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تصور مقترح لتحويل املدراس في فلسطني إلى مدارس خضراء في ضوء مناذج عاملية

د .حامد نعيم القدرة

املقدمة:
امللخص:
هدفت الدرا�سة �إىل تو�ضيح الأطر النظرية للمدر�سة اخل�رضاء،
وبيان مناذج عاملية ناجحة يف تطبيق منوذج املدر�سة اخل�رضاء،
وبيان واقع املدرا�س التعليم العام يف فل�سطني ،وت�صور مقرتح
لتحويل املدار�س يف فل�سطني �إىل مدار�س خ�رضاء يف �ضوء مناذج
دولية ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي لتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،و�أ�سلوب التحليل البيئي ( )SWOTلك�شف واقع املدار�س يف
فل�سطني ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن مفهوم املدر�سة اخل�رضاء يهتم
مبرافق املدر�سة بجانب الثقافة التنظيمية ،بالإ�ضافة �إىل عنا�رص
عملية التعليم والتعلم ،بهدف ت�شكيل �أمناط الإنتاج واال�ستهالك
امل�ستدامني لدى الطالب ،و�أن املدرا�س اخل�رضاء ُتعد �أداة تعليمية
لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،لذلك فهي �رضورة ملحة بيئ ًيا وتربو ًيا
عامل ًيا ،ملواجهة التحديات البيئية ،و�أن الوزارة عملت على دمج
الثقافة اخل�رضاء يف املناهج الفل�سطينية ،وعملت على �إن�شاء بع�ض
املباين اخل�رضاء يف املدرا�س ،وتنفيذ م�شاريع توليد الطاقة اخل�رضاء
بتمويل امل�ؤ�س�سات الدولية ،وقدمت الدرا�سة ت�صورا مقرتحا يف �ضوء
التحليل البيئي ( ،)SWOTوالأدبيات الرتبوية والدرا�سات ال�سابقة.
الكلمات املفتاحية :ت�صور مقرتح ،املدر�سة اخل�رضاء ،مناذج
عاملية.

Abstract:
’This study aimed to clarify the green schools
theoretical frameworks and show the successful
global models in applying the green school model, the
reality of public education schools in Palestine, and
a proposed conception for transforming schools in
Palestine into green schools in light of international
models. The study used the descriptive analytical
approach to achieve the study objectives. The study
used the environmental analysis method (SWOT) to
reveal the reality of schools in Palestine. The study
concluded that the concept of the green school is
concerned with the school facilities as well as the
organizational culture. In addition to the elements of
the teaching and learning process, to form sustainable
production and consumption patterns for students,
green schools are considered an educational tool
to achieve sustainable development. It is an urgent
environmental and educational necessity globally to
face environmental challenges. The Ministry worked to
integrate green culture into the Palestinian Curricula,
establish some green buildings in schools, and
implement green energy generation projects funded
by international institutions. The study presented a
proposal in light of environmental analysis (SWOT) ,
educational literature, and previous studies.
Keywords: Proposed conception, the green
school, global models.
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بد�أت الأزمة البيئية ت�ؤرق العامل بعد الثورة ال�صناعية ،ف�سعى
العامل يف العقود املا�ضية �إىل اتخاذ خطوات حثيثة للتخفيف من
حدتها ،وكان �آخرها قيام اجلمعية العامة للأمم املتحدة 2015م
ب�إقرار خطة ا�سرتاتيجية بعنوان« :حتويل عاملنا :خطة التنمية
امل�ستدامة  »2030من �أجل تخفيف الأزمات والتحديات العاملية،
ومتثل هذه اخلطة برنامج عمل لأجل النا�س ،وكوكب الأر�ض ،ولأجل
االزدهار ،وتعمل دول العامل على تنفيذها بال�رشاكة والتعاون بينهم.
وتعد م�ؤ�س�سة التعليم �أداة �أ�سا�سية يف تغيري وت�أهيل �أفراد
املجتمع يف معاجلة ق�ضايا البيئة والتنمية ،ون�رش الوعي البيئي،
والأخالقي ،والقيم ،واملهارات التي تعزز التنمية امل�ستدامة؛ و�أطلقت
الأمم املتحدة عقد التعليم من �أجل التنمية امل�ستدامة منذ 2005م،
فبادرت غالبية دول العامل يف دمج �أهدافه يف مناهج التعليم ،ملا
له من ت�أثري يف حتويل حياة الأفراد واملجتمعات نحو التنمية
امل�ستدامة.
التعليم هو ال�سبيل الرئي�س للتنمية ،ولكن عامل ًيا بقي ال�سعي
البتكار �أ�سلوب �أكرث فعالية ،فتولدت حركة جديدة ت�سعى �إىل
ت�صميم مدار�س خ�رضاء ك�أداة تعليمية لتحقيق اال�ستدامة ومواجهة
التحديات املحلية والدولية ،فتزيدت الدعوات لنموذج املدر�سة
اخل�رضاء لفعاليته يف ذلك ،ويعد تعزيز ون�رش الوعي البيئي من
خالل �إن�شاء جمتمعات خ�رضاء ،ومدار�س ومراكز خ�رضاء ،وغريها
من املرافق العامة التي تعد الطريقة الأكرث فعالية يف احلفاظ على
بيئة خ�رضاء م�ستدامة (فينغ.)144 :2018 ،
وت�شكل املرافق التعليمية ن�سبة كبرية من املرافق العامة يف
�أي جمتمع ،وت�ؤثر هذه املرافق على البيئة ،فيمكن �أن يكون للمدار�س
اخل�رضاء دور مهم يف تقليل ا�ستخدام املوارد البيئة ،وحماية �صحة
البيئة والإن�سان ،وتوفري الطاقة اخل�رضاء ،و�إعادة ا�ستخدام املوارد
لتقليل النفايات ،وتقليل جريان املياه والإفادة منها ب�إعادة
تدورها للزراعة ،بهدف غر�س هذه املمار�سات لت�صبح عادات يومية
عند الطالب (.)Filardo, 2016: 3
وتوجد جهود حثيثة يف تطوير منوذج املدر�سة اخل�رضاء،
مثل :درا�سة (�سعادة� )2014 ،سعت �إىل درا�سة تقييمية للمدار�س
احلكومية اخل�رضاء يف ال�ضفة الغربية.
هدفت الدرا�سة تقييم املدرا�س احلكومية اخل�رضاء يف ال�ضفة
الغربية من حيث املوا�صفات وال�رشوط ،وتخ�ضري وا�ستدامة موقع
املدر�سة ،وكفاءة ا�ستخدام املياه ،والطاقة ،واملوارد ،وجودة
البيئة التعليمية الداخلية ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اُ�ستخدم املنهج
الو�صفي التحليلي ،بهدف تقييم املدار�س احلكومية اخل�رضاء،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل� :أهمية حت�سني البناء املدر�سي ،ومطابقتها
للمعايري اخل�رضاء ،و�أو�صت ب�رضورة فتح املجال �أمام املجتمع
املحلي وخا�صة لطالب املدار�س با�ستخدام ما ال يقل عن ثالثة
مرافق خارج �أوقات الدوام الر�سمي ،مثل :قاعة املكتبة ،و�ساحات
املدر�سة ،واملرافق ال�صحية ،و�رضورة االهتمام ب�إعادة تدوير املياه،
واالهتمام با�ستثمار �أ�سطح املدار�س لو�ضع خاليا �شم�سية لتوليد
طاقة نظيفة ،و�أهمية توفري جو درا�سي �أف�ضل للطالب واملعلمني
بتح�سني البيئة املدر�سة وفق املعايري اخل�رضاء املحلية والدولية.
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وقام (كريلني و�سانتو�س وبينيت ،
 )nett, 2015بدرا�سة عنوانها :املدار�س اخل�رضاء كمختربات تعليمية
 .Green Schools as Learning Laboratoriesهدفت الدرا�سة �إىل
بيان �أثر التقنيات اخل�رضاء يف املبنى املدر�سي يف املمار�سات
التعليمية للمعلمني ،وخربات تعلم الطالب ،ومعرفة ت�صورات
املعلمني حول املدر�سة اخل�رضاء وكيفية ا�ستخدمها ،ومعرفة جتاوز
العقبات التي حتول دون ا�ستخدام املبنى �أداة تعليمية ،ومعرفة
كيفية الت�أثري على �أداة الطالب و�سلوكه اجتاه البيئة ،وا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج االثنوجرايف ،واملجموعة الب�ؤرية املفتوحة ملعلمي
ال�صفوف من ال�ساد�س �إىل الثامن ،و�أ�سفر حتليل النتائج� :إىل �أن
ت�صورات املعلمني عن املدر�سة اخل�رضاء كانت �سبع فئات؛ وهي:
(البنية التحتية اخل�رضاء ،واملناهج الدرا�سية ،و�صحة املعلمني
والطالب ،والتنمية املهنية ،و�سلوك الطالب ،وتوعية الطالب ،ووعي
املعلم) ،كما تو�صلت �أن املدر�سة اخل�رضاء تعك�س �إيجا ًبا على
التنمية املهنية ،وتطوير املناهج ،وتو�صي الدرا�سة بتطوير برامج
تعليم اال�ستدامة يف املدار�س اخل�رضاء ،و�إن�شاء نواد طالبية� ،أو فرق
طالبية لال�ستدامة ،واالهتمام مبو�ضوعات �إعادة التدوير واملبادرات
املجتمعية ،واالهتمام بالفوائد التعليمية للمدر�سة اخل�رضاء.
و�أجرى (عكا�شة ،حممد ،من�صور (Okasha, Mohamed,
 Mansour 2016درا�سة بعنوان :املدار�س اخل�رضاء كم�صدر تعليمي
تفاعلي  ،Green Schools as Interactive learning Sourceهدفت
الدرا�سة معرفة ت�أثري املدار�س اخل�رضاء على التعليم ،وبيان ال�صلة
بني الرتبية البيئية والعمارة اخل�رضاء ،وحتديد فوائد املدر�سة
اخل�رضاء ،ولتحقيق ذلك اُ�ستخدم املنهج اال�ستقرائي ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن ا�ستخدام املدر�سة اخل�رضاء �أداة تعليمية ت�شجع
الإ�رشاف البيئي بني الطالب ،وتزيد من ن�رش الوعي بق�ضايا
اال�ستدامة يف املجتمع ب�أكمله من خالل الالفتات ،وعرو�ض داخلية،
وجوالت �إر�شادية وغريها ،كما تزيد تعلم املفاهيم واال�سرتاتيجيات
اخل�رضاء ،و�إ�رشاك الطالب يف عملية التعلم لزيادة كفاءة املدر�سة
اخل�رضاء.
و�أو�ضحت درا�سة (اللمعي واجلويدي )2017 ،واقع التنمية
امل�ستدامة يف املدر�سة امل�رصية يف �ضوء �صيغة املدر�سة امل�ستدامة
اخل�رضاء يف الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني ،وهدفت الدرا�سة
بيان �آليات ومقرتحات التنمية امل�ستدامة يف املدر�سة امل�رصية
يف �ضوء �صيغة املدر�سة امل�ستدامة اخل�رضاء يف الواليات املتحدة
الأمريكية وال�صني ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج املقارن للو�صف
والتحليل واملقارنة التف�سريية بني خربتي الواليات املتحدة
الأمريكية وال�صني ،وتو�صلت �إىل �أن الواليات املتحدة الأمريكية
وا�ضحا يف الرتبية من �أجل التنمية
جناحا
وال�صني حققتا
ً
ً
امل�ستدامة ،ومتثل اهتمامهما ب�إن�شاء وتطوير املدار�س اخل�رضاء،
وتركزت مقومات النجاح يف وجود �إدارة جيدة ،و�رشاكة وتعاون
بينها وبني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،والت�صميم الأخ�رض للمدار�س،
والتدريب للمعلمني ،واالعتماد على م�صادر الطاقة املتجددة،
والتطوير امل�ستمر و�إيجاد مناخ اجتماعي داعم للمدر�سة اخل�رضاء.
و�أجرى (حنفي )2017 ،درا�سة بعنوان :املدر�سة اخل�رضاء
ر�ؤية مقرتحة لإ�صالح التعليم الفني يف �ضوء امل�ستجدات العاملية،
وهدفت الدرا�سة �إىل و�ضع ر�ؤية مقرتحة لإ�صالح التعليم الفني
�Kerlin, Santos, Ben

