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1ـ ماهیت آموزش محیط زیست

که  اصلی ترین سؤالی است  درد می خورد، شاید  به چه  و  آموزش محیط زیست چیست  که  این سؤال 
دبیران بارها با آن مواجه شده اند. آیا شما تاکنون با این سؤال برخورد داشته اید؟ چه پاسخی به آن داده اید؟

بررسی های گوناگون نشان می دهند که هنوز ناآگاهی قابل مالحظه ای در زمینه ارتباط میان فعالیت های انسان 
و محیط زیست وجود دارد. دلیل این امر ممکن است نادرستی و ناکافی بودن اطالعات، داشتن نگرش های 
متأسفانه در  باشد.  دیگر  بسیاری عوامل  و  قبال محیط زیست  به محیط زیست، عدم مسئولیت در  نادرست 
بسیاری از نقاط جهان، توسعه اقتصادی به نابودی محیط زیست منجر شده است، زیرا توسعه اقتصادی در 
بیشتر موارد از توسعه فرهنگی پیشی گرفته و این امر سبب شده است تا محیط زیست در تمامی ابعاد آن )هوا، 

آب، خاک و...( هزینه زیادی بپردازد.
در واقع، انسان هم عامل و هم قربانی تخریب محیط زیست است، به طوری که این دوره را دوره بحران 
زیست محیطی نام نهاده اند. اما آنچه این بحران را تشدید می کند بی سوادی زیست محیطی است. بی سوادی 
زیست محیطی در یک جامعه پیامدهای بی شماری دارد. این پیامدها آنقدر بارز هستند که دولت ها و رهبران 

اجتماع را نیز متوجه این موقعیت خطرناک ساخته اند.
مسائل  تعلیم  فوریت  و  طبیعی، سودمندی  منابع  و  طبیعت  از  محافظت  جهانی  اتحادیه  توصیه های  در 
مربوط به محیط زیست در کلیه سطوح خاطر نشان شده است. شاید تغییر در رفتار بزرگساالن کاری مشکل 
باشد، اما برای کودکان و نوجوانان که شخصیت آنها در حال شکل گیری و نقش پذیری است آسان تر و در 
عین حال مهم تر است. آنها به دلیل تأثیرگذاری بر جامعه امروز و نقشی که فردا به عهده دارند، می توانند 
مهم ترین عامل تغییر باشند. مهم این است که کودکان و نوجوانان باور کنند که می توانند مهم و تأثیرگذار 

باشند.

2ـ ضرورت آموزش محیط زیست

داد  این سؤال  به  می توان  که  پاسخی  بهترین  شاید  داد؟  آموزش  را  محیط زیست  از  باید حفاظت  چرا 
معتقدند  کارشناسان  می کنند.  تالش  مناسب  و  مطلوب  شهروندان  تربیت  پی  در  جوامع  همه  که  است  این 
دانش آموزان باید مجموعه دروسی را در دوره های تحصیلی بگذرانند تا افرادی متخصص در یک رشته 
با استفاده از خرد جمعی  بنابراین  پیرامون خود شوند.  خاص و فردی آماده مشارکت و تعامل در محیط 
سعی شده است که در طول تحصیل دانش آموزان، دروس مختلف که هریک دارای رسالتی هستند در برنامه 

درسی دوره های مختلف تحصیلی گنجانده شود.
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درک سنت های الهی، مطالعٔه محیط طبیعی و انسانی و تقویت روحیٔه همدلی، نوع دوستی و احترام نسبت 
به دیگران بسترهای الزم را برای نیل به زندگی توحیدی و تحقق عدالت و پیشرفت فراهم می آورد.

کتاب انسان و محیط زیست به عنوان یک واحد درسی مؤثر در این برنامه درسی از ضرورت و جایگاه 
خاصی برخوردار است. موارد زیر ضرورت این درس را ذکر می کند:

ــ شناخت محیط زندگی پیرامون: پاسخ به حس کنجکاوی و چرا های انسان در محیط پیرامون خود 
می تواند زمینه های رشد او را فراهم آورد. شناخت صحیح و درک تفاوت ها و تشابهات مکان ها، انسان را 
قادر به تشخیص می کنند. با ایجاد آگاهی نسبت به محیط انسان قادر به بهبود شرایط محیط خود و یا تغییر 

