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 چكيده 

و تهيه دستور  1992رانس زمين در سال به دنبال برگزاري كنف

زيست ن كه به مقوله برنامه آموزش محيطآ 36و فصل  21كار 

 4با توجه به  .و آموزش براي توسعه پايدار، پرداخته است

لفه اصلي اين فصل كه همگي داللت بر پايداري آموزش ؤم

دارد و نيز به منظور اينكه هم اكنون در دهه آموزش براي 

ر قرار داريم، تمامي كشورها سعي در طراحي و توسعه پايدا

 و اندايي در خصوص پايداري آموزش نمودههپيشنهاد روش

آموزش توسعه پايدار در "در نهايت همه باالتفاق به موضوع 

اند كه اين رهيافت داللت بر  رسيده "سه بعنوان يك كلمدر

ها در  ارزش نيب فها به منظور كاهش شكا هآموخت ياجرا

و  يرسم يآموزش هاي برنامه قيتلف قياز طر تواقعيعمل و 

كه در  "كل كيمدرسه به عنوان " افتيدر ره. دارد يررسميغ

بايست چارچوبي براي مدرسه  مي ،باشد مي داريعمل مدرسه پا

هاي آن در نظر گرفت كه در  كيد بر ابعاد و شاخصأپايدار با ت

در انتها  .شرح داده شده است وارداين مقاله بطور كامل اين م

در مدارس در  داريتوسعه پا يكه آموزش برا نتيجه گرفته شد

ضرورت آن را  رانيكه مد ياست به طور يمرحله آگاه ساز

مشخصي وجود  يآن چارچوب ياجرا ياند اما برا درك كرده

 .ندارند

  

مدرسه  - محيط زيست - توسعه پايدار -آموزش: گانكليد واژ

  پايدار
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Abstract  
Following the Earth Conference in 1992 and the preparation 
of Agenda 21 and Its 36th chapter which is about 
environmental education and training for sustainable 
development, and regarding four main themes of this chapter, 
all implying the stability of training, and also, because we are 
in the decade of education for sustainable development now, 
all countries have tried to design and suggest ways for the 
stability of education. Therefore, in this conference all 
countries unanimously agreed upon “training of sustainable 
development in schools as a whole”. This approach put 
emphasis on implementation of what has been learned to 
reduce the gap between values in action through integrating 
formal and informal training programs .In “schools as a 
whole” approach which is sustainable school in essence, it is 
necessary to consider a framework for sustainable school with 
emphasis on its dimensions and indexes.  In this article, all of 
these items have been described completely, and in the end, it 
has been concluded that training for sustainable development 
in schools is in it’s initial phase and the managers have come 
to understood it’s necessary, but there is no clear framework 
for its implementation. 
 
Keywords: Education, Sustainable Development, 
Environment, Sustainable School 
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  مقدمه 

