تمهيد :-1
نإنا مدهولون أمام واقع إجرامي يمارسه الإنسان.بالتوازنات البيئية، الطبيعية منها والاجتماعية والنفسية والاقتصادية من مثل:- إرهاق التربة بالمواسم المتكررة من دون أن تعيد هي نفسها دورتها- إرهاق الهواء والماء والأحياء من دون أن تستعيد أنفاسها. -التعدي على الأرض الزراعية.-التعدي على المياه الجوفية والظاهرة.- التعدي على الطير والنبات.- التعدي على الناس ... وعلى كل شيء.- إعدام الحياة الريفية وكل ما فيها من حرف ورغد عيش.والنتيجة التي يحصدها الإنسان من ذلك: زيادة الإنتاج أكثر كثيراً مما يلزم وتكدس الأرقام في المصارف ومن ثم التصرف بأعناق الناس الجياع الذين كانت "قرعتهم" أن ولدوا في جنوب الأرض. أليست الحرب الدائرة اليوم على الأرض هي حرب طعام؟ لقد انطلق الإنسان في سباق انتحاري لكي يسيطر على الطبيعة؛ ومنذ نشأة الإنسان في مجاهل الغابات وهو يصارع الطبيعة لكي يستمر؛ استلبها النار ونهب منها المعادن، دجن التربة، استغل الفضاء واستخرج ناهباً باطن الأرض ثم لوث الجو والتربة والماء وكل شيء. هذا كان عصر النهب والتهديم.وعلى الإنسان أن يعي بأن عصر النهب والتهديم يجب أن ينتهي وأن عصراً هادئاً ضروري أن ينبلج وعصر الدراية والإدارة والحماية. وليس هناك بعد العداوة والفجو والسلب إلا الإتزان في المعاملة.
إنه عصر التربية للبيئة، بحيث يترك لبناة المستقبل والحاضر - الأولاد - أن ينموا في ذواتهم صفات عالية يتحلى بها المسؤول:المبادرة والمسؤولية، والخلق والإبداع والاندفاع الذاتي، وتنمية هذه الصفات لا يمكن أن تتم إلا في جو الحرية وفي إطار تربية مركز ثقلها التلميذ .بعدما يقتنع الأولاد بواجباتهم وأدوارهم في البناء، عندئذٍ يمكنهم أن يكونوا القيادة الفعّالة... كثير من الأولاد استطاعوا التأثير في تصرفات أهلهم. وحين يغضب الأولاد فإن الكبار لا بد من أن ينثنوا ويستفيقوا من نشوة تخريبهم حيال غضب الأولاد صنو المال الذي. يكوِّنون معه "زينة الحياة الدنيا" إلا إذا كان المال وحده "معبود الكبار" !!! ومهما يكن من أمر فإننا لن ننتظر حتى يكبر الصغار ليتسلموا القرار، إذ ذاك لن يبقى لنا ولهم أي شيء نعيش منه أو عليه ولن يبقى أي إرث نقدمه إليهم مثل ما قدم إلينا من جاء قبلنا. والمربّون، هل اهتموا في الماضي بما يحيّر أمورهم اليوم؟ 
التربية البيئية وصنع الأجيال للمحافظة على البيئة وتحسينها - التربية التكوينية
بعد مؤتمر القمة في "الريو"، "مؤتمر الأرض" حول البيئة العالمية، بعد تلك التظاهرة البيئية العالمية، وقبلها، تحركت "الضمائر" وأقامت الندوات والمؤتمرات والاجتماعات والبروتوكولات، وما إلى ذلك من المحاضرات التي تنبّه إلى الأخطار. لقد تابعنا الكثير من هذه التظاهرات وشاركنا فيها ولاحظنا الحماسة اللامتناهية في الحاضرين، لاحظنا الأكف، لاحظنا التململ وقرف الحاضرين من تصرفات ساكني الشوارع وأصحاب المحلات والمصانع ... ولدى خروجنا من هذه الاجتماعات كنت ترى من يفرغ حلقه على الشارع ومن يركل سطل الزبالة ليقلب ما فيه، ومن يقطف الزهر ليرميه مبشارة ... تصرفات وسلوكات متأصلة في النفوس. وإن ما نتعلمه نادراً ما يكون من مركبات شخصياتنا، إلا إذا كان على نحو سلوك وممارسة وعلى نحو تربية مستمرة، تبدأ مع الحبو والمهد ولا تنتهي أو تنتهي في اللحد. 