يف م�رص يف �ضوء امل�ستجدات العاملية با�ستخدام منوذج املدر�سة
اخل�رضاء ك�أحد النماذج املهمة لإ�صالح التعليم الفني ،ومواكبته
للم�ستجدات العاملية املرتبطة بعمليات التنمية امل�ستدامة واحلفاظ
على البيئة ،ولتحقيق ذلك اُ�ستخدم املنهج الو�صفي ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل و�ضع ر�ؤية مقرتحة لإ�صالح التعليم الفني يف �ضوء
امل�ستجدات العاملية ،وتلخ�صت الر�ؤية يف الإ�سهام يف تطوير التعليم
الفني مبا يتنا�سب مع املتطلبات البيئية واالقت�صادية ،وزيادة
الوعي البيئي لدى الطالب ،وو�ضع �آليات حمددة لتحويل مدار�س
التعليم الفني �إىل مدار�س خ�رضاء لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وقامت (عبا�س )2018 ،بدرا�سة بعنوان :جاهزية املدار�س
االبتدائية املعتمدة مبحافظة املنوفية لتطبيق املمار�سات اخل�رضاء
من وجهة نظر املعلمني ،وهدفت التعرف على مدى جاهزية املدار�س
االبتدائية املعتمدة يف حمافظة املنوفية لتطبيق املمار�سات
اخل�رضاء من حيث املقومات التي ت�ساعد على التطبيق العقبات التي
قد تعرت�ضه ،وذلك من وجهة نظر املعلمني ،وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج الو�صفي ،وا�ستخدمت �أداة اال�ستبانة؛ جلمع بيانات الدرا�سة
معلما من ( )52مدر�س ًة يف حمافظة املنوفية،
وطُ بقت على (ً )315
و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن توافر مقومات تطبيق ممار�سات املدار�س
اخل�رضاء باملدار�س بدرجة كبرية ،كما ح�رصت �أهم املعوقات
لتطبيق املمار�سات اخل�رضاء وتقدمي جمموعة اقرتاحات ملواجهتها.
و�أجرت (كزيز )2019 ،درا�سة بعنوان :املدر�سة اخل�رضاء
امل�ستدامة وثقافة الرتبية البيئية  -مناذج عاملية وعربية حول
املدر�سة اخل�رضاء ،وهدفت الدرا�سة تو�ضيح الدور البيئي للمدار�س
اخل�رضاء ،وبيان �أهمية املدر�سة اخل�رضاء يف التنمية امل�ستدامة،
وعر�ض النماذج العاملية والعربية التي ا�ستفادت من برامج
املدار�س اخل�رضاء ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اُ�ستخدام املنهج
الو�صفي التحليلي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن للمباين �أهمية كبرية
ملا حتمله من �إيجابيات يف جمال البيئة والتنمية ،و�أن املدار�س
اخل�رضاء حتقق الوعي االجتماعي ب�أهمية البيئة وحت�سني العالقة
بني الفرد وبيئته ،مما يعك�س �إيجا ًبا على �صحته النف�سية وال�صحية
وزيادة امل�ستوى االقت�صادي ،وتنمية قيم �إيجابية نحو البيئة.
قدم (عمر و�آخرون )Omar, al. el 2020 ،بهدف بيان توعية
معلمي املدر�سة الثانوية درا�سة حول مفهوم املدر�سة اخل�رضاء يف
ماليزيا Secondary School Teacher’s Awareness On Green
 ،School In Malaysiaوا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي لتحقيق
�أهدافها ،كما �أعدت الدرا�سة ا�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات ،طُ بقت
معلما يف العا�صمة املاليزية
على عينة من املعلمني بلغت ()81
ً
كواالملبور ،وتو�صلت الدرا�سة �أن ترتيب وعي املعلمني مبفهوم
املدر�سة اخل�رضاء كانت الأعلى يف جمال النقل الأخ�رض ،و�أدنى
وعي كان يف جمال املياه والطاقة ،وتو�صي الدرا�سة بزيادة وعي
املعلمني ب�أحدث ق�ضايا البيئة واال�ستدامة ،واالهتمام بالدرا�سات
امل�ستقبلية يف جمال املدر�سة اخل�رضاء.
و�سعت درا�سة (ح�سني� )2020 ،إىل حتديد املتطلبات الإدارية
لتحقيق املدار�س اخل�رضاء من وجهة نظر اخلرباء ،وهدفت الدرا�سة
حتديد املتطلبات الإدارية الالزمة لتحقيق معايري املدار�س اخل�رضاء
يف املدرا�س امل�رصية ،ومن �أجل حتقيق ذلك ا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج اال�ستنباطي التحليلي ،وطُ بقت ا�ستبانة على جمموعة من
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د .حامد نعيم القدرة

اخلرباء ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل� :أن املتطلبات الإدارية الالزمة
لتحقيق معايري املدار�س اخل�رضاء هي :متطلبات �إدارية مركزية يجب
توفريها من قبل الرتبية والتعليم ،والتعليم الفني ،ومتطلبات
حملية يجب توفريها من قبل املديريات التعليمية ،ومتطلبات
مدر�سية يجب توفريها من �إدارتها ،ويندرج فيها جمموعة بنود
�أهمها االهتمام بفكرة املدر�سة اخل�رضاء ،وتبني �إدارة التغيري
نحو املدار�س اخل�رضاء ،ون�رش ثقافة املدرا�س اخل�رضاء يف م�رص
عرب الإعالم.
وقامت درا�سة (عبد الهادي )2020 ،بو�ضع ر�ؤية مقرتحة
لتطبيق منوذج املدر�سة اخل�رضاء يف م�ؤ�س�سات التعليم االبتدائي
يف م�رص ،وهدفت الدرا�سة و�ضع ر�ؤية مقرتحة لتطبيق املدر�سة
اخل�رضاء مب�ؤ�س�سات التعليم االبتدائي يف م�رص ،ولتحقيق ذلك
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي من خالل حتليل بع�ض الأدبيات
املرتبطة باملدر�سة اخل�رضاء من حيث املفهوم ،وتطور الأخذ بها،
وخ�صائ�صها ،و�أهم املقت�ضيات والدواعي العاملية التي �أكدت على
�رضورة الأخذ بها ،وحتليل بع�ض التجارب الدولية والإقليمية يف
تطبيق املدر�سة اخل�رضاء ،ومن ثم حتديد �أهم مالمح واقع تطبيق
املدر�سة اخل�رضاء يف املجتمع امل�رصي ،و�أهم املبادرات التي بد�أ
العمل بها ،وانتهت الدرا�سة بر�ؤية مقرتحة ت�ضمنت جمموعة من
الإجراءات والآليات على م�ستوى وزارة الرتبية والتعليم و�سياق
املدار�س االبتدائية يف م�رص التي �أ�سفر تطبيقها عن التحول نحو
منوذج املدر�سة اخل�رضاء.
(كاكري� :)Cakir 2021 ،سعت �إىل �إعادة تقييم املباين املدر�سية
احلالية يف تركيا �ضمن �سياق املدر�سة اخل�رضاء The Re - Evalua� ،
tion of Existing School Buildings in Turkey within the Context

 of Green Schoolوهدفت الدرا�سة �إىل �إعادة تقييم املباين املدر�سية
احلالية يف تركيا �ضمن �سياق املدر�سة اخل�رضاء ,وا�ستخدمت
الدرا�سة امل�سح ال�شامل لإعادة التقييم ،و�أعدت ا�ستبانة مق�سمة �إىل
�سبعة حماور ت�ضم معايري املدر�سة اخل�رضاء �أداة جلمع البيانات،
وطُ بقت اال�ستبانة على مدر�سيتني ثانويتني يف العا�صمة الرتكية
�أنقرة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�ساحات اخل�رضاء يف املدار�س
ال تنا�سب الطالب لتفاعل مع الطبيعة ،وتوجد �ضو�ضاء مزعجة يف
الف�صول الدرا�سة ،ويوجد �إنارة كافية وتهوية منا�سبة يف املدار�س،
وهناك حاجة ملحة ال�ستخدام التكنولوجيا يف املدار�س.
وهدفت درا�سة (ليزانا و�آخرون  )Lizana, el. al 2021بعنوان:
منهج لتمكني املواطنني نحو اقت�صاد منخف�ض الكربون� :إمكانات
املدار�س وم�ؤ�رشات اال�ستدامة A Methodology To Empower Citi� .
zens Towards A Low - Carbon Economy The Potential Of

 ،Schools And Sustainability Indicatorsهدفت الدرا�سة بيان �أثر
منهج ابتكاري قائم على م�ؤ�رشات اال�ستدامة لتمكني جمتمع املدر�سة
للتحول نحو اقت�صاد منخف�ض للكربون ،والعمل على تقييم منهجية
لقيا�س تعزيز اال�ستدامة يف املدار�س ،ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
التجريبي على عينة ( )39مدر�سة جتريبية من ثالث دول (الربتغال،
و�إ�سبانيا ،فرن�سا) ،وتو�صلت الدرا�سة �أن جميع املدرا�س ا�ستخدمت
املنهج القائم على م�ؤ�رشات اال�ستدامة ،كما حققت املدرا�س فوائد
بيئية مبعدل ( ،)95%وكان ت�أثري املنهج زيادة ( )10%عما كان
عليه قبل تطبيقه ،و�أن م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة ت�ؤثر ب�شكل كبري
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على احلياة اليومية للأ�رس ،مما ينعك�س ب�شكل �إيجابي على �سلوكهم،
وكما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن التمكني البيئي خطوة للأمام
القت�صاد منخف�ض الكربون.
و�سعت درا�سة (بوبابي و�آخرون � )Bopap al el,2021إىل
تخ�ضري املدر�سة من �أجل التنمية امل�ستدامة يف منطقة �شمال ت�شواين
Greening The School For Sustainable Development: Tsh-

 ،wane North District Caseهدفت الدرا�سة التعرف على نقاط القوة
وال�ضعف ،والفر�ص والتهديدات يف تخ�ضري املدر�سة من �أجل التنمية
امل�ستدامة ،ومعرفة دوائر الت�أثري يف تخ�ضري املدر�سة ،وا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج اال�ستك�شايف ،واملقابالت اجلماعية �شبه املنظمة
با�ستخدام الإنرتنت ،وحتليل الوثائق ،وطُ بقت الدرا�سة على عينة
ق�صدية من ثالث مدار�س ابتدائية يف منطقة �شمال ت�شواين بجنوب
�إفريقيا ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�س�ؤويل الإدارة يف املدر�سة
لديهم معرفة قليلة حول تخ�ضري املدار�س ل�ضمان حتقيق التنمية
امل�ستدامة ،و�أن الفر�ص يجب ا�ستثمارها ،والتهديدات بحاجة �إىل
مواجهة ،وتو�صي الدرا�سة بتنفيذ حمالت توعية حول املدرا�س
اخل�رضاء ،وتقييم متكامل للمدرا�س يف جنوب �إفريقيا.
ويف �ضوء العر�ض ال�سابق للدرا�سات املتعلقة مبو�ضوع
الدرا�سة ميكن بيان �أوجه الت�شابه واالختالف بني الدرا�سة احلالية
والدرا�سات ال�سابقة ،فمن حيث املو�ضوع :ت�شابهت درا�سة (حنفي،
 ،)2017ودرا�سة (عبا�س ،)2018 ،ودرا�سة (عبد الهادي،)2020 ،
ودرا�سة (بوبابي و�آخرون  )Bopap al el, 2021مع الدرا�سة احلالية
يف جانب تطبيق املدر�سة اخل�رضاء يف م�ؤ�س�سات التعليم على
اختالف املراحل التعليمية ،كما ت�شابهت درا�سة (كزيز ،)2019 ،مع
الدرا�سة احلالية يف تناول مناذج مدار�س خ�رضاء ،واختلفت معها
متاما.
ب�أخذ مناذج مغايرة عنها ً
واختلفت درا�سة (ح�سني )2020 ،مع الدرا�سة احلالية بتحديد
املتطلبات الإدارية لتحقيق املدار�س اخل�رضاء ،كما اختلفت مع
درا�سة (اللمعي واجلويدي )2017 ،باملقارنة بني دولتني يف
تناول املدر�سة امل�ستدامة اخل�رضاء ،كما اختلفت مع درا�سة (�سعاد،
 ،)2014ودرا�سة (كاكري Cakir 2021( ،بتقييم املدرا�س احلكومية
اخل�رضاء ،واختلفت درا�سة (عمر و�آخرون،)Omar, al. el 2020 ،
يف تناول توعية معلمي املدرا�س نحو مفهوم املدر�سة اخل�رضاء,
واختلفت مع درا�سة (ليزانا و�آخرون  ،)Lizana, el. al 2021ودرا�سة
(عكا�شة ،حممد ،من�صور (Okasha, Mohamed, Mansour 2016
ودرا�سة (كريلني و�سانتو�س وبينيتKerlin, Santos, Bennett,( ،
 ،2015يف بيان ت�أثري املدرا�س اخل�رضاء يف بناء منهج ،وزيادة
التفاعل التعليمي ،وك�أداة تعليمية جتريبية.
�أما يف املنهج امل�ستخدم :فت�شابهت الدرا�سة احلالية مع
معظم الدرا�سات العربية با�ستخدام املنهج الو�صفي ما عدا درا�سة
(ح�سني� ،)2020 ،إذ ا�ستخدمت املنهج اال�ستنباطي ،ودرا�سة (اللمعي
واجلويدي ،)2017 ،ا�ستخدمت املنهج املقارن ،واختلفت مع معظم
الدرا�سات الأجنبية با�ستخدام مناهج متنوعة منها (اال�ستك�شايف،
االثنوجرايف ،التجريبي ،وغريها) ،ما عدا درا�سة (عمر و�آخرون،
 )Omar, al. el 2020التي ا�ستخدمت املنهج الو�صفي.
ميكن بيان �أوجه متايز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
�إذمتيزت الدرا�سة احلالية ب�أنها بد�أت الدرا�سة من حيث تو�صلت �إليها
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نتائج الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية.
و�سعت �إىل تقدمي �أطر نظرية للمدر�سة اخل�رضاء مع عر�ض
م�ؤ�س�سات دولية تهتم يف تطبيق املدرا�س اخل�رضاء دول ًيا.
ور�صدت واقع املدرا�س يف فل�سطني با�ستخدام �أ�سلوب التحليل
البيئي ( ،)SWOTلتقدمي ت�صور وفق املنهجية العلمية.
و ُتعد الدرا�سة الأوىل ح�سب علم الباحث ت�سعى �إىل مواكبة
التوجهات العاملية يف تطبيق املدرا�س اخل�رضاء يف املدار�س
الفل�سطينية.
ومتايزت الدرا�سة بتقدمي مقرتح لتحويل املدرا�س القائمة �إىل
مدار�س خ�رضاء ،واالهتمام باملدر�سة اخل�رضاء مبعايريها جميعها،
وال يقت�رص على الأبنية املدر�سية فقط ،و�إمنا االهتمام باملنهج
املدر�سي ،والأن�شطة ،والإدارة املدر�سية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
الفرد هو لبنة �أي جمتمع �إن�ساين وهو �رشيك مهم يف بناءه،
لكن الأمر يتوقف على مدى قوة الوعي الثقايف و�سلوكيات الفرد
التي يكت�سبها يف مراحل تعليمه ،ويف �ضوء املتطلبات احلالية نحن
بحاجة �إىل تقوية الوعي بحماية البيئة ،وغر�س �سلوكات خ�رضاء
للمحافظة على البيئة ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة ،و�أف�ضل ت�أهيل
و�إعداد لأفراد املجتمع وهم يف مرحلة التعليم العام ( ،)12 - 1لذلك
اهتم العامل بتخ�ضري املدرا�س؛ لأن مرحلة التن�شئة املدر�سية �أف�ضل
مرحلة؛ لغر�س ال�سلوك والقيم البيئية ،وجعل املدر�سة �صديقة للبيئة
وحممية طبيعية ،بالإ�ضافة �إىل �أن �أف�ضل طريقة يف غر�س ال�سلوكات
والقيم اخل�رضاء هي املدر�سة اخل�رضاء.
وت�شري كثري من الدرا�سات العاملية �أن املدار�س التقليدية �أو
ذات الت�صميم ال�سيء ،التي تعاين من �سوء التهوية ،وقلة الإ�ضاءة
الطبيعية ،ت�ؤثر �سل ًبا على �صحة الطالب وم�ستوى حت�صيلهم ،وعلى
معنويات املعلمني ،وزيادة تكاليف ت�شغيل املدار�س ،والآثار ال�ضارة
للبيئة ،وقلة فاعليتها يف مواجهة التغري املناخي.
وفل�سطني لي�ست مبعزل عن التغريات املناخية التي حدثت
لكوكب الأر�ض نتيجة اال�ستخدام اجلائر للموارد البيئية ،مما �أدى �إىل
زيادة ظاهرة االحتبا�س احلراري ،التي ت�شكل خطرا على الإن�سان،
واحليوان ،والنبات ،فقامت دولة فل�سطني بتبني �أهداف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ستدامة2030م و�أعدت وزارة الرتبية والتعليم
العايل خطة2022 - 2017م ،ونفذت الوزارة �أفكارا �إبداعية توفر
اال�ستدامة يف م�صادر الطاقة للمدار�س من خالل اخلاليا ال�شم�سية،
والإفادة من الطاقة املتجددة (وزارة الرتبية والتعليم العايل،
.)5 :2017
قد �شهدت فل�سطني يف 2016م ميالد �أول مدر�سة خ�رضاء
يف حمافظة طوبا�س وهي مدر�سة عقابا الثانوية للبنات ،التي
جرى تنفيذها وفق الدليل الإر�شادي الفل�سطيني للأبنية اخل�رضاء
(جمتمعات عاملية ،)2016 ،وح�صلت مدر�سة �أ�صدقاء رام اهلل على
جائزة املدر�سة اخل�رضاء مرتني لكونها املدر�سة الأكرث �صحة ،والأكرث
�صداقة للبيئة ،ومنحت اجلائزة من بلدية رام اهلل (مدر�سة �أ�صدقاء
رام اهلل ،)2017 ،كما ك�شفت وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا) عن خطط لإن�شاء �أول ( )20مدر�سة

