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 سرآغاز

 بزرگترين از يکيزيست محيطاقليمي و به طور كلي  تغييرات
تا جايي كه، . است عصر حاضر اجتماعي و اقتصادی هایچالش
به عنوان يکي از مهمترين ابعاد تحقق امنيت ملي زيست محيط

بزرگترين چالش ثبات جهاني و  زيستيمحيطباشد. تغييرات مي
باشد. اين تغييرات به طور مستقيم و در نتيجه امنيت ملي مي

 ,Barnett) باشدر مؤثر ميغيره مستقيم در امنيت ملي كشو

های اوليه و شرط يکي از مهمترين نياز (1). در واقع، امنيت(2011
باشد. اين امنيت به معنای مراقبت از انسان در بودن انسان مي

 ,Ball)باشدمقابل هر گونه تهديدات انساني و طبيعي مي

امنيت باعث افزايش رفاه، آسايش و اميد به زندگي در  (.2009
 ترنزديك سياسي مسايل به امنيت اول نگاه در شايد شود.مي افراد

باشد، در حالي كه، امنيت شامل ابعاد فرهنگي، سياسي، اقتصادی، 

  (.(Barnett, 2003 باشدزيستي مياجتماعي، حقوقي و محيط
در امنيت ملي  زيستيمحيطاز جمله مصاديق تأثير تغييرات 

 كاهش ،زيستمحيط تخريبتوان به موارد زير اشاره داشت: مي

 افزايش و بيمارها خطرناك و كشنده گسترش منابع، مهاجرت،
كشاورزی نامرغوب،  ناكافي، محصوالت شيرين آب خواری،زمين

 نابرابری و فقر كاهش سطح بهداشت فردی و جمعي افراد، شيوع

های اساسي برای اجتماعي، ضعف دولت در ايجاد زيرساخت
 افزايش سطح گرما و خشکسالي، افزايشمردم، سيل، طوفان، 

 (.(Barnett, 2003 درياها

 شرايط بر ژرفي تاثير آن، منابع و زمين هسيار درباره ما رفتار هشيو
 هایاقدام حاضر حال در بشر بنابراين، اگر. داشت خواهد جوی

 زيستمحيط جدی طور به جوی تغييرات نشود، انجام خاصي

 هایآسيب و ساخته متاثر بشری راجامعه  زندگي و كيفيت طبيعي
 از يکي .(Filho,1997)داشت خواهد پي را در برای بسيار جدی

 هاانسان كه است جوی تغييرات راهبرد با رابطه در دولتي قوانين
اين  بر مبتني نمايد،مي ديگری راهبردهای از پيروی به متعهد را

های فعاليت و رفتار تاثير كه گيرد صورت يهاياقدام است كه،

 داردمي ملزم قانون اين. برساند حداقل به زمين هكر بر را انسان
 دهيم افزايش جامعه در را زيستمحيط مورد در آگاهي سطح تا،
 اصلي از يکي .دهيم صورت قانون اجرای پيرامون يهاياقدام و

پرورش  و آموزش طريق از آگاهي اين ارتقای عوامل ترين
 در زيستمحيط دوستدار هایفعاليت انجام. باشدمي ایمدرسه
برای اين كار، . باشدقانون مي اين مهم بندهای از يکي مدارس

 به برای آموزش مدارس ساخت زير مجدد بايد به بازسازی
 هوايي و آب تغييرات و آن پايداری ،زيستمحيط هدربار كودكان
 پيش چالش به پاسخ در ضروری عاملي مهم، اين كه پرداخت

 Ministry of Education and) باشدحاضر مي عصر روی

Training ostralian, 2008). نقاط از بسياری در دهه اخير، در 
ترين روش ادغام های زيادی درباره مناسبجهان بحث

ي در برنامه تحصيلي مدارس وجود داشته زيستمحيطهای آموزش
ي در زمينه زيستمحيطهای است. با گسترده شدن آموزش

 آموزش و پرورش برای توسعه پايدار، بحث آن شدت يافته است

(Zhang, 2008).  بخش مهمي از اين بحث، تحت عنوان
 بيان شده است.( 2)مدارس سبز

اكثر متخصصان و صاحب نظران بر اين اعتقاد هستند كه، راهبرد 
ي زيستمحيطاصلي برای دست يابي به هدف باال يعني آموزش 

 بنياد ي ابتکارزيستمحيط باشد. مدارسميدر مداس، مدرسه سبز 

 همان با ولي مختلف هاینام با و است، (3)يزيستمحيط آموزش
 مدارس .باشدمعروف مي عضو كشورهای در سبز مدرسه معنای
 در آزمايشي پروژه يك عنوان به 1110 سال در يزيستمحيط

 در. نمود كار به شروع پرتغال و فرانسه، آلمان، دانمارك، بريتانيا،
 يکي به تبديل اروپايي ابتکار از يزيستمحيط مدارس ،2661 سال

 حاضر حال در. گرديد زيستمحيطآموزش  الملليبين ابعاد از

 دريای حوزه آسيايي، آفريقايي، اروپايي، كشور يك و چهل
 در كننده، مشاركت عنوان به اقيانوسيه و آمريکا جنوب كارائيب،

 بر مبتني يزيستمحيط مدارس. دارند حضور سبز مدارس برنامه

. هستند كار محلي گانه دستور 21اصول  و پايدار توسعه اصول
ای است كه در بسياری از ادبيات آموزشي مفهوم مدرسه سبز واژه

راه پيدا كرده است. بنابراين، جای تعجبي  هاو بسياری از فرهنگ

نيست كه هيچ توافق جهاني درباره يك تعريف واحد در مورد اين 
  (.(Tilbury, 2008مفهوم وجود نداشته باشد

در  (0)المللي بين يزيستمحيط آموزشي هبرنام يك سبز مدارس

 مسايل اتخاذ جهت در مدارس برای راهکارهايي ارايه جهت
 هروزان هایبرنامه به آنها اعمال و درسي برنامه از يزيستمحيط

 عنوان به الملليبين سطح در سبز مدارس برنامه باشد.مدرسه مي

 مدارس حاضر حال در. است شده شناخته يزيستمحيط مدارس
 كشورهای و اروپا، تحاديه عضو هااياالت تمام در تقريباً سبز

 و اقيانوسيه آمريکا، جنوب آفريقا، اروپا، شرق و مركز در مختلف
 در آزمايشي هایپروژه از برخي همچنين،. دارد نمايندگي آسيا
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. است جامع سبز مدارس. هستند اجرا حال در جهان نقاط ديگر
 ذاتي اقدام و يزيستمحيط آگاهي سبز ايجاد مدارس هدف

 بايد هدف اين. باشدمي مدرسه يك اخالق و زندگي از بخشي
 هایسازمان والدين، آموزشي، غير كاركنان معلمان، آموزان،دانش

 سبز مدارس .بگيرد بر در نيز را محلي تجارت و ها،رسانه محلي،

 مدرسه هر. پاداش است با همراه طرح يك هم و برنامه يك هم
 اين تواندمي كتاب اين در شده ارايه هایدستورالعمل از استفاده با

 پاداش اين كه حالي در. سازد همسو خود نيازهای با را برنامه

 عناصر تمام كه شد خواهد اعطا ایمدرسه به (2سبز ) پرچم
 مطلب اين باشد، نموده تکميل سبز را مدارس برنامه ضروری

 يك هر و است، پذير انعطاف برنامه اين كه شود نشان خاطر بايد

 مدارس وضعيت به رسيدن برای را مختلفي مسيرهای مدارس از
 عنوان به سبز پرچم پاداش حاضر حال در. نمود خواهند پيدا سبز
 باشدمي شده شناخته و احترام قابل يزيستمحيط نشان يك

(Zhang, 2004). است مدت بلند برنامه يك سبز مدارس .
 اين. باشدمي رنگ سبز پرچم يك شکل سبز به مدارس پاداش
 در يا و آورد در اهتزاز به مدرسه از خارج در توانمي را پرچم

 به مهم حال، اين با. شود داده نمايش مدرسه اجتماعات سالن
مستمر  تقليل از يکي برنامه اين كه است نکته اين سپردن خاطر
 دو هر بايد پاداش اين بنابراين،. است مدرسه يزيستمحيط اثرات

 (.(lee, 2009 گردد تجديد يکبار سال

مدارس  یريزالمللي كه به برنامهيکي از مهمترين نهادی بين
تجديدپذير ماساچوست  انرژی ه، ائتالفتسبز در كشور خود پرداخ

تجديدپذير  انرژی باشد. ائتالفدر ايالت ماساچوست امريکا مي
 يك عنوان به 2661 سال در را سبز مدارس ماساچوست، ابتکار

 اندازی راه پرورش و آموزش وزارت همکاری با آزمايشي برنامه
 و ساز و ساخت به بخشيدن بهبود برای راهي را آن و نموده

 11 ،2660 سال تا 2661 سال از .كرد قلمداد مدارس عملکرد

از جمله مهمترين  دولتي شکل گرفت و مدارس ساخت پروژه
تجديدپذير ماساچوست اين است كه،  انرژی های ائتالفسياست
 هایمحيط كه هستند سبزی مدارس ايجاد دنبال به هاسازمان

 جويي صرفه انرژی مصرف دهند، در ارايه مولد و سالم يادگيری
 حفظ را طبيعي منابع كه هاييساختمان نموده، بازسازی و طراحي

كنند، مي سازیبهينه درس هایكالس را به طبيعي كنند، نورمي

كنند، مي استفاده موثر طور به و احسن نحو به خود هایسايت از
 كنند، تحتمي ارايه عالي بسيار كيفيت با داخلي هوای

  (Massachusetts زيستمحيط از حفاظت رنامهـب هایسياست

(Renewable Energy Trust, 2009. 

