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Eco-Schools is an international award 
programme that guides schools on a 
journey of sustainability. By providing 
a useful framework, Eco-Schools is 
helping to embed good environmental 
principles into the heart of school life.

The programme combines classroom 
study with environmental action, 
mainly led by the students, both in their 
school and local communities; inspiring 
them to lead the change towards a 
greener world. As the only student-
led sustainable schools programme 
globally, Eco-Schools can aid in 
establishing environmental elements 
into the school curriculum, leading to 
increased awareness among students on 
sustainability issues. 

Aside from learning to adopt 
sustainable lifestyles and 
progressively lower their school’s 
environmental impact, students also 
get the opportunity to acquire and 
develop their listening, leadership, 

communication and organisational 
skills.  

Eco-Schools is a programme of 
Foundation for Environmental 
Education (FEE) and is recognised 
by the United Nations Environment 
Programme as a model initiative on 
education for sustainable development. 
It is implemented by more than 50 FEE 
representatives in countries worldwide 
and provides opportunities for like-
minded schools to collaborate with each 
other internationally.  

All Eco-Schools aspire to gain the 
prestigious and internationally 
recognised Green Flag, which is 
awarded to schools demonstrating 
their excellence in environmental 
achievements and who have met the 
Green Flag criteria.  

ABOUT ECO-SCHOOLS
The Green Flag is an international 
award recognising excellence 
in environmental education and 
performance at schools.

Join the programme

Eco-Schools is a free programme. 
If your school is interested in 
joining Eco-Schools UAE, please 
contact Emirates Wildlife Society 
in association with WWF (FEE 
National Operator). 

EWS-WWF Abu Dhabi office
T: +971 2 634 7117
F: +971 2 634 1220

EWS-WWF Dubai office
T: +971 4 354 9776
F: +971 4 354 9774

email: info@ewswwf.ae

Emirates Wildlife Society (EWS) is a UAE environmental non-governmental 
organisation, established under the patronage of H.H Sheikh Hamdan bin Zayed 
Al Nahyan, Ruler’s representative in the Western Region and Chairman of 
Environmental Agency – Abu Dhabi (EAD).

EWS works in association with WWF, one of the world’s largest and most 
respected independent conservation organisations. EWS-WWF has been active in 
the UAE since 2001 and has initiated and implemented several conservation and 
education projects in the region. EWS-WWF works federally and in the region 
with offices in Abu Dhabi and Dubai and is governed by a local board of directors.

www.ewswwf.ae

Twitter: @ews_wwf
Facebook: @ews.wwf
Youtube: WWFUAE

Text © EWS-WWF 2012. All rights reserved.
Cover Photo: Courtesy Eco Schools International

ABOUT EWS-WWF

Programme:                                              A Programme of:                            Endorsed by:                                                              Operated by:  
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ECO-SCHOOLS UAE
The Eco-Schools programme was 
introduced to the UAE in 2010 by 
national operator EWS-WWF, who is 
the FEE representative in the country. 
Success among participating schools 
from across the emirates has come in the 
form of the students’ appreciation of the 
need to adopt sustainable practices in 
their school community and beyond. 

In the first year schools implement the 
programme, students focus on the three 
key Eco-Schools themes of energy, water 
and waste (including litter). Energy 
consumption, water consumption 
and waste production are all related 
to carbon emissions; a major cause of 
climate change which is the most serious 
threat our planet faces. Since the UAE 
has a high per capita ecological footprint, 
much of it related to carbon emissions, 
it is important for future generations to 
understand and implement actions to 
alleviate these threats. 

Students take immense pride in applying 
simple changes in environmental 

behaviour among themselves and 
their community. A number of UAE 
schools have been awarded the Green 
Flag in recognition of their proven 
commitment and dedication to the 
programme after meeting the relevant 
criteria. Eco-Schools in the UAE are 
helping to save precious resources 
by making environmental changes to 
their schools and in turn, are helping 
to lower the country’s Ecological 
Footprint.

At the time of publication, more than 
15,000 students had taken part in 
Eco-Schools UAE and it is anticipated 
many more will benefit from the 
programme in the future. 