خ�رضاء .متتاز هذه املدار�س مبحدودية انبعاثات الغازات ال�ضارة
بالبيئة يف �أنحاء حمافظات غزة ،وا�ستخدمت مياه الأمطار ،و�أنظمة
بدل من �شبكات املياه والكهرباء
الطاقة اجليوحرارية وال�شم�سية اً
التقليدية لتحقيق اال�ستدامة يف م�رشوعها (برنامج الأمم املتحدة،
 ،)61 - 60 :2017كما نفذت احلكومة الفل�سطينية بالتعاون
مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ( )UNDPم�رشوع توليد الطاقة
املتجددة من خالل تركيب الألواح ال�شم�سية يف املدار�س ،ومقار
الرعاية ال�صحية ،واملرافق العامة ،بهدف امل�ساهمة يف حل م�شكلة
نق�ص الكهرباء التي بلغت ن�سبة ( ،)61%وزيادة التوعية العامة يف
ا�ستخدام الطاقة املتجددة بني �أفراد املجتمع ،و�إيجاد فر�ص عمل
جديدة ،وامل�ساهمة يف حماية البيئة ،بالإ�ضافة �إىل �أنها ت�سعى �إىل
تلبية ( )30%من احتياجات الطاقة يف الأرا�ضي الفل�سطينية نهاية
2020م (.)UNDP, 2019
وعلى الرغم من اجلهود التي قامت بها فل�سطني يف اجتاه
حتقيق التنمية امل�ستدامة� ،إال �أنها ما زالت حتتاج �إىل تطوير هذه
اجلهود ،ففل�سطني ما زالت مت�أخرة عن م�سايرة الدول النامية،
والدول املتقدمة التي �أخذت خطوات كبرية نحو تخ�ضري املدار�س
التي تعد �أحد الآليات املهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ،ومن
هنا جاءت فكرة الدرا�سة لو�ضع ت�صور مقرتح لتحويل املدار�س يف
فل�سطني �إىل مدرا�س خ�رضاء على �ضوء مناذج عاملية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
بناء على ما �سب من تقدمي ،تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف
الإجابة على الأ�سئلة التالية:
Ú Úما الأطر النظرية للمدر�سة اخل�رضاء؟
Ú Úما النماذج العاملية الناجحة يف تطبيق املدار�س
اخل�رضاء؟
Ú Úما واقع مدار�س التعليم العام يف فل�سطني؟
Ú Úما الت�صور املقرتح لتحويل املدرا�س يف فل�سطني �إىل
مدار�س خ�رضاء على �ضوء مناذج عاملية؟

أهداف الدراسة
تتمثل �أهداف الدرا�سة يف الآتي:
Ú Úالتعرف �إىل الأطر النظرية للمدر�سة اخل�رضاء.
Ú Úبيان �أهم النماذج العاملية الناجحة يف تطبيق املدار�س
اخل�رضاء.
Ú Úر�صد واقع مدرا�س التعليم العام يف فل�سطني.
Ú Úالتو�صل �إىل ت�صور مقرتح لتحويل املدرا�س يف فل�سطني
�إىل مدار�س خ�رضاء يف �ضوء مناذج عاملية.

أهمية الدراسة
نبعت �أهمية الدرا�سة من الآتي:
Ú Úمواكبة التوجهات العاملية يف مواجهة التحديات املحلية
والدولية عرب تخ�ضري املدرا�س.
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د .حامد نعيم القدرة

Ú Úاملدار�س اخل�رضاء ت�شجع الطالب نحو التعلم ،وحت�سني
املناخ التعليمي للعاملني ،وت�سهم يف حل م�شكالت تعليمية.
Ú Úتفيد الدرا�سة الباحثني ،وم�س�ؤويل وزارة الرتبية والتعليم
العايل الفل�سطينية ،ووا�ضعي ال�سيا�سات التعليمية ،واملعلمني.
Ú Úقلة الدرا�سات العربية والفل�سطينية التي تناولت املدار�س
اخل�رضاء� ،إذ ترثي الدرا�سة املكتبة العربية والفل�سطينية ب�أحدث
امل�ستجدات العاملية يف الفكر الرتبوي والإداري.

حدود الدراسة وحمدداتها:
اقت�رصت الدرا�سة على تو�ضيح الأطر النظرية للمدار�س
اخل�رضاء ،وبيان �أهم النماذج العاملية الناجحة يف تطبيق منوذج
املدر�سة اخل�رضاء ،لتقدمي ت�صور مقرتح لتحويل املدار�س القائمة
يف مرحلة التعليم العام من ال�صف الأول حتى الثاين ع�رش يف
حمافظات دولة فل�سطني �إىل مدار�س خ�رضاء؛ لكي ت�سهم يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�ستخدمت الدرا�سة امل�صطلحات التالية:
◄◄املدر�سة اخل�رضاء ،يعرفها الباحث �إجرائ ًيا :هي املدر�سة
التي تلتزم باملعايري اخل�رضاء يف الت�صميم والبناء ،و�إن�شاء بنية
حتتية ت�ساعد يف ا�ستيعاب التكنولوجيا اخل�رضاء؛ لتوليد الطاقة
اخل�رضاء ،و�إعادة التدوير ،واال�ستخدام للموارد البيئية بهدف
حماية البيئة ،ومواجهة التحديات املحلية والدولية من �أجل حتقيق
اال�ستدامة االجتماعية ،واالقت�صادية ،والبيئية.
◄◄املدار�س يف فل�سطني ،يعرفها الباحث �إجرائ ًيا :هي
مدار�س مرحلة التعليم العام التي ت�شمل مرحلة التعليم الأ�سا�سي
الإلزامي ( ،)10 - 1واملرحلة الثانوية ( )12 - 11املوجود يف
( )16حمافظة فل�سطينية.
ت�صور مقرتح لتحويل املدار�س يف فل�سطني �إىل مدار�س
خ�رضاء ،يعرفها الباحث �إجرائ ًيا:
جمموعة من الإجراءات والآليات التي يجب تنفيذها على
م�ستوى الوزارة ،واملدر�سة ،واملعلم ،واملنهج املدر�سي من �أجل
حتويل املدار�س القائمة يف فل�سطني �إىل مدار�س خ�رضاء.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،وذلك ملنا�سبته
يف تو�ضيح الأطر النظرية للمدار�س اخل�رضاء ،وبيان �أهم النماذج
العاملية الناجحة يف تطبيق منوذج املدر�سة اخل�رضاء ،كما
ا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب التحليل البيئي ( )SWOTعرب حتليل
البيئة الداخلية من �أجل بيان نقاط القوة وال�ضعف ،وحتليل البيئة
اخلارجية لتو�ضيح الفر�ص والتهديدات ،لتعزيز نقاط القوة ،ومعاجلة
نقاط ال�ضعف ،وا�ستثمار الفر�ص مواجهة التحديات ،بهدف ر�صد
واقع مدار�س التعليم العام يف فل�سطني لتقدمي ت�صور مقرتح للتحويل
املدرا�س القائمة �إىل مدار�س خ�رضاء.
◄◄وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على “ما الأطر
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النظرية للمدر�سة اخل�رضاء؟ ”
يعر�ض هذا اجلانب مفهوم املدر�سة اخل�رضاء ،وخ�صائ�ص
املدر�سة اخل�رضاء ،و�إيجابيات املدر�سة اخل�رضاء.
�Ú Úأولاً  :مفهوم املدر�سة اخل�رضاء
من خالل مراجعة الأدب الرتبوي وجدت الدرا�سة �أن
مفهوم املدر�سة اخل�رضاء ي�ستخدم بالتبادل مع م�صطلح املدر�سة
امل�ستدامة� ،أو التعليم الأخ�رض� ،أو املدار�س البيئية� ،أو املدار�س
منخف�ض الكربون ،و كل هذه امل�صطلحات نابعة من اهتمام العامل
مبعاجلة حتديات البيئية املحلية والدولية عرب ن�رش مفاهيم التنمية
والتوعية واال�ستدامة يف م�ؤ�س�سات التعليم� ،إذ �إن فكرتها بالأ�سا�س
هي حتويل املدار�س �إىل ما ي�شبه حمميات طبيعية لكي تكون خمتربا
تعليميا جتريبيا مبا�رشا للطالب ،تعمل على غر�س �أمناط اال�ستهالك
والإنتاج امل�ستدامني بطريقة عملية ،للمحافظة على البيئة بجانب
حتقيق الرفاهية للفرد ،وحتقيق العدالة بني الأجيال احلالية
واملقبلة.
وتعرف املدار�س اخل�رضاء �أنها مدار�س ت�سعى �إىل تعزيز
ممار�سات بيئية �سليمة كتوفري الطاقة ،واحلفاظ على املوارد،
وتقليل التكاليف ،وزيادة �إنتاجية العاملني والطالب يف املدر�سة،
وحت�سني حالتهم ال�صحية ،ورفع روحهم املعنوية لرتبية الن�شء
من �أجل حتقيق م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة (م�ستقبليات تربوية،
.)70 :2016
ومن نتائج درا�سة (�إيوان وراو )Iwan, A & Rao, N, 2017
التو�صل �إىل تعريف املدر�سة اخل�رضاء بعد مقابلة ثالثة مديرين
ملدار�س خ�رضاء حازوا على جوائز دولية (بايل ،بريكلي ،هونغ
كونغ) ،ويعرفها ب�أنها :مدر�سة ذات فل�سفة �شاملة تلتزم توفري بيئة
�صحية من خالل اتباع معايري البناء الأخ�رض ،وت�سعى �إىل تثقيف
الأفراد بالوعي البيئي من خالل الأن�شطة العملية جن ًبا �إىل جنب مع
املعرفة العلمية يف مواد فردية� ،أو دجمها يف املناهج الدرا�سية،
بهدف املحافظة على املوارد البيئية يف املدر�سة واملجتمع املحلي.
ويعرفها (عبا�س� :)8 :2018 ،أنها “املدرا�س التي تعطي
�أولوية للمحافظة على البيئة من حيث مبانيها ،ومناهجها ،والثقافة
ال�ساىدة فيها ،وتوفر مناخ مدر�سي �صحي ،و�آمن ،ومريح ،وعملي
للتالميذ ،واملعلمني ،واملوظفني ،وحتد من النفايات ،وحتافظ على
املوارد املهمة ،مثل :الكهرباء ،واملياه”.
يت�ضح من التعريفات املدر�سة اخل�رضاء �أن املدار�س اخل�رضاء
تهدف �إىل غر�س املمار�سات ال�صديقة للبيئة عرب ن�رش الثقافة املادية
من حيث الت�صميم والبناء الأخ�رض ،ون�رش الوعي والثقافة اخل�رضاء
بني الطالب نظر ًيا وعمل ًيا.
Ú Úثان ًيا :خ�صائ�ص املدر�سة اخل�رضاء
تتمتع املدر�سة اخل�رضاء مبجموعة خ�صائ�ص �أهمها:
1 .1و�ضع �سيا�سة من قبل الرتبية تعك�س مفهوم املدر�سة
اخل�رضاء ،وت�سعى �إىل تطويره با�ستمرار.
2 .2ت�صمم �أبنية املدر�سة وفق معايري البناء الأخ�رض املحلية
�أو الدولية.
3 .3تقدمي خربات تعليمية خ�رضاء متميزة يف جمال التحديات
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املحلية والدولية؛ لزيادة وعي الطالب بامل�س�ؤولية اجتاه البيئة
واملحافظة على مواردها (م�ستقبليات تربوية.)71 :2016 ،
4 .4حت�سني جودة الهواء الداخلي ،والإ�ضاءة الطبيعية ،عرب
ت�صاميم بيئة مدر�سية توافق املعايري اخل�رضاء.
5 .5اتباع �إجراءات لرت�شيد ا�ستخدام املياه والكهرباء،
والإفادة من مياه الأمطار لإعادة ا�ستخدامها ،وتنفيذ �إعادة تدوير
املواد القابلة للتدوير من �أجل تقليل مدافن النفايات ،ومعاجلة مياه
ال�رصف ال�صحي ،وا�ستخدامها للزراعة.
6 .6حتافظ على �رشاء وا�ستخدام املوارد القابلة للتحلل،
وا�ستثمار م�صادر الطاقة املتجددة لتوليد الكهرباء (Karunakaran
.)& Verayiah, 2017: 3
ويت�ضح مما �سبق �أن خ�صائ�ص املدر�سة اخل�رضاء ميكن �أن
تتغري �أو تختلف ح�سب ثقافة كل جمتمع ،ولكن تتفق بو�ضع �سيا�سة
تعك�س املفهوم ،وت�شييد مباين وفق البناء الأخ�رض ،وتقدم مناهج
درا�سية دمج مفاهيم البيئة واالقت�صاد واملجتمع ب�شكل متوازن
من �أجل مواجهة حتديات العاملية ،وتنفيذ ممار�سات خ�رضاء ب�شكل
عملي يف جماالت احلياة؛ لكي تكون منوذجا للمجتمع لتحقيق
م�ستقبل م�ستدام.
Ú Úثالثًا� :إيجابيات املدرا�س اخل�رضاء
تتعد �إيجابيات املدرا�س اخل�رضاء ،وميكن عر�ضها كالتايل:
1 .1حت�سني البيئة املادية للمدر�سة :يجعلها مكانا �صحيا
ي�ساعد يف التعلم ،ويحافظ على �صحة الطالب واملعلمني ،ويح�سن
�إنتاجية الطالب واملعلمني على التعليم والتعلم ،وزيادة ال�شعور
بالراحة وال�سعادة.
2 .2مكان �أف�ضل للتدري�س :ميكن تعليم جماالت االقت�صاد
الأخ�رض (الطاقة اخل�رضاء ،والتغري املناخي ،و�أ�ساليب املحافظة
على م�صادر املياه ،والزراعة امل�ستدامة ،و�إعادة التدوير واال�ستخدام،
وغريها) من خالل معاي�شة هذه املو�ضوعات باحلياة اليومية
للطالب داخل املدار�س اخل�رضاء ،والتدريب على ا�ستخدامها ب�أف�ضل
و�أ�سهل طريقة.
دورا
3 .3ربط املدر�سة باملجتمع املحلي :ت�ؤدي املدر�سة ً
يف حت�سني الظروف البيئية للمجتمع املحلي عن طريق �إتاحة
بدائل خ�رضاء �أمام الطالب منها :ا�ستخدام و�سائل نقل جماعي
لتقليل االنبعاثات ال�ضارة بالبيئة ،وزيادة الزراعة الع�ضوية،
وا�ستخدام ال�سلوك ال�صديق للبيئة ،وغريها (م�ستقبليات تربوية،
.)69 - 64 :2016
4 .4جتهيزات �صديقة للبيئة :الأبنية م�س�ؤولة عما يقارب
( )30%من انبعاثات الكربون ،وعن ( )40%من ا�ستهالك الطاقة،
وخف�ض ا�ستخدام املياه مبقدار ( ،)32%فالتجهيزات اخل�رضاء
ميكن تخفيف هذه الن�سب كثريا دون زيادة يف التكاليف املالية
للبناء ،وتقليل امل�صاريف الت�شغيلية اليومية للمدار�س.
5 .5التعليم يقلل الفقر ويحافظ على البيئة� :إذ يح�سن التعليم
جودة البيئة ،ويعمل على تخفيف حدة الأزمات الدولية وحل
امل�شكالت البيئية ،ويعزز التعليم ال�سالم وامل�ساواة واال�ستقرار بني
الدول كما يح�سن نوعية و�صحة حياة الفرد ،ويزيد الدخل ال�شهري

