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اجراي برنامه هاي محیط زیستی در مدرسه الوان در راستاي مسئولیت اجتماعی
شرکت پاالیش نفت الوان
ایرج گشمردی ،1جابر دهقان ابنوی ،2پیمان شیعتی

3

چكیده
فضای آموزشی كودكان با تمام ویژگی هایش در شکلگیری شخصیت كودكان میتواند نقش موثری را ایفا كند.
در طراحی مدارس سبز ،به محیطزیست و ایجاد فضای سالم برای دانشآموزان توجه زیادی میشود .نحوو طراحوی ایو
مدارس به گونهای است كه كامالً با اصول صرفهجویی در مصور

انور ی و حفا وت از محویطزیسوت منببو مویباشود.

وزارت آموزش و پرورش مباب مسئولیت خود ،در مصوبات شورای عالی و برنامه درسی ملوی بورای دانوشآمووزان پایوه
ابتدایی ،آموزش آشنایی محیطزیست به كودكان گنجانید است .منبقه حیاتوحش جزایور ووان و شویدور جوزن منبقوه
حفا ت شد محیط زیست میباشند و كودكان جزیر ووان در محیط زندگیشان خیلی با طبیعت آشنا و ملبووس موی-
باشند .در جزیر ووان یك مدرسه ابتدایی با حدود 131

دانش آموز وجود دارد و شركت پاویش نفت ووان ،اجورای

برنامههای سبز در مدرسه ابتدایی جزیر ووان را جزن مسئولیت اجتماعی خود دانسته و بوا برناموههوایی كوه از سووی ادار
حفا ت محیطزیست دریافت داشته و با توالش و خاليیوت هوای كارشناسوان محویط زیسوت شوركت ،حفا وت و صویانت
بیشتری از حیات وحش جزیر ووان و جزیر شیدور اجرا خواهد كرد.