إن السياسة البيئية تبقى سياسةً حبراً على ورق إذا لم تنفّذ واقعاً على الأرض. وما ذكرته هنا واقع، فالمسن يصعب أن تغير في سلوكه ومواقفه ولا أقول مستحيلاً أن يحدث تغيير فيه. لكن الأهم من ذلك هو خلق أجيال جديدة وشابة مقتنعة، المواقف الإيجابية من البيئة وتمارسها لتحافظ على نفسها، إذ أصبح بديهي أنه يجب أن نحافظ ونحسّن البيئة لكي نحفظ أنفسنا من الهلاك. ومتى أصبح الحكم والقرار في أيدي هذه الأجيال صار من البديهي أن تبدأ البيئة بإعادة بناء ذاتها.
لكن بانتظار ذلك، وعلى المدى القريب، ماذا نفعل، هل ننتظر تسلُّم هؤلاء للحكم ونترك الوضع على حاله من التدمير الفاجر كل يوم وكل لحظة، بحيث لا يبقى بيئة لهذه الأجيال لتعمل على تحسينها، أم أننا نقاوم ما أمكن لنترك لهم الإرث الطبيعي والاجتماعي ... ليكون لهم مادة للتأهيل والتحسين؟
والأمر طبيعي أن نفكر بتربية بيئية نابعة منها ومردودها لها. لذلك فتربيتنا البيئية تهتم بالمتعلم الواعي للأمور البيئية كلها بذهن كلي شمولي. إننا نعمل حالياً في المركز التربوي للبحوث والإنماء على إعداد مادة تعليمية/ تعلُّمية للتربية البيئية - مقاربة شمولية بالتعاون مع منظمة اليونيسف في بيروت، تنفيذاً لاتفاق التعاون الموقع بين وزارة التربية ووزارة البيئة اللبنانيتين. والمشروع قيد التنفيذ وقد قطعنا فيه مراحل عدة. وهذا ما نهدف إليه من خلال مشروعنا، ونحن ننتظر منه الأمور التالية:
1 - تغيير في نظرتنا إلى المتعلم.
2 - تغيير في سلوكنا كمعدي معلمين/ قبل الخدمة وخلالها.
3 - اقتراح صيغة تدريب جديدة عصرية مناسبة.
4 - اقتراح صيغة مناهج هي التربية البيئية.
5 - اقتراح صيغة مناهج لإعداد المدرسين في المادة والموضوع.
6 - بناء برامج تدريبية حول البيئة المحلية والعالمية بهدف تطوير التدريب المدرسي.
وهذا يتم بعدما يتطور مفهوم المدرسة - كل مدرسة - لتصبح قادرة على التعامل مع الأولاد على أنهم هم صانعو حاضرهم ومستقبلهم. والحقيقة أننا بطريقة تعليمنا الحالية لسنا نقوم بغير تعليم عن الماضي الذي سبقه الحاضر بأشواط بعيدة جداً. فكيف بالمستقبل القريب؟
ولكن، ويا للأسف، مدرسة المستقبل - المدرسة الشمولية التي تعد للعصر الشمولي لم تتأسس بعد. هنالك في العالم، مدارس قليلة تبدو أنها مرحلة في صيرورة المدرسة الشمولية - ما قبل الشمولية (Préglobale) موجودة على مفارق الشمولية تعمل على دراسة واستيعاب الحاجات التربوية الناجمة عن المجتمع الشمولي.
ضمن هذا النظام تحتاج غرفة الصف الشمولية الى تغيير النموذج العمودي في نقل المعرفة وإبداله بنموذج أفقي في التعلم، بحيث يصبح المعلم مشرفاً على تبسيط الطريقة التي تعمل على:
- تعزيز مفهوم تقدير الذات لدى التلاميذ إضافة الى تعزيز المسؤولية الفردية.
- تشجيع التعلم الفريقي التعاوني وقبول الآخرين في الفريق وتحمل هم الآخرين.
- تنمية الخيال والحدس إضافة إلى الاستدلال والتحليل.