مما يزيد من رفاهية الفرد (.)GEF Institute, 2018: 135
6 .6حت�سني ظروف البيئة املحيطة :من �أجل زيادة الهواء
النقي ،وتقليل التلوث وال�ضو�ضاء ،وتخفيف درجة احلرارة ،وتخفيف
الرياح (خاطر.)99 - 98 :2016 ،
يت�ضح مما �سبق �أن املدر�سة اخل�رضاء تهيئ الظروف التعليمية
املنا�سبة لت�شجيع التعلم ،وحل امل�شكالت التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل
حت�سني �صحة املعلم والطالب ،وزيادة الت�أثري الإيجابي للمدر�سة
على املجتمع املحلي عرب تقليل التلوث ،و�إعداد �أفراد املجتمع
بطريقة م�ستدامة ،والعمل على حل م�شكالت االجتماعية من فقر
وبطالة ،وغريها ،وذلك عرب زيادة فر�ص العمل؛ نتيجة تقليل
امل�رصوفات الت�شغيلية اليومية ،وتقليل نفقات العامة ملعاجلة �آثار
التدهور البيئي ،بالإ�ضافة �إىل ت�أهيل الطالب ملهارات الوظائف
اخل�رضاء ،وغر�س عادات احلياة ال�صحية ،والنف�سية.
◄◄وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :الذي ين�ص على “ما النماذج
العاملية الناجحة يف تطبيق املدار�س اخل�رضاء؟ ”
تعر�ض الدرا�سة يف هذا اجلانب م�ؤ�س�سات دولية تربط جمموعة
مدار�س خ�رضاء �إقليم ًيا ودول ًيا منها( :م�ؤ�س�سة التعليم الأخ�رض،
وم�ؤ�س�سة الرتبية البيئية الأوروبية ،وم�رشوع املدار�س اخل�رضاء) ،ثم
عر�ض منوذجني :الأول منوذج دويل :مدر�سة بايل اخل�رضاء الدولية
يف �إندوني�سيا ،ومنوذج �آخر �إقليمي :املدر�سة اخل�رضاء يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وميكن عر�ض ذلك يف الآتي:
أول :م�ؤ�س�سة التعليم الأخ�رض
 �Ú Úاً
)Green Education Foundation (GEF

هي منظمة غري ربحية ملتزمة ب�إيجاد م�ستقبل م�ستدام من
خالل التعليم ،وتعمل على مواجهة ال�صعوبات التي تواجه التعليم
الأخ�رض ،والعمل على تطوير برامج تعليمية متميزة لتعزيز ال�سلوك
الأخ�رض عند املتعلمني ،وتوفري برامج ومناهج جمانية من ريا�ض
الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي ،ولدى امل�ؤ�س�سة اهتمام
باال�ستدامة العاملية؛ م�شكالتها وحلولها ،وتتعاون امل�ؤ�س�سة مع
املنظمات الأكادميية واملهنية ذات العالقة با�ستدامة التعليم
لتطوير �أدائها با�ستمرار.
ت�ضم امل�ؤ�س�سة �أكرث من (� )9آالف معلم ،و ( )5ماليني
طالب ،وت�سعى �إىل متكني الطالب من مبادئ احلفاظ على املوارد
البيئية واملحافظة عليها ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة الطالب يف فهم
ودمج اال�ستدامة يف مناهجهم الدرا�سية من ال�صف الأول حتى
الثاين ع�رش ،وتقوم امل�ؤ�س�سة �سنو ًيا بعقد الأ�سبوع الأخ�رض يتناول
مو�ضوعات اال�ستدامة ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي خدمة االن�ضمام �إليه،
وامل�ساعدة يف دمج اال�ستدامة يف املناهج الدرا�سية ،كما تقرتح
برنامج “اال�ستدامة العاملي” ،وتقدمي امل�ؤ�س�سة دورات عرب الإنرتنت
يف مفاهيم اال�ستدامة عرب معهد التعليم الأخ�رض الذي �أن�شى يف
2011م ،ولدى امل�ؤ�س�سة غرفة تبادل معلومات اال�ستدامة بني
املدار�س (.)GEF, 2021
تقدم م�ؤ�س�سة التعليم الأخ�رض جمموعة برامج تعليمية ميكن
عر�ضها �أهمها يف الآتي:
1 .1برنامج الطاقة اخل�رضاء :يهدف �إىل حت�سني كفاءة
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ا�ستخدام الطاقة من خالل غر�س �سلوك تر�شيد ا�ستخدامها ،ومتكني
التعليم امل�ستدام من ريا�ض الأطفال حتى الثاين ع�رش لتحقيق ت�أثري
على املجتمع واالقت�صاد والبيئة.
2 .2برنامج الزراعة اخل�رضاء :يهدف �إىل توفري مناهج و�أن�شطة
قائمة على ربط البيئة اخل�رضاء بالف�صل الدرا�سي.
3 .3برنامج البناء الأخ�رض :يهدف �إىل معرفة ا�سرتاتيجيات
البناء الأخ�رض من خالل مناهج قائمة على معايري ودرا�سات،
وبيان ت�أثري املباين اخل�رضاء على حت�سني البيئة واحلفاظ على
املوارد الطبيعية.
4 .4برنامج احلد من النفايات :يهدف �إىل بيان ت�أثري النفايات
على البيئة ،و�آليات تقليلها عرب �إعادة التدوير.
5 .5برنامج النقل الأخ�رض :يهدف �إىل تنمية عادات �صديقة
للبيئة ،و�سلوكات �صحية يف ا�ستخدام و�سائل النقل.
6 .6برنامج املياه امل�ستدامة :يهدف معرفة �أهمية املياه،
وكيفية احلفاظ عليها يف املدر�سة واملنزل ،وتر�شيد ا�ستخدامها
(.)GEF, 2020
يت�ضح مما �سبق �أن م�ؤ�س�سة التعليم الأخ�رض تعمل من
�أجل م�ستقبل م�ستدام عرب تطوير املناهج الدرا�سية وفق املعايري
اخل�رضاء يف مراحل التعليم املختلفة ،وعقد لقاءات علمية ،وتقدمي
دورات تدريبية لن�رش مفاهيم اال�ستدامة ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء برامج
خا�صة مبجاالت االقت�صاد الأخ�رض.
Ú Úثان ًيا :م�ؤ�س�سة الرتبية البيئية الأوروبية
The Foundation of European Environmental Education

تعد �أكرب م�ؤ�س�سة تعليمية بيئية يف العامل ي�شرتك فيها ()77
دولة ،لديها خم�سة برامج ر�سمية ،ثالثة منها :تهتم بالرتبية
البيئية ،واثنان بال�سياحة امل�ستدامة ،بهدف خماطبة املجتمع
ككل ،ومتركز حول حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وقد برزت
العديد من الدعوات لتطوير التعليم البيئي عرب �إطالق التعليم من
�أجل التنمية امل�ستدامة ،ومن �أجل حتقيق �أهدافه اهتمت امل�ؤ�س�سة
الأوروبية بنموذج املدر�سة اخل�رضاء ،فكان هناك �سبق لالحتاد
الأوروبي يف تطبيقها (.)Filardo, Mary , 2016: 3
وتنطلق امل�ؤ�س�سة من جمموعة مبادئ لتوجيه التعليم البيئي
نحو التميز وهي:
1 .1م�شاركة الأع�ضاء يف عملية التعليم والتعلم.
2 .2متكني الأع�ضاء من اتخاذ قرارات و�إجراءات ب�ش�أن ق�ضايا
ا�ستدامة احلياة.
3 .3ت�شجيع الأع�ضاء على العمل بروح الفريق يف حل م�شكالت
املجتمع.
4 .4دعم الأع�ضاء لفح�ص افرتا�ضاتهم ومعرفتهم وخرباتهم
من �أجل تطوير التفكري النقدي واالنفتاح على التغيري.
5 .5ت�شجيع الأع�ضاء على الدراية باملمار�سات الثقافية ،و�أن
يكونوا جزءا ال يتجز�أ من ق�ضايا اال�ستدامة.
6 .6ت�شجيع الأع�ضاء على تبادل التجارب الإبداعية والتعلم
منها ودعم وتبني بع�ضها.
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7 .7ا�ستك�شاف واختبار وم�شاركة الأ�ساليب واملنهجيات
والتقنيات املبتكرة با�ستمرار.
يت�ضح مما �سبق اهتمام االحتاد الأوروبي بتوحيد جهود الدول
نحو الرتبية البيئية ،وم�شكالت البيئة ،وفق قواعد معينة ،بالإ�ضافة
�إىل ال�سبق يف تنفيذ منوذج املدر�سة اخل�رضاء ك�أحد �أدوات حتقيق
التنمية امل�ستدامة.
Ú Úثالثًا :م�رشوع املدار�س اخل�رضاء
)Project Green Schools (PGS

