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العنایة بالبیئة في ة بوالیة بنزرت أسبوع النظافة و           ّ سات التربوی                ّ تحتضن جل المؤس  

ذلك سعیا لدعم " ومعا من أجل مدرسة صدیقة للبیئةالمحیط المدرسي تحت شعار "

الشباب أینما تجذیر الوعي البیئي لدى األطفال ووسط المدرسي والعنایة بالبیئة في ال

 .كانوا سواء في المدارس أو المعاھد

سات التربویة بوالیة بنزرت في ھذه التظاھرة البیئیة                          ّ وقد شاركت العدید من المؤس  

كل على طریقتھ انسجم فیھا التالمیذ مع الولي و المربي مع مكونات المجتمع المدني 

اعال في ھذه التظاھرة البیئیة وذلك من خالل عملیات تنظیف داخلي طرفا فالتي كانت 

تبلیط واجھات المدارس إلى جانب أنشطة تات زینة وازراعة نبتشجیر وخارجي وو



 
المبرزة لقیمة اعمة وتنشیطیة من خالل إقامة العدید من المعارض الدّ ة وتحسیسیّ 

ة الھادفة التي تفاعل معھا كل المواقف المسرحیّ  نتقدیم العدید مالعنایة بالبیئة وو ظافةالنّ 

 .عفویةالمواكبین لھذه التظاھرة بكل تلقائیة و

 10ة أي بمعدل مدرسة تساھم في ھذه التظاھرة البیئیّ  250ما یزید عن  أنّ علما و

على العنایة  ذیمدارس بكل والیة . وقد ساھمت ھذه التظاھرة البیئیة في تعوید التالم

شئة االبیئي لدى النّ  ة صدیقة البیئة. وترسیخ الحسّ ي مبادرات سلوكیّ تبنّ بمحیطھم و

من  خاصة بضرورة الحدّ ده وبالمخاطر التي تھدّ تحسیسھم بأھمیة التنوع البیولوجي وو

المیذ للمساھمة في المجھودات ة إضافة إلى تشریك التّ ول الوراثیّ صاألاندثار األنواع و

جودة نشر ثقافة البیئة وترسیخ روح المواطنة و امیة إلى الحفاظ على البیئة من خاللالرّ 

 .الحیاة

نوع البیولوجي نمیة المستدیمة على تنفیذ برنامج التّ ة للتّ بكة المتوسطیّ تشرف الشّ و

الذي بالمدارس االبتدائیة و ةق البیولوجیئالذي من المنتظر أن ینجز عددا من الحدا

عة وبار وثائق مطإصدتركیز مكتبة وة وتوي على غراسة نباتات خصوصیّ یح

 .نوع البیولوجية حول التّ مغناطیسیّ و

ة من الحدائق داخل العنایة بمجموعة ھامّ  تنفیذا لھذا البرنامج البیئي ستتمّ و

نمیة ة للتّ بكة المتوسطیّ التعاون بین الشّ فاقیة الشراكة وة تنفیذا التّ المدارس االبتدائیّ 

بمقتضاھا كذلك إحداث حدائق  سیتمّ الذي ولیة للتنوع البیولوجي وة الدّ الجمعیّ المستدیمة و

 .ةة في مختلف أنحاء الجمھوریّ بیولوجیة مدرسیّ 
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