Eco-Schools is a whole school journey, 
where students lead the change 
towards greater sustainability in their 
environment. The programme offers 
a framework called the Seven Steps 
to help them work towards efficient 
maintenance of their resources. By 
following the Eco-Schools programme, 

students participate in the discussion 
and decision-making process and are 
actively involved in reducing their 
schools’ environmental impact. 

While the Seven Steps prompt whole 
school engagement, planning and 
linking environmental actions to 
the curriculum, the basic process of 
implementing the programme works 
on the principles of Planning, Acting, 
Checking and Acting again. 

Environmental education in schools is key to unlocking the 
potential of future eco-leaders
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To implement the Seven Steps, schools 
must follow three basic themes of 
energy, water and waste, including 
litter, in the first year, and select an 
additional theme for every Green Flag 
renewal from: biodiversity, healthy 
eating, transport, school grounds, 
climate change, sustaining our world, 
global citizenship and tree planting. 
Once the themes have been selected, 
the heart of the Eco-Schools process 
involves implementing the following 
steps:   

THE SEVEN STEPS

Step 3

Create an 
Action Plan
An action plan 
aims to provide 
a structured 
timetable for 
the reduction 
of a school’s 
environmental 
impacts, as 
identified in the 
Environmental 
Review (Step 2).
 

Step 2

Undertake an 
Environmental 
Review
This review 
examines 
a school’s 
environmental 
status and it’s 
environmental 
impacts in order 
to identify targets 
for action and 
improvement.

Step 1

Establish an 
Eco-Schools 
Committee 
This committee 
should have 
a maximum 
representation from 
students, which 
leads on the school’s 
involvement in 
the programme. 
Teachers, 
management 
personnel, 
administrative staff 
and representation 
from the local 
community are also 
recommended.

Step 4

Monitor and 
Evaluate
This step will help 
identify whether 
targets laid out in 
the Action Plan 
(Step 3) have been 
met or not so that 
corrective actions 
can be taken if 
needed. 

Step 5

Link to the 
Curriculum
This step
involves 
integrating Eco-
Schools activities 
with the school 
curriculum 
across grades and 
subjects. 

Step 6

Inform and 
Involve 
the Wider 
Community
This step aims to
encompass the 
whole school and 
wider community 
in environmental 
activities.

Step 7

Create an Eco-
Code
An Eco-Code will 
help demonstrate 
the school’s core 
values in a clear 
and imaginative 
way and highlights 
commitment 
towards improving 
its environmental 
performance and 
striving towards a 
sustainable future.



There are three tiers of awards that can 
be given to schools for their dedication 
in implementing the Seven Steps of the 
programme: 

Bronze Award and Silver Award: 
Both certificates are based on a school’s 
self-assessment against the relevant 
criteria and are valid indefinitely. These 
awards are printed certificates that 
act as an acknowledgement of pupils’ 
achievements, while working towards 
the higher recognition of the Green 
Flag. 

Green Flag: 
To apply for the Green Flag, schools 
must fulfil the necessary Green Flag 
criteria and must have completed at 
least one year and a maximum of two 
years of the programme. This award 
recognises and rewards achievement 
of completion of the Seven Steps and is 
issued as a flag that can be hoisted on 
the school grounds. 

To be awarded, schools are subject to an 
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on-site assessment by Eco-Schools 
Assessors (EWS-WWF) against the 
Green Flag award criteria. Stipulations 
are that the Green Flag assessment 
must be renewed every two years to 
ensure the school is maintaining its 
efforts and each time the school wishes 
to reapply, a new educational theme 
must be added to the existing themes 
the school is adopting. 

  

AWARDS

How to achieve the Green Flag
For schools to be awarded with the Green Flag, they must satisfactorily 
implement the Seven Steps. Schools must demonstrate their commitment 
and enthusiasm for the programme, as well as demonstrate whole school 
involvement in their environmental actions.  Those wishing to implement the 
programme are invited to attend a teacher training workshop organised by 
EWS-WWF at the beginning of each academic year. The workshop will outline 
the Green Flag criteria in greater detail and allow a forum for questions to be 
asked. 
More details will also be available on the website: www.ecoschoolsuae.org. 