واژه هاي کلیدي :مسئولیت اجتماعی ،برنامه محیط زیستی ،مدرسه ،ووان

 . 1كارشناسی ارشد ،رئیس حفا ت محیط زیست ،شركت پاویش نفت ووان ،نویسند مسئول igashmardi@yahoo.com
 . 2كارشناسی ارشد ،كارشناس حفا ت محیط زیست ،شركت پاویش نفت ووان
 . 3كارشناسی ارشد ،كارشناس حفا ت محیط زیست ،شركت پاویش نفت ووان
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 -1مقدمه
كودكان با توجه به شرایط روحی و جسمی خاصی كه دارند بیش از هر گرو دیگر سنی نیازمند شورایط محیبوی
مناسب از نظر امنیت و آرامش میباشند .فضای آموزشی با تمام ویژگی هایش در شکلگیوری شخصویت افوراد نقوش
موثری را ایفا میكند .همی فضا به طور خاص تر برای رشد كودكان عامل مهمی محسوب میشود و مویتوانود تواثیر
مثبتی بر رشد جسمی ،عقلی و شکلگیری شخصیت كودک داشته باشد
كودكان ذاتا موجوداتی ،زیست دوست و طبیعت خوا متولد شد اند .ای را به خوبی از حس كنجکاوی آنهوا در
مواجهه با طبیعت و درگیری بیباكانه آنها میتوان مشاهد كرد (فور پوور .)1311 ،تحقیقوات مختلفوی در خصووص
تاثیرات موثر فضاهای سبز برشاخصه های مختلف رفتاری كوكان وجوود دارد (مظفور و دیگوران .)1311 ،فضوای سوبز
یکی از بسترهای مناسبی است كه در آنها میتوان میزان تعامل و مشاركت بچه ها را در ارتبوا بوا تصومیمسوازیهوای
محیبی باو برد .بنابرای موضوع فضاهای سبز به عنوان یکی از فضاهای مورد عاليه كودكان میتوانود انگیوز آنهوا را
برای مشاركت در امر طراحی باو ببرد (حامدكامل نیا ،سعی حقیر .)1311 ،در فضای داخلی ،وجود گیاهوان و ویژگوی
تنوعپذیری عناصر طبیعی بر ارتقان خاليیت كودكان تاثیرگذار هستند .مثال گیاهان با شکل ،رنگ و انداز گل و برگ
گوناگون در فصول مختلف به تنوع فضا كمك میكند(شفائی ،مدنی.)1311 ،
در دور معاصر ،متخصصان و برنامهریزان شهری در سراسر دنیا بخصوص كشورهای توسعه یافته توجه ویژ ای بوه
مقوله طراحی فضاهای كودكوان دارنود و طراحوی فضواهای تخصصوی آموزشوی ،نگهوداری و بوازی آنوان بوا ديوت و
حساسیت بیشتری نسبت به روانشناسی كودک و در نظر گرفت ویژگیهوای روحوی و جسومی كودكوان انجوام موی-
پذیرد .سانسی و چیارلو ( ،)2111در مقالهای با عنوان" ساكنان و فضای سوبز شوهری نمونوه مووردی شوهر بوازی" ،بوه
بررسی درک فضای سبز شهری و رفتار بازدیدكنندگان از پارکهوا و بوا هوا و میوزان اسوتفاد از وسوایل نقلیوه بورای
رسیدن به پارکها و شهر بازی ایتالیا پرداخته و به ای نتیجه رسید اند كه در ای شهر با وجود اینکه یکی از فقیرتری
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شهرهای ایتالیاست ،مردم آن درک درستی از میزان دسترسی به پارک و كیفیت آن دارند( .كامل نیا و حقیر، )1311 ،
در مقاله ای با عنوان"الگوی طراحی فضای سبز در شهر دوستدار كودک" ،شهر بم را مورد مبالعه يرار داد اند نتیجوه
به دست آمد نشان میدهد كه فضاهای سبز در پرو های دوستدار كودک از جمله فضاهایی است كوه موورد عاليوه
كودكان بود و در شکل دادن به آن دوست دارند دخیل باشند.
 -2آموزش حفاظت از محیطزیست به کودکان
آموزش حفا ت از محیطزیست و داشت زندگی سبز ،درست مانند دیگور آمووزشهوا و تعلیموات بورای كودكوان از
خانه آغاز میشود .اما با وجود آموزشدادن به كودكان در خانه ،برای اهمیتدادن به محیط زیست و توجوه بوه مشوکالت
سیار زمی  ،كالسهای درس و مدارس از همان دوران ابتدایی همرا با فعالیتهای محویط زیسوتی بورای كودكوان بسویار
مفید و وزم خواهد بود و تبدیل كردن امر حفا ت از محیط زیست به یك بواور ذهنوی و عوادت تنهوا راهوی اسوت كوه در
نهایت به حفظ محیط زیست میانجامد .زمانی كه كودكان به مرحله رفت به مهد كوودک یوا پویش دبسوتان مویرسوند در
مورد محیط پیرامون خود اطالعات بیشتری كسب میكنند .لذا زمان خوبی است كوه بوه كودكوان در موورد حفوظ محویط
زیست توضیحاتی داد شود.
در طراحی مدارس سبز ،به محیطزیست و ایجاد فضای سالم برای دانشآموزان توجه زیادی میشوود .نحوو طراحوی
ای مدرسه به گونهای است كه كامالً با اصول صرفهجویی در مصر
ای مدارس كمتر از حد معمول آب مصر

انر ی و حفا ت از محیطزیست ،منببو اسوت .در

میشود و انر ی برق از منابع يابل تجدید به دسوت مویآیود .بوه ایو ترتیوب

دانشآموزان با زندگی گیاهان آشونا مویشووند ،نسوبت بوه حفا وت از محویطزیسوت حسواس مویشووند و بوا شویو هوای
صرفهجویی در مصر

