جامعة بغداد
كلٌة التربٌة للبنات
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الوعً البٌئً فً رٌاض االطفال الذكٌة
الوعً البٌئً فً رٌاض االطفال الذكٌة

التربٌة هً من اهم االسالٌب التً لجأ الٌها االنسان للمحافظة على البٌئة التً حاول من خاللها تنمٌة
بتزوٌدهم
المتعلقة بها وذلك
والمشاركة
لجأالشامل
بمعناها
االسالٌبالبٌئة
اهماهتمامهم نحو
منواثارة
االفراد،
الوعً
للمحافظة على
االنسان
الٌها
التً
التربٌةلدىهً
بالمعاروف وتنمٌة مٌولهم واتجاهاتهم ومهاراتهم للعمل فرادي وجماعات لحل المشكالت البٌئٌة الحالٌة وتجنب
البٌئة التً حاول من خاللها تنمٌة الوعً لدى االفراد ،واثارة اهتمامهم نحو
حدوث مشكالت بٌئٌة جدٌدة ،فقد ٌبدو لبعض المربٌن ان دراسة البٌئة بجانبٌها الحٌوي والطبٌعً فقط تحقق
بالمعاروف
بتزوٌدهم
وذلك
المتعلقةذلكبها
البٌئة
تكوٌن
وانها تهدف الى
الضٌق للبٌئة
المفهوم
والمشاركةالبٌئٌة تتعدى
الشاملالبعض ان التربٌة
بمعناهاحٌن ٌرى
تربٌة بٌئٌة فً
وحضارته
التً تربط االنسان
العالقات المعقدة
والمدركات الالزمة لفهم
والمهارات
وتنمٌةواالتجاهات
القٌم
وجماعات لحل
فرادي
وتقدٌر للعمل
ومهاراتهم
واتجاهاتهم
مٌولهم
بمحٌطه الحٌوي الفٌزٌائً ،وتوضح حتمٌة المحافظة على مصادر البٌئة الطبٌعٌة وضرورة استغاللها استغالال
فقد ٌبدو
جدٌدة،
حٌاتهبٌئٌة
مشكالت
وتجنب
معٌشتهم.
مستوٌات
الكرٌمة ورفع
حدوثحفاظا على
لصالح االنسان
المشكالت البٌئٌة الحالٌةرشٌدا

لبعض المربٌن ان دراسة البٌئة بجانبٌها الحٌوي والطبٌعً فقط تحقق تربٌة
بٌئٌة فً حٌن ٌرى البعض ان التربٌة البٌئٌة تتعدى ذلك المفهوم الضٌق
للبٌئة وانها تهدف الى تكوٌن القٌم واالتجاهات والمهارات والمدركات
الالزمة لفهم وتقدٌر العالقات المعقدة التً تربط االنسان وحضارته بمحٌطه
الحٌوي الفٌزٌائً ،وتوضح حتمٌة المحافظة على مصادر البٌئة الطبٌعٌة
وضرورة استغاللها استغالال رشٌدا لصالح االنسان حفاظا على حٌاته
الكرٌمة ورفع مستوٌات معٌشتهم.

اما كٌفٌة تحقٌق الوعً البٌئً فً رٌاض االطفال الذكٌة فلٌست
باالمر السهل حٌث ٌمكن تحقٌق الوعً البٌئً عند الطفل متى تمت
مراعاة ماٌلً :

اما كٌفٌة تحقٌق الوعً البٌئً فً رٌاض االطفال الذكٌة فلٌست باالمر السهل حٌث ٌمكن تحقٌق الوعً البٌئً عند الطفل متى تمت مراعاة ماٌلً :
أوال :التركٌز على تنمٌة الجانب االٌمانً عند الطفل ،اذ ان هذا الجانب بؤكد على ضرورة تعامل الطفل مع البٌئة من منطلق اٌمانً خالص ٌربى الطفل على اهمٌة احترام البٌئة وحسن التعامل مع مكوناتها.
ثانٌا :غرس الشعور باالنتماء الصادق للبٌئة فً النفوس ،والحث على ادراك عمق العالقات االٌجابٌة بٌن االنسان والبٌئة بما فٌها من كائنات ومكونات .وهذا بدوره كفٌل بتوفٌر الدوافع الفردي والجماعً للتعرف كل ما من شأنه الحفاظ على البٌئة وعدم
تعرضها الي خطر ٌمكن ان ٌهددها او ٌلحق الضرر بمحتوٌاتها.