المللـي تأثيرگـذار در ايـن    يکي ديگر از مهمترين نهادهـايي بـين  
ــاد آمــوزش  ــاد آمــوزش مــيزيســت محــيطمــورد، بني باشــد. بني

اروپا در زيست محيطتر بنياد آموزش زيست يا به طور دقيقمحيط

در  1111تأسيس شد. برنامه اوليه اين بنيـاد در سـال    1111سال 
كشـور   16فرانسه تحت عنوان پرچم آبي بود. اين جايزه در سطح 

اروپـا و اتحاديـه   زيسـت  محيطاروپايي و با همکاری بنياد آموزش 

تنهـا چهـار كشـور اسـپانيا،      1111اروپا راه اندازی شـد. در سـال   
مارك عضو اين بنياد بود ولي در همـين سـال   فرانسه، آلمان و دان

در اواخـر   .(Li, 1998) شش كشور اروپايي ديگر نيز عضو شدند

تغييرات اساسـي در قـانون و    1116و اوايل سال  1111ی هاسال
هـای  با شروع برنامه 1110های اين مركز داده شد. در سال برنامه

ــاد، برنامــه و زيســت محــيطهــای مــدارس دوم و ســوم ايــن بني
خبرنگـاران جـوان بـه اجـرا در آمدنـد. بـا حمايـت مـالي بيشــتر         

های آموزشي در آفريقا، آسـيا  المللي ديگر، برنامههای بينمؤسسه

  .(Shen, 2000)و جزاير كارائيب برگزار شد
 2666با توجه به استقبال جامعه جهاني از اين عقيده، در سال 

سازمان جهاني تحت  اروپا به يكزيست محيطبنياد آموزش 
تبديل شد. اين تغيير بزرگ در زيست محيطعنوان بنياد آموزش 

سطح جهاني باعث شد كه تعدادی از كشورهای غيره اروپايي در 

اين نبياد جهاني با يك  2663اين سازمان عضو شوند. در سال 
با  2661ای امضا كردند و در سال تفاهم نامه مالي و برنامه

نامه همکاری شگری سازمان ملل نيز تفاهمسازمان جهاني گرد

 ( ,Massachusetts Renewable Energy Trustامضا كردند

(2009. 
ريزی مدارس سبز در مورد برنامه هاپژوهش از حاصل نتايج

 مستندات مدارس، سبز برنامه معرفي زمان از كه، است آن از حاكي

 كنندهشركت مدارس در پسماند سطح معنادار كاهش از توجهي قابل

 (Green-Schools Officeاست شده گزارش برنامه اين در

(Environmental Education Unit Ireland, 2011. 
 كه سبز مدارس برنامه كه دهندمي نشان تحقيقات طوركلي، به
 ايرلند در يزيستمحيط نگرش و رفتار بر توجهي قابل بسيار اثر

ي با به زيستمحيط كلي، مدرسهبنابراين، به طور .است داشته
 زيستمحيط هایشاخصه كه است ایمدرسه سبز مدارس تعبيری

 رعايت در آن ساختاری از لحاظ چه و انساني از لحاظ چه

 (.1310)جاللي، شود
 رخي از كشورهای در حال ـي كشورهای پيشرفته دنيا و بـدر تمام
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ريزی مدارس سبز رسماً پذيرفته شده و به توسعه، مبحث برنامه
عنوان مدل جامع آموزش زيست محيطي با رويکرد بنيادين 

با اين وجود در طي  .(Wang, 1998) باشدآموزش پايه مي
ها های اخير اين موضوع در كشور مطرح شده و نهادها، تشکلده

ريزی نشده سازمان يافته و برنامههايي به صورت غيرهو سازمان
های صورت ارها و تالشاند. با وجود كهايي نمودهاقدام به تالش

گرفته به دليل عدم نيازسنجي كافي از شرايط موجود، تهيه برنامه 

های پيشنهادی، مشکالت بومي و محلي، ارزيابي از طرح
سازماني و قانوني در اجرا موارد پيشنهادی، عدم پشتوانه مالي، 

نفع، عدم دعوت و مشاركت از ذی هایعدم همکاری سازمان

های متخصص در زمينه مربوطه، موفق نبوده و با نهادها و نيروی
 . (Wei & Zhang, 2000)شکست مواحه شده است

 آموزش مورد در فراوان هاييپروژه و هاپژوهش كشور در

 رويکرد دارای كدام هيچ كه است شده انجام زيستمحيط
 برای همبستگي مطالعات انجام به صرافاً و باشندنمي ريزیبرنامه

 بررسي مورد متغيرهای بر زيستمحيط آموزش تاثير شناخت

هايي كه در كشور در با اين وجود مهمترين پژوهش .اندپرداخته
 باشند.ارتباط با مدارس سبز انجام شده، به شرح ذيل مي

 زيستمحيط حفاظت مردمي سازمان مشاركت و آموزش دفتر

سند همکاری مشترك في مابين وزارت آموزش و  (1310)
كرده تدوين  زيستمحيطپرورش، وزارت نيرو و سازمان حفاظت 

، زيستمحيطالعمل آموزش . موضوع اين سند دستوراست

مديريت مصرف آب و انرژی در مدارس در طي سال تحصيلي 
العمل مذكور مبتني بر بوده است. عناصر اصلي دستور 12 -10

 تعيينت محور و در قالب شش عنصر محوری، كرويکرد مشار

 با مدرسه موجود وضع ي، ارزيابيزيستمحيط مشيخط يا هدف
 انجام برای ريزیي، برنامهزيستمحيط هایشاخص بر تاكيد
شده،  تکميل هایليست چك اساس بر يزيستمحيط هایاقدام

 صورت هایاقدام از عملکرد گزارش تهيه ،انساني نيروی آموزش
 يزيستمحيط نشان دريافت و ارزيابي، امتيازدهي و پايش و گرفته

 باشد.مي ،شده دريافت امتياز اساس بر

 ارتباط ميزانبررسي  در پژوهشي به( 1312) همکاران و ميبدی
 و سبز مدارس در ابتدايي آموزان دانش زيستيمحيط هایآگاهي

 پرداخته مادر و پدر تحصيالت هایاساس تفاوت بر را سنتي
 طور به سبز مدارس در كه داد نشان پژوهش اين نتايج. است

 هایآگاهي سؤاالت به پاسخگويان فراواني درصد متوسط

 با همچنين،. است بوده سنتي مدارس از بيشتر زيستيمحيط

 ميزان و مادر و پدر تحصيالت ميان همبستگي بررسي به توجه
 گونه هيچ كه شد مشاهده ،زيستيمحيط مسايل مورد در آگاهي

 با آگاهي ميزان و مادر و پدر تحصيالت ميان معناداری ارتباط
  .ندارد وجود مدارس در زيستيمحيط مسايل

 شده ريزیبرنامه طرح بررسي در پژوهشي به (1310ای )ايجه

 دانش برای جامع طرحي كه مدارس، درزيست محيط آموزش
 از ایمجموعه گرفتن نظر در با و است مقاطع همه آموزان

 منابع هوا، آلودگي از اعم شهریزيست محيط در موثر فاكتورهای

 بر مستحکم بنايي ساختن به انرژی منجر و پسماند مديريت آب،
در  .است پرداخته كشورها در زيستيمحيط استانداردهای مبنای

معرفي  زيستيمحيط سبز مدرسه ادامه، پژوهش فاكتورهايي يك

 چندين نيز ايران در نهايت پژوهش نشان داده كه، در كرده است.
قزوين و  تهران، جمله از مختلفي هایاستان در سبز مدرسه
 برداری بهره به و شده افتتاح توسط مسئولين و ساخته كرمان

 در سبز مدارس الزم استانداردهای موارد اكثر در اما است، رسيده
 .اندنشده رعايت ايران

در پژوهشي به بررسي و معرفي مختصری از  (1310جاللي )

ي پرداخته و در ادامه، به اهميت نقش آموزش زيستمحيطمدارس 
در اين رابطه  (5E)در فرايند مدارس سبز و تکنيك آموزشي 
اين روش  از استفادهپرداخته است. پژوهشي معتقد است كه، 

 نوجوانان و كودكان به مؤثر روشي به را عميق مفاهيم تواندمي
 دهيد. آموزش
 تحت عنوان پژوهشي ( در1316محمودی ) ملك و صفری

 آموزشي، ضمن مراكز در طراحي پايدار رويکردی سبز، مدرسه
 شناخت آموزشي، فضاهای طراحي در جديد رويکرد اين توضيح

معرفي  و كشور از خارج و ايران در سبز جايگاه مدرسه
 مدرسه، استالل دارد كه، رعايت با مرتبط الملليبين یهاسازمان
، زيستمحيط حفظ و انرژی جوييصرفه باعت مدارس سبز اصول

 هایآموزش سبز و بستر مدرسه آموزان دانش عملکرد بهبود
 سبز هایساختمان هایطراحي و پايدار معماری زمينه در ایپايه

 كشور در مهندسان جامعه و در آكادميك مختلف سطوح در را

 .داده شود توسعه و ترويج
 ( در پژوهشي تحت عنوان اصول1312كشتکاران و فرهمند )

سبز، در ابتدا به اصول پايداری، معماری پايدار و  مدرسه طراحي

اصول طراحي مدرسه را معرفي و در آخر به بررسي مباحث 
 اصولي مدارس پايدار پرداخته است. 

  از رداریـبژوهش، بهرهـ( در پ1310ي و همکاران )ـآشتيان محبي
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 اقتصادی، ضمن رشد منظور به نوين راهکاری سبز مدارس
 اقتصادی مسايل اهميت موجود درباره تحقيقات و شواهد بررسي

 و سبز مدارس تعريف به محيطي، منابع حفظ به جهاني و نياز
 از پس پرداخته و كشور اقتصادی رشد منظور به آن كاركردهای

اشاره داشته  مدارس اين طراحي برای الزم ملزومات بيان به آن

 است.
ريزی مدلي برای برنامه ارايه هدف پژوهش حاضر ضمن با

 معتبرترين پژوهشي هایيافته مدارس سبز كشور، ضمن بررسي

در نظر داشتن مباني نظری و  مورد اين در الملليبين نهادهای
 عملکرد نحوه و سبز مدرسه تعريف به پيشينه تجربي آن، ابتدا

ي كه مدارس بايد در نظر زيستمحيط هایاقدامآن، ضمن بيان 

ريزی ها، مراحل و اصول راهبردی برنامهداشته، به تشريح رويه
 مدارس سبز پرداخته است. 