انر ی آشنا میشوند .در بسیاری از آلودگیهای زیستمحیبی مثل آلودگی هوا ،آلودگی آبهوا

و نیز مواردی نظیر از بی رفت جنگلها و نابودی گونههای منحصربهفرد گیاهی و جانوری ناشی از ناآگاهی افوراد جامعوه
هستند .لذا آموزش در سبو مختلف جامعه خواهد توانست جلوی بسیاری از مشکالت زیستمحیبی را بگیورد .در ایو
میان مدارس با آموزش به كودكان و نوجوانان میتوانند در ای زمینه تأثیرات گسترد ای بوه جوا بگذارنود و بوه فرزنودتان
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اطمینان داد كه كوچك توری ايودامشوان بور محویط زیسوت تواثیر مویگوذارد و بسویاری از انسوانهوا در سرتاسور جهوان،
زندگیشان را ويف پژوهش در مورد شیو های بهسازی و حفظ زمی كرد اند و عضو حركتهای محلی و جهانی بورای
حفظ محیطزیست می باشند.
پژوهشهایی كه اخیرا دانشمندان سوئدی و امریکایی روی  ٠11هزار دانش آموز ،انجام داد اند و نتوای آن در مجلوه
«منشور روانشناسی» منتشر شد است ،نشان میدهد دانشآموزانی كه در مدارس طبیعت تحصیل كرد اند و توانسوتهانود از
محیط محدود كالسهای شان خارج شوند و تجربه لمس طبیعت را پیدا كنند ،آثار افسردگی تا  ٠1درصد كمتور در آنهوا
مشاهد شد و اختالوت روانی تا  21درصد در آنها كاهش پیدا كرد است .ضرورت استفاد از مودارس طبیعوت آنقودر
است كه وزارت كشور ایاوت متحد كه مسئول مدیریت پارکهای ملی و حیاتوحش است ،تصمیم گرفته تا بچه هوای
مدارس را بیواسبه بازدید از مناط حفا ت شد داشته باشند.
 -3برنامههاي وزارت آموزش و پرورش
وزارت آمووزش و پورورش در راسوتای رسوالت و ماموریووت آمووزش و پورورش و جهوتدهووی بوه رشود هموه جانبووه
دانشآموزان بر پایه تعوالیم و دسوتورات دیو مبوی اسوالم ،اهودا

دور ابتودایی براسواس اعتقوادی ،اخاليوی ،علموی و

آموزشی ،فرهنگی هنری ،اجنماعی ،زیستی ،سیاسی ،ايتصادی تعیی كرد است و مدیران ،برنامهریزان و هموه افورادی كوه
در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهد دارند مکلفند در برنامهریزی امور ،سازماندهی فعالیوتهوا و انجوام و وایف
مربو  ،به گونه ای ايدام نمایند كه تا پایان دور تحصیلی دستیابی دانشآموزان بوه اهودا
هد

تعیوی شود ممکو باشود .در

زیستی دور ابتدایی ،اجرای برنامههایی در حفظ محیطزیست تاكید شد است.
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ،شاخصهایی برای فضاهای آموزش و پرورش درنظر گرفتهانود كوه نوه تنهوا

برای آموزش مورد استفاد يرار میگیرند بلکه باید نیازهای عاطفی و روحی دانشآموزان را هوم توامی نماینود .شواخص
سرانه فضای سبز در ای بحث عبارت است از تقسیم مسواحت كول فضواهای سوبز مدرسوه بوه تعوداد دانوشآمووزان بوه
تفکیك  -1هر نوبت و  -2در مجموع نوبتها بدست میآید.
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برنامه درسی ملی سندی است كه نقشه كالن برنامه درسی و چارچوب نظام برناموهریوزی درسوی كشوور را بوه منظوور
تحق اهدا