أوال :التركٌز على تنمٌة الجانب االٌمانً عند الطفل ،اذ ان هذا الجانب
بؤكد على ضرورة تعامل الطفل مع البٌئة من منطلق اٌمانً خالص ٌربى
الطفل على اهمٌة احترام البٌئة وحسن التعامل مع مكوناتها.

ثانٌا :غرس الشعور باالنتماء الصادق للبٌئة فً النفوس ،والحث على
ادراك عمق العالقات االٌجابٌة بٌن االنسان والبٌئة بما فٌها من كائنات
ومكونات .وهذا بدوره كفٌل بتوفٌر الدوافع الفردي والجماعً للتعرف
كل ما من شأنه الحفاظ على البٌئة وعدم تعرضها الي خطر ٌمكن ان
ٌهددها او ٌلحق الضرر بمحتوٌاتها.

ثالثا :العناٌة بتوفٌر المعلومات البٌئٌة الصحٌحة ،والعمل على نشرها واٌصالها بمختلف الطرق والوسائل التربوٌة ،والتعلٌمٌة ،واالعالمٌة ،واال رشادٌة لجمٌع افراد وفئات المجتمع ،حتى تكون فً متناول الجمٌع بشكل مبسط ،وصورة سهلة ومٌسرة.
رابعا :اخضاع جمٌع العلوم والمعارف ذات العالقة بالنظام البٌئً لتعلٌم وتوجٌهات الدٌن االسالمً الحنٌف وتربٌته تربٌة اسالمٌة صحٌحة حتى ٌكون استخدامها اٌجابٌا ونافعا ومتفقا مع الصالح العام.
استناد الى ما تقدم ان مسألة تحقٌق الوعً البٌئً عند االنسان لٌست امرا فطرٌا فً جمٌع االحوال ،ولكنها مسألة تكتسب وتنما وتحتاج الى بذل الكثٌر من الجهود المشتركة لمختلف المؤسسات االجتماعٌة بهذا الشأن وان تولٌه جانبا كبٌرا من عناٌتها.

ثالثا :العناٌة بتوفٌر المعلومات البٌئٌة الصحٌحة ،والعمل على نشرها
واٌصالها بمختلف الطرق والوسائل التربوٌة ،والتعلٌمٌة ،واالعالمٌة،
واالرشادٌة لجمٌع افراد وفئات المجتمع ،حتى تكون فً متناول الجمٌع
بشكل مبسط ،وصورة سهلة ومٌسرة.
رابعا :اخضاع جمٌع العلوم والمعارف ذات العالقة بالنظام البٌئً لتعلٌم
وتوجٌهات الدٌن االسالمً الحنٌف وتربٌته تربٌة اسالمٌة صحٌحة
حتى ٌكون استخدامها اٌجابٌا ونافعا ومتفقا مع الصالح العام.
استناد الى ما تقدم ان مسألة تحقٌق الوعً البٌئً عند االنسان لٌست
امرا فطرٌا فً جمٌع االحوال ،ولكنها مسألة تكتسب وتنما وتحتاج الى
بذل الكثٌر من الجهود المشتركة لمختلف المؤسسات االجتماعٌة بهذا
الشأن وان تولٌه جانبا كبٌرا من عناٌتها.

