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محمد شبیری
مهدیه رضایی
آموزش محیطزیست از مطالعات حفاظتی و طبیعی سرچشمه میگیرد ،از ابعاد جنبشهای بومشناختی اجتماعی و سیاسی تأثیر
میپذیرد و باید رویکرد بینرشتهای و کلگرا داشته باشد ( )Marouli, 2002لذا برنامه درسی آن ،تلفیقی است ( Hassan and
 .)ZaidIsmail, 2011مبنای نظریه برنامه درسی بینرشتهای را میتوان در فلسفه آموزشی پیشرفت گرایی و نظریه سازنده گرایی3
یافت (سلیمانپورعمران و همکاران ،)1395 ،رویکردی که در آن بر خالقیت ،فعالیت ،یادگیری طبیعی و کسب تجربه یادگیری از
جهان واقعی تأکید میشود ،لذا بین برنامههای درسی سنتی و از پیش تعیینشده و برنامه درسی آموزش محیطزیست ،مغایرت
اساسی وجود دارد و نیازمند جستاری میانرشتهای و انعطافپذیر است .برنامه درسی محیطزیست ،ترکیبی از عناصر گوناگون
شامل عناصر تجربی ،همنظری ،زیباییشناختی و اخالقی است (پالمر )1993 ،بنابراین ،میتوان آن در گروه رویکردهای غیر
تکنیکی و انسانگرای برنامه درسی قرارداد.
2

بسیاری از مشکالت موجود در سطح محلی ،ملی و بینالمللی مانند چالشهای زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی ،ناشی از ایفا
نشدن نقش صحیح نظام آموزشی در تربیت دانشآموختگان مجهز به دانش پیشرفت پایدار 4است .با توجه به اینکه ریشه اصلی
بسیاری از مسائل زیستمحیطی ،عدمحمایت عمومی از محیطزیست و سطح پایین سواد زیستمحیطی جامعه است ،ضرورت
مشارکت اجتماعی افراد در قبال چالشهای زیستمحیطی و جلوگیری از بحرانیتر شدن آن ،همواره مورد تأکید قرارگرفته است.
در این راستا آگاهی و دانش افراد از مفاهیم زیستمحیطی و درک اهمیت نقش و مسئولیت آنان در بهبود وضعیت موجود ،اولین
شرط مشارکت اجتماعی در حفظ محیطزیست محسوب میشود ( .)UNEP-IETC, 2005در اصل دهم قطعنامه ریو ،)1992( 5در
خصوص لزوم آگاهی و مشارکت مردم در رابطه با مسائل زیستمحیطی آمده است« :مسائل محیطزیست در هر سطحی که باشد
بایستی به بهترین وجه با مشارکت مردم و اهالی ذینفع بررسی و کنترل شود» .همچنین اصل نوزدهم اعالمیه استکهلم)1972( 6
مقرر داشته است« :بهمنظور توسعه مبانی ضروری برای تنویر افکار عمومی و تفهیم مسئولیتی که افراد ،مؤسسات و جمعیتها در
برابر حفظ محیطزیست در تمام ابعاد انسانی بر عهدهدارند ،الزم است نسل جوان و بزرگساالن درباره ضرورت حفظ و بهبود
محیطزیست آموزش داده شوند».

 . 1استاد گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور و رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست smshobeiri@yahoo.com
 .2استادیار گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نورmdrezaee@pnu.ac.ir ،
Constructivism