A teacher proudly parades the Green Flag with her pupils
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ECO-SCHOOLS AWARDS PROCESS
For a school to be recognised 
with a Green Flag for its efforts in 
implementing the programme, this 
process must be followed: 

Step 1

Registered Eco-Schools must 
implement the programme 
using the Seven Steps and 
consistently achieve levels 
of improved environmental 
performance in their selected 
themes.

Step 2 

If a school implementing 
the Eco-Schools programme 
considers itself ready to apply 
for an award, it can apply 
by fulfilling the necessary 
criteria and application form 
available to download from 
www.ecoschoolsuae.org

Bronze and silver award 
applications can be submitted 
when a school feels ready to 
recognise its students’ efforts. 
Green Flag applications are 
received twice annually: last 
day of February and first day 
of November every year. 

Step 5

The Green Flag, an 
internationally acknowledged 
symbol for environmental 
excellence, is awarded to 
schools demonstrating 
acceptable evidence of 
implementing the Seven 
Steps methodically, with 
whole school involvement 
and measurable 
improvements in 
conservation of resources. 

Step 3

EWS-WWF reviews 
application and documents; 
then informs the school on 
whether further information 
is required and if information 
submitted in the application 
is satisfactory. 

Step 4

Certificates for the bronze 
and silver awards will 
be mailed to schools 
electronically, based on their 
own self-assessment and can 
be printed out by the school if 
they wish. 

For the Green Flag, schools 
with satisfactory applications 
are given a date for an on-
site visit by the Eco-Schools 
assessors and will conclude 
if the school meets the Green 
Flag criteria. 
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TIPS FROM ECO-SCHOOLS IN THE UAE
•	Invest in light sensors for the corridors
•	Fit water savers to taps in the washrooms 
•	Collect left over water from water bottles to irrigate plants in the school 

garden 
•	Reduce water consumption when irrigating plants by using a drip irrigation 

system 
•	Landscape small areas of the school grounds with native plants and use 

water collected from the air conditioning condensation to water them
•	Replace tissue boxes in classrooms with hand towels 
•	Create teaching aids made of waste materials, eg. a clock made from waste 

paper and cardboard to help teach children how to tell the time.
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 نصائح من المدارس البيئية في اإلمارات
االستثمار في تركيب مجسات أوتوماتيكية للحركة للتحكم في اإلنارة في 	•

ممرات المدرسة.   

تركيب موفرات الماء في صنابير المدرسة.  	•

جمع الماء المتبقي في زجاجات الشرب واستخدامه في ري حديقة المدرسة.  	•

تخفيض كمية المياه المستخدمة في ري المزروعات باتباع طريقة الري   	•

بالتنقيط.   

زراعة بعض النباتات المحلية لتزيين المدرسة واستخدام الماء المتجمع من 	•

المكيفات في ري تلك المزروعات.   

استبدال المحارم الورقية في الفصول بفوط من القماش.  	•

صنع أدوات تعليمية لشرح الدروس من النفايات، وعلى سبيل المثال صنع  	•

ساعة من الورق المقوى المعاد استخدامه لتعليم األطفال قراءة  الوقت.   
12
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 اجراءات الحصول على جوائز المدارس البيئية
حتى حت�ضل املدر�ضة على جائزة العلم الأخ�ضر 

تقديرًا جلهودها يف تنفيذ الربنامج، يجب اتباع 

الجراءات التالية : 

الخطوة 1 
يجب ان تقوم املدر�ضة امل�ضاركة بتنفيذ 

الربنامج با�ضتخدام اخلطوات ال�ضبع 

و عليها اأن تظهر حت�ضنًا م�ضتمرًا 

يف اأدائها مبا يتعلق باملوا�ضيع التي 

اختارتها املدر�ضة. 

الخطوة 2 
عند ر�ضى املدر�ضة مب�ضتواها وباأهليتها 

للح�ضول على العلم الأزرق، فباإمكانها 

التقدم وتعبئة الطلب املتوفر على 

www.ecoschoolsuae.org

يتم التقدم بطلبات احل�ضول على 

جائزة ال�ضهادة الربونزية والف�ضية 

عندما ت�ضعر املدر�ضة باأنها م�ضتعدة 

لتقدير جهود طالبها. 

