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المقدمة

تمتاز  جديدة  حياتية  أنماط  عنه  نتجت  المجاالت،  جميع  في  هائاًًل  علميًا  ًما  تقدُّ الحديثة  العصور  شهدت 

بالمرونة والرفاهية. وفي مقابل هذه اإليجابيات، جلب هذا التقدم العلمي معه العديد من المخاطر التي 

تؤثّر على حياة الكائنات الحية واإلنسان؛ فقد أّدى التطور الصناعي إلى تراكم النفايات الصناعية، والغازات 

التسلسل  في  واضًحا  خلاًًل  سبّب  مما  الضخمة،  الصناعات  هذه  عن  الناتجة  الكيميائية  والمواد  السامة، 

البيئي، والذي عرّض بدوره حياة الكائنات الحية واإلنسان إلى الهاًلك.

التـي  هذا وقـد تسبب تزايد عمليـة التصنيـع، وارتفـاع معـدالت النمـو السـكاني نتيجًة للهجـرة القسـرية 

حدثـت فـي الفتـرة األخيـرة بزيـادة سـريعة فـي إنتـاج النفايـات الصلبـة فـي األردن، وبالتالي ارتفاع الضغط 

علـى البنيـة التحتيـة القائمـة حاليـًا فيما يخص إدارة النفايـات، مما أثر على مستوى خدمات إدارة النفايات 

داخل البلديات المحلية.

استدعت هذه التّحديات تطوير تسلسل هرمي إلدارة النفايات، تترتب فيه طرق إدارة النفايـات وفقـًا لمـا 

هـو أفضـل للبيئـة، ويُعطي األولوية لمنـع تولـد النفايـات فـي المقــام األول. وفي حال تولّد النفايات، تنتقل 

األولوية أواًل لعمليــة إعــادة اســتخدام هذه النفايات، ثــم إعــادة تدويرهـا، ثـم اسـتردادها، وأخيـرًا طرق 

التخلـص منهـا مثـل المكبـات.

النفايات  2.7 مليون طن من  وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن معدل اإلنتاج السنوي للنفايات في المملكة يعادل 

الصلبة البلدية، و2,745 طًنا من النفايات الطبية، و45 ألف طن من النفايات الصناعية الخطرة، والتي يعاد 

تدوير جزء كبير منها مثل الزيوت المعدنية المستهلكة، وبطاريات الرصاص الحامضية المستهلكة، ويُنقل 

ما يعادل 2,000 طن سنويًا منها إلى مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة. وتغطي خدمة جمع النفايات 

الصلبة البلدية ما يعادل 90% من المناطق الحضرية، و70% من المناطق الريفية. وتشكل نسبة النفايات 

العضوية 50% من حجم النفايات البلدية الكلية، والمواد الباًلستيكية القابلة إلعادة التدوير 15%. وتزيد كمية 

النفايات،  ونوعية  تغيير محتوى  في  وأثره  السكاني،  النمو  ارتفاع  باستمرار  المملكة  في  المتولدة  النفايات 

ورفع كمياتها لتزيد بنسبة 50% عن الطاقة االستيعابية وال سيما في مكبْي األكيدر والحصينيات1.

إذ  النفايات وأهميتها؛  إدارة  )األطفال( حول طرق  المستقبل  نعّزز وعي جيل  أن  لنا  بد  وفي ضوء ذلك، ال 

نافذ، وقدرة على االستيعاب والتحليل والّربط سعيًا إليجاد حلول  اليوم بفطنة عالية، وذكاء  تتمتع أجيال 

إبداعيّة منتجة فّعالة - بتوجيه من المعلّم أو الميسر بدايًة. ونظرًا ألّن التّنمية البشريّة هي الثّروة األساسيّة 

في إحداث تغيير إيجابّي فعلّي، فقد أُجريت مجموعة من الّدراسات حول إدارة الّنفايات؛ سعيًا إلعادة نوع 

من التّوازن للنظام البيئّي.

