامي غري التعليم يف البيئية التربية مترير الطبيعية، كما يتم املوارد وباقي املاء استعمال ترشيد بضرورة والتوعية والتشجري، النظافة

 األسر :مثل خمتلفة، فئات وتستهدف الفنية، األنشطة الدراسية، واحللقات واأليام الندوات اجلمعيات، اإلعالم، وسائل: متنوعة قنوات

 ...والنقابات  واألحزاب واملنتخبون القرار وأصحاب

 :خامتة

  .املستدامة التنمية وحتقيق البيئي التوازن إعادة إطار يف اال تنظيم أجل من والتقنية التشريعية اإلجراءات البيئية التربية تعزز