3

Sustainable

4

5 The Rio Declaration on Environment and Development
6 The Stockholm Declaration on the Human Environment

در گردهمایی جهانی «آموزش برای همه» در تاریخ  21می  2015در اینچوان کُرره جنروبی برا توافرم جامعره جهرانی در موضرو
آموزش« ،بیانیه اینچوان» تدوین و تصویب شد .این بیانیه ،چشمانداز آموزش جهران را در  15سرال آینرده بره تصرویر مریکشرد و
کشورها را تشویم میکند تا فرصتهای آموزشی فراگیر و برابر ،باکیفیت و یادگیری مادامالعمر را بررای همگران فرراهم کننرد .ایرن
بیانیه ،تأکید میکند که آموزش ،عامل اصلی صلح و توسعه پایدار جهانی است؛ و آموزش باکیفیت ،سبب پرورش خالقیرت و دانرش
شده ،همچنین مهارتها ،ارزشها و نگرشها را توسعه میبخشد و شهروندان را به زندگی سالم و کامل توانا مریسرازد و برا گررفتن
تصمیمهای یکپارچه به چالشهای جهانی و محلی در آموزش برای توسعه پایردار (ESD) 1و توسرعه آمروزش شرهروندی جهرانی2
)(GCEDپاسخ میدهد.
بنابراین برای رسیدن به محیط پایدار ،الزم است آموزش محیطزیست بهصورت رسمی ،غیررسمی و ضمنی صورت پذیرد .در حوزه
آموزش رسمی ،کشورهای توسعهیافته به پیشرفتهای چشمگیری دستیافتهاند .در کشور سوئد پس از اجباری شدن آموزش
محیطزیست در سال  199۸مدارسِ سبز تأسیس شدند .در این مدارس ،آموزش محیطزیست با مشارکت فعال دانشآموزان صورت
میگیرد .آموزش محیطزیست در این مدارس بهصورت پروژه محور و نیز آموزش در فضای باز صورت میگیرد ( Stokes et al.,
 .)2014رایجترین روشهای تدریس آموزش محیط زیست در کانادا ،تدریس در فضای باز و مشارکت فعال است .در کشور ترکیه نیز
رایجترین روشهای آموزش محیطزیست ،آموزش در فضای باز ،آموزش الکترونیک و پروژه محور است (پریشانی.)1396 ،
کمبود منابع آب ،خشکسالیهای طوالنی ،توفانهای گردوغبار ،زبالههای الکترونیکی و پالستیکها از مهمترین چالشهای
زیستمحیطی معاصر در کشور ایران هستند که مواجهه با آنها نیازمند اقدامات جمعی و راهحلهای نوآورانه است .ازآنجاکه
تاکنون تالش هدفمندی در خصوص نهادینهسازی اصول و مفاهیم پیشرفت پایدار در نظام آموزشوپرورش کشور ما صورت نگرفته
و یا این تالشها به حد کافی نبوده است ،میتوان گفت بسیاری از مشکالت موجود ازجمله چالشهای زیستمحیطی ،ناشی از ایفا
نشدن نقش صحیح نظام آموزشی کشور در تربیت دانشآموختگان مجهز به سواد زیستمحیطی است.
ازآنجاکه توسعه پایدار ،یک فرآیند پیچیده در جهت نگرانیهای تمام شهروندان است ،آموزش آنیک عنصر حیاتی در فرایند
دستیابی به آگاهیهای زیستمحیطی ،اخالقی و ارزشها ،نگرشها ،مهارتها و تغییر سبک زندگی متناسب با پیشرفت پایدار است
( )Wals, 2009و برای مشارکت عمومی مؤثر در تصمیمگیریهای مربوطه و البته متناسب با ویژگیهای فرهنگی ،مذهبی و بومی
جامعه ،الزم و ضروری است .آموزش توسعه پایدار ،بهمنظور آماده کردن شهروندان برای رودررویی مستقیم با چالشهای حال و
آینده و تصمیمگیریهای توأم با مسؤولیت پذیری و پاسخگویی در جهت ساخت یک جهان پویا وزنده موردتوجه قرار میگیرد .در
این چارچوب پنج نو یادگیری آموزشی موردتوجه است که عبارتاند از :آموزش و یادگیری برای دانستن ،برای اقدام ،برای بودن و

