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آموزش محیط زیست و کودکان
فاطمه سایر

یــک  طبیعــت  و  انســان  روابــط  مــورد  در  بحــث 
چنیــن  مدیــدی  مدت هــای  اســت.  قدیمــی  بحــث 
ــاده  ــوق الع ــروی ف ــا نی ــت ب ــه طبیع ــیدند ک می اندیش
ــان  ــات انس ــده اش تعارض ــم کنن ــده و تنظی ــه کنن تصفی
ــای  ــی، زیان ه ــفیات علم ــرد و کش ــد ک ــم خواه را هض
احتمالــی پیشــرفت را خنثــی خواهــد نمــود. امــا واقعیــت 
ــت.  ــده اس ــیخته ش ــار گس ــان افس ــه جه ــت ک ــن اس ای
بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه مــا تنهــا یــک زمیــن 
ــط زیســت،  ــه اهمیــت موضــوع محی ــا توجــه ب ــم. ب داری

ــت  ــت از آن و اهمی ــوزش در محافظ ــاس آم ــش حس نق
ــده  ــعی ش ــه س ــن مقال ــی، در ای ــوزش در دوران کودک آم
اســت روش هــای آمــوزش مهارت هــای زیســت محیطــی 
بــه کــودکان بررســی شــود. آمــوزش و پــرورش مهم ترین 
نهــاد آموزشــی اســت کــه در جهــت توســعه همــه جانبــه، 
ــة   ــاد زمین ــع  و ایج ــگ جوام ــر فرهن ــذاري  ب ــا تأثیرگ ب
ــه  ــه نتیج ــتیابی ب ــراي دس ــب را ب ــرایط مناس الزم، ش

ــی آورد.  ــم م ــکات فراه ــع مش ــوب و رف مطل

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه تهران

اســت.  تحــول  و  توســعه  حــال  در  امــروز  جهــاِن 
جامعــه  پایــدار  توســعه  و  در ســامت  محیط زیســت 
ــته  ــت داش ــش و اهمی ــر نق ــخ بش ــان از تاری ــر زم در ه
ــترش  ــت گس ــزار در جه ــه اب ــتفاده از هرگون ــت. اس اس
حــال  می توانــد  محیط زیســت  از  حفاظــت  فرهنــگ 
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــن کن ــری را تضمی ــده بش ــز آین و نی
ــاز  ــان نی ــر زم ــش از ه ــی بی ــن فضای ــاد چنی ــرای ایج ب
بــه دانایــی، قــدرت وفرهنــگ و توانایــی اســت. بنابرایــن، 
زمانــی  محیط زیســت  از  حفاظــت  و  پایــدار  توســعه 
ــگ  ــی و فرهن ــط طبیع ــه محی ــد ک ــد ش ــل خواه حاص
انســان بــا هــم مرتبــط باشــند و در یــک راســتا حرکــت 

ــراد  ــک اف ــتی در تک ت ــاق محیط زیس ــود اخ ــد. وج کنن
ــه  ــرای جامعــه ب ــد شــادابی و پویایــی را ب جامعــه می توان
ــت   ــن جه ــر در ای ــکار مؤث ــن راه ــان آورد. مهم تری ارمغ
تمامــی  رفتارهــای  بومی ســازی  و  فرهنگ ســازی 
ــاق  ــردن اخ ــه ک ــتا و نهادین ــن راس ــه در ای ــراد جامع اف
ــت  ــل اس ــن دلی ــه  ای ــت. ب ــت اس ــت از محیط زیس حفاظ
ــق  ــر تحقی ــی ب ــداوم و مبتن ــتمر، م ــوزش مس ــه آم ک
ــح در  ــگ صحی ــود فرهن ــاد و بهب ــز ایج ــش، رم و پژوه
هــر فــرد، ســازمان و جامعــه اســت و آمــوزش  و پــرورش 
ــازی در  ــن فرهنگ س ــتای ای ــازمان در راس ــن س مؤثرتری

ــت. ــروز اس ــان ام جه

ــت در  ــط زیس ــوزش محی ــث آم ــروزه بح ام  
ــه صــورت میان-رشــته اي  کتابهــاي درســی کشــورمان ب
ــی دارد  ــرد جامع ــم آن رویک ــت و تجس ــه اس ــه کار رفت ب
کــه می توانــد یــک حــوزه محتوایــی، یــک مــکان تجمــع 
ــه دســت آمــده از طیــف  گــردآوري دانــش و اطاعــات ب
وســیعی از رشــته هاي علــوم، علــوم انســانی و هنــر باشــد 
ــوع از آن اشــاره می شــود: آمــوزش  ــه ســه ن ــًا ب کــه غالب
دربــاره محیــط زیســت، آمــوزش از طریــق محیط زیســت، 
)Fien, & Tilbury 2002( آمــوزش بــراي محیــط زیســت