آموزش و پرورش نظام جمهوری اسالمی ایران تعیی و تبیی مینماید .در ای برنامه بر

یادگیری حاصل تعامل خالق ،هدفمنود و فعوال یادگیرنود بوا محویطهوای متنووع یوادگیری ،عمول بوه حفوظ و تعوالی
محیطزیست ،میراث فرهنگی و سرمایههای طبیعی  ،ارزش يائول شودن بورای مخلويوات هسوتی و محویطزیسوت ،رعایوت
موازی اخاليی و معنوی در ارتبا با طبیعت و محیطزیست و كمك به حفا ت و توسعه زیست بوم شوهری ،روسوتایی و
محیط طبیعی در جهت بقان و ارتقان كیفیت محیط و توسعه پایدار (حفظ رودها ،دریاچه ها ،جنگلها ،تاوبها ،زیسوتگا -
های حیات وحش ،غارها ،چشماندازهای طبیعی و اكوسیستمهای دریایی ،تاكید شد است.
 -4جزیره الوان
جزیر ووان از لحاظ تقسیمات كشووری ،دهسوتانی از توابوع بخوش كویش از شهرسوتان بندرلنگوه و اسوتان هرمزگوان
میباشد .ای جزیر در مويعیت جغرافیایی  ٠3درجه و  1ديیقه طوول شوريی و  21درجوه و  ٠1/٠ديیقوه عورش شومالی از
نصفالنهار گرینویچ يرارداشته و دارای مساحتی بالغ بر  5٠/1كیلومترمربع میباشد .در ووان یك روستای فعال به نوام لوز
دارد كه در مجاورت آن شركت پاویش نفت ووان ،شركت نفت فالت يار منبقه ووان ،شوركت پخوش فورآورد هوای
نفتی ووان ،ادار هواشناسی جزیر ووان  ،و  ...فعالیت دارند .روستای لز كه در بخوش شوريی جزیور يرارگرفتوه اسوت و
دارای مساحتی در حدود  ٠1هکتار و  1٠11نفر جمعیت میباشد.
بر اساس آمار سال  131٠فرهنگ آبادیهای شهرستان بندرلنگه ،از  211نفر جمعیت روستای لز  11٠نفر معوادل 55/2
درصد درس باوی شش سال يرار داشتهاند كه  11نفر از آنها باسواد بود اند .بدی ترتیب نسبت باسووادان ایو روسوتا بوه
جمعیت باوی شش سال در ای سال  35/2درصد و نسبت آنها به كل جمعیت روسوتا  25/1درصود اسوت .در سوال 135٠
روستای لز دارای  ٠٠٠نفر معادل  11/1درصد ،جمعیت باوی شش سال بود است كه  ٠11نفر از ای افراد باسوواد بوود -
اند .نسبت ای افراد به كل جمعیت باوی شش سال  5٠/2درصد می باشد كوه ایو نشوانگر توجوه بوه سووادآموزی در ایو
روستا است
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مدرسه ابتدایی ای جزیر به نام دبستان دكتر شوریعتی دارای  131دانوش آمووز اسوت و دانوشآمووزان دارای پتانسویل
خوبی برای فعالیتهای محیطزیستی دارند زیرا در محیط زندگی ،بوا طبیعوت و جوانوران جزیور همچوون وکپشوتهوا،
جبیرها و پرستوهای دریایی و  ...انس و ارتبا دارند.

 -5شرکت پاالیش نفت الوان
شركت پاویش نفت ووان در سال  ،13٠٠با رفیت  21هزار بشکه در روز ،مورد بهر برداری يرار گرفت و اكنوون بوا
رفیت  ٠٠هزار بشکه در روز به فعالت خودش ادامه میدهد .ای شركت بوه منظوردسوتیابی بوه موفقیوت پایودار و تحقو
اهدا

ايتصادی ،اجتماعی و به ویژ زیستمحیبی تالش نمود با بهور گیوری از فو آوری هوای روزآمود و بوا اسوتقرار،

ارتقان و توسعه سیستمهای مدیریتی نوی از جمله نظام مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیطزیسوت ( ، )HSE-MSسیسوتم
مدیریت زیستمحیبی ( ،)ISO 14001سیسوتم مودیریت ایمنوی و بهداشوت شوغلی (، )OHSAS 18001سیسوتم
مدیریت كیفیت ( )ISO 9001و سیستم مدیریت كیفیت ویژ صنایع نفوت ( )ISO TS 29001و سیسوتم یکاارچوه
مدیریت ( ،)IMSطی پن سال گذشته بالغ بر  111برنامه یا پرو جهت نیول بوه توسوعه پایودار در يالوب محورهوای زیور
شامل بهبود مستمر فرآیندها و روشها ،بهینهسازی منابع و مصر

انر ی ،كاهش و حذ

آوینود هوای زیسوتمحیبوی،

ارتقان سالمت كاركنان  ،تأمی الزامات و خواسته های مشتریان و ذینفعان ،توروی و توسوعه فرهنوگ بهداشوت ،ایمنوی و
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محیطزیست " "H.S.Eبا تخصیص بودجه وزم به اجرا درآورد و برنامهها و پرو های دیگوری را نیوز در دسوت ايودام
دارد.
شركت پاویش نفت ووان امر خدمترسانی به ساكنی و اهالی جزیر ووان را همزمان با سایر فعالیوتهوای سوازمانی
به انجام رسانید و با ایجاد ارتبا مووثر بوا نهادهوای دولتوی و مردموی در جزیور ووان خوشوبتختانه موفو گردیود اسوت
ايدامات بسیار موثر و يابل توجهی را در جهت ارتقان وضعیت عمومی ووان و بهبود ساختار فرهنگوی ،رفواهی ،آموزشوی،
تفریحی و بهداشتی اهالی از طری انجام پرو های مختلف عمرانی در جزیر ووان به اجرا درآورد كه از جملوه احوداث
دبیرستان خلی فارس بعنوان اولی دبیرستان در جزیر ووان ،تأمی مبلغ 111ر111ر111ر ٠ریوال بورای احوداث فضواهای
آموزشی ،مذهبی و پرورشی ،احداث یك باب آزمایشگا در مدرسه راهنمایی جزیر و تجهیز آن به وسایل آزمایشگاهی
و غیر نام برد.