 

 سواالت پژوهش
 باشد؟نحوه عملکرد مدارس سبز چگونه مي .1

ي كه مدارس سبز بايد در نظر بگيرند، زيستمحيط هایاقدام .2

 چيست؟

 ريزی مدارس سبز چيست؟راهبردی برنامهاصول  .3

 ريزی مدارس سبز چيست؟مراحل برنامه .0

 

 شناسي روش
و بر  باشدبنيادی نظری مي هدف، نظر از حاضر پژوهش روش

شده است. از طرف ديگر، ای انجام پايه مطالعات كتابخانه
 .باشدمي تحليليتوصيفي ها،داده گردآوری نظر شيوه ازپژوهش 

 و هايافته به اين صورت كه، پژوهش با بررسي دقيق اطالعات،
المللي در زمينه مدارس سبز، بين نهادهای نتايجي معتبرترين

 و تجزيه ها،يافته ها،يادداشت بازبيني از پس و برداریياداشت

 تحليل مفاهيم از برخي مواردی در و شد بررسي و نقد و تحليل
هم  با گوناگون منابع از آمده دست به اطالعات، سپس. گرديد
 به ترتيب به و گرفت صورت گيرینتيجه نهايت در و شد تركيب

 داده شد. پاسخ پژوهش سؤاالت
 

 چگونه سبز مدارس عملکرد سوال شماره یک: نحوه

 باشد؟مي
در هر استان، منطقه و ناحيه  سبز مدارس معيارهای چه اگر

 اصلي كه هسته دارد وجود اساسي عنصر متفاوت است، اما پنج

 ساختار هدايت صورت به دهد ورا تشکيل مي انتخاب فرايند
 اين پنج. باشدي ميزيستمحيطآموزش  توسعه در جهت مدارس

و  هایاقدام يادگيری، و ياددهي مديريت، اساسي شامل؛ عنصر
 هایدستاورد و مدرسه همحوط بازسازی اجتماعي، عملکرد
 .باشندي ميزيستمحيط

ي در مدرسه خود زيستمحيطخواستار توسعه آموزش  كه مدارسي
 هایدستورالعمل سبز همدرس جايگاه به رسيدن برای بايد باشند،مي

 (Ministry of Education and Training ofكند دنبال را زير

(ostralia, 2009. 
 

 مدیریت 

ي، زيستمحيطآموزش  منظوررهبری به گروه يك ايجاد

 ايجاد و توسعهي، زيستمحيطآموزش  برنامه در گذاریسرمايه
 حفاظت آموزش آغازي، زيستمحيطهای آموزش برنامه و مقررات

آموزش  آرشيو مديريت در جهت ایبرنامه، زيستمحيط از

 يزيستمحيط
 

 یادگيری یاددهي و  

، های درسيبرنامه به يزيستمحيط از حفاظت موضوع گنجاندن

فوق  های درسيبرنامه در زيستمحيط آموزش گنجاندن موضوع
 هایفعاليت هایبرنامه به يزيستمحيط آموزش گنجاندن، برنامه
 به يزيستمحيطآموزش  گنجاندن، جوانان ليگ و پيشگام جوانان

 ادغام، امتحانات در يزيستمحيطآموزش  ادغام، كالس جلسات
 مدارس در يزيستمحيط از حفاظت عمومي

 

 اجتماعي و عملکرد هایاقدام 

 باال منظور مدرسه به از خارج در گسترده تبليغاتي ستاد اندازی راه

، زيستمحيط از حفاظت مورد در آگاهي عموم جامعه بردن
ها و آلودگي بازرسي، رقيب جامعه و عملکرد هایاقدامبررسي 
  خانواده آموزش تسهيل، منابع نظارت بر مصرف، هاآالينده

 

 محوطه مدرسه بازسازی 

طراحي ، ساخت و ساز توزيع و كاریريزی جنگلطراحي و برنامه
و  سازیپيادههايي با موضوعيت فضای سبز، ريزی برنامهو برنامه

 آلودگي كنترل سازیپياده، بهداشتي اجرای سيستم
 

 يزیستمحيط دستاوردهای 

  انتشار نتايج، يزيستمحيط رفتار و آگاهي ميزان بررسي و ارزيابي
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  يادگيری و ياددهي دستاوردهای، اجتماعي هایاقدام

 

 مدارس كه يزیستمحيط هایاقدامسوال شماره دو: 

 چيست؟ بگيرند، نظر در باید سبز
 شده گرفته نظر در همگاني مشاركت برای سبز مدارس برنامه
 ايمني و بهداشتي خطرات از آموزاندانش حفاظت بر عالوه. است

افزايش  و هاهزينه در جوييصرفه به تواندمي ،زيستمحيط

 .(Wu, 2010 & 2004) نمايد كمك نيز وریبهره
 كمك برای را منابعي و هاسبز، راهنمايي مدارس بررسي ليست

 هاساختمان كردن سبز هایفرصت شناسايي جهت در مدارس به
 داخل محيط پسماند و ضايعات توليد از اعم عملياتشان، و

 با ليست چك اين دهد.مي ارايه منابع و انرژی مصرف ساختمان،

 مدارس كه، استوار است اين منطق بر مبتني بهبود بر تمركز
 كه بگنجانند را هاآن خود روزانه عمليات و هایاقدام در توانندمي
 وقوع به از پيش را يزيستمحيط و بهداشتي بالقوه مشکالت از

 بر تاكيد. كندمي متوقف يا كرده جلوگيری آنها پيوستن
 با مقابله جهت در كه است پيشگيری بر مبتني هایاستراتژی
 ليست چك اين باشند.مي مرجح هاآالينده و پسماندها ضايعات،

 مورد در هاييباشد كه راهنماييهايي ميدر واقع شامل استراتژی
 ارايه نيز زيستمحيط بهبود از حمايت و سازماندهي چگونگي

 هاتکنيك تمام از جامعي ليست عنوان به ليستچك ايندهد. مي

 در مدرسه يك روش تواندمي بالقوه طور به كه هاييروش و
 هر. است نشده گرفته نظر در بخشد، بهبود را كارهايش انجام

 و هاچالش از ایمجموعه با است، فرد به منحصر مدرسه
 چك اين بنابراين،. خود به متعلق يزيستمحيط هایفرصت
 با انطباق توانايي تا است شده طراحي منعطف بسيار ليست

 .باشد دارا را مدرسه هر خاص نيازهای و شرايط
 

 مدیریتي هایاستراتژی

 مشيخط بيانيه يك اتخاذ با را عالي مديريت پشتيباني و حمايت 
 برای را فردینماييد،  جلب خود مدرسه برای يزيستمحيط

 شخص اين. نماييد انتصاب خود سبز مدرسه برنامه هماهنگي
 توانايي دارای و بوده متعهد زيستمحيط به نسبت و منعطف بايد

 از تيمي، باشد مدرسه سطوح تمام با خوب ارتباط برقراری

 فکری بارش و شناسايي جهت در آموزاندانش و كاركنان
 كه يهايروش در. دهيد تشکيل يزيستمحيط بهبود هایايده

 ،دهدمي قرار استفاده مورد آب و انرژی مواد، شما مدرسه

 برای ارزيابي خود تسهيالتي را در جهتنماييد،  ايجاد تغييرات
 قابل هایحوزه و شناسايي يزيستمحيط فعلي شرايط ارزيابي

 و آب زيادی مقدار آن در كه يهاياقدام، ايجاد نماييد بهبود
 توليد زباله از بااليي حجم كه افرادی و شود،مي استفاده انرژی

 هاحوزه آن به را اولويتي هایاقدام و نموده شناسايي كنند،مي

 آموزاندانش و كارمندان هاپيشنهاد دنبال به، دهيد اختصاص
 ايجاد انگيزه، نماييد شناسايي را فهم قابل درسي برنامه، باشيد
 آموزان دانش و كاركنان به امکان، صورت در، دهيد پاداش كنيد،

، دهيد آموزش جديد فرايندهای و محصوالت مورد در
، دهيد گزارش و كرده پيگيری را خود يزيستمحيط هایپيشرفت

 به دنبال به، نماييد ايجاد تداوم خود سبز مدرسه برنامه در

 اشتراك به و خود يزيستمحيط هایتالش شناختن رسميت
 هایپيشرفت برای، باشيد مدارس ديگر با خود هایتجربه گذاری

 .بگيريد جشن خود

 
 مصرف انرژی

 انرژی مصرف مميزی هایشركت با. دهيد انجام انرژی مميزی
. نماييد دعوت خود مدرسه مميزی برای آنان از و بگيريد تماس

 يك عنوان به حسابرسي نيز در آموزان دانش از مميزی اين در

 كه كنيد حاصل اطمينان، بگيريد كمك يادگيری پروژه
 طريق از را وریبهره. هستند كارآمد شما ساختمان هایسيستم
 از، نماييد بهينه پيشگيرانه نگهداری و منظم هایبازرسي

 ایرشته هایالمپ جای به مصرف كم فلورسنت هایالمپ
 برای يکبار سال دو هر را جانبي لوازم و هاچراغ، نماييد استفاده

 بازده با فلورسنت هایالمپ، نماييد تميز نور باالی خروجي حفظ

 هایبرنامه بيشترين برای الکترونيکي هایباالست و باالتر
 نور از امکان صورت در، دهيد تغيير عمومي روشنايي كاربردی

 در حال مدرسه كه زماني ويژه به روز، در نور يا و طبيعي

 است، شده اضافه جديد ساختارهای كه زماني يا و است بازسازی
 باال شارژ قابليت با يهايباز، چراغ فضاهای برای، نماييد استفاده

 ديود يك با را خروجي عالئم در ایرشته هایالمپ، نماييد تهيه
، نماييد جايگزين فشرده، فلورسنت كيت يا و نور ساطع
 برای را منافذ و هاسوراخ، نماييد نصب جداره دو هایپنجره

 آسيب هایپنجره و درب، نماييد پر گرما رفتن هدر از جلوگيری
 ساختمان، در سرما و گرما به نياز كاهش منظور به را ديده

 استفاده عدم ساعات در را هاماشين و هاچراغ، نماييد تعويض

 زماني، هایچراغ روشنايي انرژی كاهش برای، نماييد خاموش
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 سطح به توجه با، بگيريد نظر در كاهنده كنترل و حضور، حسگر
 متغير درايوهای، نماييد تنظيم را انرژی ورودی انرژی، مطلوب