- مساعدة التلاميذ على استكشاف ذواتهم وقيمهم ومناظيرهم وافتراضاتهم من خلال الآخرين.
- حث التلامذة على تقدير العلاقات المتداخلة في ميادين المنهاج فضلاً عن تقدير العلاقات المترابطة والمتداخلة في الإنسان والعالم.7
- أهداف مشروع التربية البيئية
- الأهداف المعرفية
- معرفة وإدراك ووعي العلاقات القائمة بينه وبين بيئته الطبيعية والسكنية (اجتماعية، اقتصادية، ثقافية وعالمية...)
- معرفة الثروات الطبيعية في بيئته وسبل المحافظة عليها.
- معرفة المشاكل التي تعانيها بيئته والأخطار التي تهددها واقتراح الحلول المناسبة لها.
- معرفة مقومات التوازن الطبيعي في بيئته.
- إدراك التأثيرات البشرية في بعض الجوانب في بيئته.
- إدراك المفهوم "أن الكائن الحي يتأثر بما حوله وبما هو في الطرف الآخر البعيد من الكرة الأرضية ويؤثر فيهما". 
- المدخل الجامع كل المواد مع بعضها في مقرر واحد.
- المدخل المندمج (التربية البيئية في مجال مادة دراسية تكون تفاعلاً واندماجاً ورابطاً وثيقاً مع بيئة المتعلم ومع مجتمعه في عملية تربوية شاملة متكاملة).
- مدخل الأنشطة الحياتية.
إنطلاقاً من التربية البيئية، وهي التربية للأخلاق، يتم تكوين القيم والمهارات والاتجاهات والمدركات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان وحضارته بمحيطه الشامل المتكامل، وذلك ما يحتم ضرورة المحافظة على البيئة (كل البيئة) وحسن استغلالها لمصلحة الإنسان والمخلوقات الأخرى حفاظاً على حياته وتحسين مستويات معيشته بالتناغم مع حياة الأحياء الأخرى.
والتربية البيئية هي منهجية قبل أن تكون مادة تعلمية، بحيث:
- يكون المتعلم في محور العملية التعلمية.
- تشمل التربية البيئية جميع البيئات: الطبيعية، والاجتماعية - العائلية - الأسرية، والنفسية، والاقتصادية، والمدينية - الريفية ... 
- تتعلق بكل إنسان في محيط المدرسة وداخل المدرسة: (1) محيط المدرسة، المجتمع بكامله، التربية المستدامة؛ (2) وداخل المدرسة، تلميذ - معلم - إدارة.
- تحتاج إلى الطريقة النشطة في التعلم وضمن مجموعات عمل.
- لذلك تكون التربية البيئية في مناهج، يختلف شكلها وموقعها بحسب موضعها في المرحلة والصف وبحسب العمر الزمني للمتعلم.
أ - الصفوف التي يكون فيها "معلم صف" أو عدد قليل من المدرسين (3 على الأكثر) تدخل التربية البيئية في إطار "أنشطة الحياة" مع التربية الصحية والأنشطة الحياتية والسكانية والثقافية...
ب - تستمر مع أنشطة الحياة حتى مستوى أعلى بحيث يصبح هذا الشكل صعباً. عندئذٍ تصبح التربية البيئية ضمن الاجتماعيات واللغات والرياضيات والعلوم والمواد التعلمية الأخرى من دون أن تسيطر على المادة وبحيث نصل إلى الهدف الأكاديمي للمادة مع ما نصبو إليه بيئياً في هذا المستوى. 
ج - مندمجة في مواد التعليم الأخرى فنراها تدخل في الاجتماعيات واللغات والرياضيات والعلوم من دون أن تأخذ الصفة الأكاديمية للمادة ومن دون أن تسيطر على المادة وبحيث نصل الى الهدف الأكاديمي للمادة مع ما نصبو إليه بيئياً في هذا المستوى.
د - يحاول البعض أن يدخل مادة التربية البيئية - على انها مادة علمية بيئية - ضمن مادة العلوم، الأمر الذي أدّى إلى تعليم مادة بالرتابة نفسها التي تعلم بها العلوم مركزة على الأهداف المعرفية من دون الأهداف السلوكية ومن دون التركيز على بناء القيم والمواقف. 