ESD 3 ايده اصلي

هايي است كه از نظر محلي اي برنامه، اجر1

و ريشه اصلي پيدايش  مرتبط و از نظر فرهنگي متناسب هستند

توان به كنفرانس بين دولتي نسبت داد كه توسط  آن را مي

زيست و توسعه  با هدف آشتي محيط 1968كو در سال يونس

اين . برگزار شد و منجر به تدوين برنامه انسان و بيوسفر گرديد

گامي اساسي به سوي برگزاري اجالس محيط زيست كنفرانس 

نتيجه اين كنفرانس . گرديد 1972 انساني در استكهلم در سال

كه بخشي از فعاليت آن  برنامه محيط زيست سازمان ملل بود

به ). UNESCO, 2005( آموزش براي حفظ محيط زيست بود

براي  ESD ،زيستهاي آموزش محيطدنبال اثربخشي برنامه

اين فصل، . گنجانده شد 21دستوركار  36ار در فصل اولين ب

  : كه عبارتند از چهار مولفه اصلي براي آغاز كار مشخص نمود
 بهبود آموزش پايه -1

د براي پرداختن به بازنگري دوباره آموزش موجو -2

 توسعه پايدار

 افزايش درك و آگاهي عمومي -3

 ,Bureau of Public Information( آموزي مهارت -4

2005(  
 آمده در كنفرانس زمين در سال عمل اس توافقات بهاس بر  

بود وظيفه تحقق برنامه  21كار  كه نتيجه آن دستور 1992

  .آموزش براي توسعه پايدار بر عهده يونسكو گذاشته شد

آموزش براي توسعه پايدار توسط مجمع عمومي سازمان  دهه

 پذيرفته شد و كار اداري خود را رسماً در 2002ملل در دسامبر 

اين دهه در واقع در پاسخ به افزايش . شروع كرد 2005مارس 

و افزايش تضاد  1990شكاف درآمدي بين غني و فقير در دهه 

هاي بلند مدت محيط زيست در بعد از جنگ سرد و تخريب

پيشنهاد براي اعالم دهه آموزش براي . رفته شدنظر گ

سعه ت ژاپني در اجالس جهاني توأپايدار، به وسيله هي توسعه

به عنوان راهي اثربخش  2002پايدار در ژوهانسبورگ در سال 

كيد بر نقش آگاهي و درك از توسعه پايدار و تأبراي افزايش 

اين دهه بخشي . يدار داده شدهاي پاآموزش در تسريع فعاليت

يك مقياس  موريت جهاني براي ارتقاي توسعه پايدار دراز مأ

                                                           
1 . Education  of  Sustainable  Development 

وسعه تلمللي نظير اهداف ا جهاني بود و با ساير ابتكارات بين

  ). UNESCO, 2005( هزاره در ارتباط بود

اي است كه هر كسي اين فرصت توسعه پايدار عرصهدهه     

- ها، رفتارها و سبك د تا از آموزش منفعت ببرد و ارزشرا دار

هاي زندگي را كه براي يك آينده پايدار الزم است ياد بگيرد و 

غايي دهه تلفيق  هدف. سبب تحول اجتماعي مثبت شود

هاي ها، و اقدامات توسعه پايدار در همه جنبهاصول، ارزش

بخشي از دستاوردهاي اين هدف، . آموزش و يادگيري بود

درك و نشان دادن مسائل پايداري نظير فقر، گرسنگي، ايدز، و 

شد كه كشورها، جوامع و افراد را  مي تخريب محيط زيست

  . ثير قرارداده بودتحت تأ

هاي خود، وه بر توسعه، درك و احترام براي ارزشعال    

هاي ساير نقاط جهان نيز براي دهه هاي جامعه و ارزشارزش

شودكه آموزش اهميت اساسي دارد به صورتي كه ياد گرفته مي

چگونه اقدامات محلي در تحول جهاني به جانب توسعه پايدار 

  ). Ibid( كنندنقش ايفا مي

ه از شروع رسمي دهه آموزش براي در طول هفت سالي ك    

) شودكه توسط يونسكو هدايت و هماهنگ مي( توسعه پايدار

در عمل به وقوع  ييهاگذرد، در بيشتر كشورها پيشرفت مي

هاي نوآوران سياسي پيوسته است و در اين زمينه چارچوب

NGO42 برخي از نهادهاي سازمان ملل،. طراحي شده است
   

هاي همكاري به حمايت از شبكه اي وها، اعضاي منطقه

. اندهاي تخصصي پرداختهآموزش براي توسعه پايدار در حيطه

هاي در عرصه عمل مبادرت بيشتر افراد و متخصصان به فعاليت

، اجرا و ارزيابي ءها به جانب درك بهتر، ارتقاتالش. اندكرده

. كيفيت آموزش براي توسعه پايدار متمركز شده است

ش زناسب براي نظارت و ازريابي بر روند آموهاي مچارچوب

و در حال . براي توسعه پايدار تدوين و طراحي شده است

همان . باشنداي ميحاضر به جانب تطبيق در شرايط منطقه

گونه كه در بيانيه كنفرانس آموزش براي توسعه پايدار در سال 

در حال  )UNESCO, 2009(كيد شد أدر بن آلمان ت 2009

تالش كرد تا دانش و تجارب كسب شده در عمل  حاضر بايد

  . هاي مرتبط توسعه يابد كارگرفته شود و حيطه اجراي برنامه به
                                                           
2. N on Government Organization 
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 سازيرهيافتي مناسب در به: مدرسه به عنوان يك كل