والبد من توفٌر البٌئة الصفٌة المناسبة والمشجعة للتعلم بتوفٌر وتنظٌم العوامل المادٌة
فً غرفة الصف فضال عن تنظٌم المناخ االجتماعً واالنفعالً الذي ٌسودها وان لذلك
تأثٌرا كبٌرا فً طبٌعة التفاعل والخبرة على نواتج التعلم المعرفٌة والوجدانٌة والمهارٌة
وبما ان المعلمة هً التً تهٌئ البٌئة الصفٌة التً تجعل المتعلم ٌنمو وٌكتسب خبرات
ومعلومات وخبرات ومفاهٌم وعادات ومهارات مرغوب فٌها والتً تجعل منهم مواطنا
صالحا والروضة شأنها شأن بقٌة المؤسسات التربوٌة تقوم بوظٌفة اساسٌة هً
مساهمة فً عملٌة التعلم.
والبد من توفٌر البٌئة الصفٌة المناسبة والمشجعة للتعلم بتوفٌر وتنظٌم العوامل المادٌة فً غرفة الصف فضال عن تنظٌم المناخ االجتماعً واالنفعالً الذي ٌسودها وان لذلك تأثٌرا كبٌرا فً طبٌعة التفاعل والخبرة على نواتج التعلم المعرفٌة والوجدانٌة
والمهارٌة وبما ان المعلمة هً التً تهٌئ البٌئة الصفٌة التً تجعل المتعلم ٌنمو وٌكتسب خبرات ومعلومات وخبرات ومفاهٌم وعادات ومهارات مرغوب فٌها والتً تجعل منهم مواطنا صالحا والروضة شأنها شأن بقٌة المؤسسات التربوٌة تقوم بوظٌفة
اساسٌة هً مساهمة فً عملٌة التعلم.
فضال عن ذلك ان للبٌئة الصفٌة (المادٌة والنفسٌة واالجتماعٌة) اثرها الواضح فً عملٌة التعلم وقد تسهم اسهاما كبٌرا فً رفع فاعلٌة هذه العملٌة وتحرٌكها ودفعها بقوة الى االمام ،كما تسهم فً الحد من فاعلٌة هذه العملٌة وتعرقل مسارها وتضعف
مردودها وربما تؤدي فً حاالت معٌنه الى تعطٌلها تماما فالبٌئة الصفٌة بما تنطوي علٌه من عوامل ومتغٌرات عدٌدة تتصل بالدافعٌة مثلما تتصل بالمنافسة والتواصل واالنخراط او االندماج مع االخرٌن.
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فضال عن ذلك ان للبٌئة الصفٌة (المادٌة والنفسٌة واالجتماعٌة) اثرها الواضح فً
عملٌة التعلم وقد تسهم اسهاما كبٌرا فً رفع فاعلٌة هذه العملٌة وتحرٌكها ودفعها بقوة
الى االمام ،كما تسهم فً الحد من فاعلٌة هذه العملٌة وتعرقل مسارها وتضعف مردودها
وربما تؤدي فً حاالت معٌنه الى تعطٌلها تماما فالبٌئة الصفٌة بما تنطوي علٌه من
عوامل ومتغٌرات عدٌدة تتصل بالدافعٌة مثلما تتصل بالمنافسة والتواصل واالنخراط او
االندماج مع االخرٌن.

واكد روبرت ستٌر نٌرغ على الفرد ان ٌعمل بأستمرار محاوال فهم
البٌئة التً ٌعٌش فٌها من خالل :
 -1السلوك الذكً البٌئً:
واكد روبرت ستٌر نٌرغ علىالفرد ان ٌعمل بأستمرار محاوال فهم البٌئة التً ٌعٌش فٌها من خالل :
 -1السلوك
البٌئً :الذكاء اشارة توكٌدٌة الى دور البٌئة التً ٌعمل بها الذكاء
الذكً او
التفوق
التفوق او الذكاء اشارة توكٌدٌة الى دور البٌئة التً ٌعمل بها الذكاء مثل الروضة ،المدرسة ،الجامعة ،وٌرى ستٌر نٌرغ ان هذا البعد ٌتضمن ثالث نقاط اساسٌة:
التكٌف مع البٌئة الحالٌة.
أ.
الجامعة ،وٌرى ستٌر نٌرغ ان هذا البعد
المدرسة،
الروضة،
مثل
ب .العمل على اختٌار البٌئة االمثل اكثر مما هو متوافر لدى الفرد حالٌا.
ج .تشكٌل البٌئة الحالٌة لجعلها اكثر مالئمة للمهارات او االهتمامات او القٌم.
ٌتضمن ثالث نقاط اساسٌة:
أ .التكٌف مع البٌئة الحالٌة.
ب .العمل على اختٌار البٌئة االمثل اكثر مما هو متوافر لدى الفرد
حالٌا.
ج .تشكٌل البٌئة الحالٌة لجعلها اكثر مالئمة للمهارات او االهتمامات او
القٌم.

 .2السلوك الذكً الخبراتً:
ٌتضمن هذا البعد من الذكاء قدرة الفرد على مواجهة مواقف جدٌدة فً حٌاته من خالل استخدام الحدس واالستبصار واالبداع للتمكن من تدبر المواقف الجدٌدة التً واجهها وبالتالً فأن هذه
الفئة من االفراد قد ٌسجلون عالمات عالٌة وٌكونوا مبدعون فً اعمال مستقبلٌة مثل الطب او المحاماة.
وتعد الثقافة عامال اساسٌا فً تحدٌد االختٌار الناجح والتكٌف والتشكٌل فالنمط الفاعل فً ثقافة ما ال ٌكون كذلك فً ثقافة اخرى واالشخاص الناجحون ٌبحثون دوما عن المواقف التً تتناسب
مع قدراتهم وٌحاولون قدر االمكان تعوٌض اي نقص لدٌهم.

