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مبادرة المدارس الخضراء برأس الخيمة 

التعريف بالمبادرة 

إن مبــادرة المــدارس الخضــراء بــرأس الخيمــة هــى مبــادرة تســعى مــن خاللهــا 
دائــرة الخدمــات العامــة بالتعــاون مــع المنطقــة التعليميــة بــرأس الخيمــة إلــى 
تثقيــف الطلبــة والمعلميــن وتوعيتهــم بقضايــا البيئــة وتعزيــز اإلســتدامة ونقل 
هــذه المعرفــة إلــى المجتمــع المحلــي المحيــط مــن خــالل تقديــم العديــد 
مــن األنشــطة والمحاضــرات والزيــارات التــى تســهم فــى ترســيخ ســلوكيات 
وصــون  البيئــة  حمايــة  تضمــن  التــى  المســتدامة  التنميــة  وقيــم  ومبــادئ 

مواردهــا الطبيعيــة.

الخيمــة  رأس  فــى  األولــى  للمــرة  الخضــراء  المــدارس  مبــادرة  إطــالق  تــم 
فــى أكتوبــر 2017 للعــام الدراســي 2018/2017 حيــث كانــت فــى البدايــة 
مقتصــرة علــى فصــل المخلفــات مــن المصــدر داخــل الفصــول وفــى ســاحات 
المدرســة وبمــرور الســنوات أخــذت المبــادرة شــكال أوســع لإلهتمــام بقضايــا 

البيئــة المختلفــة.

الدراســي  للعــام  التوالــى  الرابــع علــى  للعــام  المبــادرة  أن نطلــق  ويســعدنا 
2021/2020 رغــم مــا يواجهــه العالــم مــن تحديــات تماشــيا مــع اإلجــراءات 

اإلحترازيــة والوقائيــة ضــد مــرض كوفيــد19- 
وتتســع أهــداف المبــادرة هــذا العــام لتخــرج خــارج أســوار المدارس وتشــمل كل 
منــزل فــى مجتمــع رأس الخيمــة ويســتطيع مــن خاللهــا كل طالــب أن يعبــر عــن 

حبــه للوطــن وحرصــه علــى البيئــة.

فنحــن نقــدم الدعــوة لكافــة المــدارس الحكوميــة والخاصــة ممــن لديهــم 
الرغبــة فــى تفعيــل طاقــات الطــالب حــول التنميــة المســتدامة للمشــاركة فــى 

نبذه عن دائرة الخدمات العامة 
هــذه المبــادرة لكــى نصــل جميعــا يــدا بيــد إلــى احــداث الفــرق داخــل البيئــة 

المدرســية والمجتمــع بشــكل عــام.

 تعــد  دائــرة الخدمــات العامــة مــن بيــن أقــدم الدوائــر المحلية التي أنشــئت في 
إمــارة رأس الخيمــة حيــث أصــدر المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى الشــيخ صقــر بــن 
محمــد القاســمي طيــب اللــه ثــراه مرســوم إنشــاء الدائــرة ســنة 1965م، ولكــن 
تاريــخ ظهــور هــذه الدائــرة بتنظيمهــا الحديــث كجهــاز متنــوع الخدمــات يعــود 
إلــى عــام 1985 حيــن صــدر أول قانــون يحــدد اختصاصاتهــا ويمنحهــا ســلطات 
واســعة فــي اإلشــراف علــى المرافــق المختلفــة التــي تعنــى فــي األســاس 
العامــة  والخدمــات  المدنيــة  والمشــاريع  التحتيــة  البنيــة  خدمــات  بتقديــم 
للمواطنيــن، وشــكل هــذا القانــون االنطالقــة التطويريــة الشــاملة لإلمــارة، إذ 
شــهدت علــى إثــره نهضــة عمرانيــة  وحضاريــة عــززت مــن مســيرة البنيــة التحتيــة 
لإلمــارة بشــكل ملحــوظ .إن دائــرة الخدمــات العامــة مؤسســة حكــم مدنــي 
تتشــابك فيهــا ومــن خاللهــا مصالــح وخدمــات المجتمــع الحديــث فــي اإلمــارة 
، وتقــوم بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الخدميــة فــي اإلمــارة ســنويا. وتعمــل 
الطــرق  صيانــة  عمليــة  علــى  واإلشــراف  المشــروعات  تنفيــذ  علــى  الدائــرة 
ونظافــة اإلمــارة وتنظيــم التعامــل مــع الدوائــر المحليــه الحكوميــة واالتحاديــة 
والعمــل علــى تقليــل اشــغاالت الشــوارع المخالفــة لقوانيــن اإلمــارة. باإلضافــة 
إلــى الــدور الكبيــر لهــا فــي المجــال االقتصــادي واالجتماعــي والصحــي والبيئــي 