موجودیت و هستی زمین ،برای زندگی مشترک و باهم و برای تغییر مثبت خود و جامعه (رکنالدین افتخاری و همکاران.)13۸9 ،
آموزشوپرورش در راستای توسعه پایدار نیز ،نهادی است که در قبال جامعهای که در آن فعالیت میکند ،دارای مسئولیت اجتماعی
است و درصدد تحقم توسعه اقتصادی (کاهش بیکاری ،افزایش رفاه ،کاهش فاصله طبقاتی ،از میان برداشتن فقر و غیره) ،اجتماعی
(عدالت اجتماعی ،دموکراسی ،رفع تبعیض و غیره) و زیستمحیطی (مصرف مسئوالنه انرژیهای تجدید ناپذیر ،حفاظت از الیه اُزن،
حفظ تنو زیستی و جلوگیری از تغییرات اقلیمی و غیره) برای نسلهای کنونی و آتی است (فراهانیفر.)13۸9 ،
از سوی دیگر ،تدوین سند تحول بنیادین آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران ( )1390بهعنوان یک سند راهبرردی و نقشره راه،
تالشی در جهت تربیت دانشآموزانی در طراز جمهوری اسالمی ایران و پاسخگویی به تحروالت جهرانی و نیازهرای جامعره اسرالمی
1 Education for sustainable development
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ایران است .در این سند ،چشمانداز و اهداف تعلیم و تربیت در افم  1404هجری شمسی باهدف تحقم ارزشها و آرمانهای متعالی
انقالب اسالمی مانند احیای تمدن عظیم اسالمی ،حضور سازنده ،فعال و پیشرو در میان ملتها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت
و معنویت در جهان و تربیت انسانهای عالم ،متقی ،آزاده و اخالقی تبیین شده است .بر این اساس تعلیم و تربیتی که تحقرمبخش
حیات طیبه ،جامعه عدل جهانی و تمدن اسالمی ایرانی باشد مستلزم تالش همهجانبه در تمام ابعراد فرهنگری ،علمری ،اجتمراعی و
اقتصادی است .نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران نیز برای تحولآفرینی در عرصه جامعه اسالمی ،ابتدا باید تحولآفرینی
را از درون خود یعنی شش زیر نظام (راهبری تربیتی و مدیریت ،برنامه درسی ،تربیتمعلم و تأمین منابع انسانی ،تأمین و تخصری
منابع مالی ،فضا ،تجهیزات و فناوری ،پژوهش و ارزشیابی) شرو کند.