و جابه جایی شود.
ــ حفاظت و بهره برداری بهینه از محیط زیست: توجه به تأثیر و تأثر محیط و انسان از یکدیگر نقش 
مهمی در چگونگی بهره برداری و حفظ و نگهداری از محیط توسط انسان را دارد. با پیشرفت فناوری های 
جدید و افزایش قدرت انسان، تغییرات ناشی از عملکرد او در محیط بسیار است. وجود آگاهی از عملکرد 
انسان و نتایج حاصل از آن عامل مهمی در ایجاد تعادل و تغییر در جهت مثبت در محیط خواهد داشت. 
آگاهی همراه با قدرت می تواند نتایج خوبی برای بشر به همراه داشته باشد. تاکنون عملکرد قدرتمندانه بشر 

بدون علم و آگاهی در طول تاریخ نتایج ناخوشایندی در بر داشته است.
دارد.  وجود  زمین  کره  در  بسیاری  مشکالت  و  معضالت  همگانی:  به طور  زمین  کره  مسائل  حل  ــ 
مخاطرات  جانوری،  و  گیاهی  انقراض  مهاجرت،  بی سوادی،  اعتیاد،  گرسنگی،  فقر،  مشکالت  ازجمله 
طبیعی، تغییرات اقلیمی، درگیری های قومی، جنگ و نزاع و... را می توان نام برد. آگاهی عمومی از شرایط 
موجود جهان و شناخت هر آنچه وجود دارد سبب می شود که انسان هنگام مواجه با آن بهتر عمل نماید. 
دانش و اطالعات نسبت به مشکالت و معضالت و آموزش چگونگی مقابله با آنها می تواند خسارت کمتری 
را به بشر تحمیل کند. آگاهی دانش آموزان از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها و 
وطن خودشان دیدگاهی در آنان پدید می آورد که به حل مشکالت فکر کنند و به عنوان یک انسان مسئول در 

آینده موضوعات را پیگیری نمایند.
همراه  به  را  مسئولیت  آگاهی،  و  شناخت  محیط زیست:  برابر  در  مسئولیت پذیری  حس  پرورش  ــ 
می آورد. آشنایی دانش آموزان با محیط زندگی و درک تفاوت ها و تشابهات مکان های مختلف و نقش انسان 
در مکان ها، سبب ایجاد حس مسئولیت پذیری در افراد می شود. مطالعه عملکرد انسان در مکان های مختلف 
و جایگاه انسان در محیط زیست سبب ایجاد انگیزه و فعالیت جوانان و نوجوانان برای ایجاد جامعه ایده آل 
و مطلوب خواهد شد. آموزش حفاظت از محیط زیست به دانش آموزان می آموزد که انسان یک رکن اصلی 
در محیط است و عملکرد او که با تفکر همراه باشد می تواند شرایط را به سوی مطلوب پیش بََرد. استفاده از 
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فناوری های جدید که ناشی از قابلیت های انسان امروزی است به او در این امر کمک خواهد کرد.
ــ ایجاد روحیه قدردانی از نعمت های الهی: آگاهی از محیط انسانی و طبیعی و درک وجود وحدت و 
تجانس بین مکان های مختلف در عین تنوع محیطی نقش مهمی در ایجاد نگرش مثبت نسبت به جهان هستی 
دارد. درک وجود نعمات بی شمار عامل مهم تسلیم شدن در مقابل آفریننده جهان هستی و قدرت خداوند را دارد.

3ـ معرفی درس و منطق آن

در برنامه های مربوط به آموزش محیط زیست، دوره عمومی از مهم ترین و حساس ترین دوره های آموزشی 
به شمار می آید. آموزش حفاظت محیط زیست به کودکان و نوجوانان و گنجاندن آن در برنامه های آموزشی 
و درسی آنها از ضروری ترین هدف های آموزشی است. از این رو ضرورت دارد با توجه به محتوای کتاب 
درسی انسان ومحیط زیست و با بهره گیری از نیرو های کارشناس و توانمند مجموعه ای از فعالیت ها در قالب 
ویدیو های  تارنما های کارآمد و روزآمد،  آموزشی،  نرم افزارهای  تعاملی،  فعالیت های  آزمایش های جذاب، 
کوتاه و مؤثر، گالری تصویرهای آموزشی و پیام رسان، داده نما ها )اینفوگرافیک ها( و... طراحی و تولید 
شود. بدیهی است این تولید و اجرای این فعالیت ها کمک خواهد کرد تا دانش آموزان، نقشی سازنده تر در 
بهبود بخشیدن به زندگی و حفاظت از محیط زیست داشته باشند. در عین حال با پرورش اخالق انسانی و 
کسب دانش، ارزش ها و نگرش ها و مهارت های علمی الزم بتوانند در آینده با شیوه ای مسئوالنه و مؤثر به 