والزراعــي وغيرهــا مــن الخدمــات األخــرى..

تتمثل هذه الخدمات في المؤسسات التالية : 

التحتيــة  البنيــة  عــن  المســؤولة  المؤسســة  :هــي  األشــغال  مؤسســة   •
 .. والتنفيــذ  والتصميــم  اإلشــراف  وأعمــال  والجســور  واألرصفــة  والطــرق 

• مؤسســة إدارة المخلفــات: حمايــة بيئــة رأس الخيمــة مــن خــالل تنظيــف 
وجمــع وفــرز ومعالجــة النفايــات بطريقــة مســتدامة .

خــالل  مــن  الخمــة  رأس  بتطويــر  تقــوم  التجميليــة:  الزراعــة  • مؤسســة 
الترفيهيــة. الحدائــق  وتطويــر  التجميليــة  الزراعــة  مشــاريع 

• مؤسســة الصــرف الصحــي: تعمــل علــى إنشــاء وتوفيــر بنيــة تحتيــة عصريــة 
لتنميــة مســتدامة وحيــاة راقيــة مــن خــالل شــبكة صــرف الصحــي لتجميــع 

ــر ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي . وإعــادة تدوي

• مركــز رأس الخيمــة لرعايــة الحيــوان : يختــص برعايــة الحيوانــات عــن طريق 
توفيــر عيــادة بيطريــة مجهــزة تجهيــزا كامــال ومتجــر الحتياجــات الحيوانــات 

األليفــة .
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أهداف مبادرة المدارس الخضراء 

الهدف الرئيسي للمبادرة هو تحقيق اإلستدامة من خالل:

• غــرس مبــادئ اإلســتدامة وأهدافهــا فــى الطــالب والمعلميــن والمجتمــع 
المحيــط.

• فصل المخلفات من المصدر وتحقيق أعلى معدل إعادة تدوير.

• تشجيع البستنة وخلق بيئة زراعية خضراء جميلة.

• تقليل استهالك الكهرباء والبحث عن حلول بديلة.

• ترشيد استهالك المياه واعادة تدوير الماء المستخدم.

البيئيــة  الممارســات  بســبب  اإلنقــراض  مــن  والطيــور  الحيوانــات  حمايــة   •
الخاطئــة.

• الحد من تلوث البيئة واالنبعاثات الكربونية.

مراحل المبادرة:محاور المبادرة: 

المرحلة األولى
 التعريف والتسجيل

1- لقاء تعريفي بالمبادرة.
2- االطالع على معايير 
المبادرة وأسس التقييم.

3- التسجيل فى المبادرة.

المرحلة الثانية: التخطيط 
والتنفيذ وتسليم الملفات

1- اعداد وتسليم خطة 
عمل المبادرة من المدارس 

المشاركة.
2- تنفيذ المشاريع المقدمة 

فى خطة العمل والمتابعة.
3- تنفيذ الملفات كاملة 
معززة باالثباتات الالزمة 

لإلنجازات والمقترحات.

المرحلة الثالثة: 
التقييم وتسليم الجوائز

1- تقييم الملفات المشاركة.
2- إعالن الفائزين وتسليم 

الجوائز والشهادات.

