
 

  الرتبية البيئية املدرسية
  

 عبد الرحيم املدهون
  

ملايض نتيجة للمامرسات الخاطئة لإلنسان مع بيئته، وإساءة متثل الرتبية البيئية محوراً مهامً من محاور مناهج العلوم يف التعليم العام، وهي من التجديدات التي ظهرت يف السبعينيات من القرن ا

  .عديد من املشكالت البيئيةاستغالل مواردها، ما أدى إىل ال

  

وضع برامج : ، وكان من أهم توصياته1972بدأت الحاجة إىل التعليم البيئي بصورة عاملية، حيث أقرها مؤمتر ستوكهومل الذي عقد تحت إرشاف منظمة اليونسكو العام " ):1990(يقول شلبي 

  ".رضورة التصدي ملشكالت البيئة والعمل عىل النهوض بها من خالل توجه تربوي تعليميب 1977كام أوىص مؤمتر تبلييس .  البيئة يف مراحل التعليم املختلفة
  

تعليمية واتجاهات  إن التعليم البيئي منط من التعليم ينظم عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية واالجتامعية والنفسية، مستهدفاً إكساب األطفال والشباب خربة" ):1995(ويقول إبراهيم مطاوع 

  ".دخاصة مبشكالت بيئية وواجبات ببيئته، تضبط سلوك الفرد إزاء املوارد البيئية، بحيث تصبح اإليجابية والفعالية سمة بارزة يف سلوك الفر وقيم 
  

ىل الدراسة الصحيحة والتخطيط السليم، وهذا ال مل يعد من املستطاع حل مشكالتنا البيئية بجهود ارتجالية، وإمنا عن طريق جهود علمية جادة تقوم ع" ):17: 1996(كام يقول بدران والديب 

  .البيئة يكون من خالل الهدف أو املعلومات وحدها، بل بتأثري ما يكتسبه اإلنسان من مهارات واتجاهات وما يستخدمه من أسلوب تفكري يف تفاعله مع
  

منطلقاً لها عىل الرغم من ضآلة املشكالت البيئية، التي أثرت عىل مجاالت حياتنا االجتامعية واالقتصادية  ومن هنا نجد أن مناهج العلوم املطورة للمرحلة اإلعدادية، قد اتخذت املنحى البيئي

مناهج العلوم املرصية  سطيني، وعىل العكس من هذا نجد يفوالرتبوية، والتأهيل البيئي الذي تكاد تفتقده هذه املناهج، ما سبب خلالً يف مالمئة هذه املناهج للمتغريات الحادثة يف املجتمع الفل

يئية حتى تتالءم لذلك، فإن الوضع يتطلب النظر يف املوضوعات البيئية، وبخاصة يف هذه املرحلة التعليمية التي تعترب بداية تكوين االتجاهات والقيم الب.  تركيز عىل الوضع البيئي بدرجة كبرية

  .الب الفلسطيني يف السيطرة عىل بيئته، وتعرف مصادرها هو األساس يف تعويض التخلف الذي فرضته ظروف االحتاللمع حاجات ومشكالت بيئتنا الفلسطينية، لتعمل عىل مساعدة الط
  

  ):71: 1987املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم : (الرتبية البيئية 

  : وأقره أخرياً املجتمع الدويل للبيئة بجينيف وهو) بلغراد - تبلييس  - مؤمتر ستوكهومل : (يتفق هذا التعريف مع تعريف الرتبية البيئية الذي نوقش يف مؤمترات دولية عديدة منها

مرس يف نسان وثقافته وبيئته الطبيعية الحيوية، وتعني بالتالرتبية البيئية منهج إلكساب القيم وتوضيح املفاهيم التي تهدف إىل تنمية املهارات الالزمة لفهم وتقدير العالقات التي تربط بني اإل "

  ".عملية اتخاذ القرارات، ووضع قانون للسلوك بشأن املسائل املتعلقة بنوعية البيئة
  

  :حاجات الرتبية البيئية يف املنهج الدرايس

وف البيئة من أجل االستخدام األمثل ملواردها، واكتساب املعلم  ظر متثل حاجات الرتبية البيئية يف املنهج الدرايس شعور املربني برضورة ارتباط املنهج الدرايس بحاجات الفرد واملجتمع وفقاً للتغريات يف

  .للقيم واالتجاهات واملفاهيم واملهارات البيئية املناسبة
  

  :مدخل حل املشكالت البيئية
  

  :ماهية حل املشكالت البيئة

احرتامها واملحافظة عليها، ومنو مهاراته يف حل املشكالت وكسب القيم واالتجاهات البيئية وتقوم هي طريقة تعليمية لدراسة وحل املشكالت البيئة مع الرتكيز عىل وعي املتعلم بالبيئة وتفهمها و 

  :هذه الطريقة أساساً عىل قيام املتعلم بنفسه وبتوجيه من املعلم يف تخطيط وتنفيذ املهارات التالية

 الشعور باملشكلة البيئية وتحديدها.  