يتم ا�ضتالم طلبات احل�ضول على 

العلم الأخ�ضر مرتني خالل العام 

وذلك يف اآخر يوم من �ضهر فرباير 

واأول يوم من �ضهر نوفمرب. 
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الخطوة 3 
تقوم جمعية الإمارات للحياة الفطرية  

مبراجعة الطلب وامل�ضتندات وتبلغ 

املدر�ضة يف حالة احلاجة اإىل تقدمي 

املزيد من املعلومات اأو اإن كانت 

املعلومات املقدمة كافية.

الخطوة 4
يتم ار�ضال ال�ضهادات الف�ضية 

والربونزية اىل املدر�ضة عرب الربيد 

اللكرتوين، وذلك بناء على التقييم 

الذاتي التي تقوم به املدر�ضة لنف�ضها 

وباإمكان املدر�ضة طباعة ال�ضهادة اإن 

رغبت يف ذلك. 

بالن�ضبة للعلم الأخ�ضر، يبلغ املقيمون 

املدار�س التي مت قبول طلباتها مبوعد 

الزيارة التقييمية للمدر�ضة والتي حتدد 

ما اإذا كانت املدر�ضة قد ا�ضتوفت 

معايري العلم الأخ�ضر اأم ل. 

الخطوة 5 
مينح العلم الأخ�ضر- رمز التميز 

البيئي الدويل- للمدار�س التي تقدم 

اثباتا على تنفيذها اخلطوات ال�ضبع 

املنهجية ب�ضكل مر�ضي، وكذلك على 

ا�ضراكها  كامل املدر�ضة و حتقيق 

وفورات قابلة للقيا�س يف املحافظة على 

املوارد. 
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 الجوائز
هناك ثالث م�ضتويات من اجلوائز التي قد يتم منحها 

للمدار�س لتفانيها يف تنفيذ اخلطوات ال�ضبع للربنامج: 

ال�ضهادة الربونزية وال�ضهادة الف�ضية : تعتمد كال 

ال�ضهادتني على التقييم الذاتي للمدر�ضة  وهي جائزة 

�ضارية لالأبد. وتقدم هاتني ال�ضهادتني املطبوعتني من 

قبل املدر�ضة لطالبها تقديرًا لجنازاتهم وعملهم من 

اأجل احل�ضول على العلم الأخ�ضر. 

العلم الأخ�ضر: من اأجل التقدم للح�ضول على العلم 

الأخ�ضر على املدر�ضة اللتزام باملعايري ال�ضرورية 

اخلا�ضة بالعلم الأخ�ضر و يجب اأن تكمل على الأقل 

�ضنة وعلى الأكرث �ضنتني من ا�ضرتاكها يف الربنامج. 

تقدم هذه اجلائزة تكرميًا وتقديرًا لنجاح املدر�ضة يف 

تنفيذ اخلطوات ال�ضبع وت�ضدر على هيئة علم يرفع يف 

�ضاحة املدر�ضة. 

للح�ضول على اجلائزة يجب على املدر�ضة النجاح 

يف اجتياز الزيارة التقييمية التي �ضيقوم بها 

املقيمون من جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

للتاأكد من تطبيق املعايري اخلا�ضة بالعلم الأخ�ضر. 

وتتجدد الزيارة التقييمية كل �ضنتني للتاأكد من 

ا�ضتمرار املدر�ضة يف جهودها. ويف كل مرة ترغب 

املدر�ضة يف التقدم بتجديد الطلب لال�ضتمرار يف 

حق رفع العلم الأخ�ضر، عليها اأن ت�ضيف مو�ضوعًا 

جديدًا للموا�ضيع التي تعمل عليها.