حيث تواصل فريق متخصص مع مجموعة من المعلمين على مستوى المدارس األردنيّة إلجراء استطاًلع 

رأي هاتفي، وجْمع المعلومات حول الوعي الطاًّلبي فيما يتعلق بقضيّة النفايات وإدارتها وإعادة استهاًلكها 

على المستوى المحلي، باإلضافة إلى نوعيّة النفايات المنتجة، وكّمياتها، وآلية التّعامل معها والتّخلص منها.

وكمحّصلة لهذه الدراسات وتنسيق الجهود في مجال الوعي البيئي، طّورنا هذا المشروع بالشراكة مع وزارة 

البيئة/صندوق حماية البيئة، وقسم التعليم والبرامج في متحف األطفال األردن؛ بهدف تصميم هذه الحقيبة 

التّعليميّة عن إدارة النفايات باعتبارها بدايًة لمجموعة حقائب تعليمية قادمة تتناول مواضيع بيئية هامة.

http://moenv.gov.jo/AR/List/املواد_الخطرة_والنفايات  1
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الحصص  خاًلل  تُجرى  عمل  ورشة  يتضمن  والذي  المعلم/الميسر،  دليل  على  الحقيبة  هذه   تحتوي 

الاًل منهجية؛ تبدأ بنشاٍط جماعي لكسر الجمود، وبهدف أن يُدرك الطالب في نهايته أّن النفايات هي مشكلة 

الحاضر والمستقبل.

يستعرض الجزء األول من الورشة مفهوم البيئة وخطر النفايات عليها.

يتضمن الجزء الثاني منها نقاش إليصال مفهوم إدارة النفايات وطرقها للطالب.

في الجزء الثالث واألخير، يصنع الطاًّلب منتًجا مفيًدا من خاًلل إعادة استخدام قنينة باًلستيكية باستخدام 

مجموعة من األدوات والمواد؛ لتحفيزهم على التفكير بمشكلة النفايات، ومراقبة سلوكياتهم فيما يتعلّق 

مخرجات  وتحقيق  الطاًّلب،  مع  التفاعليّة  العمل  ورشة  تنفيذ  مخطط  دعم  بهدف  النفايات  مع  بالتعامل 

الثاًلثة: التعلّم 

يُعدد الطالب ثاًلث طرق تؤذي بها النفايات األرض.	 

يذكر طريقة واحدة إلدارة النفايات.	 

يصنع في الختام منتًجا مفيًدا يساعده في إدارة نفاياته، ويأخذه معه إلى المنزل لينشر الوعي بين أهله 	 

وأصدقائه، وذلك بدعٍم وتوجيٍه من المعلم/ الميسر.

الميّسر
ر األمور،  جذرها يسر، أي سّهل الشيء وبّسطه. فالميّسر هو الشخص الذي يُيَسِّ

ويساعد على إِيصالها.
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لمحة تقديمية حول الحقيبة التعليمية عن إدارة النفايات

الترحيب والمقدمة

تقديم ورشة العمل الجزء 2: ما هي إدارة النفايات؟ وما هي طرقها؟

تقديم ورشة العمل الجزء 3: صناعة منتج مفيد يساعد في إدارة النفايات

نقاش ختامي

تقديم ورشة العمل الجزء 1: البيئة وخطر النفايات عليها

الترحيب ولعبة كسر الجمود 

يلعب الطاًّلب لعبة كسر جمود على شكل مجموعات، ويتبعها نقاش جماعي.                   7 دقائق

تعريف إدارة النفايات

اقتراحات وحلول الطاًلب لتخفيف خطر النفايات على األردن.                                                    5 دقائق

زراعة داخل قنينة

تطبيق عملي فردي إلعادة استخدام قنينة والزراعة بداخلها.                                                20 دقيقة

تغذية راجعة

تغذية راجعة من خاًلل طرح أسئلة من قبل المعلم/الميسر على الطاًلب.                           3 دقائق

خطر النفايات على بيئة األردن

أسئلة لربط مخرجات لعبة كسر الجمود بخطر النفايات على األردن.                                     6 دقائق

تعريف البيئة

تساؤالت يطرحها المعلم/الميسر على الطاًلب.                                                                           4 دقائق

الصف: األول - الرابع 

عدد المعلمين/الميسرين المقترح: 1 

عدد المشاركين المقترح: 30

تحضير قبل ورشة العمل 20 دقيقة 

تنفيذ ورشة العمل 45 دقيقة 

توضيب بعد ورشة العمل 10 دقائق
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الترحيب ولعبة كسر الجمود: النفايات مشكلة الحاضر والمستقبل

نظرة عامة

يُرّحب المعلم/الميسر بالطاًّلب، ويوّضح هدف الورشة 

ومدتها، ودور الطاًلب خاًللها. ويؤدي لعبة كسر الجمود 

شكل  على  والمستقبل«  الحاضر  مشكلة  »النفايات 

مجموعات.