  باملشكلة البيئية وتحليلهاجمع البيانات واملعلومات املتعلقة.  

  املمكنة واختيار أنسبها) الحلول البديلة(فرض الفروض.  

 وضع خطة الختبار صحة الفروض.  

 تنفيذ خطة العمل.  

 تفسري النتائج والوصول إىل حل للمشكلة البيئية.  

 تقويم تنفيذ خطة العمل.  
  

العمل البيئية للمحادثات املتعددة األطراف املنبثقة عن عملية السالم يف الرشق األوسط، هدفت إىل إعداد منهج متني للتخطيط  يف دراسة للمالمح البيئية بقطاع غزة، قامت بها مجموعة 

لرتبية البيئية يف املناهج التعليمية أنها تصف وضع االبيئي وإعادة التأهيل البيئي، والتحرك الفوري لحل املشكالت األكرث إلحاحاً، وإىل إعداد وثيقة ميكن استخدامها لخلق وعي بيئي، وجد 

.  خالل ما يتعلق بعلوم األرضاملدارس اإلعدادية، والثانوية، والجامعية، ال تحتوي عىل برامج مهمة يف الرتبية البيئية، ففي املناهج التعليمية تم التعامل فقط من : بأن املعاهد العلمية مثل

 .ادية أو كتب مدرسية الستخدامها يف الربامج التعليميةهذا، ومل تتم كتابة أي وريقات أو كتيبات إرش

 

 

  
  



  :الرتبية البيئية واألنشطة املدرسية

نشعر من العديد من األطراف أو العنارص، نستطيع أن يحتل النشاط املدريس مكانة متميزة من املنهج مبعناه الواسع، وعند النظر إىل املنهج املدريس باعتباره منظومة شاملة ومتكاملة تتكون 

، ومن ثم فإن النشاط الذي ميكن القيام به يف مجال الرتبية البيئية "كل جهد يقوم به املتعلم مشاركاً به أقرانه بتوجيه وإرشاد املعلم"بأهمية النشاط باعتباره أحد هذه العنارص، ويقصد بالنشاط 

  :هو أن

  .يعتمد عىل مادة علمية متضمنة الكتاب املدريس - 1

  .لتشجيع من املعلميجد القبول وا - 2

  .توجد مجاالت التطبيق واملامرسة يف البيئة املحلية - 3

  .يكون موضع تقدير من جانب املعلم - 4

  .يعتمد عىل العمل الجامعي الذي يشارك فيه املعلم تالميذه - 5

  .يخضع للتقويم املستمر من جانب املتعلم واملعلم - 6
  

عليها الجانب يكون هدفه هو املشاركة الفعالة من جانب املعلم، وأن أنشطة الرتبية البيئية تختلف عن األنشطة املرتبطة باملناهج الدراسية، إذ يغلب  ويتضح أن أمر النشاط يف مجال الرتبية البيئية

يكون مدركاً لطبيعة النشاط الذي ميارس يف الفصل املدريس مع تالميذه، االجتامعي، أو العلمي، أو الثقايف، أو االقتصادي، أو الصحي، وهذا يتطلب من املعلم أن يكون قادراً عىل العمل يف فريق، وأن 

  .فالعمل يف فريق مهارة ال بد أن يتقنها املعلم، وال بد أن ينقلها إىل تالميذه
  

  :معايري اختيار األنشطة املدرسية البيئية

  .االنتشار - 3. اإلحساس بالخطورة - 2. األهمية  - 1

  االرتباط باألهداف العامة للمرحلة التعليمية واملناهج املدرسية - 7. توافر البيانات واملعلومات - 6. تباط باملستقبلاالر  - 5. اإلحساس الجاميل - 4
  

  :معلم الرتبية البيئية

  :املعلم مرشفاً عىل تبسيط الطريقة التي تعمل عىلضمن هذا النظام تحتاج غرفة الصف الشمولية إىل تغيري النموذج العمودي يف نقل املعرفة وإبداله بنموذج أفقي يف التعليم، بحيث يصبح 