 .2السلوك الذكً الخبراتً:
ٌتضمن هذا البعد من الذكاء قدرة الفرد على مواجهة مواقف
جدٌدة فً حٌاته من خالل استخدام الحدس واالستبصار واالبداع
للتمكن من تدبر المواقف الجدٌدة التً واجهها وبالتالً فأن هذه
الفئة من االفراد قد ٌسجلون عالمات عالٌة وٌكونوا مبدعون فً
اعمال مستقبلٌة مثل الطب او المحاماة.
وتعد الثقافة عامال اساسٌا فً تحدٌد االختٌار الناجح والتكٌف
والتشكٌل فالنمط الفاعل فً ثقافة ما ال ٌكون كذلك فً ثقافة اخرى
واالشخاص الناجحون ٌبحثون دوما عن المواقف التً تتناسب مع
قدراتهم وٌحاولون قدر االمكان تعوٌض اي نقص لدٌهم.

تحدٌد دور المعلمة فً تنظٌم البٌئة الصفٌة:
 .1المحافظة على عناصر البٌئة الصفٌة فً حالة توازن واالهتمام باالنارة
والتهوٌة.
البٌئة الصفٌة:
فً تنظٌم
دور.المعلمة
تحدٌد
والتهوٌة.الصف والحرص على استخدامها
مقدرات
على
المحافظة
ثقافة
نشر
2
 .1المحافظة على عناصر البٌئة الصفٌة فً حالة توازن واالهتمام باالنارة
والحرص على استخدامها بالطرٌقة الصحٌحة.
بالطرٌقةعلى مقدرات الصف
 .2نشر ثقافة المحافظة
.
الصحٌحة
 .3اشتراك االطفال فً المساهمة الفعالة فً اعداد الوسائل التعلٌمٌة الالزمة للصف.
الرتابة والملل.
غرفة الصف لتجنب
تنظٌم
وقت الخر على
التعدٌالت من
 .4ادخال
واالجتماعٌة.اعداد الوسائل التعلٌمٌة
الفعالة فً
المساهمة
فً
االطفال
اشتراك
.
3
 .5تنظٌم جلوس االطفال الحتٌاجاتهم ومٌولهم ومراعاة خصائصهم النفسٌة والصحٌة
الالزمة للصف.
 .4ادخال التعدٌالت من وقت الخر على تنظٌم غرفة الصف لتجنب الرتابة
والملل.
 .5تنظٌم جلوس االطفال الحتٌاجاتهم ومٌولهم ومراعاة خصائصهم
النفسٌة والصحٌة واالجتماعٌة.

 .6االهتمام بالتعلٌم الفردي والتعلٌم فً مجموعات صغٌرة الى جانب التعلم
الجماعً.
 .7االهتمام بمشاركة الطفل فً المواقف التعلٌمٌة فالطفل فاعل فً الموقف
التعلٌمً ولٌس مفعول به الطفل مركز التعلم ولٌس المعلمة.
 .6االهتمام بالتعلٌم الفردي والتعلٌم فً مجموعات صغٌرة الى جانب التعلم الجماعً.
 .7االهتمام بمشاركة الطفل فً المواقف التعلٌمٌة فالطفل فاعل فً الموقف التعلٌمً ولٌس مفعول به الطفل مركز التعلم ولٌس المعلمة.
 .8االهتمام بتنوع فً استخدام الوسائط التعلٌمٌة والتكنلوجٌة.
 .9التأكٌد على التعاون بٌن المعلمات واولٌاء امور االطفال سواء فً تخطٌط او تنفٌذ او تقوٌم الخبرات التربوٌة.
 .10االهتمام بتنوع االنشطه سواء كانت موجهه او حرة بما ٌخدم العملٌة التعلٌمٌة.

 .8االهتمام بتنوع فً استخدام الوسائط التعلٌمٌة والتكنلوجٌة.

 .9التأكٌد على التعاون بٌن المعلمات واولٌاء امور االطفال سواء فً تخطٌط
او تنفٌذ او تقوٌم الخبرات التربوٌة.

 .10االهتمام بتنوع االنشطه سواء كانت موجهه او حرة بما ٌخدم العملٌة
التعلٌمٌة.

طرق واسالٌب التربٌة البٌئٌة فً رٌاض االطفال
تتعدد وتتنوع الطرق التً تستخدمها التربٌة للتأثٌر فً االفراد من اجل خلق وعً واهتمام فً البٌئة ومكوناتها ومن اهم هذه الطرق واالسالٌب ما ٌأتً:
 .1استخدام االسلوب القصصً:
تعتبر القصص من االسالٌب الجٌدة التً ٌمكن من خاللها اكساب االفراد الكثٌر من القٌم والمفاهٌم التً ٌمكن ان تساهم فً المحافظة على البٌئة ،وهذه القصص ٌمكن
ان تتناول العلماء واعمالهم وخاصتا تلك التً تتناول عالقة الحب واالحترام للطبٌعة بموجداتها مما ٌؤدي الى نمو الوعً البٌئً وتنمٌة الخلق البٌئً المناسب.