  آموزش پايه

 37همان گونه كه گفته شد نخستين اولويت كه در فصل 

ف كه هد. مطرح شده، بهسازي آموزش پايه است 21دستوركار 

ها از طريق بازنگري و آن لحاظ كردن پايداري در اين آموزش

هاي تفكر انتقادي، گسترش آن به نحوي است كه مهارت

هاي ها، مهارتهاي سازماندهي و تفسير اطالعات و دادهمهارت

روبه آنها ها و توانايي تحليل مسائلي كه اجتماع با  تدوين سؤال

انداري وسيع در  چشموجود چنين . برگيرد شود را دررو مي

توجه به كيفيت آموزش نه تنها، آموزش براي توسعه پايدار را 

 نمايداز آموزش زيست محيطي و آموزش جمعيت متمايز مي

)CSS, 2007(،  بلكه نياز به يك رهيافت و رويكردي نوين را

هاي متخصصان در اين زمينه خوشبختانه تالش. سازدآشكار مي

ناگون شود كه يكي از هاي گوهيافتتوانسته است به معرفي ر

  . باشدهاي مدرسه به عنوان يك كل مي آنها رهيافت

زيستي در برنامه  مسائل محيطها ضمن انعكاس اين رهيافت    

هاي روزانه و برنامه آموزشي غيررسمي، آموزشي و در فعاليت

نهادي، اقتصادي،  هايهاي آموزشي و تربيتي را با جنبهجنبه

كند كه  مدارس به عنوان  يك به نحوي تلفيق مي.. .اجتماعي و

نهاد آموزشي به صورت يك نمونه ميكروسكپي از يك جامعه 

هاي به طوري كه تعامالت با محيط در جنبه. دنپايدار گرد

عاطفي، اجتماعي، فضايي، زماني و مادي براي دستيابي به يك 

 The House of( زندگي پايدار را امكان پذير سازد

Commons , 2007.(  

ها به رهيافت مدرسه به عنوان يك كل داللت بر اجراي آموخته

ها در عمل و واقعيت از طريق منظور كاهش شكاف بين ارزش

اين  .استهاي آموزشي رسمي و غيررسمي تلفيق برنامه

هاي عاطفي، ذهني، رهيافت تعامل ما با محيط اطراف را از جنبه

دهد به طوري كه به ميجسمي، فضايي و اجتماعي را شكل 

طريق تلفيق  هاي بادوام و پايدار زندگي براي همه ازكيفيت

  سازماني و  هاي اقتصادي، اجتماعي،و آموزش با جنبه يادگيري

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

در اين رهيافت آموزش براي ). 1شكل (باشد مدرسه مي نهادي

مواد و فرايندهاي برنامه اي از زندگي است كه پايداري شيوه

آموزشي رسمي، هدف از يادگيري و آموزش، و شيوه عمل 

با اضافه . سازدنهادهاي آموزشي و كاركرد آنها را متحول مي

شدن بخش تحقيق و ارزيابي چرخه طرح، عمل و بازنگري 

  . آمده است) 1(شود كه در شكل تكميل مي

معه يادگيرنده در اين رهيافت مدرسه به عنوان بخشي از يك جا

در نظر گرفته مي شود كه مدام در حال بازنگري در فرايندهاي 

هايي است اجرايي خود براي انطباق و بهره برداري از فرصت

  .  كه متأثر از تغييرات در محيط پيرامون فراهم مي شود

هايي كه در اين رهيافت بر آن نظر به آنچه گفته شد فعاليت

  : شود عبارتنداز تأكيد مي

  نحوه سازماندهي مدارس و شيوه عمل آنها  -1

 طراحي مدارس -2

 هاي مدارس  توسعه و مديريت زمين -3

 كاهش و به حداقل رساندن منابع توسط مدارس -4

 )آب، انرژي، مواد و محصوالت(

ن مدارس، جامعه پيرامون و ساير ارتقاي تعامالت بي -5

   سساتمؤ

  تحقيق و ارزشيابي
  ارزشيابي منظم ونظارت، بازخورد 

 تحقيق عمل گرا

  ريزي آموزشي رسميبرنامه
  يادگيري مشاركتي