 سيستم يك، نماييد بررسي هاپمپ و هافن برای را سرعت
 است ممکن كه هوا كنترل مشکالت گزارش برای كار سفارش

  .نماييد ايجاد باشد، داشته تعمير به نياز

 

 كيفيت هوای داخلي
 چنانچه و كنيد بازرسي منظم طور به را هوا فيلتر تهويه تجهيزات

 و تعمير لوازم، نماييد جايگزين است، نياز مورد جديد فيلتر

 دارا را داخلي محيط در هوا آاليندگي قابليت كه را نگهداری
 بخواهيد كنندگان توليد و فروشندگان از. نماييد مشخص هستند

 را كارها اين توانندمي كه را دسترس در محصوالت ترينامن كه

 هایچسب از، كنند معرفي شما به دهند، انجام موثرتر طور به
 كردن متصاعد مقدار كه چسب رايگان هایسيستم يا و فرش

 فرش اندازیراه و نصب طول در شيميايي مواد و آالينده گازهای

 تميز بالفاصله را هانشتي، نماييد استفاده رسانند،مي حداقل به را
 حاصل اطمينان، نماييد موم و مهر را، فرار مايعات ظروف، نماييد
 فضا در هوا كافي مقدار و است تميز تهويه سيستم كه نماييد

 از عاری هنری هایاتاق كه نماييد حاصل اطمينان، دارد وجود
 كه نماييد حاصل اطمينان، باشدمي شيميايي مواد و زباله

، نباشد اتوبوس يا اتومبيل پارك منطقه هوا در تهويه هایسيستم

 نزديکي در را حيوانات يا و پرندگان فضوالت يا النه هرگونه
 به مجاور مناطق در دود يا بو منافذ، نماييد برطرف هوا ورودی

 سالمت، شکايت روند بر، نماييد بررسي را خوری غذا و آشپزخانه

 ورود از، باشيد داشته نظارت شکايت مکان يا زمان در ويژه به
 كه ساختمان از مناطقي و نموده اجتناب كار مناطق به هاآالينده

 برای را هایروش تمام، نمايد موم و مهر را آيدنمي كار به

، باشيد داشته نظر در ساختمان به غبار و گرد ورود ميزان كاهش
 .نماييد تميز را ساز و ساخت هایفعاليت از شده توليد غبار و گرد

 
  ضایعات

 تشويق مورد را دهدمي كاهش را كاغذ ضايعات كه را هاييروش
 نظر در ضايعات برای گسترده يا محدود مميزی يك، دهيد

 از. آوريد بدست جامد ضايعات جريان پيرامون اطالعاتي تا بگيريد

 بهره يادگيری پروژه يك عنوان به نيز آموزان دانش مشاركت
 به بازيافت، قابل هایبندیبسته به وسيله را زباله توليد، بگيريد

 به شوند،مي خريداری زياد مقادير كه در اقالمي برای خصوص

 جای به الکترونيکي پست از امکان صورت در، برسانيد حداقل
، كنيد استفاده پيام ارسال برای كاغذ روی بر شده نوشته يادداشت

 الکترونيکي ايميل طريق از اسناد جوييصرفه به را كاركنان
 مواد سفارش جای به تحقيقات انجام برای، نماييد تشويق

 انجام آنالين صورت به يا و كتابخانه در را خود تحقيقات كاغذی،

 ارسال برای هایو ورق كاغذی هایپوشش از استفاده، دهيد
 هایقوطي كاغذ، مانند اقالمي، نمايي اجتناب فکس هایبسته

، نماييد بازيافت، را پالستيکي هایبطری و مقوا آلومينيومي،

، نگهداريد مجدد استفاده برای را هافايل پوشه و مانيل هایپاكت
ليست ، دهيد قرار عمومي فضاهای در ایشيشه هایليوان
، ها به روز كنيدها را برای گزارش ساالنه و روزنامهپست

 هایاز ليست خود مدرسه نام حذف با ناخواسته را هایايميل
 دريافت جای به مجالت را، ناخواسته، كاهش دهيد پستي
 تجهيزات،، همکاران خود به اشتراك بگذاريد متعدد با هاینسخه

 جامعه هایسازمان به را منسوخ يا و قديمي مبلمان يا و كتاب
 حساب ماشين و شارژ قابل باتری از استفاده، اهدا نماييد محلي

 داخلي كمپوست برای كرم آوریجمع برای ظروفي را، خورشيدی

 حمل برای را هاجعبه، بگيريد نظر كالسي در پروژه يك عنوانبه
 مجدد استفاده مورد و كرده نگهداری ديگر هایاستفاده و نقل و

 طرف دو هر در بتواند كه كنيد انتخاب را چاپگری، دهيد قرار

 قرار اينترانت سايت در را جزوات، كند چاپ بار يك در كاغذ
 ديگران به الکترونيکي صورت به جلسه از پس را آنها يا و دهيد،

 هایبرگه برای پروژكتور و سياه تخته از استفاده با، برسانيد

 بر آموزاندانش از، نماييد جويي صرفه كاغذ در غيره و ها،آزمون
 كتبي پرسش است سفيد آنها پشت كه ایباطله كاغذهای روی

 تا كنيد توزيع های سختديسك روی بر را جزوات، كنيد
 ناهار آوردن به را آموزاندانش، برسد حداقل به كاغذ ضايعات

 در را مناطقي، نماييد تشويق مجدد، استفاده قابل ظروف در خود

 قابل مواد مبادله و گذاشتن اشتراك به برای درس هایكالس
 منظور به خدماتي كاركنان با، نماييد اندازی راه مجدد، استفاده
 هایزباله از مجدد استفاده مانند منابع، وریبهره در تمرين

 از استفاده با و فله صورت به نظافت لوازم خريد پالستيکي،
 هایدستورالعمل ،كنيد كار تعويض قابل پالستيکي اسپری هایبطری

  نماييد. تهيه خريدها همه برای زيستمحيط با سازگار
 

 خطرناک مواد

 مواد خام را پس از دريافت از تامين كنندگان مورد بازرسي قرار 
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مواد شيميايي را به درستي نگهداری نماييد تا از استفاده ، دهيد
شيميايي را به ، جلوگيری كرده باشيدنادرست و يا ريختن آنها 

نياز خريداری تا بدين طريق از حوادث غيرمترقبه خطرناك  هانداز
در پوش مواد شيميايي ، از قبيل اشتعال جلوگيری به عمل آوريد

در صورت امکان در ، را برای جلوگيری از ريختن محکم ببنديد

ستفاده هنگام استفاده از مواد شيميايي حداقل مقدار مواد را ا
 خوانا برچسب و تاريخ دارای خريدها تمام كه كنيد بررسي، نماييد
 و شدن سوراخ شدن، سرريز احتمال كه انبار روشي به را، باشند

 ضايعات و شيميايي پسماندهای، برسد حداقل به شکستن يا
 نگهداری هایمحل، نگذاريد روزمره زباله سطل در را خطرناك

 و احتياط با را پسماندها، داريد نگه مرتب و تميز را كار و وسايل

 امکان كه كنيد نگهداری طوری را ظروف، بريزيد دور ايمني
، باشد نداشته نشت برای جايي يا و باشد داشته بصری بازرسي
 نفوذ از جلوگيری برای را بازيافت هایسطل و زباله دفع مناطق

 به را مايع مواد ساير و رنگ روغن، هایقوطي، بپوشانيد باران آب
 مانند ظروفي در استفاده از پس آنها نشت از جلوگيری منظور
  .دهيد قرار سيني

 

  استفاده از جيوه

 مناطق علوم، هایآزمايشگاه در جيوه حاوی مواد از فهرستي
/ صنعتي هنرهای و پرستاری، دفتر هنر، اتاق نگهداری، و تعمير

بر  با را جيوه ابزار حاوی، كنيد تهيه فلزی هایفروشگاه مناطق
 درستي به چگونگي در مورد را كاركنان، نماييد مشخص چسب

 كه نماييد حاصل اطمينان، دهيد آموزش جيوه نشت كردن پاك

 نشت گرفتن قرار سرازير جيوه با حاوی محصوالت و جيوه
 و جيوه صحيح بازيافت و مديريت برای را پروتکلي، كنندنمي

 خريد سياست يك، نماييد ايجاد جيوه حاوی محصوالت

 جيوه فاقد محصوالت كه نماييد ايجاد جيوه از عاری محصوالت
 برای جيوه فاقد محصول هيچ اگر. دهيد قرار خريد اولويت در را

 حاوی كه كنيد انتخاب را محصولي نيست، دسترس در جايگزيني

 محلي هر و فاضالب هایلوله، باشد موجود جيوه مقدار حداقل
 ايمني و احتياط با را دارد وجود قبل از جيوه وجود احتمال كه

 جيوه نشت از تا گيرد صورت بايد احتياط. نماييد تميز كامل

 مناسب بازيافت /دفع و حمل روش جستجوی به. گردد جلوگيری
تعويض  يا و بازسازی قديمي تجهيزات كه هنگامي، باشيد جيوه
 گيریاندازه ابزار و سنسور رله، ها،سوئيچ ترموستات، گردند،مي

 .نماييد جايگزين جيوه فاقد وسايل با را جيوه حاوی

 پسماند آزمایشگاهي

خريد  از تا نماييد تهيه شيميايي مواد موجودی از فهرست يك
 ضروری غير دفع هایهزينه و آيد عمل به جلوگيری حد از بيش
 شيميايي مواد مقدار، يابد كاهش نيز گذشته تاريخ شيميايي مواد

 مورد ضرورت حداقل به را خود تاسيسات در شده ذخيره خطرناك
 در شيميايي را مواد، دهيد كاهش كيفيت با آموزش منظور به نياز

 به را خريد مسئوليت. نماييد خريداری كوچکتر مقادير و حجم

 كه دسته آن يا خطربي شيميايي مواد، بسپاريد شخص يك هعهد
 در ترخطرناك شيميايي مواد جايگزين را دارد كمتری خطر

از  باشد،نمي پذيرامکان مورد اين اگر. نماييد علمي هایآزمايش

 آزمايش مقياس كاهش برای خرد مقياس در شيمي تکنيك
 از مواردی و فيلم، كامپيوتری، هایسازیشبيه، نماييد استفاده

