
 

 

 إلى المزيد من الثقافة البيئية جمعية اإلمارات للحياة الفطرية  تدعو موسم العودة إلى المدراس بمناسبة

الحياة و  بحماية البيئةاألطفال معرفة يعود بعد العطلة الصيفية لتعزيز  "بيئتي وطني"الشهير عبر اإلنترنت  التعليم البيئيبرنامج 
 البرية

جمعية اإلمارات للحياة : سيعود األطفال عما قريب إلى الدراسة وتدعو 3102أغسطس،  25دولة اإلمارات العربية المتحدة: 
في مبادرة لمساندة اهتمام الشباب و البيئي.  التثقيفلتركيز انتباههم على  طالبوال( المدارس EWS-WWFالفطرية )

برنامج التعليم البيئي بجلب ال ستستمر الجمعيةعي، اظ على تراثنا الطبيعدة على الحفبالمحافظة على كوكب األرض والمسا
 . 3102 -3102إلى الصفوف الدراسية في العام الدراسي  "بيئتي وطني"عبر اإلنترنت الممتع 

 

مستويات، كل منها يركز على جوانب وتحديات  يةيمد الشباب بالشغف لحماية البيئة الطبيعية من ثمانليتألف البرنامج الُمصمم 
ليطلعوا  في رحلة ممتعة د وعائشةحمالطالب شخصيات الرسوم المتحركة  يرافقفي كٍل من هذه المستويات، و مختلفة. بيئية 

ُأضيف عام  الذيو  ويركز أحدث المستويات. البيئية ويتعلموا عن أهم القضايا والسلوكياتعلى الحياة البرية في دولة اإلمارات، 
بأن تلعبه للمساهمة  العربية المتحدة دولة صغيرة مثل دولة اإلماراتلالدور الذي يمكن ليستعرض حول التغير المناخي،  3101

بإمكاننا تزويد الطلبة بأساليب ومبادرات فردية باإلضافة إلى  ، هذا التحديمع المشكلة العالمية ومدى تجاوبها في حل هذه 
 . إيجابي إلحداث فارق جميعًا القيام بها

 

التعليمية في جمعية اإلمارات  البرامجمنذ المراحل المبكرة، قالت أجيتا نايار، مدير  البيئي التعليمتعليقًا على الحاجة إلى إدخال و 
يذ هذا البرنامج تنفللمواصلة دعمهم ، ونحن ندعو المعلمين ةالمستدام في التنمية"يعد التعليم البيئي عنصرًا هامًا  للحياة الفطرية:

أنه من خالل مساعدة األطفال على تحسين بنؤمن ونحن . العربية المتحدة المشوق والتفاعلي عبر مدارس دولة اإلمارات
األطفال الذين  صغرهم، حيث أنماية كوكبنا منذ لح لديهم الدافع والحماس نقوم بتنشئة أفرادٍ فإننا الطبيعية،  معرفتهم ببيئتنا

وهؤالء هم قادة ومعلمي يتعلمون عادات بيئية جيدة يستمرون في ممارسة هذه األفعال حتى بعد بلوغهم مرحلة النضج؛ 
 ."المستقبل ولهم نترك إرث هذا الكوكب وموظفي



 

 

 311ذ عبر ف  ، والذي نُ 3102 -3103خالل العام الدراسي  "بيئتي وطني"طالٍب إماراتي في برنامج  25,11,شارك  وقد
 . معلم 211على مدرسٍة بدعم مما يزيد 

 

من قبل جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بدعم من هيئة البيئة أبوظبي، و يحصل البرنامج  "بيئتي وطني"برنامج لقد تم إنشاء 
جوانبه بما في ذلك  ، وهو برنامج متكامل تتواجد جميعدولفين للطاقة شركة رعايةوعلى  من وزارة التعليمودعم تصديٍق على 

التسجيل، واإلختبارات، ومنح الدرجات والحصول على الشهادات على االنترنت، مما يتيح الفرصة أمام اآلباء لجلب البرنامج 
 إلى المنزل أيضًا.

 

 عامًا.  02إلى  6األطفال من سن هذا البرنامج يناسب 

 www.beatiwatani.comلمعرفة المزيد قم بزيارة الموقع اإللكتروني 
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