ــک  ــه اي نزدی ــت رابط ــط زیس ــوزش محی ــري آم یادگی
ــم دارد. روش  ــوي معل ــه از س ــه کار رفت ــاي ب ــا روش ه ب
ــی  ــوزش کنون ــش و آم ــن دان ــر بهتری ــه ب ــس ک تدری
تأکیــد دارد راهنمایــی بــراي پیگیــري در زمینــه یادگیــري 
ذهــن و عمــل بــه ســمت توســعه ســواد محیــط زیســتی 
شــهروندي را دارد. یادگیــري دربــاره محیــط زیســت، 

دانــش و مهــارت را نســبت بــه همــه رشــته هاي علمــی در 
.)Grant & Littlejohn, 2005( بــر می گیــرد 

ــن تلفیقــی  ــوان یــک مت ــه عن اســتفاده محیــط زیســت ب
ــردن  ــس ک ــراي تدری ــن راه ب ــري، موثرتری ــراي یادگی ب
ــن  ــد. بنابرای ــمار می آی ــه ش ــت ب ــط زیس ــوزش محی آم
بــراي شناســایی اینکــه کــودکان کــدام یــک از روش هــاي  
یادگیــري را بــراي آمــوزش محیــط زیســت ترجیــح 
ــش روش  ــین ش ــات پیش ــه مطالع ــه ب ــا توج ــد، ب می دهن
ــش،  ــاي نق ــري ایف ــاي یادگی ــامل روش ه ــري ش یادگی
ــی و  ــردش علم ــازي، گ ــرار، ب ــن و تک ــی، تمری توضیح
ــت  ــط زیس ــوزش محی ــراي آم ــی ب ــه گوی ــد و قص بازدی

.)Lieberman & Hoody. 1998( پیشــنهاد شــد 

ــوزش  ــاره آم ــی درب ــکاران )2008( در پژوهش ــو و هم نگ
محیــط زیســت در مــدارس ابتدایــی بــه ایــن نکتــه  
محیــط  آمــوزش   تدریــس  کــه  کرده انــد  اشــاره 
زیســت یــک آمــوزش رســمی اســت کــه از ســطح 
ــدارس ــه و در م ــعه یافت ــالگی توس ــا 12 س ــتان ت کودکس

روش های آموزشی و یادگیری آموزش 
محیط زیست در مدارس



* نشریه علمی، فرهنگی، اجتماعی بوم کره، جلد 4، شماره 1، بهار 1399

6
بوم کره 

 ابتدایــی از اهمیتــی ویــژه برخــوردار شــده اســت. بنابراین 
بــراي آمــوزش محیــط زیســت در ایــن مقطــع تحصیلــی 
بایــد بــه نیازهــاي شــناختی، عاطفــی و روانشناســی 
دانــش آمــوزان توجهــی ویــژه کــرد تــا بــا ایجــاد انگیــزه و 
عاقــه در آنهــا بــه اهــداف مراقبت هــاي محیــط زیســتی 
دســت یافــت و دانــش آمــوزان را بــه حفاظــت از محیــط 

زیســت تشــویق کــرد.
ــدف  ــا ه ــی ب ــکاران در پژوهش ــبیري و هم ــن ش همچنی
ــوع  ــاب ن ــتی و انتخ ــط زیس ــاي محی ــی نگرش ه بررس
دبســتانی  پیــش  کــودکان  در  یادگیــري  ســبک هاي 
شــهر مشــهد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نگرش هــاي 
کــودکان پیــش دبســتانی دربــارة مســائل محیــط زیســتی 
عمومــًا خــوب اســت و آن ها بــه ترتیــب روش هــاي بازي، 
ــد،  ــی و بازدی ــردش علم ــی، گ ــه گوی ــش، قص ــاي نق ایف
ــط  ــوزش محی ــراي آم ــرار را ب ــن و تک توضیحــی و تمری
ــکاران،1393(.  ــبیري و هم ــد )ش ــنهاد کردن ــت پیش زیس
ــن  ــنگاپور چنی ــی س ــه آموزش ــع برنام ــناد و مراج در اس
ــت  ــه اس ــزم اولی ــازي، مکانی ــت: ب ــده اس ــنهاد ش پیش
کــه از طریــق آن کــودکان بــا محیــط اولیه شــان مواجــه 
ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــی می کنن ــوند و آن را بررس می ش
ــن  ــرای برانگیخت ــی ب ــی طبیع ــه روش ــل ب ــازي تبدی ب
کــودکان بــه منظــور یادگیــري دنیــاي پیرامــون می شــود 