كسر  لعبتي  إحدى  اختيار  المعلم/الميسر  بإمكان 

والمساحة  المواد  وحسب  أدناه  المطروحتين  الجمود 

المتوفرة.

خيار )1( للعبة كسر الجمود:

3 خطوات - 7 دقائق.

رحب بالطاًلب من خاًلل المرور بينهم، واسألهم عن حالهم اليوم.. 1

وقًتا 	  سنقضي  ألننا  سعيد  أنا  اليوم؟  حالكم  كيف 

جمياًًل ومفيًدا مًعا؛ نتعلم فيه، ونتفاعل، ونلعب، 

ونتناقش حول موضوع مهم جًدا يتعلق بالنفايات، 

ويمتد حتى 45 دقيقة.

خاًلل ذلك، سُتجيبون على األسئلة، وتسترجعون 	 

الذكريات، وتطرحون حلواًًل واقتراحاٍت مهمة.

وستنتهي الورشة بصناعة منتج جميل، ستأخذونه 	 

معكم للمنزل.

مجموعات، 	   3 إلى  تقسيمكم  أود  البداية  في  لكن 

عدد  على  بناًء  تتغير  )قد  طاًّلب.   10 منها  كٌل  تضم 

طاًلب الصف ومساحته(.

وضح قوانين اللعبة اآلن. قم بوضع كيس من النفايات أمام كل مجموعة عند البدء بتوضيح القوانين.. 2

التقاط 	  مجموعة  كل  مقدمة  في  يجلس  الذي  اسمه(  )اُذكر  الطالب  من  تتطلب  لعبة  اآلن  سنلعب 

إليه،  يلتفت  أن  دون  خلفه  يجلس  الذي  للطالب  الخلف  إلى  ورميه  أمامه،  الذي  الكيس  من  غرض 

والذي سيمرره بدوره للطالب الذي يجلس خلفه أيًضا، وهكذا حتى يصل الغرض إلى آخر طالب في 

المجموعة، والذي يجب عليه وضعه في الممر الجانبي.

ما  الغامق  األسود  باللون  الكتابة  تمثّل 

يقوله المعلم/الميسر خاًلل تنفيذ الورشة. 

فتمثّل  العادي،  األسود  باللون  الكتابة  أما 

خطوات العمل.

المواد المطلوبة

يحتاج  الورشة،  من  الجزء  هذا  خاًلل 

التالية  المواد  لتحضير  المعلم/الميسر 

مسبًقا من المواد المتوفرة في الحقيبة: 3 

نظيفة،  نفايات  على  تحتوي  كبيرة  أكياس 

وبكمية  اليومي،  الطالب  استهاًلك  تمثل 

وجود  من  التأكد  مع  الطاًلب،  عدد  تكفي 

ليتم  النفايات  ضمن  باًلستيكية  ماء  قناني 

ربط وجودها مع النشاط في نهاية الورشة. 

وعبوات  أكياس،  هي:  المقترحة  النفايات 

ومغلفات  باًلستيكية،  ماء  وقناني  عصير، 

شيبس وشوكاًلتة، وأكياس ساندويشات، 

وورق، وعلب مشروبات غازية معدنية.
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إذا وقع الغرض على األرض بعد رميه، ليس باستطاعة الطالب تكرار المحاولة في حال لم يستطع 	 

التقاط الغرض الذي رُمي إليه، وعليه أن يتركه مكانه ويلتقط الغرض الذي يليه.

يتوقف الطالب األول عن التمرير بعد أن يُفِرغ محتويات الكيس كاملًة.	 

 أترغبون بأن أعيد القوانين؟ أو أن أوّضح أحدها؟ استمع إلجاباتهم، ثم تصرف بناًء عليها.	 