 معايير الحصول على العلم األخضر
 حتى حت�ضل املدر�ضة على جائزة العلم الأخ�ضر عليها ان تقوم بتنفيذ اخلطوات ال�ضبع ب�ضورة

 مر�ضية. على املدر�ضة الربهنة على التزامها وحما�ضها للربنامج، واأي�ضًا تو�ضيح ا�ضراك كامل املدر�ضة

 يف الأن�ضطة البيئية اخلا�ضة بها. �ضتقوم جمعية الإمارات للحياة الفطرية بتنظيم  ور�ضة عمل يف

 بداية كل عام درا�ضي  ل�ضرح الربنامج يح�ضرها مدر�ضون من املدار�س التي ترغب يف تنفيذ الربنامج.

 وتركز هذه  الور�ضة على �ضرح معايري العلم الأخ�ضر بتفا�ضيل اأكرب وال�ضرت�ضال يف املناق�ضة والجابة

 على ال�ضتف�ضارات التي قد يطرحها املدر�ضون. و ميكن احل�ضول على املزيد من التفا�ضيل على املوقع

www.ecoschoolsuae.org 

املعلمة وطالباتها يتجولن بفخر بالعلم الأخ�ضر
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الخطوات السبع
لتنفيذ اخلطوات ال�ضبع، على املدار�س العمل على 

املوا�ضيع الثالث الأ�ضا�ضية وهي الطاقة واملاء 

والنفايات مبا فيها املخلفات خالل ال�ضنة الأوىل، 

ومن ثم اختيار مو�ضوع اإ�ضايف عند كل جتديد للعلم 

الأخ�ضر، وذلك من بني املوا�ضيع التالية: التنوع 

الإحيائي، الطعام ال�ضحي، النقل، البيئة املدر�ضية، 

التغري املناخي، ال�ضتدامة، املواطنة العاملية وزراعة 

الأ�ضجار. مبجرد اختيار املو�ضوع، تتمحور عملية 

تطبيق الربنامج على تنفيذ اخلطوات التالية: 

الخطوة
 1

ت�ضكيل اللجنة البيئية 

باأعلى متثيل ممكن من 

جانب الطالب، تقود 

اللجنة عملية اإ�ضراك 

املدر�ضة يف الربنامج. 

ويو�ضي الربنامج مب�ضاركة 

ممثلني عن املدر�ضني 

والإداريني واملجتمع 

املحلي.

الخطوة
 2

التقييم البيئي 

 هي تقييم التاأثري البيئي 

للمدر�ضة وذلك من اأجل 

حتديد الأهداف وو�ضع 

خطة التنفيذ والتح�ضني.

الخطوة
3

خطة العمل

تهدف اىل تطوير 

جدول زمني منظم 

من اأجل خف�س التاأثري 

البيئي للمدر�ضة ب�ضكل 

ا�ضرتاتيجي وفقًا ملا مت 

حتديده بناء على التقييم 

البيئي )اخلطوة 2( 

6

الخطوة
4

املراقبة والتقييم

حتديد ما اإذا مت تنفيذ 

الأهداف املعلنة يف خطة 

العمل اأم ل، وحتديد 

الجراءات الت�ضحيحية 

التي يجب اتخاذها اذا 

لزم الأمر. 

الخطوة
5

الربط باملناهج 

تت�ضمن دمج اأن�ضطة 

املدار�س البيئية مع املناهج 

الدرا�ضية جلميع املراحل 

وخمتلف املواد. 

الخطوة
6

 

اإ�ضراك وتبليغ املجتمع 

اخلارجي 

تهدف اإىل اإ�ضراك 

كامل املدر�ضة واملجتمع 

اخلارجي يف الأن�ضطة 

البيئية اخلا�ضة باملدر�ضة.

الخطوة
7

ا ل�ضعار البيئي 

يو�ضح القيم الأ�ضا�ضية 

للمدر�ضة وروؤيتها البيئية 

ب�ضورة وا�ضحة ومبتكرة 

وي�ضلط ال�ضوء على 

التزامات املدر�ضة نحو 

حت�ضني اأدائها البيئي 

و�ضعيها اجلاد نحو 

ا�ضتدامة امل�ضتقبل. 
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المدارس البيئية دولة اإلمارات
اإن برنامج املدار�س البيئية هو رحلة  تقوم بها 

املدر�ضة باأكملها، حيث يقود الطالب عملية التغيري 

نحو بيئة مدر�ضية اأكرث ا�ضتدامة. يقدم الربنامج 

اإطارًا للعمل ي�ضمى »اخلطوات ال�ضبع« وي�ضاعد 

املدر�ضة نحو ا�ضتغالل اأكرث كفاءة وفعالية ملواردها. 