  .تعزيز مفهوم تقدير الذات لدى التالميذ، إضافة إىل تعزيز املسؤولية الفردية  

  .تشجيع التعلم الفريقي التعاوين وقبول اآلخرين يف فريق وتحمل اآلخرين  

  .تنمية الخيال والحدس إضافة إىل االستدالل والتحليل  

  .ميذ عىل استكشاف ذواتهم وقيمهم ومناظريهم وافرتاضاتهم من خالل اآلخرينمساعدة التال  

  .حث التالميذ عىل تقدير العالقات املتداخلة يف ميادين املنهاج، فضالً عن تقدير العالقات املرتابطة واملتداخلة يف اإلنسان والعامل  
  

  :أهداف مرشوع الرتبية البيئية

  :يهدف هذا املرشوع إىل

تساعد هذه األنشطة الرتبويني ".  املناهج"سيخ منهجية تربوية شمولية للعمل، وترافق هذه املنهجية مناذج مستحدثة من األنشطة مبنية عىل الربامج التعليمية املعتمدة حالياً وضع وتر  

  .لقطاعني العام والخاصواالختصاصيني يف مسريتهم إلعادة وضع مناهج وبرامج اإلعداد والتدريب يف دور املعلمني واملعلامت يف ا

الجهود يف سبيل إنجاح التجربة واإلرساع يف  تفعيل أصحاب القرار يف القطاع الرتبوي من رؤساء دوائر يف املناطق الرتبوية، ومفتشني تربويني ومديري املدارس، ثم تنسيق وتكامل جميع   

  .تبنيها بصورة رسمية عند اكتاملها

  .ة املنترشة، بحيث تشمل جميع املناطق القريبة والبعيدة، املدينية منها والريفيةتطوير كفاءات الكادرات التدريبي   

  .رتبوية الحديثة والفعالةتنمية أفراد الهيئة التعليمية وتطوير قدراتهم ليتمكنوا من مواكبة التغيري والتطوير يف املناهج وتقانة الرتبية، وتبني املقاربات ال   
  

  :ةتخطيط أنشطة الرتبية البيئي

  :ري السليم، لذلك فإن املعلم مطالب مبا ييلإن أي جهد يقوم به املعلم يف مجال تنفيذ املنهج املدريس يحتاج إىل تخطيط سليم، وال بد أن يكون مستنداً إىل الدراسة العملية والتفك

  .نقدية يتعرف من خاللها النواحي البيئية املتضمنة بهادراسة املناهج الدراسية التي يتوىل مسؤولية تنفيذها خالل العام الدرايس دراسة تحليلية  .1

  .التوصل إىل قرار بشأن ما يحتاج منها إىل الدراسة القبلية والدراسة التطبيقية من خالل أنشطة معينة .2

  .تحديد أشكال النشاط املناسبة .3

  .مناقشة تلك األنشطة مع التالميذ .4

  .عيةوضع تصور شامل يقوم عىل املشاركة الجام .5

  .االختيار الجامعي لعدد مناسب من األنشطة التي ميكن تنفيذها خالل العام الدرايس .6

  .وضع خطة زمنية للتنفيذ .7
  

 

 

 

 

 



  :تنفيذ األنشطة البيئية وتقوميها

  :تتطلب األنشطة املدرسية البيئية عدة إجراءات لتحقيق األهداف مثل

  .حديد املكان واألخطار املحتملة أو املشكالتقيام املعلم بدراسة استطالعية ملجال الدراسة لت - 1

  .حرص جميع مصادر املعلومات والبيانات التي سيحتاج إليها التالميذ يف مرحلة التنفيذ - 2

  .النظر إىل مصادر أخرى تختلف عن املناهج الدراسية، ومدى الحاجة إىل االستعانة بجهود الزمالء - 3

  .إليها التالميذتحديد املصادر البرشية التي قد يلجأ  - 4

  .تحديد الحاجة إىل أنشطة داخل املدرسة مكملة للنشاط الذي سيقوم به التالميذ خارج املدرسة - 5

  .تحديد األدوار واملسؤوليات - 6

  .وضع خطة مناسبة للتقويم مع الرتكيز عىل أسلوب التقويم الذايت والتقويم الجامعي - 7
  

  :املصادر التي تحتاج إليها األنشطة املدرسية البيئية

  الندوات واملؤمترات - 2. الصحف واملجالت العلمية - 1

  .دوائر املعارف - 6. وسائل اإلعالم - 5. برامج الكمبيوتر - 4. املواسم الثقافية - 3
  

 