طرق واسالٌب التربٌة البٌئٌة فً رٌاض االطفال

تتعدد وتتنوع الطرق التً تستخدمها التربٌة للتأثٌر فً
االفراد من اجل خلق وعً واهتمام فً البٌئة ومكوناتها
ومن اهم هذه الطرق واالسالٌب ما ٌأتً:
 .1استخدام االسلوب القصصً:
تعتبر القصص من االسالٌب الجٌدة التً ٌمكن من خاللها
اكساب االفراد الكثٌر من القٌم والمفاهٌم التً ٌمكن ان
تساهم فً المحافظة على البٌئة ،وهذه القصص ٌمكن ان
تتناول العلماء واعمالهم وخاصتا تلك التً تتناول عالقة
الحب واالحترام للطبٌعة بموجداتها مما ٌؤدي الى نمو
الوعً البٌئً وتنمٌة الخلق البٌئً المناسب.

 .استخدام اللعب والمحاكاة وتمثٌل االدوار:
وهذا االسلوب هو االخر ال ٌقل اهمٌة عن االسلوب القصصً فً قدرته على التأثٌر على االفراد حٌث
ٌمكن من خالله ان نصور الطابع المعقد للمشكالت البٌئٌة ومصالح االفراد التً تؤثر فٌها وٌتأثر بها.
لحلول -تقوٌم الحل.

 .2استخدام اللعب والمحاكاة وتمثٌل االدوار:
وهذا االسلوب هو االخر ال ٌقل اهمٌة عن االسلوب القصصً فً
قدرته على التأثٌر على االفراد حٌث ٌمكن من خالله ان نصور
الطابع المعقد للمشكالت البٌئٌة ومصالح االفراد التً تؤثر فٌها
وٌتأثر بها.
 .3اسلوب حل المشكالت:
المشكلة هً حالة عدم الرضا او التوتر وسبب وجود المشكلة غالبا
هو ادراك وجود عوائق تعترض الوصول الى الهدف وتتلخص
خطوات االسلوب العلمً فً حل المشكالت فً:
 تحدٌد المشلكة -جمع البٌانات والمعلومات عن المشكله -تصنٌفالمعلومات والبٌانات -تقوٌم المعلومات -اختٌار احد الحلول -تقوٌم
الحل.

 .4دراسة الحاالت:
بداٌتا من مراقبة الطفل لكائن حً فً بٌئته الطبٌعٌة او تحوالت الطاقة فً احدى المراعً او دراسة التاثٌرات البٌئٌة
وهً تتٌح لالفراد فرص التعمٌق فً موضوع ما.
 .5اسلوب تعلم العمل فً المجتمع(العمل الجماعً):
ان هذا االسلوب ٌنمً الوعً والخلق البٌئً حٌث ٌشارك الطفل فً عمل اجتماعً بشكل مباشر مما ٌؤدي الى احترام
الطفل لذاته وكذلك المسؤ
 .6الرحالت والزٌارات البٌئٌة:
الرحلة او الزٌارة لموقع بٌئً نشاط مخطط هادف ٌتم خارج غرفة الدراسة وهً تزود الطالب بخبرات ٌصعب على
طرائق التدرٌس التقلٌدٌة توفٌرها.

 .4دراسة الحاالت:
بداٌتا من مراقبة الطفل لكائن حً فً بٌئته الطبٌعٌة او تحوالت الطاقة فً
احدى المراعً او دراسة التاثٌرات البٌئٌة وهً تتٌح لالفراد فرص
التعمٌق فً موضوع ما.
 .5اسلوب تعلم العمل فً المجتمع(العمل الجماعً):
ان هذا االسلوب ٌنمً الوعً والخلق البٌئً حٌث ٌشارك الطفل فً عمل
اجتماعً بشكل مباشر مما ٌؤدي الى احترام الطفل لذاته وكذلك المسؤلٌة
الشخصٌة كأن ٌشارك فً ازالة االتربة او ردم الحفر والمستنقعات.
 .6الرحالت والزٌارات البٌئٌة:
الرحلة او الزٌارة لموقع بٌئً نشاط مخطط هادف ٌتم خارج غرفة
الدراسة وهً تزود الطالب بخبرات ٌصعب على طرائق التدرٌس التقلٌدٌة
توفٌرها.