هاي آموزشي فيق برنامهتل  

  پيوندهاي اجتماعي
  ذيسهمان

و مهم از هاي كليدي بازخورد پيام  
  ريزي هاي آموزشي برنامه 

  فعاليت نهادي. 
هاي سبز كردن مدارس و محيط. 

  پيراموني آنها
  كاهش ردپاي اكولوژيكي مدارس. 
هاي كليدي و مهم از  بازخورد پيام. 

هاي آموزشريزي برنامه  

  هاي سازماني و اجتماعيجنبه
مركز  قرار دادن پايداري در

  هاي مدارس فعاليت
نل حمايتي توسعه حرفه اي پرس

  و آموزشي  و ساير 
 دست اندركاران

 

آن هايمدل رهيافت كل مدرسه و ويژگي:  1 نمودار  
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هاي  هاي معنوي و ميراثحفاظت و مراقبت از ارزش -6

 هاي آن  ي مدارس و زمينگفرهن

   بازنگري در برنامه آموزشي به جانب پايداري -7
      

: در عمل "مدرسه به عنوان يك كل"يافت ره

  مدرسه پايدار 

ها و ذكر شده، نمونه 2009گونه كه در بيانيه بن در سال همان

هاي آموزش براي توسعه تجارب مختلفي براي اجراي رهيافت

يكي از اين تجارب در . د داردپايدار در سراسر دنيا وجو

رسه پايدار است اجراي رهيافت مدرسه به عنوان يك كل، مد

ها و جوانان را براي يك زندگي پايدار از  كه تالش دارد بچه

سازد به طوري كه هاي روزانه آماده ميطريق آموزش و فعاليت

  : بتوانند 

  . مراقبت كنند) رفاه و بهداشت خود(از خودشان  -

 ) ها و فواصلها، نسل فرهنگ(مراقبت كنند  ديگران از -

 . مراقبت كنند) جهاني و محلي(از سياره خودشان  -

توان گفت مدرسه پايدار به رفاه دانش آموزان و محيط لذا مي

به طوري كه محلي براي . دهدمدرسه اهميت زيادي مي

يادگيري است و دانش آموزان در آن مفهوم خويشتن را توسعه 

به . شونداستاندارهاي بااليي از موفقيت نايل ميبه  دهند ومي

  :  طوري كه موارد زير در آن مشهود است

ه شود، بشود و هر چيزي بازيافت ميمواد زايد كم مي -

  . شود شود و اهدا مي كمپوست تبديل مي

-كنندگان محلي تا حد ممكن حمايت مي مدرسه از  تهيه -

 . كند

 . ودشآوري ميآب از سطح زمين مدرسه جمع -

صفر براي اشغال پاشي، نقاشي بر روي  تحملرهيافت  - 

  .شودديوار و بازي عملي مي

 

  چارچوب مدرسه پايدار 

چارچوب مدرسه پايدار براي حمايت از مدارس در سفر به 

رفي اصول توسعه پايدار، جانب پايدار بوده و ضمن مع

هايي را براي اجراي اين اصول در اداره مدرسه ارائه  راهنمايي

چوب بر مسائل اجتماعي همانند مسائل محيط اين چار. دهدمي

ا براي استقرار پايدار در نظر و هشت محور ر كيد داردزيستي تأ

هاي  توانند در حيطه گيرد و هر يك از اين هشت محور مي مي

اصلي امور مدرسه شامل برنامه آموزشي، فضاي آموزشي و 

  ).Reid et al, 2008(جامعه ايفاي نقش نمايند 

توانند از طريق هر يك از هشت محور و يا ساير مدارس مي 

مسيرها بر اساس موقعيتي كه در آن هستند و هدفي كه دنبال 

بيشتر مدارسي كه قبالً .كنند به جانب پايداري حركت كنندمي

هايي را در زمينه پايدار انجام دادند به نتايج خوبي فعاليت

كند كه نابعي را فراهم مياين چارچوب ابزارها و م. اندرسيده

پيشرفت خود را ارزيابي و  كند تا بتوانندمدارس را مجهز مي

  .هاي خود را منعكس نمايند موفقيت

  