 صورت در، نماييد واقعي هایآزمايش جايگزين را قبيل اين

 را فرمالدئيد غير نگهدارنده مواد در آزمايشگاهي هاینمونه امکان
 فهرست سيستم يك به را خريد هایدرخواست، نماييد خريداری

 كنترل به تا سازيد متصل شيميايي مواد موجودی از متمركز

 و نمايد كمك تکراری سفارشات حذف و شيميايي مواد حجم
 توانمي را موجود اضافي شيميايي مواد كه شود حاصل اطمينان

 برای امن مديريت سيستم يك، نمود بيشتر استفاده خريد از قبل

 روش، نماييد ايجاد نياز مورد و مانده باقي شيميايي مواد
 هایزباله و شيميايي مواد برای استاندارد را گذارینشانه

 مواد سازیذخيره برای متمركز محلي، نماييد اتخاذ آزمايشگاهي

 ناشي هاینشت كردن مهار با زباله، سازیذخيره برای و شيميايي
 به توجه با را شيميايي مواد، نماييد تعيين شيميايي پسماندهای از

، نماييد نگهداری الفبا حروف اساس بر نه و آنها شيميايي گروه

 مواد، دهيد عودت آن اصلي كارخانه به را شده منقضي مواد
 تا نماييد بازرسي شده تعيين هاييزمان در را شده ذخيره شيميايي

 نگهداری هایشيوه برچسب، شدن كنده زدگي، زنگ نشت، از

، شويد مطلع ترسريع ديگر احتمالي مشکل هر يا و ضعيف،
 مواد انبار در شيميايي مواد رفتگي سر و نشت از حفاظت سيستم

 .نماييد نصب شيميايي
 

 كپک رشد

 هافرش و كف ديوار، سقف، بام، بازرسي برای منظم برنامه يك
 كپك رشد و رنگ، تغيير يا لکه آب، نشت عدم از اطمينان برای

 منظور به سقف و مکانيکي وسايل اتاق، نماييد ايجاد بو يا و
 به را آن نشتي يا و آب منبع مشکل، نماييد بررسي نشت احتمال
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 ديگر و دوش دريچه، نماييد تعمير كپك رشد از جلوگيری منظور
 بخار نفوذ پتانسيل، نماييد خالي را خارج به رطوبت توليد منابع

 را هاآن مجرای يا لوله اطراف و زيرسقف ديواره، روی بر آب
 پارچه و كاغذ عايق، چوب، مانند ساختماني مصالح، دهيد كاهش

 هوا تهويه ورودی از برف و باران بارش از، نگهداريد خشك را

 ٪36 بين داخلي رطوبت حفظ برای كافي، نماييد جلوگيری
 سيستم تعويض باال، رطوبت با مناطق در، نماييد ايجاد ٪26الي

، بگيريد نظر در را شب در شکست سيستم به مطبوع تهويه
 كردن تميز و ظرفشويي پز، و پخت زمان در مکش هایفن

 هایسيستم در راكد آب از، نماييد استفاده غذايي مواد مناطق
 فرش از، نماييد اجتناب فريزر و يخچال يا و مطبوع تهويه تهويه،
 اجتناب هستند، دائمي رطوبت مشکل دارای كه مناطقي كردن

 كه وسايلي و خيس يا مرطوب ساختماني مصالح هرگونه، نماييد
 از پس ساعت 01 -21 ظرف حداكثر را اند شده رطوبت دچار
 ماندن راكد احتمال خاطر به را حمام ،نماييد خشك و تميز وقوع

  .نماييد بررسي كپك يا لکه آب،
 

 آب مصرف

 يا و باشد، داشته نظارت آب از استفاده بر بخواهيد كارمند يك از
 عنوان به آب از استفاده مميزی انجام برای آموزان دانش از

حسگر  سيستم، دبگيري كمك يادگيری پروژه يك بخشي
 نشت گزارش به نسبت را معلمان و، نماييد نصب اطمينان لوله

 در نشت گونه، نماييد ترغيب نگهداری و تعمير پرسنل به آب

 كه زماني تنها، نماييد رفع را سيفون هایلوله و فوستس توالت،
 ظروف، نماييد روشن را آن است كامل ظرفشويي ماشين ظرفيت

 مصرف كم حمام دوش و آب شير، بخيسانيد شستشو از پيش را

 امکان صورت در، نماييد بندیعايق را گرم آب لوله، نماييد نصب
، نگهداريد تميز خشك روش از استفاده با را سطوح و تجهيزات

 شوی و شست تجهيزات آب، باالی فشار از شستشو، هنگام در

 گياهان، نماييد استفاده آن بدون يا شوينده مواد حداقل با اندك
 در مالچ از، بکاريد باران و محلي هوای و آب با سازگار بومي

، نماييد استفاده رطوبت، حفظ منظور به درختان و گياهان اطراف

 از پوشيده مناطق در را شيلنگ و آبپاش كنيدمي آبياری كه زماني
 در را كولر قطعات طول در آب، داريد نگه رو پياده نه و چمن
 در، برسانيد حداقل به آب تبخير كاهش منظور به روز طول

 از پاش، آب جای به، نکنيد آبياری وزدمي باد كه يهايروز
 باال راندمان با آبياری هایدستگاه ساير و ایقطره سيستم

 آوریجمع مصارف غيره شرب، برای را باران آب، نماييد استفاده
 ماشين هایتيغه بازی، و زمين مناطق زنيچمن وقتي، نماييد

 و خاك سايه به تا نموده تنظيم باالتر اينچ 3-2 را زنيچمن
 .نماييد كمك رطوبت احتباس بهبود

 

 ساختمان سازی/ بازسازی 

 افزايش رساندن حداقل به آفتاب، از استفاده برای را هاساختمان

 و گياهي پوشش، بسازيد نور و طبيعي هایسايه از استفاده و گرما
 به را طبيعي هایآبراه ديگر و هاكناررودخانه موجود درختان
 حاصل اطمينان، نماييد حفظ طوفان و سيالب كاهش منظور

 انرژی اتالف از هاپنجره و سقف كف، ديوارها، كه نماييد
 باال وریبهره با مطبوع تهويه تجهيزات از، كنندمي جلوگيری

 برآوردن برای و محيط با متناسب اندازه در كه نماييد استفاده

 گرهای كنترل و هاسنج اندازه از. باشد نياز مورد هایخواسته
 استفاده شوند،مي سيستم عملکرد سازی بهينه موجب كه ديگر

 سرمايش و گرمايش برای ژئوترمال سيستم يك از، نماييد

 خوب هوايي كيفيت برای سيستمي، نماييد استفاده خود مدرسه
 ساختماني مصالح اول وهله در. نماييد طراحي داخلي محيط در
، ببريد كار به را دارند ساختمان داخل به كمتری آاليندگي كه

 فرش، بتن، مصالح مانند بازيافت، محتوای با خاص بنايي مصالح
 سطوح كف، كاشي ساخته، پيش ديوارهای سقف، كاشي عايق،

 محصوالت، نماييد مشخص را پاركينگ و بازی زمين وسط تراز

 از، بگيريد نظر در را انسان ساخت هایجنگل از توليد شده چوبي
 از شده ساخته اتاق كف مشمع ورق كفپوش مانند دوام با مواد
 ساخت در روز طبيعي نور از استفاده، نماييد استفاده طبيعي منابع

، برسانيد حداكثر به را محيط نور منبع يك عنوانبه داخلي فضای
 فتوولتائيك و خورشيدی گرم آب مانند تجديدپذير انرژی سايت
 لوله از، بگيريد نظر در خود مدرسه انرژی از بخشي توليد برای

 استفاده مجهز سرويس بهداشتي آب، برای كارآمد هایكشي
 كليدهای يا و فشاری هایدكمه با را قفل اتاق دوش، نماييد

 مانند باال، نوری وریبهره استانداردهای، نماييد تجهيز خودكار
، نماييد تنظيم باالست و رفلکتورها باال، راندمان با هایالمپ
 مشخص روز نور و حضور، حسگرهای مانند هوشمند كنترل

 بسته بايد روشنايي سطح. نکنيد روشن حد از بيش را فضا، نماييد
 معيارهای، گردد طراحي فضا تابع و انجام حال در كار نوع به

 ساطع ديود، دهيد توسعه را هاپنجره و عايق برای بهينه طراحي

 مستقيم نور، نماييد مشخص (LED) خروج چراغ يا و نور
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 هایالمپ از و نوری آلودگي كاهش برای پايين به رو خارجي
 ساختماني هایزباله امکان صودت در. نماييد استفاده مصرف كم

 دوچرخه و پياده عابر هایويژگي با فضاهايي، نماييد بازيافت را
 از تا بگيريد نظر در را ساختماني طرح يك اجرای، طراحي پسند

 اطمينان اصلي طرح نظر مورد هایسيستم يا و شده نصب اجزای

 .نماييد حاصل
 

 خرید

 كردن تميز و دفع هایهزينه و نماييد، بررسي را خريد سوابق
، بگيريد نظر در را محصوالت ارزيابي هنگام اتفاقات پاكسازی

، دهيد سفارش را بازيافتي كاغذهای روی بر چاپي كارهای
 انرژی پرينتر و كامپيوتر فکس، هایدستگاه كپي، هایدستگاه

 خاموش استفاده عدم صورت در كه نماييد خريداری (TM) استار

 استفاده چاپ برای آب پايه جوهر يا و گياهي روغن از، شوند
 خريداری بازيافتي مواد با شده ساخته تجهيزات و لوازم، نماييد
 قابل ظروف در يا و كمتر بندیبسته با محصوالت، ننماييد

 شما منطقه در كه محصوالتي خريد از، نماييد خريداری بازيافت
 ساخته دوباره اقالم، نماييد اجتناب نيست، بازيافت قابل راحتي به

 شده فرمت دوباره هایديسکت مجدد، شارژ با كارتريج مانند شده

، بگيريد نظر در را بازيافتي اداری و دفتری تجهيزات و كامپيوتری
 در هوا كن خشك يا و پارچه حوله از كاغذی، حوله بجای

 تميز و آب، بر مبتني هایرنگ از، نماييد استفاده دستشويي
 امکان جاييکه، نماييد استفاده سمي كمتر يا سمي غير هایكننده

