
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

المعيار

اللجنة البيئية
(درجات 10) 

خطة العمل
(درجة 50) 

التأثير داخل
المدرسة 
(درجة 20 )

 إعالم واشراك
المجتمع
الخارجي 
(درجة 20)

 الدرجة التفاصيل
الدرجة

المالحظاتالنهائية 

 ،اجتماع فريق العمل البيئي 5 مرات على ا�قل خالل السنة
وتوثيق االجتماعات بمحاضر االجتماع التي تبين المناقشات و

القرارات، وستقوم الجمعية با�طالع على هذه المحاضر
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ضمان مشاركة الطالب والمعلمين على حٍد سواء في عملية
اتخاذ القرارات، ومن ثم ضمان مشاركة مجموعة من أفراد 

المجتمع المحلي في عمليات التخطيط ل¡نشطة وتنفيذها 

ضمان إكمال استطالع الطالب �ستمارة المراجعة البيئية و
تحديد ا�نشطة التي ستسهم لتحسين ا�داء البيئي للمدرسة

في المجاالت الرئيسية للمبادرة لموضوع  "النفايات" أو 
الطاقة" أو "المياه" 

يجب أن تتضمن خطة العمل مكونات واضحة للمراقبة والتقييم
حتى يتمكن الفريق من  تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق ا�هداف 

يجب أن ترتبط خطة العمل بأهداف ا�مم المتحدة للتنمية
المستدامة وتشمل ا�نشطة والمشاريع المنفذة كافة 

جوانبها البيئية واالجتماعية واالقتصادية 

،يجب أن تكون بعض ا�نشطة مرتبطة بالتراث والتقاليد الُعمانية
وجهود صون الحياة الفطرية ومفردات التنوع ا�حيائي 

يوضح التقرير النهائي بوضوح التقدم المحرز نحو تحقيق
ا�هداف المتفق عليها في خطة العمل

توظيف ا�نشطة والمشاريع في عملية تدريس مواد المنهج
المقرر، وضمان مشاركة الطالب في أنشطة غير صفية ذات 

صلة بها 

إعداد الئحة بالقوانين والتعليمات الواجب اتباعها وتطبيقها
في المدرسة �دارة المياه أو �دارة الطاقة أو �دارة النفايات 

حسب الموضوع المختار)، وتعميمها في كافة أرجاء) 
المدرسة وإبالغ المعلمين والفريق البيئي عنها للعمل على 

تنفيذها بشكل دائم ومستمر 

أن تقوم المدرسة بإعداد سياسة داخلية عن البيئة وا�ستدامة
وأن يتم عرضها في مكاٍن عام في  المدرسة وتعميمها

على الطالب والعاملين، والعمل على ضمان تطبيقها 
ومراعات أحكامها 

إعداد خطة إعالمية واضحة ومحددة للمبادرة، تهدف إلى
تعريف أفراد المجتمع بأنشطتها ومشاريعها اعتماداً على 

استخدام كافة الوسائل المتاحة للتواصل مع المجتمع 

 ضمان استخدام كافة وسائل ا�عالم وا�عالن والتواصل
المتاحة لتوعية الطالب والمعلمين حول المبادرة ومراحل

تنفيذ نشاطاتها وكل ما يتعلق بها 

ضمان تقديم ماتوصل له الفريق البيئي من نتائج ومشاركتها
مع بقية طالب المدرس والمعلمين وأولياء ا�مور والمجتمع 

 الخارجي 