ن�ش�أة امل�رشوع يف 2007م ،باعتماد وزارة التعليم
الأمريكية ووزرات �أخرى �أمريكية ،ح�صل العديد من املدار�س
على جوائز لتميزها يف تطبيق جماالت االقت�صاد الأخ�رض ،وي�ضم
امل�رشوع ( )6300مدر�سة ،و (� )500ألف طالب من  45والية
�أمريكية ،و43دولة ،وي�ضع امل�رشوع ر�ؤية متميزة تن�ص على
تطوير جيل من قادة البيئة من خالل التعليم والتعلم القائم على
امل�شاريع وخدمة املجتمع ،ومتنح الأفراد �آلية لدعم امل�رشوع عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي بتعليمات حمددة على موقع امل�رشوع
(.)IMPACT, 2020
ويقوم امل�رشوع على فل�سفة التعاون واالبتكار وهي من
املكونات ال�رضورية لتحويل املدار�س �إىل �أماكن �أكرث �صلة
وا�ستدامة للتعلم والعمل واللعب ،ومن �أهم �أدوات التعاون عقد
امل�ؤمترات العلمية ،ففي كل عام يعقد قمة دولية ،وم�ؤمتر بعنوان:
“م�ؤمتر املدار�س اخل�رضاء” الذي يهدف �إىل تعزيز حماور
املدرا�س اخل�رضاء ،والت�أثري البيئي الإيجابي ،وزيادة ال�صحة
والعافية ،وحمو الأمية البيئية واال�ستدامة ،ويتناول م�ؤمتر2021
مو�ضوعات الت�صميم من �أجل تعليم اال�ستدامة ،والعدالة
االجتماعية ،واملدار�س ومدى التزاماتها يف حتقيق االلتزامات
املناخية (.)Green Schools conference, 2021
كما يطلق منهج "نقطة الالعودة" »Point of No Return
وهو منهج تعليمي لإثراء علوم اال�ستدامة واملناخ با�ستخدام
الفيلم الوثائقي يف �ستة مو�ضوعات ،هي :تخزين الطاقة ،والطاقة
املتجددة ،والدوائر ال�شم�سية ،و ت�صميم املدن امل�ستدامة ،والهند�سة
من �أجل امل�ستقبل ،و حلول املناخ العاملية ،ويجري عر�ض مقاطع
فيديو لكل مو�ضوع من املو�ضوعات لطالب من ال�صف الأول حتى
الثاين ع�رش ،بهدف تعزيز حل امل�شكالت الإبداعي والتفكري النقدي
حول اال�ستدامة ،وتعزيز فهم حلول الطاقة املتجددة واملناخ ،وزيادة
املعرفة البيئية ،ومتكني الطالب من حتفيز اخليال البتكار حلول
�أكرث ا�ستدامة عند قيادة امل�ستقبل (.)Point of No Return,2018
طور امل�رشوع �ألعاب تعليمية فريدة ومميزة للأطفال تركز
على املو�ضوعات البيئية ،بهدف تعلم �سلوكيات جديدة تقلل من
�آثار م�شكالت البيئية .ومن هذه الألعاب :لعبة احلافظ على املياه،
ولعبة ت�سابق جمع املواد القابلة لإعادة التدوير ،ولعبة احلفاظ على
املوارد وحماربة تغري املناخ ،و ُقدمت 34جائزة يف �صناعة الألعاب
ال�صديقة للبيئة (.)Adventerra Games, 2020
ومينح امل�رشوع جوائز كل عام يف جماالت املمار�سات
اخل�رضاء ،وهي :التثقيف والعمل يف جمال املناخ ،والطاقة
اخل�رضاء ،والغذاء ،و والزراعة اخل�رضاء ،والبيئة الطبيعية ،والتعلم
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واال�ستك�شاف يف الهواء الطلق ،وم�ستقبل اال�ستدامة ،واملحافظة على
املياه� ،إدارة املخلفات (.)G. D. A, 2021
ينفذ فريق م�رشوع املدار�س اخل�رضاء م�شاريع عدة �أهمها:
1 .1م�رشوع �إعادة التدوير :جمع املواد و�إعادة تدويرها من
زجاج ،وكرتون ،ومواد بال�ستيكية ،وغريها.
2 .2م�رشوع تنفيذ ف�صل درا�سي يف الهواء الطلق :بهدف تعزيز
بيئة �أكادميية ت�شجع على التعلم امل�ستدام مما يعك�س �إيجا ًبا على
تعلم الطالب قيم و�سلوكيات خ�رضاء.
3 .3م�رشوع ليلة افرتا�ضية خ�رضاء :عبارة عن ن�شاط تعليمي
بيئي لتعزيز التعلم امل�ستدام.
4 .4م�رشوع �أكيا�س قابلة لإعادة اال�ستخدام :بهدف تقليل
ا�ستخدام الأكيا�س البال�ستيكية ،التي بلغ عدد ا�ستخدامها ()100
مليون كي�س �سنو ًيا.
5 .5م�رشوع نظام الزراعة املائية املعاد تدويرها :يقوم
امل�رشوع على الزراعة من مواد ميكن �إعادة تدويرها ،وجميع
الأن�شطة تقوم على ممار�سات �صديقة للبيئة ( Project Green
.)School,2020
ُي�ستنتج مما �سبق �أن م�رشوع املدرا�س اخل�رضاء يقوم على
التعاون بني الدول لت�ضافر اجلهود نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة،
وت�شجيع ثقافة االبتكار يف مواجهة التحديات الدولية عرب تخ�صي�ص
جوائز لأف�ضل االبتكارات ،ويعتمد امل�رشوع منهجا لإثراء علوم
اال�ستدامة با�ستخدام الو�سائط املتعددة ،و�إتاحة فر�صة املمار�سة
االفرتا�ضية ل�سلوك الأخ�رض من خالل �ألعاب الأطفال ،وممار�سة
عملية ملجاالت االقت�صاد الأخ�رض.
Ú Úراب ًعا :مناذج املدار�س اخل�رضاء:
يعر�ض هذا اجلانب منوذجني :مدر�سة بايل اخل�رضاء يف
�إندوني�سيا ،واملدر�سة اخل�رضاء بالإمارات كالآتي:
 النموذج الأول :مدر�سة بايل اخل�رضاء
Green School Bali

تقع املدر�سة بني هيكل اخليزران و�أ�شجار النخيل يف غابات
بايل اجلبلية يف �إندوني�سيا ،بد�أت2008م يف بايل ،ومتتد اليوم
�إىل نيوزيلندا ،وجنوب �إفريقيا ،وتهدف �إىل متكني الطالب لكي
يكونوا مواطنني عامليني مبتكرين لرعاية البيئة ،وحتمل م�س�ؤولية
وجل اهتمامها يف ثالث
اال�ستدامة العاملية عرب برامج دوليةُ ،
ق�ضايا :املحافظة على البيئة ،والوقاية من الأ�رضار البيئية ،واحلد
التلوث البيئي (.)World Economic Forum, 2020: 15
ويف 2021م ح�صلت املدر�سة على جائزة من مركز املدار�س
اخل�رضاء الأمريكي بالتعاون مع �شبكة املدار�س اخل�رضاء الوطنية
( )USGBCلعام2021م ،ك�أف�ضل مدر�سة من املدار�س اخل�رضاء،
كما ت�أهلت املدر�سة �إىل جائزة الت�أثري الدويل لال�ستدامة� ،إذ متنح
املدر�سة جوائز لل�شباب مقابل االبتكارات املتميزة التي تتما�شى
مع �أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة �ضمن �أهداف املدر�سة
التي ت�سعى �إىل تثقيف الطالب ال�شباب �صانعي التغيري من �أجل عامل
م�ستدام (.)Kristen Keim, 2021

والتعلم يف املدر�سة يجري عرب م�شاريع تفاعلية يف الهواء
الطلق� ،أي يف جتارب مبا�رشة مع البيئة الطبيعية ،وعملت املدر�سة
على دمج حماية البيئة ،و�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
يف املنهاج املدر�سي� ،إذ يرتكز املنهاج على تعليم اال�ستدامة على
تعزيز فهم حتديات اال�ستدامة بالتعلم عن طريق العمل بوا�سطة
جمموعة من اخلربات املبا�رشة يف البيئة الطبيعية؛ لتطوير
مهارات التفكري النقدي والإبداعي ،وتتعامل املدر�سة مع كل طالب
ع�ضوا م�ستقال لتحقيق الأهداف وفق قدراته و�إمكانياته ،وا�ستبدال
التعليم التلقيني بالأن�شطة التجريبية التي جتعل الطالب حمور
عملية التعليم ،وتقوم املدر�سة بتنفيذ برنامج �إثرائي يطلق عليه
“جاالن جاالن” ويعني التجوال بهدف ربط الطالب باملجتمع
املحلي ،وربطه بامل�شاريع البيئية ،وبالإ�ضافة �إىل رحالت
ميدانية للتعلم واال�ستك�شاف ،كما يقوم الطالب بجمع طعامهم
مبا�رشة من الطبيعة ،و�إعداده بطريقة �صحية ،وتنتج الطالب
( )150كغم �شهر ًيا (.)World Economic Forum, 2020: 16
وت�ستخدم املدر�سة و�سائل نقل خ�رضاء لتقليل انبعاثات
الكربون ،كما �صممت املدر�سة مرك ًزا لالبتكاريعر�ض �أف�ضل الأفكار
الإبداعية للإفادة منها ،كما تقوم املدر�سة بالتعاون مع �إحدى
اجلامعات بعمل نظام �شم�سي ،ونظام كهرومائية للمدر�سة ،وت�ضم
املدر�سة �آليات لإعادة تدوير النفايات الع�ضوية وحتويلها �إىل �سماد
زراعي ،وحمطة معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي ،وم�ساحات خ�رضاء،
وتخ�صي�ص �أماكن فرز وجتميع املخلفات لت�سهيل عملية �إعادة
تدويرها (.)World Economic Forum, 2020: 16
وتتعاون املدر�سة مع �رشكات القطاع اخلا�ص من �أجل دعم
مناهجهم ،وحتقيق �أهدافها يف خدمة املجتمع ،وتقوم املدر�سة
با�ست�ضافة دورة املعلم الأخ�رض� ،إذ عقدت ( )19دورة تعليمية
معلما من 51دولة ،كما ت�شارك
�صديقة للبيئة� ،شارك فيها (ً )536
املدر�سة مع �شبكة عاملية وحملية من املعلمني امللتزمني بالتعليم
ال�شامل الذي يتمحور حول الطالب من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة،
والتعرف على كيفية دمج �أبعاد التنمية امل�ستدامة يف عملية التعلم
(.)IMPACT, 2020
يت�ضح مما �سبق �أن املدر�سة تقع يف غابة زراعية ،فتعد الأكرث
اخ�رضارا يف العامل ،لديها خطة ا�سرتاتيجية ،و�سيا�سة انت�شار يف
ً
العامل بهدف �إعداد مواطنني عامليني مبتكرين يف رعاية البيئة
واال�ستدامة ،ويجري التعلم عرب م�شاريع عملية وتفاعلية وجتريبية
يف البيئة الطبيعية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام و�سائل النقل الأخ�رض،
وتوليد الطاقة اخل�رضاء ،وتدوير املخلفات ،ومعاجلة مياه ال�رصف
ال�صحي ،بالإ�ضافة �إىل تطوير مهارات املعلمني بعقد دورات تدريبية
لزيادة الكفاءة لديهم يف جماالت االقت�صاد الأخ�رض.
 النموذج الثاين :املدر�سة اخل�رضاء يف دولة الإمارات
العربية املتحدة
متيزت الإمارات ب�إطالق مبادرة املدار�س امل�ستدامة
منذ2009م ،ويتعاون جمل�س الإمارات للأبنية اخل�رضاء لتقييم
دعما لر�ؤية احتاد الإمارات
جودة البيئة الداخلية للمدار�س
ً
للمدار�س اخل�رضاء ،الذي يهدف �إىل �إتاحة فر�صة التعلم لكل طفل
يف مدر�سة خ�رضاء يف الإمارات (فيا�ض ،و�آخرون،)3 :2021 ،
وكما متيزت ب�إطالق “جائزة زايد لال�ستدامة” بهدف ت�شجيع
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د .حامد نعيم القدرة