 محصول. نماييد استفاده ندرت به سمي مواد با محصوالت از دارد

، بگيريد نظر در كارها انجام برای را سمي حداقل دسترس در
 فروشندگان توسط آموزش جديد، پيچيده تجهيزات برای

 بازرسي ورود بدو در را هاتحويل، دهيد ترتيب را كارشناس

 اجاره از و باشيد داشته نظر مد را تجهيزات كردن اجاره، نماييد
  .نماييد خودداری امکان حد تا مستعمل تجهيزات

 

 آفات مدیریت

 را هازمين و ساختارها از مناسب نگهداری و خوب بهداشت
 طريق از توانند مي آفات كه را درزهايي و هاترك، نماييد تمرين

 را ساختمان و هاكابينت، نماييد موم و مهر را كنند پيدا نفوذ آنها

مشکالت  ديگر و كشي لوله نشت، داريد نگه خشك و تميز
 كرده نظارت مرتب طور به آفات عاليم بر، نماييد رفع را رطوبتي

 را ديده آسيب سطوح، نماييد نگداری را آفت جمعيت سوابق و

 از، نماييد اقدام آفت هرگونه نابودی جهت در و كرده شناسايي
 معيارهای، نماييد استفاده شيميايي غير آفات كنترل هایروش

 از استفاده شامل كه آفات مديريت هایروش از استفاده
 از زماني تنها، نماييد مشخص را سمي كمتر يا طبيعي هاكشآفت
، باشند مدرسه از خارج كودكان كه نماييد استفاده هاكشآفت

 را حفاظتي تجهيزات لباس و نياز مورد مناسب محصول مقدار
امن  مکان در و نشت ضد ظروف در كشآفت، نماييد درخواست
  .نماييد نگهداری

 

  نگهداری زمين

 يك از كمتر بار هر و كرده اصالح منظم صورت به را هاچمن
، دگرد حفظ ريشه خوب رشد تا نماييد استفاده چمن تيغه از سوم

 عنوان به را شده اصالح چمن، داريد نگه تيز را زني چمن ماشين
 خريداری مالچ زني چمن ماشين، نماييد نگهداری كمپوست

، دهيد افزايش را خاك به آب نفوذ بار يك سال 3-2 هر، نماييد

، نماييد حفظ را بالغ درختان خصوص به محلي گياهي پوشش
 هرس حداقل به كه نماييد انتخاب را هاييدرختچه و بوته درخت،

 آنهايي و نموده حفاظت موجود طبيعي مناطق از، باشند داشته نياز

 خشکي در مقاوم آهسته، رشد با، نماييد احيا را اند ديده آسيب كه
 و كود به نياز كه گياهاني با را زمين يا نماييد انتخاب را بومي و

 با زمينه اين در. دهيد پوشش دارند كمتری آفات كنترل

 خود همنطق كشاورزی هدانشکد با يا و كشاورزی كارشناسان
 ترجيحا و مدرسه محوطه در كود مقدار حداقل از، كنيد مشورت

 محلي توسعه برنامه با. نماييد استفاده رهش آهسته محصول يك

 تنها را هاكش علف، نماييد مشورت گياهان باروری زمان مورد در
 درخواست لزوم صورت در فقط و سازنده دستورالعمل به توجه با

 به مجاز نباشد باران بارش و باد وزش كه زماني در تنها. نماييد

 هاكش آفت نيازبه حداقل كه خاصي هایگونه، باشيدمي كار اين
 پاشيسم جای به، نماييد انتخاب دارند، را هرز علف كنترل و

 و سموم از باشدمي مشکل چارد كه ایمنطقه در فقط كلي،

 .نماييد استفاده هاكشآفت
 

 غذایي سرویس

 ورق در روزانه العادهفوق چاپ جای به را روزانه غذايي برنامه

 تابلوی يا و برد وايت سياه، تخته روی بر كاغذ از جديدی
 يا و هایپاش فلفل و هانمکدان از، نماييد يادداشت اعالنات
 مصرف بار يك هایبندی بسته جای به تعويض قابل ظروف
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 هایپارچه از مصرف بار يك هایدستمال جای به، نماييد استفاده
 قابل قهوه فيلتر، نماييد استفاده نظافت برای شستشو قابل

 در پالستيکي كوچك هایفرش، نماييد خريداری مجدد استفاده
 ظروف و شيشه شکستگي از تا كنيد پهن ظرفشويي اطراف

 ظروف بازيافت برای امکان حد تا، آوريد عمل به جلوگيری

 برای، نماييد همکاری كنندگانتامين با مقوايي جعبه يا و مصرفي
 تهيه دايمي هایفنجان و چاقو چنگال، قاشق، ليوان، كاركنان

 انتخاب سالمت تاييد بخش تاييد با را سفره دستمال، نماييد

 آنها از و داريد نگه را خاص غذاهای برای تقاضا سوابق، نماييد
 تحويل زمان در را اقالم، نماييد استفاده منو ريزیبرنامه در

 استفاده شد داده تحويل اول چه آن از و كرده گذاریتاريخ

 قابليت با نيز و بسته در ظروف در را خام سبزيجات، نماييد
 بزرگ ظروف از، نماييد نگهداری فساد از جلوگيری برای بازيافت

 يا و محلي كمپوست فرصت، نماييد مجدد استفاده نگهداری برای

 از، بيابيد را بپذيرند را غيرخوراكي غذاهای كه حيواني مزارع
 برنامه يك، نماييد اجتناب حد از بيش بندی بسته با اقالم خريد
 داشته تجهيزات همه برای مرتب نگهداری و تعمير و كردن تميز

 و يخچال ظرفشويي، ماشين مانند تجهيزات كه زماني، باشيد
 انرژی مصرف با تجهيزاتي كنيد،مي جايگزين را غيره و فريزر
 نشتي، هرگونه، نماييد خريداری را آب در جوييصرفه و كمتر

 آن نفوذ از تا نماييد تميز سرعت به را هاشيرابه يا و شدن سرريز
  .آوريد عمل به جلوگيری كف به
 

ریزی مدارس اصول راهبردی برنامهسوال شماره سه: 

 سبز چيست؟
ريزی مدارس از پژوهش، اصول راهبردی در برنامه در اين بخش

گيرد. از جمله اين اصول راهبردی سبز را مورد بررسي قرار مي
 باشد. كه به قرار ذيل مي

 
 پایداری، عنصری الزامي برای ساخت مدارس 

بريم، از مصالح به كار به سر مي هاهايي كه ما در آنساختمان
رفي در آنها، سهم بزرگي در رفته در ساخت و ساز تا منابع مص

امکانات و تجهيزات يك  ما دارند. هي بر جامعزيستمحيطتاثير 

ي زيستمحيطتواند در چگونگي و ميزان پايدار بودن مدرسه مي
شوند بايد آن بسيار حائز اهميت باشد. مدارس جديدی كه بنا مي

 ي ساخته و تاسيس گردند.زيستمحيط هایمتناسب با پايداری

 كاهش منظور به مدارس در جدید هایگذاریسرمایه

 شد. خواهد انجام در مدارس يزیستمحيط اثرات

های مدارس زيرساخت بسياری از مدارس ابتدايي متناسب برنامه

ه سرمايه الزم را برای رو دولت در اين زمينسبز نمي باشند. از اين
های مدارسي كه نياز به بازسازی دارند ساختاصالح زير

ای نزديك منافع حاصل از دهد چرا كه در آيندهاختصاص مي

 ي نمود پيدا خواهد كرد.زيستمحيطپايداری 
 

مدیریت مدارس باید اصول و راهبردهای پایداری را در 

 خود ادغام نمایند. ههای هر روزفعاليت

فرآيندهای  با همراه رسمي يزيستمحيط های مديريتبرنامه
 هایشيوه عملکرد و اهداف عملکرد،گزارش  و نظارتي حمايتي،
در  ما زيستمحيط پايداری ملزم به تضمين شده تعريف عملياتي

باشند  جامع ها بايدبرنامه اين. باشدما مي مدارس هایفعاليت
 پوشش زيستي را تنوع و آلودگي زائد، مواد آب، يعني انرژی،

 معلمان، مدرسه، مديريت ذينفعان، همه شامل دهند. همچنين،

 .محلي گردند جامعه و آموزان دانش
سبز، دولت و همه ذی نفعان و از  مدارس پايدار طرح مدارس

 انرژی، آب، جمله از منابع، مديريت بهبود جمله مرسه را برای

 شده، تشويق خريداری مواد و محصوالت و زيستي تنوع زباله،
 و اجتماعي آموزشي، مسايل به هم چنين اين مدارس. كندمي

 توجه ويژه دارند. مدارس پايدار مديريت با مرتبط اقتصادی

 مصرف كاهش به را سبز، مدارس پايدار مدارس طرح مدارس
طبق  اين مدارس .اندمتعهد كرده امکانات مديريت بهبود و منابع

 و داده، درصد كاهش 12 را زباله قانون مدارس سبز، توليد

 يافته است.  درصد كاهش 21تا  مدرسه يك برق مصرف
 

ي در جهت پایداری موضوع مهم و زیستمحيطآموزش 

 درسي مي باشد. هضروری در برنام

 چگونگي و مدرسه امکانات در پايداری دادن نشان بر عالوه
 كه است بسيار حائز اهميت نيز اين نکته گيری آنها،كاربه

 مدرسه درسي برنامه در سازگار و اصلي موضوع يك پايداری

 باشد.
 در قانون مدارس يادگيری برای فرصتي هر درسيبرنامه چارچوب

 ضروری دستاورد 22از  يکي شد. اندازی راه 2661 نوامبر در سبز

 در مسير آموز دانش به كه اين چارچوب اين است يادگيری
 همه حاضر حال در .كند عمل پايدار زيستمحيط ای باآينده
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 مانند مهمي مفاهيم مورد در آموزان خود به دانش مدارس
 مهارت رشد چگونگياكوسيستم،  و زيستيتنوع متقابل، وابستگي

 چگونگي و. مسئله حل و تحليل و تجزيه ها،داده آوری جمع
اقدام  برای بينانه واقع هایروش عملي و هایحل راه شناسايي

 .دهندآموزش مي پايدار، زيستمحيطای با در جهت آينده

 

ریزی مدارس سبز مراحل برنامهسوال شماره چهار: 

 ؟ چيست
ريزی، نياز به ريزی مدارس سبز همانند ديگر انواع برنامهبرنامه

ريزی طي كردن فرايندی منطقي جهت حصول به نتايج به برنامه
ريزی در عمل بايد ضمن رعايت پيش و اهداف است. برنامه

، اصول و مباني، بايد شامل مراحل منظقي باشد. هابايست
ريزی مدارس سبز در واقع به منظور دريافت راهبردهای برنامه

ريزی باشد. شرح مراحل برنامهچگونه مي دريافت پرچم سبز

 باشد. مدارس سبز به شرح ذيل مي
  پاداش، مدارس بياد مراحل زير را طي كنند. برای دريافت اين

 ثبت نام و عضويت. 1

 سبز مدارس برنامه اجرای. 2

 ارزيابي. 3
 

  عضویت و نام ثبت بخش اول:

ريزی مدارس سبز اقدام به در اين مرحله مدارس بايد برای برنامه
 مدارس برنامه عضو شما مدرسه كه آن از پيشثبت نام نمايند. 