 -6شاخص هایی براي انتخاب مدارس سبزمحیط زیست
در مدارس سبز به مباحث محیطزیست زیاد تاكید می شود و شاخصهایی كوه از سووی سوازمان حفا وت

محویط-

زیست و آموزش و پرورش تعریف میگردد در آن اجرایی میشود .تاكنون در استان هرمزگوان بور مبنوای گوزارش ادار
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كل حفا ت محیطزیست هرمزگان حدود  ٠٠مدرسه سبز اجرایی شد است .در سایت ادار كول حفا وت محویطزیسوت
هرمزگان برای مدرسه سبز شاخصهایی زیر تعریف شد است
 -1-6اجراي طرح محیط یار
-

مشخص نمودن رابط طر محیطیار در مدرسه

-

تعیی محیطیاران مدرسه و ارسال اسامی با مشخصات به ادار كول حفا وت محویطزیسوت و دریافوت

كارت محیطیاری
-

ارسال گزارشات مصور از فعالیتهوای محویطیواران در مدرسوه بوه ادار كول حفا وت محویطزیسوت

توسط رابط طر و ثبت گزارش در سایت محیطیار استان
-

همکاری و مشاركت در برنامههای محیطیار استان

-

مشاركت در برنامههای نمادی محیطزیست

-

همکاری با كارشناسان ادار كل جهت بازدید از مدارس

-

برگزاری كالسهای آموزشی وزم در خصوص محیطزیست

-

رعایت موارد زیر در سبح مدارس و تهیه گزارش از روند فعالیتها و ارسال به ادار كل محیطزیست

هرمزگان
 -2-6پایش مصرف انرژي:
 -1شناسایی فعالیتهای پرمصر

انر ی در مدرسه

 -2مشخص كردن مکانهای پرمصر

انر ی در مدرسه

 -3-6جلوگیري از اتالف انرژي
 -1نگهداری پیشگیرانه از تجهیزات ،شامل گرم كنند ها و سیستم تهویه
 -2حفظ پنجر ها از نور آفتاب برای محدود كردن استفاد از سیستم سرمایشی در كالس
 -4-6سیستم روشنایی
 -1بررسی روشنایی و رصد كردن مدت زمان روش بودن چرا های مختلف طی روز
 -2استفاد از نور طبیعی به جای چرا ها
 -3اطمینان از اینکه چرا كالسهای خالی خاموش است
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 -5-6تجهیزات اداري
 -1خاموش كردن وسایل زمانی كه استفادهای از آنها نمیشود
 -2يرار ندادن چاپگرها ،دستگا های كای و  ...درحالت آماد به كار
 -3پرهیز از روش گذاشت كامایوترها در زمان استراحت طوونی و بیش از  30ديیقه
 -٠پرهیز از روش گذاشت صفحه نمایش كامایوتر در صورت عدم نیاز بیش از  10ديیقه
 -٠استفاد از پرینترها به صورت مشترک
 -6-6جلوگیري از اتالف آب
-1

نصب دستگا ذخیر آب در مکان مناسب

-2

اجتناب از بازگذاشت شیرآب در موايع غیرضروری (تاكید و آموزش)

-3

اجتناب از شستشو با فشار زیاد و شلنگ

-٠

بررسی مرتب تجهیزات لولهكشی جهت جلوگیری از نشتی

 -7-6سرویسهاي بهداشتی
 -1نصب شیرهای زماندار (خودكار) به طوری كه اگور شویر آب از روی بویتووجهی بواز مانود ،بعود از
مدتی به طور خودكار بسته شود.
 -2استفاد از فالش تانك دو زمانه یا تغییر شناور فالش تانك تك زمانه
 -8-6باغچه  /فضاي سبز
 -1انتخاب گیاهانی كه با ايلیم و بارندگی منبقه سازگار است.
 -2پرهیز از ایجاد باغچههایی كه به سرعت خشك میشود.
 -3آبیاری در صبح زود یا دیرهنگام شب ،برای محدود كردن تبخیر و جلوگیری از سوخت گیاهان
 -9-6پسماند  /بازیافت منابع (سیستم مدیریت و ممیزي پسماند)
 -1شناخت منابع مهم تولیدكنند پسماند
 -2تعیی كمیت و تركیب پسماند
 -3تمركز بر كاهش زباله
 -11-6کاهش زباله
 -1برنامۀ زمانبندی كاهش زباله
 -2سفارش مواد مباب با نیاز مدرسه ،در به حدايل رساندن پسماند
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 -3نگهداری و تعمیر تجهیزات در اولویت نسبت به تعویض آن
 -٠استفاد از محصووت يابل تعویض به جای انواع دورریختنی
 -٠محدود كردن استفاد از محصووت بستهبندی
تا حد امکان (كاغذی و پالستیکی)