  األنشطة البيئية املدرسية

ع رأي مجموعات من الطلبة من خالل أسئلة مفتوحة وجهت إليهم إلبداء الرأي يف النظام املدريس وارتباط مناهج العلوم بالبيئة، كام يف إطار عملية تقويم األنشطة البيئية املدرسية تم استطال 

  .ملدرسية وتفعيلهاالبيئة ا وجهت أسئلة أخرى إىل معلمي العلوم تتعلق بالنشاط العلمي املدريس وكيف يعالج مشكالت البيئة التي نعيش فيها، وما دور معلم العلوم يف
  

  :التايل كانت إجابات املعلمني والطلبة عن هذه األسئلة واضحة وشاملة، وتعكس اهتامماتهم بأهمية الرتبية البيئية، وقد كانت األسئلة عىل النحو

  ما رأيك يف النظام املدريس؟ هل أنت راٍض عنه؟ وما اقرتاحاتك لتطويره؟ - 1

  ط بالبيئة؟ما رأيك مبناهج العلوم وهل ترتب - 2

  ما رأيك بالنشاط العلمي املدريس؟ وما اقرتاحاتك لتطويره؟ - 3
  

  ):بنات املأمونية( أجابت الطالبة إهداء الحداد  

  .النظام املدريس فعال ويحافظ عىل الهدوء والنظافة، ويتيح الفرصة لكل الطالبات يف املشاركة، وأنا راضية عنه واملدرسة منضبطة - 1

والوقت محدود، وال ميكن للمعلامت  ترتبط ارتباطاً كامالً بالبيئة وهي تشمل الواقع والحياة العملية، وهي بذلك تسهل عىل الطالبات استيعاب املادة العلمية ولكنها طويلة إن مادة العلوم - 2

  .إنهاء املنهج

واإلحساس باملسؤولية، أما ارتباط النشاط العلمي بالبيئة، فإن املنهج يوجه الطالبات إىل طريق  النشاط العلمي املدريس فعال وناجح وهو مينح الطالبات شعوراً بالراحة والثقة بالنفس  - 3

 .السالمة وكيفية مواجهة املشاكل البيئية يف املجتمع الفلسطيني

  
  

  ):بنات جباليا  ب( أما الطالبة أميمة أبو سلطان  

  .يف املدرسة ويتابع أيضاً حضور الطالبات أو تغيبهم، ويراعي الطابور يف الصباح وبعد االسرتاحتني النظام املدريس جيد جداً، حيث أنه يتابع النظافة والنظام - 1

  .نعكس سلباً عىل تحصيل الدرجات لديهنمنهاج العلوم ممتع جداً ومعظم مواضيعه مرتبطة بالبيئة، وهو مفيد جداً، ولكنه كبري بعض اليشء وال يراعي مستوى بعض الطالبات، وهذا ي - 2

إن النشاط العلمي مرتبط بالبيئة يف بعض األوقات، حيث أن .  النشاط العلمي املدريس رائع ومفيد جداً، وأنا راضية به كثرياً وأمتنى لو أنه يوجد باملدرسة أجهزة كثرية متكننا من مامرسته - 3

  .بطة ارتباطاً وثيقاً ببيئتنادراسة النباتات الطبيعية وتركيبها والكهرباء املنزلية مرت: هناك بعض املواضيع مثل
  

 

  ):ذكور غزة الجديدة ( أما الطالب نهاد عليان  

 أن يشعروا بأنهم أعضاء لهم أهمية ليك يتعاونوا وينجحوا بالنسبة للنظام املدريس فإنه يحتاج إىل تطوير وتحسني، سواء أكان طالباً أم معلمني، يجب تعزيز انتامء الطالب إىل هذه مدرستهم، ويجب - 1

.  لترسع يف اتخاذ القرارات التي تخص الطالب أو املعلمنيالنظام البيئي، أما املعلمون فعليهم أن يعملوا لصالح تلك املدرسة وخدمة املدرسة وطالبها فوق أي اعتبار، كام يجب عىل اإلدارة عدم ا

  .ون عن مطالبهم ويشاركون يف اتخاذ القرارات، ويكون لهم الحق يف معرفة أي قرار سيتخذوأقرتح تشكيل لجنة طالب تتحدث باسم طالب املدرسة ويكونون من نخبة املدرسة ويعرب 

