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  :مؤلفه هاي آموزش محيطي در برنامه ي آموزشي علوم تربيتي در بلغارستان و تركيه 

رستان و تركيه امؤلفه ي آموزش محيطي تفاوت توجه به آن در بلغ ۶هدف اين مطالعه ، تجزيه و تحليل آموزش علوم در مدارس ابتدايي بر مبناي 
شيمي و حفاظت محيطي و فيزيك و اختر (و ) بيولوژي و آموزش سالمت ( و ) طبيعت  موجودات و(رشته هاي پيشنهادي در بلغارستان شامل . است

  .است ) شناسي 

تحقيقات به عمل رسيده حاكي از آن است كه مؤلفه هاي آموزش محيطي به طور مشابه در دو . است) آموزش علوم و تكنولوژي ( در تركيه شامل 
در حاليكه مهارت و رفتارهاي مسؤليت پذير . ه عنوان مثال در هر دو كشور بيشترين توجه به دانش بودب. كشور مورد توجه و استفاده قرار گرفته است 

  . در قبال محيط از اهميت كمتري برخوردار بودند 

  :كلمات كليدي 

     EL: Enviromental Literacy  آموزش محيطي

 CEA: Cutural Education Areaمحيط آموزش فرهنگي  ERB: Enviromental responsible behavior رفتارهاي مسئوليت پذير در قبال محيط            
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  :مقدمه 

. دم است يكي از برجستگي اتحاد اروپا نسبت به ساير اتحاديه ها ، تأمين مقاومت محيط از طريق احتياط هاي مورد نياز و باال بردن سطح آكادمي مر
و ساير قاره ها از طريق آموزش علمي جهت بحث و مشاركت محيطي به تالش ها جهت غلبه بر فرسايش محيط و ثبات مقاومت محيط در اروپا 

  .امي مردم در همه سنين در حال افزايش استتم

نكته اي كه قابل بحث و بررسي . مشاركت معلمان بستگي دارد . ۲برنامه هاي مدارس و. ۱كاربرد آموزش محيطي در مدارس ابتدايي ، به دو جنبه ي 
  .واهد بود آموزش علوم خر مدارس ابتدايي و از طريق داست اين است كه پايه و اساس آموزش محيط با تأكيد 

 (EL) ط توسط ديگران لكار مي رود اما هنوز اين مفهوم به غبه يشتر توسط محققان يا آموزش محيط ، واژه اي در حال توسعه است هر چند اين واژه ب
و ) ۱۹۷۷هاروي ، ( و) ۱۹۶۹استاب ، . (اين ايده مؤلفه هاي آن در تعريف و قالب ، بارز هستند .درك گرديده و نيازمد تفسير و شفاف سازي است 

جمع آوري و تجديد نظر تحقيقات (و ) ۱۹۹۲(اياالت متحده ) ۱۹۸۸-۱۹۷۷يونسكو ، (و يك مجموعه اهداف و حقايق ) ۱۹۸۳دسنير ، (
lozzi,۱۹۸۴-۱۹۸۱(  

در حاشيه برخي از كتابها معني كرده اند و آن را به عنوان وظيفه رسمي ، فرهنگي و  (EE)ي نويسندگان آموزش محيطي را همان علوم محيط ضبع
بسياري از محققان انجام آن را در . ۱۹۹۸اهاس و روث =  (ERB)حساس عنوان كرده اند و سايرين به عنوان رفتاري مسئوليت پذير در قبال محيط  

بازتاب هاي اخير حاكي از عالقه مندي كودكان به شركت در . به معلمان دشوار مي دانند  (EL)مدارس ابتدايي به دليل آموزش ناماسب آموزش محيط 
. ساختن آينده اي كه به دست خودشان است با الزام بر آگاهي در آينده ي تحصيلي ، كه هميشه مورد توجه همگان بوده است ، همراه بوده است

د و مرز و تالش جهت مقابله با آنها است و تجزيه و حردي هاي آزاد و بي گدر برابر جهان انگيختن احساسات آنهاراز طريق ب دانش آموزانمشاركت 
رس مورد ارزيابي قرار ادر ساير تحقيقات قرار گرفته است و بنابراين در برنامه آموزشي مدصدر  (EL)تحليل نشانگر آن است كه آموزش محيطي 

اين . ها ، مبناي تفاوت يك عبارت  و درك يك واژه مشابه در دو كشور بلغارستان و تركيه بود يكي از اين مشكالت در اين تجزيه و تحليل . گررفت 
فرهنگ آگاهي و آموزش رفتار محيطي به كار مي رفت  در عوض اين عبارت در ادبيات در بلغارستان و ساير كشورهاي اروپايي به معني  (EL)عبارت 

 . كه به معني دانش محيطي بود كاربرد بيشتري داشت  (EE)رفت و تخصصي تركيه تا اواخر اين دوره به كار نمي 

 