طالب املرحلة الثانوية على تطوير وتنفيذ �أفكارهم املتعلقة
باال�ستدامة ،وابتكار �أ�ساليب ملواجهة حتديات اال�ستدامة،
وحتفيزهم للقيام ب�أدوار �إبداعية يف جمال التنمية امل�ستدامة
(جائزة زايد لال�ستدامة.)2020 ،
وطبقت بلدية دبي الئحة �رشوط وموا�صفات املباين اخل�رضاء
على املباين احلكومية يف يناير2011م وفر�ضتها على املباين
اجلديدة يف2014م ،وذلك لتعزيز البيئة امل�ستدامة يف دبي (احلجار
وفيا�ض ،)2 :2020 ،وبناء على هذه املعايري �أن�شئت مدار�س
خ�رضاء منها :مدر�سة فري اخل�رضاء الدولي ة �Fairgreen Internation
 alالتي تقع يف دبي ،وتتمثل مهمتها يف توفري تعليم دويل يحت�ضن
اال�ستدامة ب�أ�شكالها ب�شعار “االبتكار واال�ستدامة” ،من خالل متكني
الطالب ابتكار حلول م�ستدامة للتحديات العاملية ،وممار�سة �أ�سلوب
احلياة امل�ستدامة داخل املدر�سة ،لتحقيق جمتمع تعليمي مثايل
يعزز اال�ستدامة.
و�صممت املدر�سة وفق املعايري البناء الأخ�رض با�ستخدام
مواد موفرة للطاقة ،وتوليد طاقة نظيفة ،وا�ستثمار �أ�سطح
املباين للزراعة ،وحت�سني الزارعة الع�ضوية ،وزيادة امل�ساحات
اخل�رضاء؛ لت�شجيع التعلم العملي للممار�سات امل�ستدامة ،وتنفذ
برنامج املواطنة الرقيمة ملحو الأمية التكنولوجيا من خالل
دمج التكنولوجيا النا�شئة يف مناهج الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل دمج
مو�ضوعات اال�ستدامة يف املناهج الدرا�سة ت�شجع املعلمني على
ربط الطالب بالبيئة الطبيعية بت�سهيل الفر�ص التعليمية يف الهواء
الطلق ،وا�ستخدام املرافق املالئمة للطالب يف احلرم املدر�سي،
ويقوم املنهاج على �ستة جماالت( :من نحن� ،أين نحن يف املكان
والزمان ،كيف نعرب عن �أنف�سنا ،كيف يعمل العامل ،كيف ننظم
�أنف�سنا ،تقا�سم الكوكب) .و ُتدمج هذه املجاالت يف وحدة مفاهيمية
واحدة ،لتطوير مهارات اال�ستك�شاف العلمي ،واملهارات االجتماعية،
ومهارات التفكري ،ثم يعر�ض املنهاج الق�ضايا ذات االهتمام
العاملي وهي :اال�ستدامة ،و�آثار التلوث على املوارد الب�رشية و�آثار
الهجرة ال�سكانية ،و�أهمية التنوع البيولوجي ،و�أخالقيات ا�ستخدام
التكنولوجيا يف جماالت احلياة.
وتتمتع املدر�سة مبختربات متخ�ص�صة يف ق�ضايا اال�ستدامة،
والتقدم التكنولوجي ،واالبتكارات لإعداد الطالب ليكونوا مواطنني
مبتكرين يعملون وفق معايري االقت�صاد الأخ�رض.
وي�ستخدم معلمو املدر�سة �أحدث �أ�ساليب التدري�س و�أكرثها
فاعلية ،ت�ضمن فهم العقلية الدولية واالحرتام املتبادل وامل�س�ؤولية
فهما
االجتماعية ،واملواطنة العاملية ،لكي يكون الطالب �أكرث ً
وم�شاركة يف ق�ضايا اال�ستدامة املحلية والدولية.
تنفذ املدر�سة برنامج الزراعة احل�رضية بهدف تنمية معارف
الطالب ب�أهمية الزراعة على امل�ستوى الفردي والبيئي ،والتعرف
على تقنيات �إنتاج الأغذية الع�ضوية امل�ستدامة ،واملزارع العمودية
التي تعمل الطاقة ال�شم�سية ،والتعرف على الزراعة املائية.
تنفذ املدر�سة رحالت علمية بعنوان�“ :أ�سبوع بال جدران”
واحل�ضور �إلزامي ،وذلك لإتاحة فر�ص تعليمية مبا�رشة من البيئة
واهتماما،
إبداعا،
لتطوير مهارات حياتية للطالب لكي يكونوا �أكرث � ً
ً
وم�س�ؤولية للتحديات العاملية ،من خالل ممار�سة عمليات تنقية
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املياه ،و�إعادة تدويرها ،وزراعة الأ�شجار ،وزيارة مناطق طبيعية
للتعرف على االحتياجات البيئية واالجتماعية واالقت�صادية،
للنهو�ض بها.
تقوم املدر�سة بعمل منوذج الأمم املتحدة للطالب من �أجل
تثقيف الطالب حول التحديات الدولية من خالل حماكاة �أكادميية،
�إذ يتبنى الطالب �أدوار دبلوما�سيني يقومون بتفح�ص امل�شكالت
حلول لها مما ي�ساعد يف تطوير التفكري
الدولية ،ويقرتحون
اً
النقدي ،واخلطابة والبحث ،والتوا�صل اجلماعي ،واال�ستماع
الن�شط ،والتفاو�ض ،وحل النزاعات ،وغريها (موقع مدر�سة فري
خ�رضاء  ،Fair Greenبت�رصف).
يت�ضح مما �سبق �أن الإمارات تقدمت بخطوات متقدمة نحو
حتقيق التنمية امل�ستدامة ونفذت املعايري اخل�رضاء يف �إن�شاء
املدار�س اخل�رضاء ،منها مدر�سة فري اخل�رضاء التي ت�سهم يف حتقيق
جمتمع تعليمي مثايل يعزز اال�ستدامة من خالل �إعداد مواطنني
عامليني عرب دمج اال�ستدامة يف املنهج الدرا�سي ،وت�سهيل �أن�شطة
التعلم يف الهواء الطلق ،وا�ستخدام مرافق املدر�سة �أداة تعليمية
يمُ ار�س الطالب فيها الزراعة الع�ضوية ،و�إعادة التدوير واال�ستخدام،
با وتنفيذ �أن�شطة خارج املدر�سة كرحالت العلمية.
�أوجه الإفادة من عر�ض النماذج:
1 .1العمل على ت�ضافر اجلهود من خالل التعاون بني الأفراد
واجلهات ذات ال�صلة وزارات ،وم�ؤ�س�سات تربوية ،وم�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي ،وغريها.
2 .2عقد لقاءات علمية (م�ؤمترات ،ور�ش عمل ،ندوات ,وغريها)،
وتقدمي دورات تدريبية لن�رش ثقافة اال�ستدامة.
3 .3اعتماد منوذج املدر�سة اخل�رضاء �أحد �أدوات حتقيق
التنمية امل�ستدامة.
4 .4تعزيز ثقافة االبتكار يف مواجهة التحديات العاملية من
خالل فرز جوائز لأف�ضل االبتكارات.
�5 .5إثراء املنهاج الدرا�سي مبجاالت االقت�صاد الأخ�رض عرب
ا�ستخدام الو�سائط املتعددة ،و�شبكة الإنرتنت ،وت�صميم �ألعاب
تعليمية ت�شجع على ال�سلوك الأخ�رض.
�6 .6إعداد خطة ا�سرتاتيجية يف تطبيق معايري املدر�سة
اخل�رضاء.
7 .7التعلم عرب م�شاريع عملية وتفاعلية وجتريبية يف �ساحة
املدر�سة.
8 .8و�ضع خطة لتطبيق جماالت االقت�صاد الأخ�رض يف
املدر�سة مثل :توليد الكهرباء للمدر�سة ،وتدوير خملفات املدر�سة،
ومعاجلة مياه ال�رصف ال�صحي ،والإفادة منها يف زيادة م�ساحات
الزراعية باملدر�سة.
9 .9تطوير مهارات املعلمني با�ستمرار بعقد دورات تدريبية
يف جماالت االقت�صاد الأخ�رض.
1010ت�أهيل وبناء املدار�س وفق املعايري اخل�رضاء يف �إن�شاء
املدار�س.
1111حمو الأمية التكنولوجية ،و�إعداد الفرد وفق املواطنة
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الرقمية.
�1212إتاحة الفر�صة للطالب ملمار�سة الزراعة الع�ضوية ،و�إعادة
التدوير واال�ستخدام يف املدر�سة ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ �أن�شطة خارج
املدر�سة كرحالت.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على “ما واقع
مدار�س التعليم العام يف فل�سطني؟ ”
قامت الدرا�سة با�ستخدام �أ�سلوب التحليل البيئي �سوات
( )SWOT؛ لبيان البيئة الداخلية واخلارجية ملدار�س التعليم العام
يف فل�سطني ،وذلك ح�سب مالحظة الواقع ،ومتابعة خطط الوزارات
الفل�سطينية ،كالآتي:
أول :حتليل البيئة الداخلية ( )SWOTللمدار�س التعليم
 �Ú Úاً
العام ( )12 - 1يف فل�سطني
يهدف حتليل البيئة الداخلية بيان نقاط القوة وال�ضعف،
وميكن عر�ضها فيما يلي:
1 .1نقاط قوة:
 اعتماد وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية �أهداف التنمية
امل�ستدامة2030م ،وقامت ب�إعداد خطة ا�سرتاتيجية للأعوام 2017
 2022م ،وو�ضع ر�ؤية ور�سالة يف �ضوء التنمية امل�ستدامة. تتعاون �سلطة جودة البيئة مع وزارة الرتبية والتعليم يف
حت�سني البيئة املدر�سية ،وحت�سني الثقافة البيئية للطالب.
  ُيعد التعليم الزراعي �أهم القطاعات احليوية يف فل�سطني،
وتعمل الوزارة على تنمية مهارات الإنتاج الزراعي لأفراد املجتمع
مل�ساعدتهم على ممار�سة �أ�ساليب زراعية �أكرث ا�ستدامة ،ولزيادة
الدخل ،وحت�سني الإنتاجية الزراعية.
 تهتم الوزارة ب�إن�شاء برامج تعليمية لإك�ساب املعرفة
واملهارة يف ا�ستخدام الطاقة اخل�رضاء لتقليل انبعاثات الكربون،
كما تنمي مهارات للتحول االقت�صادي ،وتلبية متطلبات �سوق
العمل ،ودعم �سبل العي�ش امل�ستدام ،واملحافظة على ا�ستخدام املوارد
الطبيعية ب�شكل م�ستدام.
مبان خ�رضاء ،وتوظف
 تعمل الوزارة على �إن�شاء
ٍ
الطاقة النظيفة من خالل اخلاليا ال�شم�سية ،واللإادة من الأرا�ضي
وامل�ساحات لتخ�ضريها ،ومن �أولويات جلنة تطوير املناهج
الفل�سطينية ق�ضية احلفاظ على البيئة واالهتمام بها.
   -ت�سعى الوزارة �أن تكون مدار�سنا خ�رضاء متوافقة مع
احتياجات الطالب ،وبناء �سيا�سات حتافظ على البيئة وحمايتها
وتطوير �إجراءات حتقيقها ،ودمج املفاهيم البيئية يف املناهج
الفل�سطينية.
 تعمل الوزارة على �إن�شاء الأبنية املدر�سية امل�ستدامة
املوفرة للطاقة.
2 .2نقاط �ضعف:
 �أكرث من ( )50%من املدار�س القائمة بحاجة �إىل ا�ستبدال
(ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم العايل.)77 :2017 ،
 �ضعف البنية التحتية يف املدار�س الفل�سطينية.