* محور ادارة المخلفات والزراعة التجميلية. 1
2

3
* محور حماية البيئة »البيئة المائية,اإلنبعاثات الكربونية«.

* محور ادارة الطاقة.
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• يجب أن تســجل المدرســة فى المبادرة عن طريق مليء اســتمارة التســجيل 
ببيانــات صحيحة.

• وضــع سياســة ترتبــط بمبــادرة المــدارس الخضــراء تتضمــن صياغــة رســالة 
ورؤيــة للمدرســة تتعلــق باهتمــام المدرســة بقضايــا البيئــة لتكــون دليــال تقتدى 

بــه المدرســة وتحــث كل مــن يعمــل بهــا علــى العمــل مــن أجــل ذلــك.
• يجــب أن تقــوم المدرســة بإعــداد وتســليم خطــة عمــل للمبــادرة وعليهــا 

اإللتــزام بهــا.

• تتضمــن خطــة عمــل المبــادرة  تنفيــذ مشــروع واحــد مــن احــدى محــاور 
المبــادرة.

• توثيق االنجازات وخطوات تنفيذ المشروع وخطة المبادرة. 

• اإللتزام بتنفيذ معايير مبادرة المدارس الخضراء وتطبيقها داخل المدرسة.

• يجــب أن تعلــن المدرســة عــن تســجيلها فــى المبــادرة للمعلميــن والطــالب 
وأوليــاء األمــور عبــر البريــد اإللكترونــى أو علــى موقــع المدرســة ووســائل 

التواصــل المختلفــة.

• يجــب علــى المدرســة أن تنظــم بعــض المســابقات والمشــاركات المختلفــة 
للطــالب مــن أجــل تحفيزهــم علــى المشــاركة فــى أنشــطة المبــادرة.

• يجــب تشــجيع المعلميــن علــى دمــج معاييــر المبــادرة والقضايــا المختلفــة 
المتعلقــة بالبيئــة بالتعليــم الــذى يقــدم للطلبــة ســواء فــى المــواد األساســية 
أو فــى حصــص األنشــطة المختلفــة لتعزيــز مفهــوم اإلســتدامة وزيــادة وعــى 

تكوين لجنة البيئة المدرسيةتوجيهات عامة للفوز بلقب المدرسة الخضراء برأس الخيمة

الطــالب.
بالبيئــة للمعلميــن والطــالب وأوليــاء  نــدوات واجتماعــات تتعلــق  • تنظيــم 

النظافــة. األمــور وكذلــك للهيئــة المعاونــة كعمــال 

• اتبــاع الممارســات البيئيــة الصحيحــة داخــل المدرســة وحــث الطــالب علــى 
تنفيذهــا داخــل المنــزل.

ترشــيد اســتهالك وتقليــل فضــالت  أجــل  للطــالب مــن  المدرســة  • دعــوة 
العامــة. المرافــق  علــى  والمحافظــة  الطعــام 

• اســتحداث واســتخدام األجهــزة التــى ترشــد مــن اســتخدام الطاقــة والميــاه 
مــا أمكــن داخــل المدرســة. 

• تشجيع الطالب على القراءة والمعرفة بقضايا البيئة المختلفة.

• تشــجيع الطــالب علــى فــرز المخلفــات مــن مصدرهــا ســواء بالمدرســة أو فــى 
المنــزل ممــا يعــزز اإلســتدامة ويصبــح نهجــا للحيــاه.

• مشــاركة المدرســة والطــالب فــى البرامــج المجتمعيــة المتعلقــة بالبيئــة 
للمخلفــات  فــرز  مــن  البيئــة  قضايــا  تناقــش  التــى  والمؤتمــرات  النــدوات  أو 
وإعــادة التدويــر وتبحــث عــن حلــول بديلــة للطاقــة وكيفيــة اســتخدام الطاقــة 

المتجــددة .

• المحافظــة علــى بيئــة المدرســة نظيفــة ومســتدامة وتشــجيع الطــالب علــى 
تطبيــق ذلــك بالمنــزل.