)وزارت آمــوزش و پــرورش، 2012: 3۴(.
 امــا حقیقــت ایــن اســت کــه روش تدریــس و آمــوزش 
ــد،  ــر باش ــوزان مؤث ــش آم ــام دان ــراي تم ــه ب ــی ک خاص
ــه اي از  ــک کاس را مجموع ــرا ادارة ی ــدارد، زی ــود ن وج
ــی،  ــط فرهنگ ــم محی ــه ه ــد ک ــن می کنن ــل تعیی عوام
ــاي  ــخصیتی و ارزش ه ــاي ش ــم ویژگي ه ــی و ه اجتماع
فرهنگــی و اخاقــی جامعــه را در بــر می گیــرد. لــذا 
ــوزان  ــش آم ــة دان ــی هم ــاي آموزش ــا نیازه ــنایی ب آش
اجتماعــی  حقــوق  تســاوي  از  شــکلی  یــک کاس، 
ــت  ــل حمای ــی قاب ــاي اصل ــی از جنبه ه ــه یک ــت ک اس
ــم از شــیوه هاي  ــود. بنابرایــن بهــره گیــري معل خواهــد ب
گوناگــون آموزشــی، طــی فرآیندهــاي آموزشــی گوناگــون، 
ــري آن را  ــه کارگی ــد و روش ب ــوزان رش ــش آم ــه دان ب

 .)UNESCO, 2012( می آموزنــد 
 )198۷( هانگرفــورد  و  پیتــون   ، ویلکــی  همچنیــن 
ــد کــه صاحیت هــاي اساســی آمــوزش حرفــه اي  معتقدن
ــان  ــت نش ــط زیس ــوزش محی ــه آم ــت در زمین و صاحی
داده اســت کــه فاکتــور اصلــی بــراي تدریــس موفــق در 

ــه: ــتگی دارد ب ــت بس ــط زیس ــوزش محی آم
•  روش تدریس 

•  صاحیت هاي معلمان 
•  شرایط تدریس )هسینگ لیو، 2005(

امــروزه روش هــاي تدریــس جالبــی بــراي آمــوزش 
محیــط زیســتی غیــر از روش هــاي تدریــس ســنتی ماننــد 
ــه در  ــد ک ــود دارن ــس در کاس وج ــا تدری ــخنرانی ی س

ــد از: ــارت ان ــد و عب ــی رون ــه کار م ــدارس ب م

مطالعــه مــوردي: مطالعــات مــوردي ماننــد اتفاقــات 
زیســت محیطــی در شــرایط واقعــی زندگــی در کل 
ــم  ــا معل ــه ب ــوزان مدرس ــش آم ــروه دان ــت. گ کاس اس
و کارشناســان محلــی خــود انتخــاب شــده و در وضعیــت 
ــه عناصــر مرســوم از آمــوزش و  خــاص متمرکــز شــده ب
ــد.  ــز نماین ــاص تمرک ــوع خ ــک موض ــري روي ی یادگی
ــا  ــري ب ــس و یادگی ــه از تدری ــن مرحل ــئله: ای ــل مس ح
ــه  ــت، ک ــده اس ــب ش ــی ترکی ــت محیط ــداف زیس اه

ــت: ــر اس ــب زی ــه ترتی ــی ب ــامل مراحل ش
1.  شناسایی و تعریف مشکل

ــه و تحلیــل داده هــاي  2.  گــردآوري، ســازماندهی، تجزی
مربــوط بــه آن مســائل

3.  تولید و ارزیابی راه حل هاي جایگزین
ــن  ــاب بهتری ــن و انتخ ــاي جایگزی ــی گزینه ه ۴.  ارزیاب