لألسف مناهج العلوم قليالً ما .  طويلة ومتزاحمة يف رأيي مناهج العلوم تكون صعبة وطويلة دامئاً، أما مناهج العلوم للصف التاسع فهي مناسبة وخفيفة إال وحدة الكهرباء املتحركة، فهذه - 2

بيئة فأنا راٍض عنه جداً ألنه يتناول مواضيع غاية يف ترتبط بالبيئة، وبخاصة للصف التاسع إال منهاج الصحة والبيئة، إجامالً أنا راٍض عن منهاج العلوم للصف التاسع، ولكن منهاج الصحة وال

  .التلوث بأنواعه، املرور وقواعده: األهمية، وتفيد يف الحياة العملية، مثل

سة إال أربع أو خمس مرات، وكانت مزدحمة، ومل نقم قيقة إن النشاط العلمي املدريس شحيح لدرجة كبرية وال يطبق عملياً يف مدارسنا، وأنا غري راٍض عنه بتاتاً، فأنا مل أدخل مخترب املدر يف الح - 3

أقرتح لتطويره توفري مختربات مدرسية واسعة .  ستطيع إجراء أي تجربة مهام كانت بسيطةبفعل يشء، كل ما فعلناه هو التفرج عىل املعلم وهو يقوم بإعداد التجربة، لدرجة أننا ال ن

لطالب يف مجال النشاط العلمي، ومجهزة عىل نظام أحدث املختربات، وتوفري أدوات مخربية حديثة وأجهزة متطورة وكافية لالستخدام، وضع خطط منهجية تهدف إىل تفعيل دور ا

 . إجراء هذه األنشطةواعتامدهم عىل أنفسهم يف

 

  



  

عة، ونحن نفتقر إىل مثل هذه النشاطات املتعلقة بالبيئة، ولألسف، النشاط العلمي لدينا ال يرتبط بالبيئة، ويقترص عىل التجارب العلمية، وال يتم التطرق إىل مشاكل املياه أو األمطار أو الزرا

  . أرض الواقع، ويشاهد الطالب تلك املشاكل بأعينهم، وإن مل يتوفر ذلك فعن طريق األفالم الوثائقية عىل األقلوأقرتح توفري حصة، ولو كانت شهرية، تعالج مشاكل البيئة عىل
  

 

 

  :أما بالنسبة لألسئلة املوجهة للمعلمني، فكانت عىل النحو التايل 

  ":النشاط العلمي املدريس أحد مظاهر البيئة املدرسية"

  .كالت البيئة التي تعيش فيها؟ اذكر بعض األنشطةكيف يعالج النشاط العلمي املدريس مش - 1

 ما دورك كمعلم علوم يف البيئة املدرسية وتفعيلها؟ - 2

  

  ):جباليا  ب( أجابت املعلمة نفني عبد الرازق  

البيئية من مياه، ونبات، وعدم قطع األشجار، وعدم حرق النفايات الصلبة، وتشجيع  تنمية العالقة بني الطالبات والبيئة عن طريق إنشاء ناد علمي بيئي وتوعية الطالبات، ونرش فكرة ترشيد استهالك املوارد - 1

  .البحث العلمي

ص الكبري يف الغطاء األخرض والزحف معالجة تلوث الهواء الجوي وتناقص مساحة الغطاء األخرض، وذلك عن طريق عمل يوم تطوعي يف البيئة املحلية، وغرس األشجار لتعويض التناق 

  . وجرف األرايضالعمراين

وتنظيم يوم تطوعي عىل شاطئ البحر بالتعاون مع البلدية وصنع مرشوبات غازية لتجميع الفضالت وفرزها إعادة تصنيع ما .  معالجة تلوث شواطئ البحر باملخلفات واملواد الصلبة 

  .ينفع من زجاجات فارغة

  .جتمع املحيلتنمية الوعي البيئي عن طريق عمل ندوات علمية للطالبات وامل - 2

  .املشاركة يف حل املشكالت البيئية والتثقيف الصحي 

  .تشجيع البحث العلمي وتقديم جوائز ألفضل بحث 

  .متابعة نظافة البيئة املدرسية من فصول وساحات وحدائق 

له من مواد قابلة للتحلل مثل األكياس الورقية بدل أكياس النايلون، وإعادة تشجيع الطالبات لتقليل النفايات الصلبة وإعادة استخدام ما يصلح الستخدامه مرة أخرى، وما يوجد بديل  