 حمايت مورد كه كنيد حاصل اطمينان شما است الزم شود سبز

اين سخن به اين  .داريد قرار كاركنان ساير و مدرسه مدير كافي
باشد كه، به طوركلي مدرسه حاضر به دريافت اين جايزه معني مي

  م خود را برای اين كار جزم كند.يعني پرچم سبز باشد و عظ

 
 بخش دوم: اجرای برنامه

 برنامه ي درزيستمحيط آگاهي از حركت سبز مدارس برنامه هدف
 با همراه .است جامعه و مدرسه در يزيستمحيط اقدام به درسي

 تا است الزم نيز ساختار يك ي،زيستمحيط مديريت سيستم هر

 با برنامه اين كه، داد نشانتجارب . كند كمك هموارآن اجرای به
 موفقيت به دستيابي در را دارد كه ساختاری ضروری عنصر هفت
 شدن اجرا برای كافي اندازه به فرايند اين .دهدمي ارايه هدف اين

 بهترين بايد مدرسه هر كه اين و بوده پذيرانعطاف مدرسه هر در
 ماهيت همچنين،. گيرد كار به اجرا جهت در را مدرسه توانايي

 مانند مستمر طور به تا داردمي مجاز را برنامه ایمرحله هفت
 .دهيد تغيير را مدرسه الزامات و شده روز به يزيستمحيط وضعيت

 

 سبز مدارس كميته: یک مرحله

 تمام دادن قرار توجه مورد و دهيخط سبز مدارس كميته هدف
 محركه نيروی هدف اين. باشدمي سبز مدارس برنامه فازهای

 .شوندمي انجام ديگر عناصر كه نمايد تضمين بايد و است برنامه
 

 انتخاب و تركيب

 همچنين، و باشد آموزان دانش از متشکل بايد اول درجه در يعني

 هيئت اعضای از عضو يك يا مدير معلمان، از تركيبي تواندمي
 و مندعالقه ديگر اعضای والدين، آموزشي، غير كاركنان مديره،

 به كساني كه، مايل است ممکن. باشد محلي جامعه اعتماد قابل

 .باشيد محلي زيستمحيط با كردن همکاری
 

  يزیستمحيط بررسي: دوم مرحله

 پيرامون مدرسه درون اوليه وضعيت بررسي، شناسايي از هدف

 است. بررسي تحت يزيستمحيط موضوعات
 نقشه يك از استفاده مانند ذهن ما، در را سبز مدارس برنامه اگر
 ما كردن، بررسي كنيم، مجسم موفق ایجاده سفر يك حين در

 مشخص نقشه روی بر را مان شروع نقطه تا سازدمي قادر را
 توانيدكجاست، مي شروع نقطه كه بدانيد شما كه هنگامي. نماييم

 موفقيت ميزان و كرده معين را بينانهواقع اهداف از ایمجموعه

 تا كندمي كمك بررسي فرايند همچنين،. كنيد ارزيابي نيز را خود
 آن موجب به يابد، افزايش مدرسه سراسر در برنامه از آگاهي
 مدرسه، خبرنامه اعالنات، تابلوی طريق از بررسي از حاصل نتايج

 .برسد عموم اطالع به عمومي اطالعيه يا و مونتاژ طريق از يا و
 داشته نقش بررسي روند در آموزان دانش كه است اهميت حايز

 مسايل برای است ابزاری بررسي، كه باشيد داشته ياد به .باشند

  .شودنمي محسوب پايان هنقط و معلوم،
 

 عمل طرح: سوم مرحله

 زماني جدول يك ارايه و اهداف شناسايي عمل، طرح از هدف

 در شده ي مشخصزيستمحيط اثرات كاهش برای ساختاريافته
. باشدمي سبز مدارس برنامه ههست عمل، طرح .باشدمي بررسي

 جهت در خاص اهدافي زماني جداول از هاييمجموعه طرح اين

 جايي كه تا. است معين زماني در مقياس يك از بيش بهبود
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 عمل برنامه شود. تنظيم سنجش قابل است اهداف پذير امکان
 اهداف و بوده مرتبط درسي برنامه كار به امکان، صورت در بايد،

 اين امکان صورت در. باشد داشته يافتني دست و بينانهواقع
 اتمام تاريخ با باشند، سنجش قابل و مشخص بايد اهداف

 به اعتماد موفقيت. دهدمي نشان را واقعي موفقيت كه پيشنهادی

 تنظيم منظور به وافر شوقي و شور و دهدمي افزايش را نفس
 سعي. كندمي ايجاد را شما سبز مدرسه برنامه برای بعدی اهداف

 بلند حد از بيش شده تنظيم اهداف ابتدا در كه باشد اين بر

 به انگيزه برای مخرب بسيار عاملي شکست زيرا نباشد پروازانه
 و كار بر نظارت چگونگي شما، كردن كار چگونه .رودمي شمار

 طرح در بايد و باشدمي زيادی اهميت حائز شما پيشرفت سنجش

 . شود گنجانده شما عمل
 

 ارزیابي و نظارت: چهار مرحله

دادن  نشان و برنامه پيشرفت ارزيابي، بررسي و نظارت از هدف

 از برنامه است. مواردی تغيير در به نياز
 اين. بخشدمي اعتبار سبز مدارس برنامه به ارزيابي و نظارت
 آنجا تا. گردد تدوين شما عمل طرح تدوين موازات به بايد مرحله

امر،  اين. دهند انجام را نظارت بايد آموزان دانش است ممکن كه
 برای نظارت .دهدمي آنان به برنامه در بيشتری مسئوليت حس

 اصالح يا شوند داده بهبود بايد كه برنامه در مواردی شناسايي

 برای و كرده كمك عملکرد به كار اين. است حياتي گردند،
 از همچنين،. آوردمي بازخورد جديد اهداف و بيشتر هایاقدام

 باعث شما، سبز مدارس برنامه موفقيت ساختن برجسته طريق

 يك تواندمي مرحله اين. گرددمي مدرسه كل آگاهي افزايش
 روز به هایپيشرفت و دستاوردها مورد در خوب احساس عامل
 .يابد ادامه مدرسه كل سطح در مشاركت و انگيزه و سازد فراهم

 در ارقام و آمار ساختن برجسته و نتايج همه نمايش طريق از
 برنامه پيشرفت از مدرسه كل كه كنيد حاصل اطمينان مدرسه،

 جشن بلند صدای با بايد موفقيت باشيد، داشته ياد به. است آگاه

  شود. گرفته
 

  درسي برنامه كار: پنجم مرحله

هر  و جا هر مدرسه درسي برنامه كار با سبز مدارس برنامه ادغام

 .است ممکن كه زمان
 يزيستمحيط موضوعات كه است اين سبز مدارس ضمني اصل

 را مدرسه كل عمل مسير بايد درس كالس در مطالعه حال در

 مطالعه برنامه در تا گيريدمي تصميم چه آن. دهد قرار تاثير تحت
 يزيستمحيط هایاقدام افزايش باعث امکان، صورت در بايد، باشد

 هرابط مسئله اين. شود گردد،انجام مي شما مدرسه توسط كه
 سبز مدارس در. سازدمي فراهم آموزاندانش برای را بيشتری
 موضوعات از وسيعي طيف با درسي برنامه ارتباط برای هاييفرصت

 روش سبز مدارس بنابراين، .دارد وجود سطوح از بسياری در
  .است كل مدرسه در درسي برنامه از بخش اين اجرای آلايده

 

 جامعه و مشاركت مدرسه و رساني اطالع: شش مرحله

 برای يافته سازمان وقايع و اعمال كه اين از اطمينان حصول
 اهميت حائز رسدمي عموم اطالع به خوبي به سبز مدارس برنامه

 مشاركت حداكثر كندمي كمك رساني اطالع اين. است بسياری

 . نمايدمي تضمين را هستند دخيل برنامه در كه مختلفي هایگروه
 

 سبز كد: هفت مرحله

 هایاقدام به مدرسه تعهد هدهند نشان كه اهدافي هدف، تعيين
 از زيادی تعداد توسط بايد سبز كد .باشد زيستمحيط با سازگار
 طرح به و گيرد قرار بحث و مذاكره مورد كاركنان و آموزان دانش

 نظرات از ليست يك سبز كد. باشد مربوط درسي برنامه و عمل
 بود خواهيم زيستمحيط مراقب ما كه نظر اين در راستای مبهم

 بايد ایبيانيه هر. باشدنمي داد، خواهيم پرورش را وحش حيات و

 دهند انجام توانندمي كاركنان و آموزان دانش همه كه را اقدامي
 به و شود داده نمايش برجسته جايي در بايد كد اين. كند توصيف

 بنابراين،. گيرد قرار توجه مورد شده روز به جديد مسايل عنوان
 موضوعات چه هر. باشد شما مدرسه مخصوص بايد شما سبز كد

 شود، گرفته عهده بر سبز مدارس برنامه پيرامون بيشتری

 اين. گنجانيد مدرسه سبز كد به توانمي را بيشتری هایبيانيه
 كمك درسي هبرنام با جديد موضوعات اين موفق ادغام به مطلب
 توسعه منظور به رقابتي طرحي از مدارس از بسياری .كرد خواهد

 برای خوب روش يك هم اين. اندكرده استفاده خود سبز كد
 سبز كد همچنين. باشدمي مدرسه كل و مشاركت رساني اطالع

 عموم اطالع برای محلي مطبوعات و هانشريه در توانيدمي را

 .كنيد منتشر مردم
 

 ارزیابي و كاربرد .سوم بخش

 ارزیابي معيارهای

 بايد به خاطر داشته باشيد كه پيش از اعالم آمادگي برای دريافت 
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اين پرچم بايد اطمينان حاصل كنيد كه هفت مرحله را به مدت 
 مرحله هفت اين گذرانده باشيد.حداقل شش ماه با موفقيت 

 شما وقتي. دهندمي تشکيل را سبز مدارس برنامه اساس
 دنبال به ارزيابان دهيدمي پاداش برای پرچم سبز درخواست
. باشد شده انجام مراحل اين از يك هر كه هستند شواهدی

 حداقل الزامات هفت مرحله در زير بيان شده است: 
برای مدارس سبز تشکيل  يك كميته ويژه با جلسات منظم .1

 شود.