چالشهای زیستمحیطی معاصر
محیطزیست ،1مجموعهای از منابع انرژی ،مواد بیجان و موجودات جاندار است که این عوامل پیوسته در ارتباط با یکدیگر بوده و
در جهت تداوم جهان هستی و بقای حیات ،الزم و ملزوم یکدیگرند .شرط اساسی در حفاظت محیطزیست ،برقراری تعادل میان
عوامل تشکیلدهنده آن است .آنچه موجبات عدم تعادل محیطزیست را فراهم آورده و یا آن را تهدید مینماید ،تخریب یا آلودگی
محیطزیست را رقم میزند (خسروی پور و همکاران .)1396 ،منشأ و عامل اصلی آلودگی و تخریب محیطزیست ،انسان و عملکرد
وی است که امروزه بهعنوان چالشهای زیستمحیطی از روند رو به رشدی برخوردار بوده و جوامع انسانی و کشورها را تحت تأثیر
قرار داده است.
آلودگی هوا ،آب وخاک ناشی از توسعه شهرنشینی و نیز صنایع ،گرم شدن دمای زمین ،نابودی تنو زیستی و کاهش گونههای
گیاهی و جانوری ،تخریب و نابودی جنگلها ،مراتع ،تاالبها و بهطورکلی منابع طبیعی ،مصرف بیرویه انرژی و امثال آن ازجمله
چالشهای زیستمحیطی هستند که جهان امروز با آن مواجه است و کلید حل آن در توسعه و پیشرفت پایدار جستجو میشود.
طی دو قرن اخیر و با اوجگیری دانش ،پیشرفت فناوری و توسعه صنعتی ،تعادل محیطزیست به زیان طبیعت برهمخورده و لطمات
وارده بر آن ،جبرانناپذیر و در مواردی از مرز فاجعه نیز گذشته است (.)Burke et al, 2017
برای پیشگیری از نابودی مطلم محیطزیست ،همه انسانها -تصمیمگیرندهها و سایر مردم -در ابعاد جهانی ،ملی و محلی باید این
واقعیت مهم را دریابند که پیشرفت و توسعه الزام ًا باید روندی پایدار داشته باشد و از ثمرات آن نهتنها نسلهای حاضر که نسلهای
آینده نیز بهرهمند شوند .توسعه مردم معاصر نباید به قیمت نابودی و اضمحالل منابع زندگی نسلهای آینده ،تمام شود ( WCED2,
 .)1987از سوی دیگر ،نتایج حاصل از مطالعات و بررسیها ،بیانگر این مهم است که بروز پیامدهای منفی ناشی از فعالیتهای
انسانی ،تغییرات دامنهدار و ژرفی در محیطزیست پدید میآورد که در اغلب موارد اقلیم بیش از یک کشور و حتی کل جهان را
متأثر میسازد .به همین دلیل نیز طی سالهای گذشته و خصوصاً از اوایل دهه  90میالدی ،توجه جامعه جهانی بیشازپیش به
موضو حفاظت از محیطزیست معطوف شده بهطوریکه تفاهمنامههای منطقهای و بینالمللی متعددی برای حفاظت از
محیطزیست در جامعه جهانی منعقدشده است (جهانگرد . )1395 ،کشور جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و
سیر تحوالت سیاستها و برنامههای محیطزیست در خالل سالهای گذشته روند تکاملی را نشان میدهد و از ارتقای جایگاه
محیطزیست در نظام برنامهریزی کشور و توجه بخشهای مختلف به رعایت مالحظات زیستمحیطی حکایت دارد.
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طبم شاخ عملکرد زیستمحیطی 1سال  201۸که مطالعات آن از سوی دانشگاههای یِیل و کلمبیا انجامشده و  22فاکتور
محیطی چون منابع آب ،آلودگی هوا ،تنو زیستی و تغییرات آب و هوایی را موردبررسی قرار داده بودند ،ایران از میان  17۸کشور