  هشت حيطه عمل .1جدول 

   2020تا   حيطه

  غذا  و آب
 يهايك الگو براي عرضه غذا و نوشيدنيمدارس به 

  .شوند شتي پايدار در سطح محلي تبديل ميبهدا

  آبانرژي و 
فاده از انرژي به همه مدارس الگوهاي مديريت و است

  .گردند صورت اثربخش مي

ترافيك و حمل و 

  نقل
  .همه مدارس الگوي حمل و نقل پايدار  خواهند بود

خريد و مواد 

  بازيافتي

اندن مواد همه مدارس الگوهايي براي به حداقل رس

  .شوند زايد و خريد پايدار مي

ها و  ساختمان

  هازمين

هاي پايداري هاي مدارس از طرحمه ساختمانه

هاي خود را به صورتي برخودار مي شوند و زمين

دهند كه به دانش آموزان كمك كنند تا  توسعه مي

  .درباره جهان طبيعي و زندگي پايدار ياد بگيرند

  مشاركت

ز  يك جامعه كامل مي شوند هايي اهمه مدارس مدل

آورند تا در حيات آموزان را به نحوي بار مي و دانش

  .مدارس مشاركت فعال داشته باشند

  رفاه محلي
كننده  همه مدارس الگوهايي از يك شهروند مشاركت

  .شوند خوب در جامعه محلي خود مي

  بعد جهاني
     جهاني خوب  دهمه مدارس الگوهايي از يك شهرون

  .شوند مي

  

 چرا مدارس بايد پايدار باشند؟ 
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زندگي پايداري سازد تا توانمند ميرا ها مدارس پايدار بچه