 -1استفاد نکردن از لیوانهای یکبار مصر
 -11-6تفكیک زباله
 -1تفکیك كاغذ
 -2تفکیك شیشه
 -3تفکیك ببریهای پالستیکی
 -4تفکیك يوطیهای فلزی
 -5تفکیك پسماندهای آلی (خوراكی)
 -6تفکیك سایر پسماندها
 -7تشخیص رو

از روی رنگ ،برچسب یا عالمت برای انواع مختلف پسماند

 -8بررسی امکان فروش زبالههای تفکیك شد به بازیافوتكننودگان (كاغوذ ،مقووا ،پالسوتیك ،فلوزات،
شیشه،

پسماند آلی)

 -12-6کاهش اثرات زیست محیطی
 -1نسوزاندن زباله در فضای بیرونی ،پراكند نکردن آنها در طبیعت و یا دفع كردن آنها
 -2انتخاب محصووتی كه حدايل آلودگی و حداكثر پایداری را دارند
 -3جایگزینی رو

یکبار مصر

گیاهی با انواع پالستیکی و كاغذی آن

 -٠بازیافت وسایل بريی و الکترونیکی و اهدان وسائل غیر وزم كه هنوز يابل استفاد هستند بوه جواموع
محلی
 -13-6کاهش و بهبود مصرف کاغذ (شناسایی میزان مصرف کاغذ)
 -1بررسی مصر

كاغذ به صورت ماهیانه

 -2محاسبه میزان مصر

كاغذ به صورت ماهیانه

 -14-6بهبود سیستم مصرف کاغذ :
 -1استفاد از دو روی كاغذ
 -2استفاد از گزینه چاپ از دوطر

دستگا كای و پرینتر
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 -3كاهش حاشیههای كاغذ
 -٠استفاد از پاورپوینت در جلسات درس به جای پرینت كاغذی
 -٠استفاد از يسمتهای سفید كاغذ استفاد شد
 -1استفاد از كاغذ بازیافتی
 -5محدود كردن استفاد از كای و پرینت رنگی
از آن) :مزاحم و حفاظت صداهاي ایجاد از سالمت افراد و جلوگیري  -15-6صدا ( هدف،
 -1كاهش صدا در سبو مختلف
 -2تنظیم صدای زنگ تلف ها بر روی صدای پایی
 -3صحبت كردن با صدای آرام
 -٠يانون بیصدا كردن تلف های همرا معلمی محترم در مدرسه
 -٠اطالع دادن به افراد از اثرات دراز مدت سالمتی تحت تأثیر آلودگی صوتی
 -1نمایش پوسترهایی در معرش دید افراد جهت ارتقان آگاهی آنان
كارشناسان واحد محیط زیست شركت پاویش نفت ووان عالو بور شواخص هوای بواو ،ايودامات دیگوری نیوز بورای
اجرای مدرسه سبز برنامه ریزی كرد اند
 -1نقاشی بر روی دیوار مدرسه (شکلهای از وکپشت ،پرستوهای دریایی ،جبیر ،جزیر ووان و جزیور
شیدور)
 -2استفاد از انر ی خورشیدی برای روشنایی یك كالس
 -3استفاد از انر ی خورشیدی و بادی برای روشنایی یك كالس
 -٠آشنایی دانشآموزان از زندگی حیوانات با دعوت از كارشناسان ادار محیطزیست
 -٠نمایش فیلمهای محیطزیستی
 -1دراختیار يراردادن شعرهای محیطزیستی به دانشآموزان
 -5نصب پوسترهای محیطزیستی بر روی دیوار كالسها و راهروها
 -1تهیه حدايل یك عدد تی شرت با مشخصه محیطزیستی برای دانشآموزان
 -1بسی كردن دانشآموزان جهت فعالیتهای محیطزیستی در مناسبتهای مرتبط
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 -11آموزش اولیه كشاورزی (بصورت تئوری و عملی) توسط كارشناس كشاورزی
 -11برگزاری كالسهای كاردستی (تهیه لوازم)
 -12آشنایی با اصول اولیه هواشناسی توسط كارشناس مربوطه
 -13برگزاری كالسهای محیط زیستی ،انر یهای تجدیدپذیر 