عند تنفيذ برنامج املدار�س البيئية  ي�ضرتك الطالب 

يف عملية �ضناعة القرار وي�ضاهـمون بفعالية يف 

خف�س التاأثري البيئي ملدر�ضتهم. 

بينما ت�ضجع اخلطوات ال�ضبع على م�ضاركة املدر�ضة 

باأكملها يف الأن�ضطة البيئية والريط بينها وبني 

املناهج الدرا�ضية، تتبع العملية الأ�ضا�ضية للربنامج 

مبادئ التخطيط والتنفيذ ثم التقييم ثم التنفيذ 

مرة اأخرى. 

وي�ضجع الربنامج الطالب على تبني تغيريات �ضلوكيه 

ب�ضيطة من اأجل حتقيق اأثر بيئي اإيجابي تتجاوز 

حميط املدر�ضة لتمتد اإىل املحيط الجتماعي الذين 

يعي�ضون فيه. وقد جنحت عدة مدار�س يف دولة 

الإمارات يف احل�ضول على  العلم الأخ�ضر تقديرًا 

للتزامها وتفانيها الوا�ضح يف تنفيذ الربنامج 

وذلك بعد ا�ضتيفائها للمعايري املطلوبة. وت�ضاهم 

هذه املدار�س ب�ضكل فعال يف احلفاظ على موادرنا 

الطبيعية الثمينة ويف خف�س الب�ضمة البيئية 

للدولة وذلك من خالل م�ضاركتها يف الربنامج 

وتطبيقهاتغيريات بيئية ب�ضيطة ولكن فعالة يف يف 

البيئة املدر�ضية. 

عند ن�ضر هذا الكتيب، �ضارك اأكرث من 15000 

طالب يف برنامج املدار�س البيئية دولة الإمارات 

ومن املتوقع زيادة عدد امل�ضتفيدين من الربنامج يف 

امل�ضتقبل. 

التعليم البيئي هو الأ�ضا�س لبناء جيل من  القادة البيئيني

مت تقدمي برنامج املدار�س البيئية يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة لأول مرة يف عام 2010 بوا�ضطة 

ممثل موؤ�ض�ضة التعليم البيئي داخل الدولة: جمعية 

الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�ضندوق 

العاملي ل�ضون الطبيعة. وقد كان تقدير الطالب 

لأهـمية تبني ممار�ضات م�ضتدامة داخل املدر�ضة 

وخارجها من اأبرز �ضور النجاح الذي حققته 

املدار�س امل�ضاركة من جميع اأنحاء الإمارات.

خالل ال�ضنة الأوىل من م�ضاركة املدار�س الإماراتية  

يف الربنامج، يركز الطالب على موا�ضيع ثالث 

رئي�ضة وهي الطاقة واملاء والنفايات )مبا فيها 

املخلفات(، والتي ترتبط جميعها بالنبعاثات 

الكربونية؛ امل�ضبب الرئي�ضي للتغري املناخي الذي 

يهدد ا�ضتدامتنا و�ضحة كوكبنا. ولهذا املو�ضوع 

اأهمية خا�ضة يف الإمارات حيث تعترب من اإحدى 

الدول الأعلى بالن�ضبة للب�ضمة البيئية الفردية، 

والتي يعود معظمها اىل النبعاثات الكربونية. 
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  نبذة عن جمعية اإلمارات للحياة الفطرية  بالتعاون مع الصندوق 
EWS-WWF العالمي لصون الطبيعة

جمعية الإمارات للحياة الفطرية )EWS( هي منظمة اإماراتية بيئية غري حكومية، اأن�ضئت برعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية ورئي�س جمل�س اإدارة هيئة البيئة – اأبوظبي. وتعمل جمعية 

الإمارات للحياة الفطرية )EWS( بالتعاون مع ال�ضندوق العاملي ل�ضون الطبيعة WWF، اإحدى اأكرب املنظمات امل�ضتقلة 