ــل راه ح
5.  توسعه یک طرح از عمل

6.  اجراي طرح
۷.  ارزیابی طرح

ایــن اســتراتژي بایــد بــا روش مطالعــات مــوردي ترکیــب 
. د شو

زیســت  آمــوزش  اساســی  برنامه هــاي  گروهــی:  کار 
ــاز دارد. در  ــته اي نی ــان- رش ــم می ــک تی ــه ی محیطــی ب
ــر  ــه ه ــد شــد ک ــت خواه ــه ســادگی ثاب ــن صــورت ب ای
ــف بیشــتر باشــد، معلمــان  چــه تخصــص معلمــان مختل
می تواننــد یــک تیــم کارشناســی بــراي آمــوزش و 
ــط  ــاره مســائل محی ــوزان درب ــش آم ــر کار دان ــارت ب نظ

ــند. ــته باش ــتی داش زیس
بازدیــد میدانــی: برنامه هایــی کــه بــراي انــواع وســیعی از 
ــاده  ــک پی ــن اســت از ی ــود و ممک ــام می ش ــداف انج اه
روي بــه میــدان محلــی، برکــه، بلــوک و یــا بازدیــد یــک 

منطقــه بیشــتر از یــک روز تغییــر کنــد.
اهداف بازدیدها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

دریــا،  ســواحل  خــاک،  حیوانــات،  رفتــار  مطالعــات 
غیــره. و  زمیــن  از  اســتفاده  الگوهــاي  آبخیزهــا، 

مســیرهاي طــی شــده: مســیرها بــه یــک مســیر بیشــتر 
ــت هاي  ــا یادداش ــراه ب ــده هم ــخص ش ــر مش ــا کمت ی
ــت  ــا هدای ــک از راهنمایي ه ــر ی ــان ه ــه اي از می ضمیم

می شــود.

آموزش حفاظت 
تنوع زیستی در 
مدرسه مسلم  ابن 
عقیل در شهر کرج 
توسط اعضای 
انجمن علمی 
محیط زیست 
دانشگاه تهران
عکاس: مائده ماهر
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ــاي  ــامل روش ه ــرد ش ــن رویک ــی: ای ــاي گروه روش ه
یادگیــري کاس درس همــراه بــا پرســش و پاســخ اســت 
ــد. ــرکت می کنن ــوزان در بحــث ش ــش آم ــه دان ــه هم ک

در این روش فعالیت ها شامل موارد زیر اند:
ــه   ــل و مطالع ــه و تحلی ــد تجزی ــگاه کار: مانن •  آزمایش

ــده. ــان دادن آالین ــراي نش ــش ب ــا، آزمای ــه ه نمون
ــت  ــد نشــان دادن کیفی ــوزان: مانن ــش آم ــات دان •  اقدام

ــوا. ــی ه آب و آلودگ
•  گروه هــاي بحــث و گفتگــو: بــراي بررســی یــک 

موضــوع محیــط زیســتی و اجتماعــی.
•  خودآمــوز گــروه: توضیــح و بحــث بیشــتر در مــورد یــک 
ــاء زمیــن کــه در   ــد برنامه هــاي احی موضــوع خــاص مانن

آن نیــاز بــه اطاعــات بیشــتر اســت.
ــروه  ــن گ ــس خصوصــی: در ای ــروه همســاالن تدری •  گ
دانــش آمــوزان بــراي درک مشــکل بــه همدیگــر کمــک 

می کننــد.
ــم اســت کــه  •  ســخنراني ها: دســتورالعمل مســتقیم معل
ــه  ــش ب ــج دان ــک راه تروی ــه ی ــه مثاب ــد ب ــا می توان تنه
یــک گــروه، بــدون مشــارکت گروهــی و کمــی یــا بــدون 

بازگشــت باشــد.
ــئله  ــک مس ــرح ی ــا ط ــرد ب ــن رویک ــی: ای ــه معرف جلس
ــد  ــاري، می توان ــاي ج ــی از نگراني ه ــز حاک بحــث برانگی
مؤثــر باشــد. دانــش آمــوزان در آن هیجــان زده می شــوند 
و می خواهنــد در گروه هــاي بســیار کوچــک ۴یــا 9 
دانــش آمــوزي شــرکت کننــد و پــس از بحث هــاي 
دهنــد  گــزارش  بــه کل کاس  دقیقــه اي   1 کوتــاه 