 �صعوبة حترك طواقم املهند�سني للإ�رشاف على الأبنية
املدر�سية يف خمتلف حمافظات الوطن (ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية
والتعليم العايل.)107 :2017 ،
 قلة املوارد املالية لدى الوزارة لدعم تخ�ضري املدرا�س يف
فل�سطني.
 �ضعف التوعية اخل�رضاء لدى قيادات وزارة الرتبية
والتعليم م�ستجدات املدر�سة اخل�رضاء عامل ًيا.
 قلة الدرا�سات والأبحاث ودرا�سات اجلدوى مل�شاريع
املدار�س اخل�رضاء يف فل�سطني.
Ú Úثان ًيا :حتليل البيئة اخلارجية ( )SWOTللمدار�س التعليم
العام ( )12 - 1يف فل�سطني
يهدف حتليل البيئة اخلارجية �إىل بيان الفر�ص والتهديدات،
وميكن عر�ضها فيما يلي:
1 .1فر�ص:
 تهتم وزارة الرتبية والتعليم بتعزيز العالقة مع امل�ؤ�س�سات
الدولية والإقليمية لتطوير نظامها التعليمي ،وتعزيز قدرتها على
الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بتحقيق التنمية امل�ستدامة.
 ت�سعى الوزارة �إىل تطوير اتفاقيات التعاون مع امل�ؤ�س�سات
الوطنية والدولية ،وحت�سني �آليات التن�سيق والتعاون بني الوزارة
ووكالة الغوث وت�شغيل الالجئني خا�صة يف ال�ش�أن الرتبوي.
 تخطط الوزارة م�ستقبلاً �إىل تطوير دليل للأبنية اخل�رضاء
بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات ذات العالقة لزيادة االعتماد على تخ�ضري
املدار�س.
 دعم االحتاد الأوروبي وم�ؤ�س�سات دولية مل�شاريع ترميم
و�إ�صالح املدار�س ،وم�شاريع �إعادة ا�ستخدام مياه ال�رصف ال�صحي،
وم�شاريع توعية عن االقت�صاد الأخ�رض ،وغريها.
2 .2تهديدات:
 �آفاق النمو االقت�صادي مرهونة بنظام التحكم وال�سيطرة
املت�صل باالحتالل الإ�رسائيلي ،وال�سيطرة على املوارد الطبيعية،
وفر�ض القيود على احلركة واملرور بالإ�ضافة �إىل احل�صار على
قطاع غزة.
 االحتالل الإ�رسائيلي يتبع �سيا�سة تعرقل العملية التعليمية
للفل�سطينيني عرب تنفيذ �سيا�سات الإغالق ،وو�ضع احلواجز يف
املحافظات ال�شمالية ،وفر�ض احل�صار على غزة ،و�إعاقة التوا�صل
والتنقل بني غزة وال�ضفة الغربية ،و�إغالق املدار�س ومراكز التعليم،
ومنع بناء �أو �صيانة مدار�س القد�س ،وت�شويه املناهج الفل�سطينية
يف القد�س.
 حرمان فل�سطني من ال�سيادة الكاملة على �أرا�ضيها،
وانعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي ب�سبب االحتالل.
ن�ستنتج مما �سبق �أن وزارة الرتبية والتعليم لها خطة
ا�سرتاتيجية وفق �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ،2030
وت�سعى فل�سطني لتح�سني البيئة املدر�سية ،وتطوير الثقافة البيئية،
وتنمية املهارات اخل�رضاء عرب دمج مفاهيم اال�ستدامة يف املناهج
مبان خ�رضاء ،وتوظيف جماالت الأخ�رض فيها،
الفل�سطينية ،و�إن�شاء ٍ
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لدعم �سبل العي�ش امل�ستدام وحتقيق التنمية امل�ستدامة ،ولكن يوجد
بع�ض مواطن ال�ضعف والتهديدات التي تقلل ن�سب جناح حتقيق
التنمية امل�ستدامة ،منها �ضعف البنية التحتية يف املدرا�س ،وقلة
املوارد املالية لدعم تخ�ضري املدرا�س ،و�ضعف التوعية اخل�رضاء
لدى قيادات وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،ومن �أكرب التهديدات
لنجاح التنمية امل�ستدامة �سيا�سة االحتالل الإ�رسائيلي يف عرقلة
العملية التعليمية ،ولكن يوجد فر�ص ملواجهة مواطن ال�ضعف
وبع�ض التهديدات ،منها دعم االحتاد الأوروبي ،وامل�ؤ�س�سات الدولية
لدعم م�شاريع ترميم و�إ�صالح املدرا�س ،وم�شاريع �إعادة التدوير
واال�ستخدام ،وتطوير اتفاقيات التعاون الإقليمية والدولية لتطوير
الأداء اجتاه حتقيق التنمية امل�ستدامة.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع :الذي ين�ص على “ما الت�صور
املقرتح لتحويل املدار�س يف فل�سطني �إىل مدار�س خ�رضاء يف �ضوء
مناذج عاملية؟”
تعر�ض الدرا�سة الت�صور املقرتح وفق �أربعة �أبعاد كالآتي:
Ú Úالبعد الأول :نتائج الدرا�سة
1 .1يهتم مفهوم املدر�سة اخل�رضاء مبرافق املدر�سة بجانب
الثقافة التنظيمية ،بالإ�ضافة �إىل عنا�رص عملية التعليم والتعلم،
بهدف ت�شكيل �أمناط الإنتاج واال�ستهالك امل�ستدامني لدى الطالب.
2 .2تكمن خ�صائ�ص املدر�سة اخل�رضاء يف ت�أهيل و�إن�شاء
مرافق املدر�سة وفق املعايري اخل�رضاء ،وتنفيذ عملية التعلم يف
مناخ تعليمي �أخ�رض داخل �أو خارج املدر�سة.
3 .3ت�سهم املدر�سة اخل�رضاء يف حل بع�ض امل�شكالت
التعليمية ،وحت�سني احلالة ال�صحية للطالب واملعلم ،وامل�ساهمة يف
تقليل الفقر والبطالة ،ومواجهة التحديات وامل�شكالت البيئية.
4 .4تعد املدرا�س اخل�رضاء �أداة تعليمية لتحقيق التنمية
امل�ستدامة ،فهي �رضورة ملحة بيئ ًيا وتربو ًيا عامل ًيا ،ملواجهة
التحديات البيئية.
5 .5وزارة الرتبية والتعليم لديها خطة ا�سرتاتيجية وفق خطة
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
6 .6عملت الوزارة على دمج الثقافة اخل�رضاء يف املناهج
الفل�سطينية ،وعملت على �إن�شاء بع�ض املباين اخل�رضاء يف املدرا�س،
وتنفيذ م�شاريع توليد الطاقة اخل�رضاء بتمويل امل�ؤ�س�سات الدولية.
7 .7قلة وعي قيادات الوزارات ب�إيجابيات تخ�ضري املدرا�س
يف حت�سني التعليم ،وال�صحة والبيئة واالقت�صاد واملجتمع.
Ú Úالبعد الثاين :مربرات و�أهداف الت�صور املقرتح
يعر�ض هذا البعد مربرات الت�صور املقرتح ،و�أهدافه ،كالآتي:
أول :مربرات الت�صور املقرتح
 � اً
ينطلق الت�صور املقرتح من مربرات عدة كالتايل:
1 .1التنمية امل�ستدامة �أحد �أهم اجتاهات الفكر التنموي التي
تبنتها الأمم املتحدة ،ودول العامل كافة.
2 .2املدر�سة اخل�رضاء تعد �أحد �آليات حتقيق �أهداف التعليم
من �أجل التنمية امل�ستدامة.
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3 .3زيادة التجارب العاملية الناجحة يف تخ�ضري املدار�س
لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف جميع املجاالت.
�4 .4رضورة ربط التعليم بزيادة رفاهية الفرد مع املحافظة
على البيئة وحتقيق العدالة االجتماعية بني الأجيال.
5 .5م�ؤ�س�سات التعليم �أحد �أهم متطلبات التنمية امل�ستدامة،
وهي من امل�ؤ�س�سات امل�ؤثرة يف املجتمع نحو حتول املجتمعات
والأفراد ،وحتقيق �سبل العي�ش امل�ستدام.
6 .6املدر�سة اخل�رضاء تعمل على حت�سن املمار�سات احلياتية
وتقلل من امل�شكالت التعليمية ،واالجتماعية واالقت�صادية.
 ثان ًيا� :أهداف الت�صور املقرتح
1 .1بلورة فل�سفة املدر�سة اخل�رضاء من نتائج الدرا�سات
ال�سابقة والأدبيات الرتبوية ،ونتائج الدرا�سة احلالية.
2 .2زيادة التوعية حول تخ�ضري املدار�س للم�س�ؤولني بالوزارة،
واملدر�سة ،والطالب ،و�أع�ضاء املجتمع املحلي.
3 .3امل�ساهمة يف حتقيق �أهداف خطة وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية 2022 - 2017م نحو م�ستقبل م�ستدام.
4 .4تنمية ال�سلوكات واملمار�سات اخل�رضاء لدى طالب و�أفراد
املجتمع الفل�سطيني.
5 .5معاجلة مواطن ال�ضعف يف البيئة الداخلية ،ومواجهة
بع�ض التحديات للمدرا�س التعليم العام يف فل�سطني لتخ�ضريها.
Ú Úالبعد الثالث :مكونات الت�صور املقرتح
يتكون الت�صور املقرتح من فل�سفة و�أهداف املدر�سة اخل�رضاء،
ودور وزارة الرتبية والتعليم اجتاه املدار�س القائمة ،واملخطط
�إن�شاءها ،وعنا�رص العملية التعليمية ميكن عر�ضها كالآتي:
أول :فل�سفة و�أهداف املدر�سة اخل�رضاء
 � اً
ميكن عر�ض فل�سفة و�أهداف املدر�سة اخل�رضاء يف الآتي:
1 .1فل�سفة املدر�سة اخل�رضاء:
يجب �أن تنطلق فل�سفة املدر�سة اخل�رضاء من طبيعة الإن�سان
أول على بيئته ويعي�ش
يف �إدراك الكل قبل اجلزء ،فيتعرف الإن�سان � اً
فيها ،ثم يتعلم كيف يحافظ عليها من خالل غر�س قيم و�سلوكات
خ�رضاء حتافظ على بيئة الطالب ،وت�شجع على حمدودية ا�ستخدام
املوارد ال�ضارة بالبيئة ،وا�ستثمار املوارد املتجددة ،وتقليل ا�ستخدام
املوارد غري املتجددة ،كما يجب �أن تنطلق املدر�سة من ا�ستخدام
منهج التعليم القائم على التجريب ،وا�ستق�صاء اخلربات مبا�رشة من
البيئة الطبيعية لرفع م�ستوى التعليم والتعلم عند الطالب ،وحت�سني
املزاج النف�سي ،وال�صحة العامة لديهم ،ودمج مو�ضوعات اال�ستدامة
(تغري املناخ والطاقة ،واالحتبا�س احلراري ،وغريها) يف املناهج
الدرا�سية� ،أو عمل مواد تعليمية منف�صلة ،لإعداد الفرد للمواطنة
العاملية.
وميكن تلخي�ص فل�سفة املدرا�س اخل�رضاء يف مبادئ
�أ�سا�سية وهي:
 النظرة ال�شمولية للبيئة الطبيعية� :أي ن�ستثمر ما هو مفيد
لنا دون الإ�رضار بالبيئة على املدى القريب والبعيد.
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 االلتزام الأخالقي اجتاه املحافظة على البيئة ومواردها.
 تر�سيخ قيم املواطنة العاملية اجتاه الق�ضايا والتحديات
العاملية.
 حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة عرب تنمية �سلوكيات
اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني.
 ا�ستثمار م�صادر الطاقة املتجددة يف زيادة رفاهية الفرد،
وتقليل �إنتاج النفايات عرب منع �إنتاجها� ،أو �إعادة تدويرها� ،أو �إعادة
ا�ستخدامها لتحقيق �سبل العي�ش امل�ستدام للأجيال احلالية واملقبلة.
�2 .2أهداف املدرا�س اخل�رضاء
من خالل مراجعة �أدبيات الدرا�سة ،ومناذج املدار�س اخل�رضاء
متكن الباحث من �صياغة �أهداف املدر�سة اخل�رضاء ،كالآتي:
 غر�س �سلوكيات واجتاهات ومهارات تعزز املمار�سات
أثريا
اخل�رضاء مدى احلياة ،فالطالب يف مرحلة التعليم العام �أكرث ت� ً
أثرا من املراحل الأخرى باملفاهيم والقيم ،و�أكرث �سهولة يف
وت� ً
تعديل ال�سلوكيات ال�ضارة بالبيئة.
 تهيئ البيئة املادية املنا�سبة ،وتن�رش الثقافة التنظيمية
وفق املعايري اخل�رضاء لت�شجيع الرتبية اخل�رضاء باملدر�سة.
 رفع م�ستوى الوعي لدى الطالب يف التحديات املحلية
والدولية من تغري املناخ ،واالحتبا�س احلراري ،وغريها.
 توفري مناخ تعليمي و�صحي واقت�صادي يف ا�ستهالك
وتر�شيد ا�ستخدام املوارد البيئية غري املتجددة ،وتقليل �إنتاج
النفايات عرب تقليل �إنتاجها� ،أو �إعادة تدويرها� ،أو ا�ستخدامها مرة
�أخرى.
 ا�ستخدام مرافق املدر�سة �أداة تعليمية جتريبية للطالب،
لتنمية �أمناط الإنتاج واال�ستهالك امل�ستدامني.
 الإ�سهام يف �إعداد �إن�سان �صالح (مواطن عاملي) لكل
زمان ومكان� ،أي بناء �إن�سان �أخ�رض يدرك حجم املخاطر البيئية،
وميار�س ال�سلوكيات اخل�رضاء.
 توعية الطالب واملعلمني والعاملني يف املدر�سة
ب�إيجابيات تخ�ضري املدر�سة لزيادة رفاهية الفرد ،وامل�ساهمة يف
حل م�شكالت املجتمع من فقر ،وبطالة ،وغياب العدالة ،وغريها،
وحت�سني حماية البيئة وحل م�شكالتها.
Ú Úثان ًيا :وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية
1 .1يجب تعديل فل�سفة التعليم يف فل�سطني مبا يتوافق مع
املعايري اخل�رضاء الدولية ،واال�ستعانة بالفل�سفة املقرتحة.
2 .2و�ضع ر�ؤية وخطة ا�سرتاتيجية لتخ�ضري املدار�س يف
فل�سطني بالتعاون مع وزارة الأ�شغال العامة ،والوزارات ذات ال�صلة،
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،بعد �إجراء تقييم للمدرا�س القائمة
ودرا�سة جدوى.
3 .3تخ�صي�ص وحدة �إدارية تعمل على ت�سويق فكرة املدار�س
اخل�رضاء وجلب التمويل لها ،عرب االت�صال والتوا�صل مع اجلهات
املخت�صة ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء قاعدة معلومات حول املدار�س
اخل�رضاء ،والتن�سيق والتوا�صل مع الوزارات ذات ال�ش�أن ،ومديري
املدار�س لتنمية املمار�سات اخل�رضاء بطرق �إبداعية وابتكارية،

بالإ�ضافة �إىل العمل على تبادل اخلربات الناجحة بني املديريات،
وبني اجلهات ذات العالقة حمل ًيا ودول ًيا ،وتزويد املديريات ب�أحدث
النتائج والدرا�سات يف جمال املدر�سة اخل�رضاء.
4 .4تطوير البنية التحتية للمدار�س ال�ستيعاب التقنيات
اخل�رضاء كالطاقة اخل�رضاء ،و�آليات �إعادة التدوير واال�ستخدام،
وحمطات معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي.
5 .5و�ضع �إجراءات و�إر�شادات ل�رشاء منتجات �صديقة للبيئة
يف عمليات الت�أهيل وال�صيانة والت�شغيل اليومي للمدار�س.
6 .6عند ت�أهيل �أو بناء املدار�س يجب مراعاة زيادة امل�ساحات
خ�رضاء يف املدر�سة لتكون منا�سبة لعدد الطالب و�أعمارهم ،وحت�سني
التهوية والإ�ضاءة الطبيعية.
7 .7االطالع على النماذج الدولية الناجحة يف ت�صاميم
املدار�س لكي تكون ذات فعالية يف تفاعل الطالب مع البيئة
الطبيعية مع الأخذ بعني االعتبار معايري الدليل الإر�شادي للبناء
الأخ�رض الفل�سطيني.
8 .8تفعيل �صفحة موقع الوزارة تت�ضمن معلومات عن
املدرا�س اخل�رضاء يف فل�سطني ،و�أن�شطتها واملناهج ،و�أن�شطتها
باملجتمع ،وغريها لتبادل املعلومات والتجارب والأن�شطة بني
املدار�س.
�9 .9إقرار جوائز لأف�ضل املمار�سات واملبادرات التي حتقق
تخ�ضري املدار�س.
1010تعزيز ال�رشاكة مع جهات االخت�صا�ص املحلية (وزارات،
م�ؤ�س�سات جمتمع مدين) ،والدولية ذات االهتمام بهذا املجال جللب
التمويل ،وتبادل التجارب واملعلومات معها.
1111العمل على حتقيق متطلبات �سوق العمل الأخ�رض املحلية
والدولية لتقليل ن�سبة الفقر والبطالة ،وزيادة املمار�سات يف تقليل
تدهور البيئة والتغري املناخي.
1212التو�سع يف ا�ستخدام التكنولوجيا اخل�رضاء من �أجل تقليل
ا�ستخدام املوارد البيئية ،كالأوراق والبال�ستيك ،وغريها.
Ú Úثالثًا :عنا�رص العملية التعليمية
خم�سة عنا�رص للعملية التعليمية هي( :الإدارة املدر�سية،
والبيئية الفيزيقية ،املعلم ،واملنهاج الدرا�سي ،والطالب) ،وميكن
عر�ضها كالآتي:
1 .1الإدارة املدر�سية
 ت�شكيل اللجنة اخل�رضاء برئا�سة مدير املدر�سة ملمار�سة
عمليات الإدارة :تخطيط وتنظيم ،وتوجيه ،وتن�سيق والرقابة،
والقيادة من �أجل توفري بيئة خ�رضاء ،ون�رش الثقافة اخل�رضاء ح�سب
الإمكانات املتوفرة للمدر�سة.
 و�ضع خطة ا�سرتاتيجية ت�شمل ر�ؤية ور�سالة و�أهداف مبا
يتوافق مع معايري املدر�سة اخل�رضاء.
 تخ�صي�ص مكان ملتحف يت�ضمن �صور و�أن�شطة مدار�س
خ�رضاء �إقليمية وحملية ،ومعلومات عن املفاهيم اجلديدة.
 التعاون بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،الوزارات ذات
ال�صلة باالقت�صاد الأخ�رض.
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د .حامد نعيم القدرة