كه آنها  آموزد ها و رفتارهايي را مي داشته باشند و به آنها مهارت

هايي نظير تغيير اقليم باشند براي اينكه بخشي از راه حل چالش

ارس، در مصرف انرژي و با پايدار شدن مد. به آن نياز دارند

ر همزمان به طو. شودجويي ميهاي مالي صرفه آب و هزينه

آموزان  بهداشت، رفاه عاطفي و جسمي دانش به بهبود يپايدار

- كند و كيفيت زندگي آنها را در آينده تضمين مي كمك مي

پايداري آنها را قادر  و مدارس بخشي از جامعه هستند. نمايد

تر تر، ايمنسالم يسازد تا جامعه محلي را كمك نمايند مكانمي

انتظار يك جامعه پايدار بدون . و سبزتر براي زندگي باشند

  ). Module, 2008(داشتن مدارس پايدار امري بعيد است 
  

  مراحل ايجاد يك مدرسه پايدار

سوق دادن مدارس به سمت و سوي پايداري نيازمند طي كردن 

  : چهار مرحله به شرح زيراست

  مرحله آگاه سازي   - 1

زيستي در اين مرحله رهبران و مديران مدارس به مسائل محيط 

يافته و عالقمند به اجراي آن در مدارس  يو توسعه پايدار آگاه

ه دنبال آن از معلمان و متخصصان شوند به طوري كه بخود مي

در . پردازندهاي فوق العاده بكنند تا به اجراي برنامهدعوت مي

هاي و الذكر، مدرسه در فعاليت العاده فوق هاي فوق كنار فعاليت

ستي و توسعه پايدار مانند روز زمين پاك، هاي محيط زي پروژه

  . كنندشركت مي.. هواي پارك و 

  مرحله شروع   -2

اي براي پيگيري مسائل پايداري در ابتدا كميته شروع در مرحله

گيرد و در ادامه براي خود يك طرح كاري مدرسه شكل مي

 ها دربه دنبال بهبود وضعيت در برخي زمينه تاكند تدوين مي

آموزان و والدين به مسائل در اين مرحله دانش. باشدمدرسه 

رعايت مسائل شوند و در مدارس نيز بر پايداري عالقمند مي

رسند كه  گردد و معلمان به اين نتيجه مي پايداري تأكيد مي

عامل مهم در آموزش و تربيت  موضوع پايداري يك

  . آموزان است دانش

  مرحله اجرا  - 3

و . گردد كميته در مدرسه اجرا ميطرح كاري در اين مرحله 

هايي از مدرسه كه نياز است اصالح  ها و زمينه طي آن عرصه

محيط پيرامون به حداقل برسد شود تا اثرات منفي مدرسه بر 

در همين مرحله . شودو براي رفع آن اقدام مي مشخص

هاي و روش شدهمعيارهايي براي ارزيابي دستاوردها تدوين 

  .گردد هاي جستجو ميديگري براي اجراي پروژه در ساير زمينه

 مرحله پاسخ          - 4

بر اساس معيارهاي تدوين شده به ارزيابي و پاسخ در مرحله 

. شودحصيلي مبادرت ميت پس از يك نيمسالسازي نتايج كمي

پردازد و  مستنداتي را براي كميته به ارتباط و اشاعه نتايج مي

مديران از . دهدسازي ابتكارات و اقدامات ارائه مي هنهادين

هاي مدرسه  استفاده اطالعات حاصله براي ارزشيابي فعاليت

به دنبال آن و بر اساس نتايج يك طرح پويا و مستمر . كنندمي

شود كه هدف كلي آن براي پيگيري در مدارس تدوين مي

ه و ايجاد يك مدرسه پايدار با اثرگذاري مثبت روي جامع

   ).NDP, 2002(محيط پيرامون است 

  

  هاي مدرسه پايدارشاخص

حركت به سوي پايداري در مدارس نيازمند آگاهي از وضعيت 

هاست كه نقش يك چراغ مدارس بر اساس برخي از شاخص

به طوري كه نقاط ضعف و . كنندراهنما را ايفا مي

مواجه باشند  آنهايي را كه ممكن است مدارس با  محدوديت

نماياند تا بتوانيم با متمركز نمودن فعاليت خود بر روي به ما مي

همچنين نقاط قوتي را كه بايد . آنها به رفع آنها مبادرت كنيم

ها در رابطه با اين شاخص. سازندتقويت شوند نيز مشخص مي

  :  اندمدارس در چندين دسته به شرح زير تدوين شده

 آموزشي 

- هاي توسعه حرفهر برنامهميزان مشاركت پرسنل مدارس د •

 اي آموزش توسعه پايدار

 درك توسعه پايدار اكولوژيك   •

ميزان حمايت برنامه آموزشي مدارس از اصول آموزش  •

 پايدار توسعه
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آموزان،  دانش(اندركاران مدرسه  ميزان آموزشي كه دست •