پیش بینی و حل مسائل زیست محیطی و مدیریت آنها بپردازند.
درس انسان و محیط زیست، درسی برای زندگی است. این نکته بدین معناست که آموخته ها و اندوخته های 
زیست محیطی ما می بایست به عمل تبدیل شده و در زندگی روزمره و رفتار فردی و اجتماعی ما بازتاب یابد. 
به عبارت دیگر، دانش محیط زیست باید به ما کمک نماید نقش خود را در تخریب و آلودگی محیط زیست یا 
اتالف منابع آن مشخص نموده و در جهت اصالح رفتار خود برآییم. سالمت محیط زیست ارتباط تنگاتنگ با 
حیات سالم جامعه دارد، همان گونه که بهداشت و پیشگیری مقدم بر درمان و معالجه است، تأمین فضای سالم 
و محیط زیست مناسب نیز مقدم بر جبران خسارت های ناشی از محیط زیست آلوده است. سالم نگهداشتن 
محیط زیست یعنی رعایت حق زمین، هوا، آب، خاک، دریا، صحرا، کوه و دشت، گیا هان، حیوانات و سایر 

موجودات و عرصه های زیست محیطی که ارتباط با حیات جامعه دارند.
آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین نهاد در راستای تربیت نوجوانان اهدافی را دنبال می کند. دانش افزایی، 
ایجاد تفکر خالق، آگاهی نسبت به محیط زیست و اجتماع و ترغیب نوجوانان به فعالیت های گروهی، از مهم ترین 
ـ و چه بسا زودتر  اهداف آموزش و پرورش است. شکل گیری رفتارهای اجتماعی و ایجاد یک نگرش از دبستانـ 

ـ آغاز می شود. بسیاری از آموزه های اخالقی و اجتماعی در آموزش های مدرسه ای شکل می گیرد. از آنـ 
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عالوه بر آموزش های کالسی، ساعاتی به برنامه های پرورشی، گردش های علمی و... اختصاص دارد. 
از این فرصت ها می توان به شکلی هدفمند در جهت ارتقای فرهنگی، پرورش ذوق هنری و توجه به مسائل 
محیط زیست استفاده کنیم. بخش مهمی از استانداردهای آموزشی، افزایش سواد زیست محیطی است که 
مهارت هایی را در نوجوانان پرورش می دهد تا حافظان محیط زیست باشند و به بهبود کیفیت آن کمک کنند. 
آموزش رفتارهای درست با طبیعت، بهینه مصرف کردن انرژی، استفاده صحیح از منابع آب، توسعه فضای 

سبز، جلوگیری از آلودگی رودخانه ها و حفظ جنگل ها به فرهنگ سازی مداوم نیازمند است.
عالوه بر کتاب های درسی، با شیوه های دیگری هم می توان مسائل محیط زیست را در مدارس آموزش 

داد از جمله:
١ مشارکت دانش آموزان در کاشت نهال، پاک سازی طبیعت، مراقبت از فضای سبز مدرسه، نظارت بر شیؤه 

مصرف آب و برق در مدرسه. برای این منظور می توان نمایندگانی از دانش آموزان را برای هر دوره تعیین کرد.
٢ دعوت از کارشناسان محیط زیست و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور دانش آموزان برای 

آشنایی با راهکارهای حفاظت محیط زیست. به مناسبت های روز هوای پاک، روز زمین، هفته محیط زیست، 
روز درخت کاری، هفته معرفی مشاغل، روز دانش آموز و... .

برای  با موضوعات محیط زیست  و...  دیواری  روزنامه  تهیه  نقاشی،  مسابقات عکاسی،  برگزاری   ٣

ابتکار  با  اما می توان  تابع بخش نامه های اداری هستند  پرورشی  برنامه های معاونت  دانش آموزان. هر چند 
به جای بعضی از آنها، برنامه های دیگری با موضوع محیط زیست برگزار کرد.

٤ معرفی برنامه های صدا و سیما، کتاب ها و سایت های مربوط به محیط زیست در جهت ارتقای آگاهی 

معلمان و دانش آموزان.
٥ تعیین کار پژوهشی به صورت گروهی برای دانش آموزان در رابطه با مسائل محیط زیست. این گونه 

فعالیت ها تجربه کار گروهی را هم برای دانش آموزان فراهم می کند. این برنامه را به عنوان فعالیت های کالسی 
و امتحانات مستمر می توان اجرا کرد.

٦ نصب پوستر و یا تابلو های روان با پیام های زیست محیطی در مدارس و مراکز اداری )برای جلوگیری 

از مصرف کاغذ و افزایش زباله خشک می توان به جای پوسترهای متعدد، تابلو های روان نصب کرد که در 
طول هفته پیام های متعددی را نمایش دهند(.