 -7نتیجه گیري
كودكان با توجه به شرایط روحی و جسمی خاصی كه دارند بیش از هر گرو دیگر سنی نیازمنود شورایط محیبوی
مناسب از نظر امنیت و آرامش میباشند .فضای آموزشی با تمام ویژگیهوایش در شوکلگیوری شخصویت افوراد نقوش
موثری را ایفا میكند .در طراحی مدارس سبز ،به محیطزیست و ایجواد فضوای سوالم بورای دانوشآمووزان توجوه زیوادی
میشود .نحو طراحی ای مدرسه به گونوهای اسوت كوه كوامالً بوا اصوول صورفهجوویی در مصور
محیطزیست منبب است .در ای مدارس كمتر از حد معمول آب مصر

انور ی و حفا وت از

میشود و انر ی برق از منوابع يابول تجدیود بوه

دست میآید .به ای ترتیب دانشآموزان نسبت به حفا ت از محیطزیست حساس میشوند و با شیو های صرفهجوویی در
مصر

انر ی با زندگی گیاهان آشنا میشوند.

در جمهوری اسالمی ایران ،طب اصل  ٠1يانون اساسی ،حفا ت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعود بایود در
آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،و یفه عمومی تلقی میشود و وزارت آمووزش و پورورش نیوز در مصووبات
شورای عالی و برنامه درسی ملی برای دانش آموزان پایه ابتدایی ،دستوراتی برای آموزش

محیط زیست به كودكوان

كه می تواند ساختار پایه ای برای جامعه ایجاد كند ،گنجانید است .منبقه جزیر ووان و جزیر شیدور از لحواظ محویط-
زیستی جزن منبقه حفا ت شد حیات وحش میباشد و كودكان جزیر ووان در محیط زندگیشان خیلی بوا طبیعوت آن
آشنا و ملبوس میباشند .در جزیر ووان یك مدرسه ابتدایی با حدود  131دانشآموز وجود دارد و شركت پاویش نفوت
ووان ،اجرای برنامههای سبز در مدرسه ابتدایی جزیر ووان را جزن مسئولیت اجتماعی خود دانسته و با برنامههوایی كوه از
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سوی ادار حفا ت محیطزیست دریافت داشته همرا با تالش و خاليیتهای كارشناسان محیطزیست شوركت ،حفا وت
و صیانت بیشتری از حیاتوحش جزیر ووان و جزیر شیدور اجرا خواهد كرد.
منابع
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 -٠ياسملویی ،ستار  ،احدی ،پریسا ،131٠ ،تاثیرفرم ،سواختار و فضوای سوبز در ایجواد حوس امنیوت در
طراحی فضای دوستدار كودک ،كنفرانس بی المللی معماری ،مهندسی ساز و محیط زیست
 -٠مسویب زاد  ،سواور  ،سیدالماسوی  ،مهودی ،1311 ،نقوش خاليیوت معمارانوه در طراحوی فضواهای
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Lavan school environmental programs based on social responsibility
By Lavan Oil Refinning CO.
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Abstract
Learning environment where children can play an effective role in shaping the
personality of the child. Green school design, great attention to the environment and
creating a healthy environment for the students. These schools are designed in a way
that is fully consistent with the principles of energy conservation and environmental is
protection. Ministry of Education in accordance with its responsibilities, the High
Council and the National Curriculum for primary grade students, teaching children has
incorporated knowledge of the environment. Wildlife area of Lavan and Shidvar
Islands are protected area and children Lavan Island in their living environment and
notions are very familiar with nature. In Lavan Island, there are about 130 students in
an elementary school and Lavan Oil Refining Company, knows as part of their social
responsibility for implementing green programs in primary schools and with programs
that received by the Department of Environmental Protection and environmental
experts with effort and creativity, greater protection and preservation of wildlife and
the island of Lavan Island Shidvar Island will run.
Keywords : Social Responsibility, Environmental Programs, school, Lavan
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