• يجــب تكويــن لجنــة البيئــة المدرســية بعــدد مــن الطــالب الذيــن لهــم ميــول 
وإهتمــام بالقضايــا البيئيــة.

• تكــون مــن أهــم أولويــات اللجنــة اختيــار مشــروع مــن إحــدى محــاور المبــادرة 
المخلفــات  علــى  القضــاء  مشــروع  المثــال  ســبيل  علــى  وتنفيــذه  وصياغتــه 
أو مشــروع تشــجير بأشــجار محليــة أو مشــروع حمايــة حيــوان مــن اإلنقــراض 

بســبب البالســتيك وهكــذا.

• جميــع المناصــب داخــل اللجنــة يشــغلها طــالب اللجنــة علــى أن يكــون هنــاك 
اللجنــة متميــزا  أداء  ليكــون  الطــالب  ويوجــه  يتابــع  المعلميــن  مــن  مشــرف 

ومفيــدا.

• يضــع الطــالب مــع المشــرف خطــة عمــل اللجنــة بمــا يتماشــى مــع الظــروف 
ــة يجــب  ــة تنفيذهــا حيــث تتضمــن هــذه الخطــة أهدافــا واقعي ــة وكيفي الحالي
تحقيقهــا مــع مراقبــة االنجــازات وامكانيــة تطويــر الخطــة فــى أي مرحلــة أثنــاء 

تنفيذهــا.

• يتضمــن عمــل اللجنــة التوعيــة واالحتفــال باأليــام العالميــة  والوطنيــة التــى 
تعنــى بقضايــا البيئــة وتســلط الضــوء عليهــا.

والصــور  االجتماعــات  بمحاضــر  اللجنــة  وأنشــطة  اجتماعــات  توثيــق   •
ت. لفيديوهــا ا و

• يمكــن أن تنبثــق مــن هــذه اللجنــة عــدة لجــان تعنــى كل واحــدة بقضيــة بيئيــة 
معينــة تهتــم بهــا وتوجــد لهــا الحلــول.

• محاولــة اشــراك أفــراد مــن الجمهــور والمجتمــع المحلــى أو مــن طــالب 

المــدارس األخــرى مــن أجــل التعــاون ونشــر الوعــى فــى أرجــاء اإلمــارة.

المدرســة  طــالب  بيــن  الوعــى  ونشــر  البيئيــة  المحاضــرات  وتنفيــذ  إعــداد   •
النظافــة. عمــال  وأيضــا  األمــور  وأوليــاء 

ــا البيئــة مثــل  • إعــداد وتنفيــذ الحمــالت التطوعيــة التــى تنشــر الوعــى بقضاي
حمــالت التنظيــف وزيــارة الحيوانــات بمركــز رعايــة الحيــوان بــرأس الخيمــة وذلــك 

ضمــن اإلجــراءات الوقائيــة واإلحترازيــة.
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مشاركة الطالب فى حصول المدرسة على لقب المدرسة الخضراء

مــن أجــل تزويــد الطــالب بفهــم أفضــل لكيفيــة دعــم البيئــة والحفــاظ عليهــا 
وتعليــم  البيئــة  علــى  األفــراد  بتأثيــر  خلــق وعــى  الضــروري  وحمايتهــا فمــن 
الطــالب الطــرق التــى تؤثــر بشــكل ايجابــي علــى البيئــة ومــن ثــم احــداث فــرق 
ملمــوس حقيقــي ممــا يســاهم فــى فهــم الطالــب لــدوره تجــاه البيئــة والحيــاه 

بشــكل عــام .

حصــول  أجــل  مــن  المدرســة  مــع  والتعــاون  التفاعــل  الطــالب  علــى  يجــب 
القيــام  خــالل  مــن  وذلــك  عالــى  بتصنيــف  والفــوز  اللقــب  علــى  المدرســة 
بالتقــاط صــورة للطالــب أو تســجيل فيديــو لــه وهــو يطبــق الممارســات البيئيــة 

الصحيحــة ويدعــو المجتمــع إلــى تطبيقهــا مثــل : 

• المشاركة فى فريق لجنة البيئة المدرسية.