 أحسنتم! بعد انتهاء اللعبة صفقوا ألنفسكم.	 

. مناقشة لعبة كسر الجمود بين المعلم/ الميسر والطاًلب.. 3

اطرح عليهم بعض التساؤالت مثل: ما هي هذه المواد التي كانت في الكيس؟ متى نستخدمها؟ أين 	 

تذهب بعد ااًلنتهاء من استخدامها؟ هل كانت اللعبة صعبة أم سهلة؟ هل هي مفيدة لنا اآلن؟ أين 

انتهت األغراض خاًلل اللعبة؟ استمع إلجاباتهم، وابِن عليها إجابتك التي تجمع وتلخص إجاباتهم.

نعم، هذه المواد هي عبارة عن جزء من نفاياتنا اليومية )أكياس باًلستيكية مختلفة، وكاسات ورقية 	 

وباًلستيكية، وأوراق، وعلب عصير ومياه، وأكياس شيبس وشوكواًلتة، وعلب مشروبات غازية(.

إليه. ووجدها البعض 	  اللعبة صعبة لعدم قدرته على رؤية زميله عند تمرير الغرض  بعضكم وجد 

اآلخر صعبة بسبب عدم قدرته على التقاط الغرض، وهذا شيء متوقع. يشبه ذلك واقعنا الحالي 

عند رمينا للنفايات على األرض، ورؤيتنا لها ملقاة على األرض دون التصرف إلصاًلح هذا الحال.

لكل 	  الجانبية  الممرات  في  األغراض  تراكمت  لقد 

الحاويات  في  نفاياتنا  تراكم  كحال  مجموعة، 

رأيكم  إليها، ماذا تاًلحظون؟ ما  انظروا  والمكبات. 

كثيرة،  إنها  نعم  بمقاعدكم؟  تحيط  التي  بالكمية 

التي  المخلفات  من  بسيطًا  جزًءا  تمّثل  أنّها  ُرغم 

توقعاتكم  فما  اليومية.  استهاًلكاتنا  عن  تنتج 

لكميتها إن كانت اًلستهاًلك أسبوع، أو شهر، أو سنة؟ هل هذا أمر عادي ومقبول؟

لو افترضنا أن تجّمع النفايات في البداية أمام الطالب األول هو الحاضر، وتجّمع النفايات في الممرات 	 

هي حال المستقبل، فهل تحبون أن يكون مستقبلنا محاطًا بكل هذه الكميات من النفايات؟ استمع 

إلجابات الطاًلب.

اطلب من بعض الطاًلب مساعدتك في تجميع النفايات ووضعها في األكياس.	 

على  نشجعك  الميسر  المعلم/  عزيزي 

أو  الخارجية،  الساحة  في  الورشة  تطبيق 

المكتبة، أو إحدى قاعات المدرسة، خاصًة 

إذا كان عدد الطاًلب أكثر من 30، ومساحة 

الصف صغيرة.
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خيار )2( للعبة كسر الجمود:

4 خطوات - 7 دقائق.

النفايات . 1 من  كمية  بوضع  المعلم/الميسر  يقوم 

منهم  ويطلب  األطفال،  أمام  طاولة  على  المختلفة 

الجلوس في مقاعدهم أو على األرض مقابل الطاولة.

رحب بالطاًلب من خاًلل المرور بينهم، واسألهم عن . 2

حالهم اليوم.

وقًتا 	  سنقضي  ألننا  سعيد  أنا  اليوم؟  حالكم  كيف 

جمياًًل ومفيًدا مًعا؛ نتعلم فيه، ونتفاعل، ونلعب، 

ونتناقش حول موضوع مهم جًدا يتعلق بالنفايات، 

ويمتد حتى 45 دقيقة.

وتطرحون 	  األسئلة،  على  سُتجيبون  ذلك،  خاًلل 

حلواًًل واقتراحاٍت مهمة.

وستنتهي الورشة بصناعة منتج جميل، ستأخذونه معكم للمنزل.	 

تقديم اللعبة.. 3

انظروا جميًعا الى الطاولة هنا واألغراض التي عليها. ما هي هذه األشياء برأيكم؟ استمع إلجاباتهم، وابِن 

عليها إجابتك التي تجمع وتلخص إجاباتهم.