  .استخدام املرطبانات بدل رميها

 .تنمية مفاهيم بيئية من ترشيد االستهالك للموارد البيئية 

  
  

  :فأجاب) غزة الجديدة ( أما املدرس سلامن شحادة  

  .إرشاك الطالب يف أنشطة متنوعة يف يوم البيئة العريب - 1

  .إرشاك الطالب يف أنشطة متنوعة يف يوم اإليدز العاملي 

  .تنظيم أنشطة مختلفة يشارك فيها الطلبة يف يوم الصحة العاملي 

  .تنظيم ندوات عن األمراض البيئية الشائعة وطرق الوقاية منها 

  .االهتامم بالحديقة املدرسية 

  .االهتامم بنظافة املدرسة، وحث الطالب عىل ذلك 

  .فظة عىل املمتلكات العامة من خالل توعية الطالب باملحافظة عىل الشبابيك واألبواب واملقاعد داخل الصفاملحا 

  .املساعدة يف حل مشاكل  للطالب 

  .توظيف أسلوب التعلم الجامعي الرقمي يف تعليم العلوم

  :أنا كمعلم علوم ميكن أن أقوم بذلك من خالل - 2

  .املشاركة يف اإلذاعة املدرسية 

  .تنظيم ندوات علمية عن التلوث البيئي 

  .تنظيم محارضات عن بعض األمراض الشائعة 

  .تنظيم ورش عمل للمحافظة عىل البيئة املدرسية مادياً ومعنوياً  

  .توظيف مناهج العلوم والصحة املدرسية لخدمة املجاالت املختلفة للبيئة املدرسية 

  . أو تودي بصحة الطالبتحذير الطالب من األفعال والترصفات التي ترض 

  .االهتامم بالناحية الجاملية للبيئة من خالل االهتامم بالحديقة املدرسية ونظافة املدرسة 

  .مراقبة املقصف املدريس ومراقبة نوعية وتواريخ صالحية األطعمة املباعة فيه 

  .االهتامم مبخترب املدرسة واملحافظة عىل تنظيفه وتنظيمه ومستوى األمان داخله 

  .توظيف مجالت وبوسرتات الحائط الدورية لخدمة البيئة املدرسية 

  .إصدار مجلة مطبوعة دورية لخدمة البيئة املدرسية 

 .توظيف وتوثيق األنشطة البيئية املدرسية ألجل اإلفادة والتطوير  



 

 

 

  
  

باط مناهج العلوم الفلسطينية بالبيئة، وبالتايل رضورة تطوير األنشطة املدرسية املالمئة واملصاحبة لهذه من خالل هذه اآلراء املتعددة يف النظام املدريس التي يظهرها الطلبة واملعلمون، نجد ارت

  .املناهج
  

شجار، وعقد األنشطة التطوعية يف البيئة املحلية، لهواء، عن طريق غرس األ ويُظهر املعلمون تعدد األنشطة العلمية التي تعالج البيئة كرتشيد استهالك املوارد البيئية كاملياه، والنباتات، ومعالجة التلوث يف ا

  .تشجيع الطلبة عىل العمل امليداين وتقديم الجوائز التشجيعية لهموتنمية الوعي البيئي من خالل الندوات، والنرشات التي تعمل عىل غرس املفاهيم البيئية والعمل عىل االهتامم بنظافة البيئة املحلية، و 
  

غزة/ باحث يف مركز القطان - عبد الرحيم املدهون   
  

  املراجع
  

 الجمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس املؤمتر الثاين،.  فرع أبها/ أثر دراسة مقرر يف الرتبية البيئية عىل اتجاهات طالب كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.  شبيل، أحمد إبراهيم 

  .لثالثاملجلد ا 1990متوز  18 – 15اإلسكندرية  –إعداد املعلم  

 1995الرتبية البيئية يف الوطن العريب، دار الفكر العريب . مطاوع، إبراهيم عصمت .  

 1996بحوث يف تدريس العلوم، مكتبة النهضة .  بدران، مصطفى والديب، فتحي.  

 1994 1دراسة مالمح غزة البيئية جـ: مجموعة العمل البيئية الفلسطينية الهولندية املنبثقة عن عملية السالم.  

 1999، 1الرتبية البيئية واجب ومسؤولية، عامل الكتب، ط.  اللقاين، أحمد حسني، فارعة حسن محمد.  

 1987املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، : تونس. الرتبية البيئية يف مناهج التعليم العام للوطن العريب.  
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