 �إتاحة بع�ض مرافق املدر�سة للمجتمع املحلي مع �أخذ
�إجراءات الرقابة املنا�سبة يف ذلك.
 اتخاذ �إجراءات و�إر�شادات لتقليل ا�ستهالك املياه عرب
تركيب �صنابري موفرة للمياه ،و�آليات �إعادة ا�ستخدامها للزراعة
داخل املدر�سة ،والإفادة من جتميع مياه الأمطار للزراعة ومياه
ال�رشب.
 توفري حمطات للدراجات الهوائية لأع�ضاء املدر�سة
بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص.
 و�ضع �آليات جديدة لدعم تطوير ن�رش الثقافة اخل�رضاء يف
املدر�سة با�ستمرار.
 عقد دورات للمعلمني حول مفاهيم اخل�رضاء لتعك�س
�إيجا ًبا على الطالب.
 ا�ستثمار الإجازة ال�صفية لتدريب الطالب على التقنيات
اخل�رضاء.
 نقل مفهوم اال�ستدامة �إىل جميع �أن�شطة املدر�سة ،و�إتاحة
مواد ورقية و�إلكرتونية حول الثقافة اخل�رضاء.
 ت�شجيع البحث العلمي مبجاالت املدر�سة اخل�رضاء
بال�رشاكة مع اجلهات املتخ�ص�صة.
 حتفيز املعلمني على القراءة الفردية واجلماعية بتقدمي
حوافز مادية ومعنوية.
2 .2املعلمون ،والطالب
 تنفيذ �أن�شطة �صفية وال �صفية يف زيادة الثقافة اخل�رضاء،
والوعي بالق�ضايا البيئية من حيث �أ�سبابها وكيفية احلد منها.
 تنمية روح الإبداع واالبتكار والريادة عند الطالب
ملعاجلة تغري املناخ ،وزيادة كفاءة الطاقة اخل�رضاء ،وغريها.
 تطبيق ا�سرتاتيجيات التعليم الأخ�رض وممار�سة التعلم يف
الهواء الطلق.
 ت�شجيع ا�ستخدام املن�صات التعليمية التي تدعم فل�سفة
التعليم الأخ�رض و�أدواته ،مثل :من�صة �إدمودو ( )Edmodoالتي
يطلق عليها الفي�س بوك التعليمي ،وي�ستخدم هذه املن�صة �أكرث
من47مليون معلم ومدير وويل �أمر.
 ت�شجيع الطالب على نقل الأفكار اجلديدة �إىل �أ�رسته،
وممار�سة هذه الأفكار يف املنزل.
 حث املعلمني على ربط املعرفة بالبيئة املحلية ،بتنويع
الأن�شطة ال�صفية والال�صفية التي توجه الطالب نحو تر�شيد ا�ستخدام
املياه ،والكهرباء ،واملواد البيئية غري املتجددة ،وا�ستثمار املوارد
املتجددة يف �إنتاج الكهرباء.
 �إجراء م�سابقات حتد لتنمية مهارات التفكري النقدي،
وامل�ستدام ،والتفكري العلمي وامل�ستقبلي.
 غر�س القيم البيئية عند الطالب ،وتنمية احل�س اجلمايل
لديهم.
 تدريب الطالب على ا�ستثمار املوارد املتجددة كافة،
وم�شاركتهم يف �أن�شطة �إعادة التدوير واال�ستخدام داخل �أ�سوار
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املدر�سة ،وا�ستثمار املنا�سبات الوطنية ذات ال�ش�أن لتعزيز ال�سلوكيات
واملمار�سات اخل�رضاء.
 تعليم الطالب فرز النفايات ح�سب الإر�شادات املعروفة
عرب تخ�صي�ص مكان يف املدر�سة لهذه العملية.
 تنمية قيم املحافظة على حدائق املدر�سة وتطويرها
بغر�س الأ�شجار والعناية بها.
3 .3البيئة الفيزيقية:
 التن�سيق مع الوزارة لت�أهيل مرافق املدر�سة وفق املعايري
اخل�رضاء من حيث حت�سني الت�صميم ،والتهوية ،والإ�ضاءة.
 �سن �إجراءات و�إر�شادات حتافظ على بيئة خ�رضاء تعزز
االقت�صاد ،والبيئة وزيادة رفاهية الفرد.
 العمل على �رشاء تقنيات ومنتجات خ�رضاء ،وتركيب
م�صابيح �إنارة موفرة للطاقة ،و�أنظمة التكيف والتربيد لرت�شيد
ا�ستهالك الكهرباء.
 يجب االهتمام بالبيئة املدر�سية للت�أثري يف تنمية ثقافة
الطالب اخل�رضاء عرب جداريات ور�سومات وحدائق ،وغريها.
 و�ضع �إر�شادات لكيفية عمل كل تقنية خ�رضاء يف املدر�سة
من حيث توليد الطاقة اخل�رضاء ،و�إعادة التدوير واال�ستخدام.
4 .4املنهاج الدرا�سي:
 �إحداث حتول يف ال�سيا�سة التعليمية لدمج ق�ضايا
اال�ستدامة يف املنهاج املدر�سي.
 تزويد املناهج ب�أف�ضل التجارب حول معاجلة التحديات
العاملية ،وق�ضايا البيئية ،واملحافظة على املوارد البيئية.
 ت�أليف املناهج بطريقة حتفز الطالب لال�ستك�شاف
والتجريب واال�ستف�سار ،والتعلم الذاتي بتوجيه من املعلم.
 تعزيز ثقافة التجريب واملالحظة ،و�أ�سلوب حل امل�شكالت،
وربط التعلم باحلياة خارج املدر�سة.
 �إعداد حمتوى ي�رشح جماالت االقت�صاد الأخ�رض يو�ضح
فيه الأهمية ،والتكلفة ،و�آثاره الإيجابية على الفرد واملجتمع
والبيئة ،وغريها.
 العمل على تقييم وت�شخي�ص املحتوى لتحديد نقاط
ومواطن ال�ضعف ،وتعزيز نقاط القوة للو�صول �إىل منهج متطور.
Ú Úالبعد الرابع :حتديات و�آليات مواجهة حتقيق الت�صور
املقرتح
تعر�ض الدرا�سة حتديات تنفيذ الت�صور املقرتح ،و�آليات
مواجهتها وفق كل حتد ،وكيفية مواجهته كالآتي:
1 .1قلة الدعم املايل لتحويل املدرا�س القائمة �إىل مدرا�س
خ�رضاء.
 �آليات مواجهة هذه التحدي - :التعاون مع احلكومة
واملنظمات الدولية من �أجل متويل تخ�رض و�إن�شاء املدار�س.
 تكلفة البناء تكون �أكرث قليلاً  ،ولكن تكاليف الت�شغيل
تكون قليلة من املدار�س التقليدية.
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2 .2قلة املعرفة حول املدر�سة اخل�رضاء ،والتعليم الأخ�رض
لدى امل�س�ؤولني و�أ�صحاب القرار ،وال�سا�سة ،و�أع�ضاء جمتمع املدر�سة.
�أليات مواجهة هذه التحدي:
 زيادة الوعي بق�ضايا تغري املناخ ،والتدهور البيئي،
واجلهود املبذولة دوليا ملواجهتها ،وبيان حجم ت�أثريها على
ال�شعوب كافة.
 العمل على ن�رش التوعية ب�أهمية التعليم الأخ�رض على
امل�ستوى املحلي والدويل من خالل ور�ش عمل.
 عر�ض مناذج دولية ناجحة ،وبيان بع�ض التحديات التي
جرى جتاوزها ،وعر�ض التحديات التي حتتاج للحل.
 تنقيذ حمالت �إعالمية من �أجل ن�رش مفاهيم الثقافة
اخل�رضاء ،وا�ستثمار و�سائل الإعالم اجلديد يف جناح ذلك.
 تنظيم لقاءات واجتماعات مع �سا�سة وقيادات املجتمع
من �أجل عر�ض التجارب الناجحة يف جمال االقت�صاد الأخ�رض.
3 .3قلة الدرا�سات والأبحاث و�ضعف اهتمام البحث العلمي
حول التعليم الأخ�رض.
�آليات مواجهة هذه التحديات :ت�شجيع طالب املاج�ستري
والدكتوراه للبحث حول التعليم الأخ�رض.
 ت�شجيع التوا�صل مع م�ؤ�س�سات �إقليمية لنقل جتاربهم يف
هذا املجال.
 حتفيز م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لتمويل البحث العلمي
الأخ�رض.

التوصيات:
تو�صي الدرا�سة مبا يلي:
�1 .1إقامة اتفاقيات تعاون بني وزارة الرتبية والتعليم العايل،
والوزارات ذات ال�صلة؛ للم�ساهمة يف حتويل املدار�س القائمة �إىل
مدار�س خ�رضاء.
2 .2تقييم مرافق املدار�س القائمة يف فل�سطني وفق املعايري
اخل�رضاء؛ لو�ضع ا�سرتاتيجية حمكمة بالتعاون مع الوزارات
وامل�ؤ�س�سات الدولية لتحويل املدار�س �إىل مدرا�س خ�رضاء.
3 .3العمل على ت�ضمني املناهج الفل�سطينية ملفاهيم التنمية
امل�ستدامة ،وال�سلوكيات اخل�رضاء.
4 .4ت�شجيع الإدارة املدر�سية بتبني املمار�سات اخل�رضاء يف
قيادة الأن�شطة املدر�سية ،والأن�شطة املجتمعية مع �إ�رشاك الأ�رس
و�أفراد املجتمع املحلي.
5 .5ن�رش الوعي باملخاطر البيئية ،وطرق عالجها عرب ا�ستثمار
و�سائل الإعالم املدر�سي املختلفة يف ن�رش املمار�سات اخل�رضاء.
�6 .6إعداد دليل لأف�ضل املمار�سات اخل�رضاء يف جماالت
االقت�صاد الأخ�رض (الطاقة اخل�رضاء ،و�إعادة التدوير واال�ستخدام،
واملياه ،النقل الأخ�رض ،وغريها) ،وتوزيعه على املدرا�س يف
حمافظات فل�سطني.
7 .7ت�شجيع ا�ستخدام التكنولوجيا اخل�رضاء ال�صديقة للبيئة

يف املدر�سة لتحقيق �أهداف �إن�شاء املدار�س اخل�رضاء لتحقيق التنمية
امل�ستدامة.
�8 .8إعداد برامج تدريبية للمديرين واملعلمني لتنمية امل�شاركة
املجتمعية يف حماية البيئة.
�9 .9إطالق م�سابقات لتحفيز طالب املدار�س على الإبداع
واالبتكار يف تطبيق املمار�سات اخل�رضاء.
1010اللإفادة من التجارب العاملية يف تطبيق التعليم
التجريبي يف �ساحة املدر�سة ،وا�ستثمار �أ�سطح املدار�س يف زيادة
امل�ساحات اخل�رضاء.
1111تطوير تخ�ضري املدر�سة لتحقيق التعليم من �أجل التنمية
امل�ستدامة.
1212الإفادة من ا�سرتاتيجيات اللعب لتحقيق تربية بيئية
خ�رضاء ،وحمو الأمية البيئية للطالب.
1313تدريب الطالب على �أ�سلوب حل امل�شكالت مبحاكاة بع�ض
امل�شكالت البيئية.
1414تطوير الثقافة التنظيمية للمدر�سة وفق املعايري اخل�رضاء
لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
1515الإفادة من التجارب العاملية يف تطوير دمج مو�ضوعات
اال�ستدامة يف مناهج الدرا�سية يف فل�سطني.
1616العمل على زيادة اتفاقيات التعاون مع املجتمع املحلي
ملواجهة حتديات تطوير تخ�ضري املدار�س يف فل�سطني.
1717قيادة العمل اجلماعي نحو حتقيق �أهداف املدر�سة
اخل�رضاء.
1818العمل على ا�ستثمار م�ساحات املدر�سة يف الزراعة،
وا�ستثمار �أ�سطح املباين يف الزراعة الع�ضوية.
1919ا�ستثمار اجلداريات املدر�سية ،واملنا�سبات الوطنية،
وفعاليات املجتمع املحلي يف ن�رش ثقافة املدر�سة اخل�رضاء.
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