موردمطالعه ،در جایگاه  ۸0ام قرار گرفت ()EPI, 201۸؛ بنابراین میتوان اظهار داشت چالشهای زیستمحیطی در ایران نیز از
اهمیت خاصی برخوردار بوده و بررسی و تجزیهوتحلیل راههای مواجهه با این چالشها ،ضرورت دارد.
جایگاه برنامه درسی در مواجهه با چالشهای زیستمحیطی معاصر
یکی از عناصر اصلی آموزش ،برنامه درسی است .واژه برنامه درسی 2از ریشه التین  race courseبه معنای میدان حرکت و مسابقه
یا فاصله و مقدار راهی که افراد باید طی کنند ،تابه مقصد موردنظر دست بیابند ،گرفتهشده است ( Zais, 1976به نقل از فتحی
واجارگاه .)1393 ،برنامه درسی آموزش محیطزیست به محتوای رسمی و غیررسمی ،روش و آموزشهای آشکار و پنهان اطالق
میشود که بهوسیله آنها ،فراگیران تحت هدایت نهاد آموزشی ،دانش الزم را به دست میآورند ،مهارتها را کسب میکنند و
گرایشها ،قدرشناسیها و ارزشها را در جهت محیطزیست و حفظ آن در خود تغییر میدهند (شبیری و شمسی.)131 :1394 ،
نیکوالئوا )200۸( 3بیان میکند نگرشهای محیطزیستی که در دوران کودکی شکل میگیرند مادامالعمر و تغییرناپذیر هستند و در
این راستا گنجاندن مفاهیم پایهای و عمیم محیطزیست در مواد درسی مقاطع تحصیلی باعث میشود که دانش آموزان از ابتدا و در
زمان تکوین و شکلگیری شخصیت اجتماعیشان بهعنوان شهروندان آینده ،حفاظت از محیطزیست را بهعنوان یک مسئولیت
انسانی و اخالقی در وجود خود نهادینه کنند .پس آشکار است که موفقیت در تربیت زیستمحیطی دانش آموزان در مدارس ،بدون
تدوین برنامهای بهمنظور افزایش سواد زیستمحیطی آنها در دورههای مختلف تحصیلی ،شدنی نخواهد بود ( Abdullah et al.,
.)2011
ازنظر مارش و ویلیس )2007( 4برنامه درسی ،تمام موضوعات یادگیری برنامهریزیشدهای است که نهاد آموزشی ،مسئول و
پاسخگوی آن است .تایلر 5چهارعنصر اساسی برنامهریزی درسی را مطرح نموده است که شامل اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی-
یادگیری و ارزشیابی است.
در الگوهای برنامه درسی محیطزیست باید به این سؤاالت پاسخ داده شود  .1چه کسی را آموزش بدهیم؟ بررسی فراگیران  .2چه
چیزی را آموزش بدهیم؟ بررسی مسائل و موضوعات دانش محیطزیست  .3چگونه آموزش بدهیم؟ بررسی روشها و فناوری
یادگیری آموزش محیطزیست  .4کجا آموزش بدهیم؟ بررسی حوزه و موقعیت مکانی یادگیری و آموزش مرتبط با محیطزیست .5
چه زمانی آموزش بدهیم؟ بررسی موقعیت زمانی یادگیری و آموزش  .6چقدر آموزش بدهیم؟ بررسی عمم و وسعت یادگیری
(سلیمان پور عمران و همکاران.)1395 ،
در رویکرد برنامه درسی تلفیقی با شیوه میانرشتهای مانند آموزش محیطزیست ،واحدها یا درسهای مجزا از سایر دروس و با
ترکیب رشتههای علمی سازماندهی میشود .بهعبارتدیگر استقالل رشته از بین میرود و برای مطالعه یک موضو یا مسئله،
روشهای مطالعه هرکدام از رشتههای علمی به کار گرفته میشوند .در ای ن روش ،مفاهیم ،مبادی یا موضوعات کلی و مشترک و یا
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Nikolayeva