٧ آموزش راه های تفکیک زباله، جمع آوری زباله های خشک به منظور بازیافت با قرار دادن سطل هایی 

با اتیکت )فقط برای کاغذ( در مدارس.
٨  اختصاص تعدادی از برنامه های صبحگاهی به موضوعات متنوع: جلوگیری از آلودگی محیط زیست، 

بازیافت، صرفه جویی در مصرف انرژی، بحران آب و... )دانش آموزان در اجرای برنامه های صبحگاهی به 
نوبت مشارکت می کنند(.
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گروهی  به طور  آموزگار  همراه  بچه ها  گردش ها  این  در  طبیعت.  با  دوستی  هدف  با  علمی  گردش   ٩

با گونه های گیاهی، جانوری و منابع آب و خاک آشنا  در پاک سازی طبیعت شرکت می کنند و از نزدیک 
می شوند. دانش آموزان دوره ابتدایی از این برنامه ها به خوبی استقبال می کنند.

١0 تعیین نمایندگانی از دانش آموزان با عنوان )همیار طبیعت( یا ...که در اموری مثل تفکیک زباله، 

به  مراقبت از گیا هان و... همکاری کنند. همان طور که دانش آموزان همیار پلیس هنگام تعطیلی مدارس 
عبور دانش آموزان از خیابان کمک می کنند.

ـ  ساماندهی محتوای کتاب 4

این کتاب بر بنیاد رویکرد عام برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، یعنی شکوفایی فطرت الهی، 
استوار است و با توجه با عناصر پنج گانه )علم، تفکر، ایمان، اخالق و عمل( و جلوه های آن در چهار پهنٔه 

)خود، خلق، خلقت و خالق متعال( سازماندهی و تألیف شده است.
به عنوان درسی مستقل وارد نظام آموزشی کشور شد.  بار  کتاب انسان و محیط زیست برای نخستین 
هرچند دروس دیگر نیز به موضوعات محیط زیستی به طور جدی و با برنامه مشخص پرداخته بود، اما این 
کتاب به عنوان یک کتاب عمومی و مشترک برای همه رشته های تحصیلی ارائه گردید. سازماندهی محتوای 
این کتاب شامل 7 درس به صورت پودمانی می باشد که مهم ترین مباحث محیط زیست یعنی آب، خاک، هوا، 

انرژی، زباله، تنوع زیستی و گردشگری را پوشش می دهد.

مؤلفه های اصلی کتاب انسان و محیط زیست

مؤلفه های اصلی کتاب 

انسان و محیط زیست

آب

خاک

هوا
انرژی

پسماند

تنوع زیستی

گردشگری
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١ آب، سرچشمۀ زندگی

آب ها،  آلودگی  آب،  منابع  مدیریت  مجازی،  آب  ایران،  در  آب  مصرف  وضعیت  محدود،  اما  مهم  آب 
بازچرخانی و استفاده مجدد از آب

7

وضعیت مصرف آب در ایران 

مدیریت منابع آب

ب
آ

آب، مهم اما محدود

آلودگی آب ها

باز چرخانی و استفادۀ مجدد از آب

آب مجازی

ک
خا

خاک و اهمیت آن

از دست رفتن خاک خوب  

آلودگی خاک

امنیت غذایی

محصوالت غذایی تراژن 

کشت گلخانه ای

٢ خاک، بستر زندگی

خاک و اهمیت آن، از دست رفتن خاک خوب، آلودگی خاک، امنیت غذایی، محصوالت غذایی تراژن 
و کشت گلخانه ای

٣ هوا، نفس زندگی

اهمیت هوا، آلودگی هوا، شاخص کیفیت هوا، اثرات آلودگی هوا، هوا بستری برای انواع آلودگی هوا



8

پرورش موضوعستایش

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
حکایت نگاری

درس اّول

درس دوم
کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

مثل نویسی

عینک نوشتن

درس سوم

درس هفتم

درس هشتم

نیایش

نوشته عینی

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

مثل نویسی

نوشته های داستان گونه

٤ انرژی، حرکت، زندگی

انرژی نیازی پایان ناپذیر، تأمین انرژی الکتریکی، ردپای محیط زیستی، سوخت های سبز

هوا

اهمیت هوا

آلودگی هوا

شاخص کیفیت هوا

اثرات آلودگی هوا

هوا بستری برای انواع آلودگی

ستایش

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
حکایت نگاری

درس اّول

ی
انرژ

انرژی نیازی پایان ناپذیر

تأمین انرژی الکتریکی

ردپای محیط زیستی انرژی

سوخت های سبز

٥  زباله، فاجعۀ محیط زیست

زباله، انواع زباله، سرنوشت زباله ها، مدیریت پسماند، بازیافت، تولید پوسال

زباله

زباله

انواع زباله

سرنوشت زباله

مدیریت پسماند

بازیافت

تولید پوسال
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٦  تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش

درس هفتم

درس هشتم

نیایش

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

مثل نویسی

ی
تنوع زیست

همه به هم وابسته ایم

تنوع زیستی

اهمیت و ارزش تنوع زیستی

گنجینه ارزشمند تنوع زیستی ایران

چرا تنوع زیستی در خطر است ؟

راهکارهای حفاظت

٧ محیط زیست، بستر گردشگری مسئوالنه

مزایای گردشگری، پیشینه گردشگری در ایران، پیامدهای گردشگری بر محیط زیست، بوم گردشگری و 
انواع آن، مناطق تحت حفاظت و گردشگری مسئوالنه

درس هفتم

درس هشتم

نیایش

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

مثل نویسی

ی
گردشگر

مزایای گردشگری

پیشینه گردشگری در ایران

پیامدهای گردشگری بر محیط زیست

بوم گردشگری و انواع آن

مناطق تحت حفاظت

گردشگری مسئوالنه

قابل ذکر است که تمامی درس ها شامل دو بخش تجربه های سایر کشورها و چه باید کرد می باشد که برای 
تهیه کنندگان بسته آموزشی می تواند قابل استفاده باشد.  
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5  ـ ارزشیابی در آموزش کتاب انسان و محیط زیست 

تالش  درسی  برنامه های  دست اندرکاران  است.  درسی  برنامه  هر  مهم  بسیار  عناصر  از  یکی  ارزشیابی 
می کنند تا میزان موفقیت برنامه و تغییرات ایجاد شده در رفتار دانش آموزان )دانش، مهارت و نگرش( را 

تعیین و ارزشیابی کنند.
دبیران مجریان اصلی ارزشیابی محسوب می شوند که باید به اصولی برای انجام ارزشیابی توجه داشته 

باشند:
١ با اهداف درنظر گرفته شده )دانش، مهارت و نگرش( و سایر عناصر برنامه متناسب باشد.

٢ با رویکرد برنامه تناسب داشته باشد.

٣ به تناسب ماهیت اهداف و سایر عناصر برنامه باید از شیوه های مختلف استفاده شود. همان طور که 

اشاره شد اهداف آموزشی در 3 قلمرو دانش، مهارت و نگرش تدوین شده است و در نتیجه انتظار می رود 
اهداف  این  به  دستیابی  برای  را  فراگیران  مناسب،  فعالیت های  پیش بینی  کارآمد،  تدریس  طریق  از  دبیران 
هدایت کنند. عالوه براین توجه کافی به کسب دانش، مهارت و نگرش از طریق فعالیت های فردی و گروهی 
نقش مهمی در پایداری یادگیری خواهد داشت. در ارزشیابی باید از ابزار و موقعیت های متنوع و مناسب 

برای جنبه های گوناگون یادگیری استفاده کرد.
بتواند فعالیت های مناسب تری برای دانش آموز  تا  به معلم بدهد  باید بازخورد مناسبی  ارزشیابی مستمر 

طراحی کند.
ارزشیابی مستمر یا سازنده بخشی از فرایند آموزش است که معلم و دانش آموز به طور مرتب با آن درگیر هستند.
آموزش  کالس  در  را  آن  که  کنند  ارزشیابی  را  چیزی  نمی توانند  محترم  دبیران  که  اینجاست  اساسی  نکته 
داشته  تناسب وجود  باید  ارائه شده در کالس  تدریس  و روش  یادگیری  فعالیت های  و  ارزشیابی  بین  نداده اند. 
باشد. در هرصورت اگر در یک سال تحصیلی تعدادی از دانش آموزان در پایان گفتند آزمون پایانی با آنچه شما در 
کالس درس می دادید فاصله داشت باید به بازبینی روش تدریس و سؤاالت انتخابی برای دانش آموزان خود اقدام 
کنیم. تجدیدنظر در روش یا سؤال در این گونه مواقع الزامی است. از ویژگی مهم ارزشیابی این درس می توان 
به مجموعه فعالیت های فراگیران که در کالس یا سایر مکان ها صورت می گیرد اشاره کرد. توجه به فعالیت های 
کالسی دانش آموزان از طریق پرکردن چک لیست مشاهده رفتار از مواردی است که باید مورد نظر دبیران باشد.