نعم، هذه المواد هي عبارة عن جزء من نفاياتنا اليومية )أكياس باًلستيكية مختلفة، وكاسات ورقية 	 

وباًلستيكية، وأوراق، وعلب عصير ومياه، وأكياس شيبس وشوكواًلتة، وعلب مشروبات غازية(.

وتصبح 	  وتكثر  تكثر  هنا  أمامكم  التي  النفايات  هذه  وتتخيلوا  أعينكم  تغمضوا  أن  منكم  أريد  واآلن 

بحجم جبل.

تخيلوا أيًضا الرائحة المنبعثة من هذا الجبل من النفايات!	 

واآلن افتحوا أعينكم وانظروا مرة أخرى إلى النفايات على الطاولة هنا.	 

مناقشة لعبة كسر الجمود بين المعلم/ الميسر والطاًلب.. 4

 عندما كانت أعينكم مغلقة وتخيلتم جبل النفايات الكبير، هل كانت الرائحة جميلة؟	 

المواد المطلوبة

يحتاج  الورشة،  من  الجزء  هذا  خاًلل 

التالية  المواد  لتحضير  المعلم/الميسر 

مسبًقا: كيس يحتوي على نفايات نظيفة، 

وبكمية  اليومي،  الطالب  استهاًلك  تمثل 

وجود  من  التأكد  مع  الطاًلب  عدد  تناسب 

ليتم  النفايات  ضمن  باًلستيكية  ماء  قناني 

النفايات  الورشة.  مع  وجودها  ربط 

عصير،  وعبوات  أكياس،  هي:  المقترحة 

شيبس  ومغلفات  باًلستيكية،  ماء  وقناني 

وورق،  ساندويشات،  وأكياس  وشوكاًلتة، 

وعلب مشروبات غازية معدنية.
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اطلب من عدد من األطفال شرح الشكل أو الرائحة التي تخيلوها، ولخص لهم أنه بالفعل جبل من 

النفايات سيكون بشًعا ورائحته كريهة جًدا.

إن تراكم النفايات مثل هذه التي على الطاولة يشبه تراكم نفاياتنا في الحاويات والمكبات. نعم إنها 	 

توقعاتكم  فما  اليومي.  استهاًلكنا  عن  تنتج  التي  المخلّفات  من  بسيطًا  جزًءا  تمّثل  أنّها  ُرغم  كثيرة، 

لكميتها إن كانت اًلستهاًلك أسبوع، أو شهر، أو سنة؟ هل هذا أمر عادي ومقبول؟

لو افترضنا أن تجّمع النفايات على الطاولة هو الحاضر، وتجّمع النفايات على شكل جبل كبير هي حال 	 

المستقبل، فهل تحبون أن يكون مستقبلنا محاطًا بكل هذه الكميات من النفايات؟ استمع إلجابات 

الطاًلب.

اطلب من بعض الطاًلب مساعدتك في إعادة النفايات إلى الكيس.	 
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تقديم ورشة العمل الجزء 1: البيئة وخطر النفايات عليها

نظرة عامة

المعلم/ يستكمل  الورشة،  هذه  من  األول  الجزء  خاًلل 

وما  النفايات،  تعريف  عن  الطاًلب  مع  الحديث  الميسر 

المحافظة  يجب  ولماذا  مشكلة؟  نعّدها  يجعلنا  الذي 

البيئة نظيفة؟ وما تعريفنا للبيئة؟ من خاًلل طرح  على 

التساؤالت، وإجابة الطاًلب عليها، وربطها بحياتهم، على 

المعلم/الميسر أن يبني على إجاباتهم هذه للتوّصل إلى 

مخرجات التعلم لهذه المرحلة.

3 خطوات - 10 دقائق.

تأكد من أن الجميع منصت وهادئ.. 1

النفايات 	  أّن  إلى  اللعبة  هذه  خاًلل  من  توصلنا  لقد 

استمع  نفايات؟  بكلمة  نعني  ماذا  لكن،  مشكلة. 