• حضــور االجتماعــات والنــدوات التــى تنظمهــا المدرســة مــن أجــل مناقشــة 
ــا البيئــة المختلفــة. قضاي

الفصــل  كيفيــة  توضيــح  مــع  المدرســة  و  المنــزل  مــن  المخلفــات  فصــل   •
للمخلفــات. الصحيــح 

• زراعــة نبتــة داخــل المنــزل فــى الحجــرة أو فــى حديقــة المنــزل أو الفصــل أو 
فــى ســاحات المدرســة الخضــراء ومتابعتهــا وهــى تنمــو.

• ترشيد استهالك الطاقة فى المنزل أو المدرسة .

• ترشيد استهالك المياه فى المنزل أو المدرسة 

• تقديم فكرة عن استبدال البالستيك.

• ايجاد حلول بديلة للطاقة.

• االهتمام بزراعة النباتات المحلية.

• حماية البيئة بأى شكل من الممارسات البيئية الصحيحة.

المعرضــة  والطيــور  والبريــة  المائيــة  الحيوانــات  عــن حمايــة  تقديــم فكــرة   •
البالســتيك. بســبب  لالنقــراض 

• القيــام باعــادة اســتخدام المــواد القابلــة إلعــادة التدويــر وتنفيــذ أعمــال فنيــة 
مــن خاللها.

تدويــر  إعــادة  مراكــز  إحــدى  فــى  وتســليمها  الغذائيــة  المخلفــات  فصــل   •
للدائــرة. التابعــة  الطعــام  فضــالت 

• تقديم فيديو توعوى عن احدى قضايا البيئة.

• استخدام خاليا الطاقة الشمسية كبديل نظيف للطاقة.

• اعادة تدوير المياه المستخدمة واستخدامها فى ري المزروعات.

• استبدال زجاجات المياه البالستيكية بالزجاجات الفوالز المقاوم للصدأ.

توضيــح  مــع  لنــا  وارســالها  والفيديوهــات  الصــور  بتجميــع  المدرســة  تقــوم 
اســم الطالــب والصــف الدراســي والمدرســة التابــع لهــا وســوف يتــم نشــرها 
ومشــاركتها عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعــى الخاصــة بالدائــرة لتعــم الفائــدة 
ولتزيــد فــرص المدرســة فــى الفــوز بلقــب المدرســة الخضــراء بــرأس الخيمــة 

لنشــرها الوعــى واهتمامهــا بقضايــا البيئــة المختلفــة. 

اعداد وتنفيذ خطة مشروع واحد من محاور المبادرة

مــن الضــرورى مــن أجــل حصــول المدرســة علــى تصنيــف عــال كمدرســة خضــراء 
بــرأس الخيمــة أن تختــار المدرســة  أحــد محــاور المبــادرة وتقــوم بطــرح مشــروع  
يتضمــن  أن  علــى  البيئيــة  القضيــة  لهــذه  حــل  ويقــدم  المحــور  بهــذا  يعنــى 

المشــروع  خطــة كاملــة تحتــوى علــى مــا يلــي :

• اسم المشروع والمحور الذى يتضمنه.

• فريق عمل المشروع.

• مدى أصالة وريادة المشروع البيئي الذى تقدمه المدرسة.

• المشــكلة البيئيــة التــى يعنــى بهــا المشــروع وحجــم التحــدى الــذى يعالجــه 
المشــروع.

• خطوات تنفيذ المشروع.

• الوقت – الجهد – التكلفة الخاصة بالمشروع.
 