.)Chelliah, 1985(
ــی-  ــناریوهاي آموزش ــازي، س ــبیه س ــازي: ش ــبیه س ش
فراگیــري هســتند کــه معلــم، طبــق آنهــا زمین هــاي در 
ــش  ــد. دان ــن می کن ــوزان تعیی ــش آم حیطــة واکنــش دان
ــی  ــد و معان ــرکت می کنن ــناریوها ش ــن س ــوزان در ای آم
ــازی ها  ــبیه س ــب ش ــد. اغل ــرد آوري می کنن ــا گ را در آنه
معانــی انتزاعــی و پیچیــده را تســهیل می کننــد. در همیــن 
زمــان، چــون ایــن شــبیه ســازی ها برگرفتــه از شــرایط و 
موقعیت هــاي دنیــاي واقعــی اســت، معانــی واقعــی دارنــد 
و دانــش آمــوزان را در همــة ســنین تحریــک و ترغیــب 
ــر  ــوزان را درگی ــش آم ــازي دان ــبیه س ــد. روش ش می کنن
کیفیت هــاي آموزشــی حــس المســه- حرکتــی، شــنوایی 
و بینایــی می کنــد و در پــی مســائل زندگــی واقعــی 

ــی  ــه آموزش ــه برنام ــتند و آن را ب ــع هس ــا- جوام نهاده
ــر  ــاي تفک ــن مهارت ه ــد. همچنی ــه می کنن ــود اضاف خ

.)UNESCO,2012( ــند ــا می بخش ــر واال را ارتق بهت
ــت را  ــات وضعی ــش جزئی ــت و واکن ــازي: هوی ــش ب نق
ــه  ــات اولی ــی از اطاع ــاس برخ ــد. براس ــان می ده نش
ــی، از  ــا واقع ــی ی ــاص، فرض ــت خ ــک موقعی ــراي ی ب
شــرکت کننــدگان انتظــار مــی رود کــه بــه فــرض جدیــد 
ــد.   ــان دهن ــش نش ــد و واکن ــل کنن ــده عم ــرکت کنن ش
ــد  ــري و فرآین ــه یادگی ــد ب ــک می کن ــرد کم ــن رویک ای
تغییــر رفتــار کــه جزئــی ضــروري از آموزش هــاي 
.)Chelliah, 1985( ــه انســان اســت زیســت محیطــی ب
ــوزش  ــس در آم ــون تدری ــاي گوناگ ــود روش ه ــا وج  ب
ــه  ــواد برنام ــه م ــود ک ــاهده می ش ــت، مش ــط زیس محی
آمــوزش محیــط زیســت در اغلــب برنامه هــاي آموزشــی 
ــت  ــر طبیع ــی ب ــري روش مبتن ــه کارگی ــا ب ــی را ب درس
ــل  ــامل ح ــب ش ــا اغل ــن برنامه ه ــد. ای ــوزش می دهن آم
مســئله و بازدیدهــاي علمــی از طبیعــت و ... اســت. مربیان 
ــی  ــان را در بررس ــت دیدگاه هایش ــط زیس ــوزش محی آم
ــث و  ــئله، بح ــازي مس ــبیه س ــا ش ــون ب ــائل گوناگ مس
تبــادل انجــام میدهنــد. مراحــل کســب آگاهــی، اکتســاب، 
ــري  ــان هن ــه، بی ــتن خاقان ــل و نوش ــه و تحلی و تجزی
می کننــد.  اجــرا  آموزشــی  برنامه هــاي  زمینــه  در  را 
ــاوت از روش هــاي  ــًا متف ــس کام ــن روش هــاي تدری ای
Shy�( ــتند ــاي درس هس ــنتی در کاس ه ــی س  آموزش

.)mansky et al. 1982
در  زیســت  محیــط  آمــوزش  برنامه هــاي  اکثــر   
ــوزش  ــد آم ــده فرآین ــی ش ــی طراح ــاي آموزش برنامه ه
بــه   از مرحلــه آگاهــی و دانــش،   محیــط زیســت، 
ــائل  ــث در مس ــئله، بح ــل مس ــاي ح ــن مهارت ه تمری
ــا  ــود. آن ه ــر می ش ــردن آن منج ــی ک ــتم و عمل و سیس
ــاي  ــطح توانایي ه ــن و س ــه س ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــی  ــري، فعالیت های ــاختارهاي یادگی ــوزان و س ــش آم دان
را انجــام می دهنــد کــه بــا شــناخت و ارائــه اي مناســب از 
ــن  ــد. ای ــت می دهن ــط زیس ــاي محی ــوزش، آموزش ه آم
ــادار  ــه ســاخت، درک معن ــاز ب فعالیت هــاي تشــخیصی نی
چارچوبــی از دانــش قبلــی و تجربیــات شــخصی دارد 