هـ - هناك محاولات لتدريس البيئة كمادة منفصلة كعلم البيئة. لكن هذه المحاولات أوقعت أصحابها في أخطاء البند (د).
لكن يمكن اعتماد هذه الحالة في الصفوف الثانوية الأخيرة وفي الجامعة.
لذلك فإن مشروعنا يرسم إلى أن ينفذ تدريس التربية البيئية بحسب البنود (أ، ب، ج).ح - التربية البيئية منهجية قبل أن تكون مادة 

ز - التربية البيئية: أين تعلّم
الوعي : من المهم مساعدة الافراد على إكتساب وعي يعمق في نفوسهم الإحساس بالبيئة الكلية وما يتصل بها من مشكلات. 
المعرفة : إذ ينبغي مساعدة الأفراد على إكتساب طائفة متنوعة من الخبرات المتصلة بالبيئة الكلية والفهم القائم على أساس الاحوال البيئية وما يتصل بها من مشكلات والقدرة على نقد العيوب والمساوئ في البيئة. 
الاتجاهات : ضمان مساعدة الأفراد على إكتساب قيم اجتماعية وشعور جديد بالاهتمام بالبيئة وبعث الرغبة في المشاركة الفعالة في حماية البيئة وتحسينها. 
المهارات: إذ تساعد الأفراد على إكتساب المهارات اللازمة لحل المشكلات البيئية. 
المشاركة : يجب مساعدة الأفراد على تنمية الشعور بالمسؤلية والإحساس بأن المشكلات البيئية تتسم بطابع الجدية مما يتطلب ذلك إتخاذ الاجراءات المناسبة لحل المشكلات البيئية. 
- منهجية أن يكون التلميذ في محور العملية التعلمية.
- الطريقة النشطة (مجموعات عمل).
- تشمل التربية البيئية جميع البيئات: الطبيعية، والاجتماعية - العائلية - الأسرية، والنفسية، والاقتصادية، والمدينية والريفية...
- تتعلق بكل إنسان في محيط المدرسة وداخل المدرسة: محيط المدرسة والمجتمع بكامله؛ وفي المدرسة، تلميذ - معلم - إدارة ...
ويمكن تحديد الهدف العام للتربية البيئية بأنه :
عملية إعداد الفرد المهتم بالبيئة وبالمشكلات المتصلة بها والمزود بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة للعمل على حل المشكلات البيئية الحالية والحيلولة دون ظهور مشكلات جديدة وللوصول إلى تلك الاهداف يتطلب الأمرإيجاد أوضاع وعمليات لمساعدة الأفراد والجماعات على ما يأتي :ضرورة توعية الأفرد بأنهم جزء لا ينفصل من النظام البيئي وأن كل ما يفعلونه يغير بيئتهم تغييرا ضارا أو نافعا.
ضرورة إكتسابهم المعلومات والمهارات الاساسية التي تساعدهم على حل المشكلات البيئية التي تواجههم في حياتهم اليومية. 
تزويدهم بالمهارات التي تساعدهم في إصلاح مساوئ البيئة ومنع حدوثها وهذا بدوره يتطلب صياغة أهداف واضحة ومحددة يستطيع النظام التربوي تحقيقها على شكل سلسلة من الانشطة العلمية والتعليمية وهي : - أن يتمتع المتعلم بخلق بيئي واعٍ في التعاطي مع بيئته، وخصوصاً في مجال استغلال مواردها بعقلانية. 
- أن يكون مستعداً للعمل على حل المشكلات القائمة في بيئته.
- أن يقدّر ويحترم العلاقات التي تربط الكائنات الحية بالبيئة، ولا يسيء إلى التوازن الطبيعي الموجود فيها.
- أن يهتم بتطوير نمط الحياة لجميع الناس في الحاضر والمستقبل وكذلك بالنسبة إلى المجموعات النباتية والحيوانية.
- أن يلتزم تحقيق تنمية مستدامة وعادلة للجميع في ظل ممارسات إيجابية تجاه البيئة الطبيعية والبيئة المدينية، وفقاً لمبدأ التربية الشمولية الذي يرمي إلى وعي الإنسان لمحيطه الكبير أي الكرة الأرضية.