إلجابات طالبيْن

رائع! نعم، النفايات هي مجمل مخلفات األنشطة 	 

اإلنسانية المنزلية، والزراعية، والصناعية، واإلنتاجية؛ أي كل المهماًلت المتروكة في مكان ما. 

وهي إما تكون صلبة، أو غازية، أو سائلة.

اطلب منهم طرح أمثلة عن كل نوع، وشجعهم على ربطها بالمنزل، والمصانع، والسيارات.	 

لكن، ما هي الطرق التي تؤذي بها النفايات األرض، واإلنسان، والحيوان، والنبات؟ كم شخًصا أصابته 	 

الحساسية في العام الماضي؟ ما سببها؟ هل برأيكم للقمامة المتراكمة والملقاة في الشوارع 

والتي تنبعث منها الغازات وتتجمع عليها الحشرات والقوارض دور بما يصيبنا من أمراض؟ هل 

رأيتم يوًما حيوانات؛ كاألغنام، تسير وتأكل كل ما تجده على األرض؟ ماذا عن األسماك الميتة على 

سطح البحر؟ ما السبب برأيكم؟ استمع إلجابات طالبيْن.

ومنظرها 	  المحيطة  بيئته  وعلى  صحته  على  وتؤثر  اإلنسان،  تواجه  مشكلة  فهي  إًذا  أحسنتم، 

الجمالّي، وتؤثر على الحيوانات كذلك، وعلى كل ما تتغذى عليه الكائنات على اليابسة وفي البحر، 

مما يؤدي إلى موتها في الّنهاية. واًل ننسى أيًضا تأثيرها على النباتات الّتي تحصل على غذائها من 

الماء والّتربة، مما يؤثر سلًبا على جميع الكائنات الحّية الّتي تتغذى على الّنباتات؛ فعندما تتضرر 

الّنباتات ينتقل الّضرر بالّضرورة إلى اإلنسان والحيوان، مما يؤّدي إلى مرض أحدهما أو كليهما.

المواد المطلوبة

خاًلل هذا الجزء من الورشة، يحتاج 

المعلم/الميسر للمواد التالية:

خارطة العالم العربي.	 

ملصقات ملونة.	 

مخرجات التعلم

يُعرّف الطالب مفهوم النفايات والبيئة، 	 

ويفهم دوره المهم في المحافظة 

عليها.

يعدد الطالب ثاًلث طرق تؤذي بها 	 

النفايات األردن وبيئتها.
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المعلومات العلمية للمعلم/ الميسر:

التربة 	  عناصر  من  يحتويه  بما  فيه،  نعيش  الذي  المكان  على  يُطلَق  البيئة:  تعريف 

والعاًلقة  وطقس،  مناخ  من  يسوده  وما  والجمادات،  الحية  والكائنات  والهواء  والماء 

المتوازنة والمتبادلة بين هذه العناصر، ونحن جزء من هذه البيئة.

تعريف النفايات: مجمل مخلفات األنشطة اإلنسانية المنزلية، والزراعية، والصناعية، 	 

واإلنتاجية؛ أي كل المهماًلت المتروكة في مكان ما. وهي إما تكون صلبة، أو غازية، أو 

سائلة.

الطرق التي تؤذي بها النفايات األرض، واإلنسان، والحيوان، والنبات:	 

ليصبح وسخ . 1 الهواء  في  التلوث  زيادة  والى  التي نشربها  المياه  تلوث  الى  النفايات  تؤدي 

في  التوازن  في  خلل  يحصل  وبذلك،  الحية  والكائنات  األسماك  تقتل  البحار،  وفي  جِدا، 

النظام البيئي الموجود بين الكائنات الحية.

عند القائنا النفايات في األماكن الغير مخصصة لها مثل الشارع، فإن الكثير منها يتطاير . 2

الكريهة،  والروائح  واألوساخ،  التلوث،  ويسبب  يتراكم  أو  اآلخر  الى  مكان  من  وينتقل 

وتجمع الحشرات والقوارض مثل الفئران مما يسبب األمراض لإلنسان ويضر الحيونات 

مثل الخراف التى تأكل في بعض هذه المناطق.