• العائد من تطبيق المشروع.
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معايير  التقييم 

استمارة التقييم

مبادرة المدارس الخضراء برأس الخيمة 2021/2020

اسم المدرسة
عدد الطالب
تاريخ التقييم

قائد فريق التقييم

الدرجة الممنوحة الدرجات الممكنة المعايير

نعم = 1
ال = 0

 هــل قامــت المدرســة بالتســجيل فــى مبــادرة المــدارس الخضــراء للعام الدراســي 2021/2020
؟

1

نعم = 5
ال = 0

 هــل قامــت المدرســة بتقديــم خطــة عمــل واضحــة لمبــادرة المــدارس الخضــراء تحتــوى علــى
االنجــازات والمقترحــات لهــذا العــام ؟

2

نعم = 5
ال = 0

هل قامت المدرسة بتقديم مشروع فى أحد محاور مبادرة المدارس الخضراء ؟ 3

الدرجة الممنوحة =      /50  درجــة تقييــم المشــروع المقــدم مــن قبــل المدرســة فــى أحــد محــاور المبــادرة خــالل الفتــرة
 المعنيــة بالتقييــم

4

نعم = 3
ال = 0

هل قامت المدرسة بتكوين فريق/ لجنة البيئة المدرسية؟ 5

الدرجة الممنوحة الدرجات الممكنة المعايير

نعم = 3
ال = 0

هل تم تعيين سفراء خضر في المدرسة خالل فترة التقييم المعنية؟ 6

نعم = 3
ال = 0

 هــل كلــف مــدرس / إداري بالتنســيق واإلشــراف علــى الســفير األخضــر )الســفراء الخضــر(
واإلشــراف علــى كل األعمــال المتصلــة بالمبــادرة خــالل فتــرة التقييــم المعنيــة؟

7

نعم = 5
ال = 0

هل صممت المدرسة شعارا خاصا / رمزا أو أغنية متعلقة بالمبادرة أو بالقضايا البيئية؟ 8

نعم = 5
ال = 0

 هــل لــدى المدرســة نظــام مكافــآت لمكافــأة الطــالب علــى جهودهــم المتعلقــة بمشــاركتهم
فــي القضايــا المتعلقــة بالبيئة؟

9

 ال يوجــد = 0 / 1 = 1 / 3 = 2 / أكثــر مــن
5 = 5

 كــم عــدد االجتماعــات التــي عقــدت ألوليــاء األمــور حــول مشــاركة المدرســة فــى مبــادرة
المــدارس الخضــراء ومناقشــة قضايــا البيئــة خــالل فتــرة التقييــم المعنيــة؟

10

 ال يوجــد = 0 / 1 = 1 / 3 = 2 / أكثــر مــن
5 = 5

 كــم عــدد االجتماعــات / النــدوات المختصــة بفصــل المخلفــات واعــادة التدويــر خــالل فتــرة
التقييــم المعنيــة؟

11

 ال يوجــد = 0 / 1 = 1 / 3 = 2 / أكثــر مــن
5 = 5

 كــم عــدد االجتماعــات / النــدوات المختصــة بالتشــجير وزراعــة النباتــات المحليــة خــالل فتــرة
التقييــم المعنيــة؟

12

 ال يوجــد = 0 / 1 = 1 / 3 = 2 / أكثــر مــن
5 = 5

 كــم عــدد االجتماعــات / النــدوات المختصــة بحمايــة البيئــة والتغيــر المناخــى خــالل فتــرة
المعنيــة؟ التقييــم 

13

 ال يوجــد = 0 / 1 = 1 / 3 = 2 / أكثــر مــن
5 = 5

 كــم عــدد االجتماعــات / النــدوات المختصــة بترشــيد اســتهالك الطاقــة والميــاه وايجــاد حلــول
بديلــة للطاقــة خــالل فتــرة التقييــم المعنيــة؟

14



مبادرة المدارس الخضراء برأس الخيمة العام الدراسي 2020 - 2021 1415

الدرجة الممنوحة الدرجات الممكنة المعايير

 ال يوجــد = 0 / 10 = 5 / 20 = 10 / أكثــر
مــن 30 = 20

15 عدد مشاركات الطالب بالصور أو الفيديو فى محور إدارة المخلفات والتشجير ؟

 ال يوجــد = 0 / 10 = 5 / 20 = 10 / أكثــر
مــن 30 = 20

عدد مشاركات الطالب بالصور أو الفيديو فى محور حماية البيئة والتغير المناخى ؟ 16

 ال يوجــد = 0 / 10 = 5 / 20 = 10 / أكثــر
مــن 30 = 20

عدد مشاركات الطالب بالصور أو الفيديو فى محور أدارة الطاقة ؟ 17

نعم = 5
ال = 0

البيئيــة بالقضايــا  والمختصــه  المختلفــة  الدائــرة  بمرافــق  بالتعريــف  المدرســة  قامــت   هــل 
زيارتهــا؟ علــى  وتشــجيعهم  للطــالب 