3

Marsh & Willis

4

Tyler

5

نسبتاً مشترک دو یا چند رشته موردتوجه بوده و به نحو آگاهانه ،روش ،زبان و دانش سازمانیافته چند حیطه از دانش را جهت
بررسی موضوعات و مبادی مشترک به کار میگیرند .در این رویکرد ،یک مسئله ،موضو  ،مبحث یا مضمون ،موردمطالعه قرار
میگیرد و از دیدگاه رشتههای مختلف (مواد درسی مختلف) به بررسی ابعاد گوناگون آن میپردازند (محمدی مهر و فتحی
واجارگاه.)13۸9 ،
انگلسون )19۸9( 1به فرآیندهای  ۸گانهای برای الحاق آموزش محیطزیست در برنامه درسی اشارهکرده است که عبارتاند از:
 .1انتخاب موضو محیطزیست برای بودن در وجود یک ساختار واحد گسترده
 .2شناسایی واحدهای گسترده که مرتبط با حمایت و تحقیم کردن از موضوعات محیطزیست است
 .3توسعه یک یا چند هدف محیطزیستی
 .4مشخ

کردن میزان موضوعات محیطزیستی برای اضافه شدن به هر واحد

 .5توسعه ساختار جدید به جریانات نیازمند
 .6شناسایی فرآیندهای جدید مهارتهایی که مورداستفاده و توسعه قرار میگیرد و در جهت دستیابی به اهداف
محیطزیستی جدید است.
 .7شناسایی منابع جدید برای استفاده در دستیابی اهداف محیطزیستی مانند تجهیزات ،مواد مصرفی ،منابع ،سایتهای سفر
میدانی ،منابع مردمی و غیره
 .۸شناسایی فعالیت های مرتبط و موضوعات جدید برای تحقیقی که ممکن است توسط آموزش واحد الحاقی اخیر
پیشنهادشده باشد.
همچنین هانگرفورد و ولک )1990( 2به این موضو توجه داشتند که در صورتی یاد دهندهها قادر به تغییر رفتار در یادگیرندههای
خود هستند که:
 .1مفاهیم عمده بومشناختی زیستمحیطی در درون محیطزیستی که این مفاهیم در آن وجود دارند ،درس داده شوند.
 .2ایجاد طراحی دقیم و موقعیت خوب برای یادگیرندگان بهمنظور به دست آوردن حساسیت زیستمحیطی که سبب
افزایش تمایل برای رفتار مناسب میشود.
 .3ایجاد برنامه درسی که سبب دانش عمیم موضوعات زیستمحیطی میگردد.
 .4ایجاد برنامه درسی که به یادگیرندهها ،مهارت تجزیهوتحلیل و بررسی موضو های زیستمحیطی را یاد میدهد .همچنین
زمان الزم برای بهکارگیری این مهارتها را ایجاد مینماید.
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 .5ایجاد برنامه درسی که به یادگیرنده ،مهارتهای شهروندی را برای حل مشکالت یاد میدهد ،بهعالوه زمان موردنیاز برای
کاربرد این مهارت را نیز فراهم میآورد.
یکی از نهادهای دولتی که نقش بسیار مهمی دراینارتباط دارد ،آموزشوپرورش است که با تدوین و عرضه برنامههای درسی می-
تواند زمینههای فکری و فرهنگی مناسبی را برای هرگونه بحران ،چالش و موقعیت حساس ایجاد کند .کتابهای درسی بهعنوان
بخشی از برنامههای درسی ،چیزی کمتر از نظامهای دانش سازمانیافته اجتماعی نیستند (قادری و کرم کار .)1392 ،دراینارتباط
چارترز )1992( 1معتقد است برای تأثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی ،باید برنامههای درسی و موضوعات را در راستای فعالیتهای
عملی و مشکلهایی که جامعه با آن مواجه است ،تدوین نمود (آیزنر و همکاران .)13۸9 ،چنین تعهدی مدارس و دانشگاهها را در
موقعیتی قرار می دهد که همواره برنامه درسی و آموزش خود در راستای پاسخگویی به چالشهای زیستمحیطی معاصر ،بهطور
مستمر بهروزرسانی کنند و بهنوعی مسئولیت کاربرد فعالیتهای آموزشی و برنامه درسی خود را در محیط بیرون مدرسه و دانشگاه
بر عهده بگیرند.
جمعبندی
ازآنجاکه ماهیت آموزشهای محیطزیستی ،انعطافپذیر بوده و دارای قابلیت تلفیم است ،رویکردهای آموزش محیطزیستی را
میتوان در گروه رویکردهای غیر تکنیکی و انسانگرای برنامه درسی قرارداد .فلسفه پیشرفت پایدار مبتنی بر فلسفه عدالت بین
نسلی و درون نسلی در استفاده از منابع و محیطزیست است لذا پیشرفت پایدار بر آن است که حم انتخاب و ظرفیت دسترسی به
رفاهی حداقل مانند رفاه نسل کنونی را برای نسل آینده حفظ کند و البته ویژگیهای اعتقادی ،فرهنگی و بومی جوامع را در نظر
گیرد .آموزش ،اثربخشترین سازوکار جامعه برای مقابله با بزرگترین چالش این قرن؛ یعنی پیشرفت پایدار است .پیشرفت پایدار به
انسانهای کلنگر ،دارای تفکر سیستمی ،دارای بینش میان و فرارشته ای ،آگاه ،خالق و مشارکتجو نیاز دارد .تولید منابع انسانی
واجد شرایط مذکور ،نیازمند گسترش آموزش در راستای پیشرفت پایدار بوده که این امر خود از بزرگترین چالشهای توسعه
پایدار است که برای تداوم حیات خود نیازمند آن است.
نظام آموزشوپرورش برای تحولآفرینی در عرصه جامعه اسالمی و آموزش پیشرفت پایدار برای مواجهه با چالشهای زیستمحیطی
معاصر ،ابتدا باید تحولآفرینی و نهادینهسازی آرمانهای پیشرفت پایدار را از درون خود یعنی شش زیر نظام اصلی ازجمله برنامه
درسی شرو کند .درواقع ،میتوان گفت آموزشوپرورش تحولآفرین ،آموزشوپرورشی است که با تحولآفرینی یکپارچه و متوازن
در شش زیر نظام اصلی خود شامل برنامه درسی ،برای فراهم آوردن زمینه نظاممند و عادالنه کسب شایستگیهای فردی،
خانوادگی و جمعی الزم برای عموم افراد جامعه تالش میکند تا در فرایندی تعاملی و پویا ،زمینهساز تکوین و تعالی پیوست هویت
متربیان ،به صورتی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی ،بهمنظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقم آگاهانه و
اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد شود بهگونهای که این افراد بتوانند موقعیت خود و دیگران نسبت به خویشتن ،خدا ،دیگر
انسانها و محیطزیست را بهدرستی درک و آن را بهطور مستمر با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسالمی اصالح
نمایند .همچنین آموزشوپرورش در راستای پیشرفت پایدار ،نهادی است که در قبال جامعهای که در آن فعالیت میکند ،دارای
مسئولیت اجتماعی است و درصدد تحقم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی برای نسلهای کنونی و آتی است؛ بنابراین
برای تحقم چنین پیشرفتی در حوزه برنامه درسی ،باید ادغام و گنجاندن هر چه بیشتر دانش زیستمحیطی در برنامههای درسی
مقاطع مختلف و در تمام آموزشهای رسمی ،غیررسمی و نیز آموزشهای همگانی در همه سطوح و نیز در آموزش و تربیت
حرفهای موردتوجه جدی قرار گیرد.
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