- أن يتمتع بالشعور بالمسؤولية الفردية تجاه البيئة، ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي كذلك.
- أن يعترف بصعوبة إيجاد الحلول الجذرية الحاسمة لبعض المشاكل البيئية.
(2) المهارات: أن يكون المتعلم قادراً على:
- ملاحظة الظواهر الطبيعية والبشرية في بيئته وتفسيرها. 
- تحليل المشاكل البيئية ووضع الخطط لمعالجتها، أو على الأقل المساهمة في ذلك.
- اتخاذ القرارات والمبادرات المناسبة للحد من التعدي على البيئة والإساءة إليها.
- حسن الاتصال والتواصل مع الآخرين بجميع الوسائل المتاحة.
- مشاركة الآخرين في حل المشكلات واتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة.الغايات: معرفة وإدراك ووعي مشاكل البيئة المحيطة بالمتعلم، مقرونة بالشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية تجاه البيئة، وبالاستعداد للعمل على حمايتها وتحسينها في سبل تنمية مستدامة للأفراد والمجتمع المحلي والعالمي.- زيادة الوعي والمعرفة عند المتعلم للمفاهيم العلمية البيئية العامة وللمشاكل العالمية والمحلية التي تهدد البيئة وبالتالي تهدد وجود الإنسان. 
- وعي الترابط الحيوي بين العناصر البيئية ونظمها مع الإنسان.
- تعزيز القناعة عند المتعلمين بأهمية التربية البيئية وارتباطها بعملية التنمية المستدامة.
- تفعيل المتعلمين وحثّهم على الالتزام بمواقف مسؤولة تجاه البيئة والمحافظة عليها.
- اختبار أنماط تربوية ناشطة تساعد على تجسيد المعارف بمهارات وممارسات ومواقف بأساليب وطرائق تعلمية ناشطة.
- اكتساب المهارات الضرورية للأداء الفريقي المطلوب من المتعلمين. 
- تنشيط الإبداع والابتكار لدى المتعلمين في مجال أنشطة التربية البيئية.الغاية من المشروع إعداد كادرات تعليمية مقتنعة وملتزمة قضايا البيئة. وتطوير قدراتها لتتمكن من تجسيد جميع المعارف والمواقف والمهارات التي تتمحور حولها التربية البيئية وموضوعاتها. : دورة تدريبية، إعداد كادرات تدريبية في التربية البيئية - مقاربة شمولية.
المرحلة الثانية: إنتاج الحقائب والجعب التربوية البيئية.
المرحلة الثالثة: تنظيم ورش عمل مناطقية للمسؤولين التربويين حول موضوع التربية البيئية.
المرحلة الرابعة: تدريب المعلمين من جميع المناطق اللبنانية من القطاعين العام والخاص.
المرحلة الخامسة: تطبيق الحقائب والجعب التربوية في المدارس التطبيقية الاختبارية.
المرحلة السادسة: تقييم / تقويم التجربة وصياغة المناهج.يهدف هذا المشروع إلى:
- وضع وترسيخ منهجية تربوية شمولية للعمل، وترافق هذه المنهجية نماذج مستحدثة من الأنشطة مبنية على البرامج التعليمية المعتمدة حالياً "المناهج". تساعد هذه الأنشطة التربويين والاختصاصيين في مسيرتهم لإعادة وضع مناهج وبرامج الإعداد والتدريب في دور المعلمين والمعلمات في القطاعين العام والخاص.
- تفعيل أصحاب القرار في القطاع التربوي من رؤساء دوائر في المناطق التربوية ومفتشين تربويين ومدراء المدارس. ثم تنسيق وتكامل جميع الجهود في سبيل إنجاح التجربة والإسراع في تبنيها بصورة رسمية عند اكتمالها.
- تطوير كفاءات الكادرات التدريبية المنتشرة على الخريطة اللبنانية بحيث تشمل جميع المناطق القريبة والبعيدة، المدينية منها والريفية.
- تنمية أفراد الهيئة التعليمية وتطوير قدراتهم ليتمكنوا من مواكبة التغيير والتطوير في المناهج وتقانة التربية وتبني المقاربات التربوية الحديثة والفعالة.