.)Bretz, 2001(

نتیجه گیری
آمــوزش و پــرورش در حکــم کلیدي تریــن نهــاد آموزشــی 
ــه  ــر پای ــه اســت کــه ب ــه جامع ــراي توســعه همــه جانب ب
ــان و  ــت و معلم ــتوار اس ــی اس ــاط اجتماع ــم و انضب نظ
ــه اي  ــام زیرمجموع ــن نظ ــی در ای ــزان آموزش ــه ری برنام
از مجموعــه اي بــزرگ هســتند کــه نقــش آنهــا در 

ــج آن  ــر اســت و نتای ــگ ســازي بســیار مؤث ایجــاد فرهن
بــه نوعــی در بلنــد مــدت حاصــل خواهــد شــد. بنابرایــن 
معلمــان در چگونگــی اجــراي  مؤثــر روش هــاي تدریس و 
برنامه ریــزان آموزشــی بــراي تشــخیص عوامــل تأثیرگــذار 
ــه در  ــت ک ــط زیس ــوزش محی ــی آم ــاي درس در برنامه ه
ــال ــوزان در قب ــش آم ــري دان ــئولیت پذی ــش مس افزای
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محیــط زیســت، حفاظــت و نگهــداري از آن و ایجــاد 
بســیار  کاري  آمــوزان  دانــش  رفتارهــاي  در  تغییــر 
دشــواري خواهنــد داشــت، زیــرا مدنظــر قــرار دادن همــة 
ــی  ــیع دارد ول ــی وس ــه تحقیق ــاز ب ــذار نی ــل تأثیر گ عوام
ــوع،  ــن موض ــر ای ــذار ب ــوارد تأثیرگ ــن از م ــود ای ــا وج ب
ــق  ــی منطب ــاي درس ــوا و برنامه ه ــردن محت ــم ک فراه
بــا نیازهــاي آمــوزش محیــط زیســت و همچنیــن روشــها 
ــت  ــط زیس ــوزش محی ــس آم ــراي تدری ــی ب و مدل های
ــاد  ــبب ایج ــري س ــن ام ــود. چنی ــد ب ــدارس خواه در م
فرصت هــاي یادگیــري در کاس درس می شــود کــه 
شــامل فعالیت هــا، تجربیــات، درس هــا و تعامل هــاي 
ترتیــب  معلمــان  اســت کــه  فراگیــران و شــرایطی 
می دهنــد )McNeil, 1996(. بــه همیــن ترتیــب اســتفاده 
ــت  ــم اس ــیار مه ــس بس ــاي تدری ــا و روش ه از راهبرده
ــوزان  ــش آم ــه دان ــه هم ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ت
 .)UNICEF,2008 ( فرصت هایــی بــراي یادگیــري دارنــد
فرصت هایــی بــراي یادگیــري کــه بیــش از همــه معلمــان 

ــی  ــازند. فرصت های ــق س ــد در کاس درس محق می توانن
ــق برنامه هــاي درســی و آموزش هــا  کــه معلمــان از طری
ــی و  ــانی، اجتماع ــعة انس ــا در توس ــد ت ــم می آورن فراه

ــبیلی، 1390(. ــند )سلس ــر باش ــی مؤث فرهنگ
تدریــس،  روش هــاي  از  صحیــح  اســتفاده  بنابرایــن 
ــد  ــاد می کنن ــدار را ایج ــوزش پای ــر آم ــا و عناص زمینه ه
)برنــی، 2005(. ایــن پایــداري الگویــی بــراي فکــر کــردن 
ــط  ــه در آن ماحظــات محی ــده اي اســت ک ــورد آین در م
زیســتی، اجتماعــی و اقتصــادي را در دســتیابی بــه توســعه 
UNES�( ــادل مــی بخشــد ــت زندگــی تع ــود کیفی  و بهب

ــه چنیــن امــري  ــراي تحقــق بخشــیدن ب CO, 2012(. ب
برنامــه ریــزان آموزشــی بایــد باطراحــی برنامه هــاي 
درســی مناســب بــه مســائل زیســت محیطــی بپردازنــد و 
معلمــان بــا روزآمــد شــدن در اجــراي روش هــاي تدریــس 
مناســب در مباحــث زیســت محیطــی، حفاظــت از محیــط 
ــوب و  ــه نحــو مطل ــردي و ب ــه صــورت کارب زیســت را ب

ــه دانــش آمــوزان آمــوزش دهنــد. شایســته ب