براي مشاركت فعاالنه ) مديران، پرسنل فروشگاه و معلمان

  . اندرس ديدهدر مديريت پايدار مدا

 محيط زيست 

- ميزان انعكاس توسعه پايدار اكولوژيك در اهداف و طرح •

 هاي مديريتي 

 مدارس  وجود طرح مديريت محيط زيستي •

 ميزان اجراي طرح مديريت محيط زيستي مدارس  •

 ميزان سوگيري رسالت بلندمدت مدارس به جانب پايداري  •

هاي  ي در فعاليتزيست ميزان توجه به مالحظات محيط •

در خريد محصوالت، در طول ساخت و ساز و (مدارس

  )تخريب آن

ميزان حمايت ساير سطوح سيستم آموزشي در تحقق  •

 پايدار در مدارس 

آيا مميزي محيط زيستي همه اطالعات پايه را كامل جمع  •

   آوري كرده است؟

  آب

ميزان مصرف آب با توجه به ميزان مصرف پايه و مشاركت  •

  هاي مرتبطدر فعاليت

كردن شيرهاي آب،  چكه( ثير عوامل بر نتايجميزان تأ •

  .. ) هاي اجراي كاهنده واستراتژي

  برق 

د و پايه و ميزان مصرف برق با توجه به سطح استاندار •

 هاي كاهنده  مشاركت در فعاليت

هاي اجاق برقي، استراتژي(ثير عوامل بر نتايج ميزان تأ •

  .. )كاهنده و

  پسماند 

 اند در مقايسه با سطح پايه ميزان دور ريز پسم •

ساختمان، اجراي (نتايج  ثير عوامل برميزان تأ •

  ..) هاي كاهنده و استراتژي

  زمين هاي مدرسه

 هاي مدرسه ميزان افزايش تنوع و وسعت زمين  •

هاي گياهي بومي و محلي هاي مدرسه گونهآيا در زمين •

   وجود دارد؟

 هاي مدرسه هاي بومي در زمينميزان افزايش رويش گونه •

هاي اجرا شده، پروژه(ثير عوامل مختلف ميزان تأ •

 ) ..خشكسالي و

آيا طراحي منظرها به محوي است كه مصرف منابع را  •

 ؟باشد كاهش داده

 اجتماعي 

تا چه اندازه روابط بين مدرسه و جوامع اطراف ايجاد شده  •

-مراكز تجاري، كارشناسان محيط زيست، سازمان(است؟ 

 ) ردولتيهاي دولتي و غي

اندركاران مدارس در توسعه و اجراي  ميزان مشاركت دست •

 طرح مديريت محيط زيستي مدارس 

ميزان مشاركت جامعه محلي در توسعه و اجراي طرح  •

 مديريت محيط زيستي مدارس

ها و اندكاران مدارس به جانب فعاليت ميزان سوگيري دست •

 فرايندهاي پايدارتر

وامع اطراف به جانب ميزان توفيق مدارس در تشويق ج •

 پايداري 

 اقتصادي 

 جويي از سطح پايه براي كاهش پسماند ميزان صرفه •

 جويي در مصرف انرژي ميزان صرفه •

 جويي در مصرف آب  ميزان صرفه •

ها هاي اضافي جذب شده از كمك كنندهميزان جلب كمك •

 و حاميان  و ساير منابع 

راي طرح هاي تجاري از مدارس در اجميزان حمايت بنگاه •

  مديريت محيط زيستي مدارس 

  

  گيري  نتيجه

براي آمورش براي توسعه پايدار با عنايت به روند ذكر شده 

توان نتيجه گرفت كه زمان، فرصت و چارچوب الزم براي  مي

بديهي . پيگيري آموزش براي توسعه پايدار فراهم  شده است

اند تو است در پيش گرفتن رهيافت مدرسه به عنوان يك كل مي
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. كمك نمايدبيشتر چارچوب اجرايي  چهبه روش شدن هر

خير به ويژه هاي ا هاي مدارس در سال همچنين نظر به فعاليت

توان دريافت كه آموزش  زيست مي در زمينه آموزش محيط

به  ،سازي است ه پايدار در مدارس در مرحله آگاهبراي توسع

ي اجراي اند اما برا كه مديران ضرورت آن را درك كرده طوري

لذا بر نهادهاي مسئول است كه . آن چارچوبي مشخص ندارند

وي مصرف به فرصت به وجود آمده را در سال اصالح الگ

برداري قرار دهند و با ارائه  بهترين وجه مورد بهره

هاي اجرايي مناسب مدارس را به سوي پايداري  چارچوب

ق مدارس يكي از مهمترين ابزارها براي تحق زيراسوق دهند 

  . توسعه پايدار هستند
  

  :سپاسگزاري

با تشكر از جناب آقاي دكتر هادي ويسي، جهت راهنمايي و 

  .هاي فراوان در تهيه اين مقاله كمك
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