 اثرات وضوح به كه شود انجام يزيستمحيط هایبررسي .2

 نشان را انجام حال در موضوعات برای مدرسه يزيستمحيط
 .دهد

 بررسي اين از كنترل قابل و بينانه واقع اهداف با عمل طرح .3

 شود. آماده

 .گردد رساني اطالع و نظارت اهداف برنامه، پيشرفت .0

 پذير امکان كه مکاني و زمان هر در درسيبرنامه با برنامه .2

 شود. يکپارچه است

 حدی تا و است شده روز به برنامه پيشرفت در مدرسه كل .0
 روند اين از بخشي بايد روز، اقدام .شوندمي داده مشاركت

 .باشد

 و رسيده، تصويب به شده، نوشته اجرا قابل سبز، كد يك .1

 .شود داده نمايش

 

 گيرینتيجه

سطح  ارتقاءبا دو هدف عمده  زيستمحيطضرورت آموزش 

 وو سپس ايجاد عالقه دانش آموزان  زيستمحيطآگاهي درباره 
قانون  26اصل . باشدمي قشر دانش آموز جامعهمسئوليت در 

نيز بر لزوم  زيستمحيطبهسازی  اساسي و نيز قانون حفاظت و

های آموزشي به منظور ارتقای فرهنگ حفظ محيط اجرای برنامه
همکاری با  با زيستمحيطپرداخته شده است و سازمان حفاظت 

ي در زيستمحيطهای درسي مراجع مربوطه در گنجاندن برنامه

، زيستمحيطهای آموزش ها و تهيه و اجرای برنامهتمامي دوره
راحت و . علي رغم وجود قانون در اين زمينه و صملزم شده است

تاكيدات ويژه در اين مورد، ولي اين قانون بکار گرفته نشده است. 

در سراسر جهان  زيستمحيطريزان آموزش متخصصان و برنامه
نازل بودن ، زيستمحيطمشکل اساسي بر اين اعتقاد هستند كه، 

و عدم  زيستمحيطدرباره مردم های ها و نگرشسطح آگاهي

در  زيستمحيطد است. آموزش اطالع رساني كافي در اين مور

مدرسه يا به تعبير دقيقتر مدرسه سبز به عنوان مهمترين عامل 
 زيستمحيطارتقاء سطح آگاهي و نگرش جامعه در مورد 

باشد. مدرسه سبز بر اين اعتقاد است كه، آموزش و پرورش و مي
ترين و بهترين مقطع دبستان و پيش از دبستان مهمبه طور ويژه، 
های آموزشي در دبستان باشد، زيرا فعاليتمي وزشسن جهت آم

 :از سه ويژگي مطلوب برخوردار است
كودكان در سني قرار دارند كه  اول: از نظر رشد ذهني و شناختي،

مطلب جديد را  آمادگي ذهني كافي برای فراگيری هر مسأله و

دارند و به حکم كنجکاوی ذاتي، به محيط اطراف خود بسيار 
كنند. ثانياً: به لحاظ يکنواخت بودن برنامه درسي در توجه مي

 هایسراسر كشور، گنجاندن مطالبي در جهت بسط آگاهي

پيرامون و جلب توجه آنان يك  زيستمحيطكودكان نسبت به 
 باشد. كار جذاب، متنوع و ممکن مي

 م بااليي از جمعيت كشور را تشکيلثالثاً: اين گروه سني، حج

جمعي آنها در سطح ملي از طريق آموزش دهند كه آموزش مي
 برخواهد داشت. ها، به طور قطع نتايج ثمربخشي را درمدرسه
 الملليبين يزيستمحيط آموزشي هبرنام يك سبز مدارس

 مدارس برای كنترل تحت و شده تعريف مسيری ارايه. باشدمي
 آنها اعمال و درسي برنامه از يزيستمحيط مسايل اتخاذ جهت در
 سطح در سبز مدارس برنامه. مدرسه هروزان هایبرنامه به

 در. است شده شناخته يزيستمحيط مدارس عنوان به الملليبين
 تحاديه عضو هااياالت تمام در تقريبا سبز مدارس حاضر حال

 جنوب آفريقا، اروپا، شرق و مركز در مختلف كشورهای اروپا، و

 از برخي همچنين،. دارد نمايندگي آسيا و اقيانوسيه آمريکا،
 . هستند اجرا حال در جهان نقاط ديگر در آزمايشي هایپروژه

 ذاتي اقدام و يزيستمحيط آگاهي ايجاد سبز مدارس هدف
 بايد هدف اين. باشدمي مدرسه يك اخالق و زندگي از بخشي
 همچنين و والدين، آموزشي، غير كاركنان معلمان، آموزان، دانش

. بگيرد بر در نيز را محلي تجارت و ها،رسانه محلي، هایسازمان
 را درس كالس از فراتر يادگيری تا است تالش در سبز مدارس

 در و خانه در پذير رامسئوليت هاینگرش و داده و تعهد گسترش

 .دهد توسعه جامعه
 پاداش با همراه طرح يك هم و برنامه يك هم سبز مدارس

 تواندمي شده ارايه هایدستورالعمل از استفاده با مدرسه هر. است

 پاداش اين كه حالي در. سازد همسو خود نيازهای با را برنامه اين
 ضروری عناصر تمام كه، شد خواهد اعطا ایمدرسه به سبز پرچم
 خاطر بايد مطلب اين باشد. نموده تکميل سبز را مدارس برنامه
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 مدارس از يك هر پذير و انعطاف برنامه اين كه، شود نشان
 پيدا سبز مدارس وضعيت به رسيدن برای را مختلفي مسيرهای

 يك عنوان به سبز پرچم پاداش حاضر حال در. نمود خواهند
 اين. باشدمي شده شناخته و احترام قابل يزيستمحيط نشان
 در يا و آورد در اهتزاز به مدرسه از خارج در توان مي را پرچم

 به مهم حال، اين با. شود داده نمايش مدرسه اجتماعات سالن
 از عوامل اصلي يکي برنامه اين كه، است نکته اين سپردن خاطر
 اين بنابراين،. است مدرسه يزيستمحيط مستمر اثرات تقليل

 .گردد تجديد يکبار سال دو هر بايد پاداش
های پيشرفته دنيا همه به متأسفانه علي رغم اينکه، اكثر كشور

در آينده كه حتي  هاي آنزيستمحيطهای خاطر آينده و بحران

شود، دست به كار منجر به تهديدات عليه امينت ملي آنها مي
ريزی مدارس سبز در كشور خود را اجرا و بعضاً در شده و برنامه

كشورهای در دهه سوم اجرای آن هستند. در كشور ما در زمينه 

و مدارس سبز كارهايي صورت گرفته  زيستمحيطهای آموزش
های گذشته، بايد در اين ضمن ارج نهادن به همه تالش ولي

زمينه اقدام به تهيه سند ويژه و برنامه كاربردی جامع و بلند مدت 

 نمود.

های اين پژوهش مي توان چنين استدالل در مقام مقايسه يافته
كرد كه، از نظر ميزان اهميت، كارايي، اثربخشي و ضرورت 

همکاران  و های ميبدیا يافتهپرداختن به مدارس سبز در كشور ب
 ملك و ، صفری(1310، جاللي )(1310ای )، ايجه(1312)

، (1310) همکاران و آشتياني محبي ،(1316) محمودی
 مردمي مشاركت و آموزش و دفتر (1312) فرهمند و كشتکاران

، همسو و هماهنگ (1310) زيستمحيط حفاظت سازمان
 نحوه و سبز مدرسه تعريف باشد. عالوه بر اين، پژوهش بهمي

 و تشريح مدارس يزيستمحيط هایاقدام بيان آن، عملکرد

 .است پرداخته سبز مدارس ريزیبرنامه مراحل و هارويه
 زيستمحيطمدت آموزش  با وجود آگاهي از منافع درازبنابراين، 

های نفع در اين رابطه، دستگاههای ذیمجموعهو اشتياق اكثر 

نفعان بايد هر چه سريعتر با انجام امکان ذیمتولي امر و همه 
ريزی طرح مدارس سبز در كشور، سنجي، نيازسنجي، برنامه

زمينه اجرای طرح تحول بنيادين در عرصه آموزش و 

ي را زيستمحيطيا به تعبير تركيبي آن يعني، آموزش  زيستمحيط
ای نزديك بتوانيم با مشاركت و اميد است در آيندهفراهم كنند. 

بهسازی  مياری عمومي به اهداف عالي در جهت حفظ وه

 .كشورمان نائل گرديم زيستمحيط
 

 هایادداشت

1. Security 
2. Green-Schools 
3. Foundation for Environmental Education 
4. Environmental Education 

5. Green Flag 

 

 فهرست منابع 
 .زيستمحيطهفتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي  ،سبز مدارس زيستيمحيط فوايد و معيارها بررسي. 1310 ای، ن.ايجه

 .زيستمحيطريزی و مديريت المللي برنامهچهارمين كنفرانس بين، هافرصت و هاچالش: سبز . مدارس1310جاللي، ع. 

 و نظری های، بنيان(جم)يزيستمحيط جامع مدارس منشور .1310. زيستمحيط حفاظت سازمان مردمي مشاركت و آموزش دفتر
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