18

 ال يوجــد = 0 / 10 = 5 / 20 = 10 / 30
15 =

عدد زيارات طالب المدرسة لمرافق الدائرة المختلفة والمختصه بالقضايا البيئية؟ 19

نعم بنسبة %10 = 10
نعم بنسبة %5 = 5
نعم بنسبة %1 = 1

 هــل قامــت المدرســة أو الطــالب فــى منازلهــم  بتركيــب بعــض األجهــزة التــى ترشــد مــن
 اســتهالك الطاقــة و الميــاه أو اتبــاع وســائل الترشــيد فــى االســتهالك ممــا أدى إلــى تقليــل

)االســتهالك ؟)ســيتم التقييــم مــن خــالل وثائــق رســمية تثبــت تقليــل االســتهالك

20

نعم = 5
ال = 0

بــإعداد الئحة بالقوانين والتعليمات الواجب اتباعها وتطبيقها في  هــل قامــت المدرســة 
 المدرسة - لتعزيــز مفهــوم االســتدامة البيئيــة  وتعميمها وإبالغ المعلمين والفريق البيئي

والطــالب وأوليــاء األمــور عنها للعمل على تنفيذها بشكل دائم ومستمر؟

21

 إجمالي الدرجة الممنوحة / 200

توقيع قائد فريق التقييم

 اسم المدرسة
اسم المشروع

  فريق العمل
قائد فريق التقييم

معايير تقييم المشروع 

الدرجة الممنوحة الدرجات الممكنة المعايير

مدى أصالة وريادة المشروع البيئي الذى تقدمه المدرسة 10 درجات 1

المشكلة البيئية التى يعنى بها المشروع وحجم التحدى الذى يعالجه المشرو 10 درجات 2

خطوات تنفيذ المشروع 10 درجات 3

الوقت – الجهد – التكلفة الخاصة بالمشروع 5 درجات 4

العائد من تطبيق المشروع 15 درجات 5
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جوائز مبادرة المدارس الخضراء برأس الخيمة التصنيف 

الحصول على درجة بين 170 – 200 فى التقييم لمعايير المبادرة

الحصول على درجة بين 0 – 49  فى التقييم لمعايير المبادرة

 إن معاييــر التقييــم تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للنــادى البيئــي

ولكنهــا صممــت خصيصــا لمــدارس رأس الخيمــة

يمكــن المدرســة  بتقييــم  شــهادات  علــى  شــاركت  التــى  المــدارس  جميــع   وتحصــل 

بالمدرســة الخاصــة  التســويق  مــواد  ضمــن  اســتخدامها 

الحصول على درجة بين 140 – 169  فى التقييم لمعايير المبادرة

الحصول على درجة بين 100 -  139 فى التقييم لمعايير المبادرة

الحصول على درجة بين 50 – 99  فى التقييم لمعايير المبادرة

10
آالف درهم

5
آالف درهم

المدرسة الفائزة بلقب المدرسة الخضراء

المركز األول على مستوى رياض األطفال
المركز األول على مستوى المدارس الحكومية الحلقة األولى
المركز األول على مستوى المدارس الحكومية الحلقة الثانية
المركز األول على مستوى المدارس الحكومية الحلقة الثالثة

المركز األول على مستوى المدارس الخاصة
أفضل مشروع مقدم فى محور ادارة المخلفات والزراعة التجميلية

أفضل مشروع مقدم فى محور حماية البيئة 
أفضل مشروع مقدم فى محور ادارة الطاقة
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