حلماية البيئة يف العامل واأكرثها احرتامًا. وقد بداأ ن�ضاط جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�ضندوق العاملي 

ل�ضون الطبيعة EWS-WWF يف دولة الإمارات العربية املتحدة منذ عام 2001، وقامت بافتتاح وتنفيذ عدد من م�ضاريع 

احلفاظ على البيئة وامل�ضاريع التثقيفية يف املنطقة. اإن مهمة جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�ضندوق 

العاملي ل�ضون الطبيعة EWS-WWF هي العمل مع الأفراد واملوؤ�ض�ضات يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة على 

حماية التنوع احليوي والت�ضدي للتغريات املناخية وتخفي�س الب�ضمة البيئية من خالل التثقيف والتوعية وال�ضيا�ضات 

العامة ومبادرات احلفاظ على البيئة املبنية على اأ�ض�س علمية. 

www.ewswwf.ae

      برنامج                                  برنامج                     حا�ضل على املوافقة والدعم من                املنفذ الوطني

االن�ضمام اىل الربنامج

املدار�س البيئية برنامج جماين. فاإذا رغبت 

مدر�ضتك يف الن�ضمام، الرجاء التوا�ضل مع 

جمعية الإمارات للحياة الفطرية )املمثل ملوؤ�ض�ضة 

التعليم البيئي يف الدولة(

مكتب اأبو ظبي 

الهاتف : 97126347117+

الفاك�س : 97126341220+

مكتب دبي 

الهاتف : 97143549776+

الفاك�س : 97143549774+

info@ewswwf.ae : الربيد اللكرتوين

نبذة عن المدارس البيئية
املدار�س البيئية هو برنامج جائزة دويل يقود 

املدار�س يف رحلة ال�ضتدامة، وذلك عن طريق تقدمي 

و�ضائل واأ�ض�س مفيدة ت�ضاعد على تر�ضيخ املبادئ 

البيئية اجليدة يف قلب احلياة املدر�ضية اليومية. 

يجمع الربنامج بني الدرا�ضة ال�ضفية والن�ضاطات 

البيئية التي يقودها الطالب يف كل من املدر�ضة 

واملجتمع املحلي املحيط بهم، ليلهمهم بعد ذلك 

لقيادة التغيري نحو عامل اأكرث ا�ضتدامة. اإن الطالب  

هو وحده قائد برنامج املدار�س البيئية عامليًا، 

والذي ي�ضاعد يف ت�ضمني عنا�ضر  بيئية يف املناهج 

املدر�ضية، من اأجل رفع م�ضتوى الوعي بني الطالب 

عن ق�ضايا ال�ضتدامة. 

ي�ضاعد الربنامج على تبني اأ�ضاليب حياة م�ضتدامة 

وتقليل اأثر املدر�ضة البيئي ويزود الطالب اأي�ضًا 

بفر�ضة لكت�ضاب وتطوير مهارات ال�ضتماع والقيادة 

والتوا�ضل واملهارات التنظيمية. 

برنامج املدار�س البيئية هو برنامج طورته موؤ�ض�ضة 

التعليم البيئي وقد مت تقديره من قبل برنامج الأمم 

املتحدة للبيئة على اأنه مبادرة منوذجية لتطوير 

التعليم امل�ضتدام. يقوم اأع�ضاء موؤ�ض�ضة التعليم 

البيئي يف اأكرث من 50 دولة حول العامل بتطبيقه على 

امل�ضتوى املحلي، ليوفر فر�س التعاون بني املدار�س 

املختلفة حول العامل. 

من خالل هذا الربنامج املميز، تطمح جميع 

املدار�س امل�ضاركة اإىل احل�ضول على اجلائزة 

الدولية املرموقة »العلم الأخ�ضر« والتي متنح 

للمدار�س تقديرًا لجنازاتها البيئية وعلى جناحها 

يف تطبيق معايري ومتطلبات  العلم الأخ�ضر.
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@ews_wwf :تويرت

ews.wwf :في�ضبوك

wwfuae :يوتيوب
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�ضورة الغالف تقدمي من برنامج املدار�س البيئية الدويل
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