فإن . 3 للنفايات(  المخصصة  الكبيرة  األماكن  )أي  المكبات  في  النفايات  تجميع  عند  حتى 

تخفيف  في  جهودنا  لذلك،  كبير.  مجهود  الى  ويحتاج  جًدا  صعب  كلها  منها  التخلص 

النفايات مفيد جًدا.
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ضع لوحة خارطة العالم العربي أمامهم.  .2

هذه خارطة العالم العربي، حيث نعيش نحن في األردن. اطلب من أحد الطاًلب مساعدتك بالبحث 	 

عن األردن، ووضع ملصٍق عليها. اشكره واطلب منه العودة للجلوس على مقعده.

التربة والماء والهواء والكائنات الحية 	  يُطلَق على المكان الذي نعيش فيه، بما يحتويه من عناصر 

والجمادات، وما يسوده من مناخ وطقس، والعاًلقة المتوازنة والمتبادلة بين هذه العناصر مصطلح 

»البيئة«، ونحن جزء من هذه البيئة. اطلب من أحد الطاًلب إعادة تعريف مصطلح البيئة.

نعيش في البيئة في عاًلقة متوازنة، وإن استمرينا برمي النفايات وتراكمت - الصق بعض الملصقات 	 

الملونة تعبيًرا عن النفايات على موقع األردن وأنت تتحدث - فإنها ستؤذينا وتمرضنا، وسُنحدث خلاًًل 

وتوازنها؟  البيئة  على  نحافظ  لكي  برأيكم  الحل  هو  فما  العاًلقة.  هذه  توازن   في 

استمع إلجابات ثاًلثة طاًلب.

ممتاز! يكون الحل بالمحافظة على بيئتنا نظيفة كوننا جزًءا منها؛ بعدم إلقاء النفايات على األرض، 	 

ووضعها في الحاويات والمكبات. إجابات جميلة أيها الطاًلب.

3. لخص النقاش الخاص بهذا الجزء.

األرض، 	  تؤذي  النفايات  أّن  وحيث  بها؟  يُذكرني  فمن  وعرّفناها.  النفايات،  عن  الحديث  استكملنا  لقد 

فمن يذكر لي ثاًلث طرٍق تؤذي بها النفايات األرض؟ وحيث أنّنا عرفنا البيئة أيًضا، من سيعرفها لنا مرّة 

أخرى؟ هذا وقد ذكرنا أنّنا نشكّل جزًءا من هذه البيئة، وأّن من حقها علينا أن نُحافظ عليها، وقّدمتم 

بدوركم اقتراحات وحلول رائعة للمحافظة عليها.
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تقديم ورشة العمل الجزء 2: ما هي إدارة النفايات؟ وما هي طرقها؟

نظرة عامة

المعلم/  الورشة، يستكمل  الثاني من هذه  الجزء  خاًلل 

واقتراح  الطاًلب،  مع  النفايات  حول  الحديث  الميسر 

الحلول لتخفيف خطرها؛ بهدف التوّصل إلى طرق إدارة 

النفايات، وتحقيق مخرجات التعلم لهذه المرحلة.

4 خطوات - 5 دقائق.

الربط بين نفايات االستهاًلك اليومي وطرق التقليل . 1

من خطر النفايات.

من 	  للتقليل  جميلة  واقتراحات  حلواًًل  ذكرتم  لقد 

خطر النفايات. وأمامنا هنا بعض نفايات استهاًلككم 

اليومي في المدرسة. دعونا نتعاون مجّدًدا لنقترح 

بأنكم  وأتوقع  مخاطرها.  من  للتقليل  حلواًًل 

أنتم  هل  أخرى.  وحلواًًل  اقتراحات  ستبتكرون 

شكل  على  أنتم  كما  ستبقون  مستعدون؟ 

مجموعات، وسأوزع على كل مجموعة منكم كيًسا 

مًعا  بها  لتفكّروا  النفايات،  من  نوع  على  يحتوي 

وتقترحوا حلواًًل لها.

من 	  القتراحين  استمع  مختلفة(.  وألوان  وأحجام  بأشكال  وورقية  باًلستيكة  )أكياس  األولى  المجموعة 

الحلول.

 لدينا هنا كيس باًلستيكي، ما استخداماته؟ استمع إلجاباتهم وابِن عليها. 	 

ما هو الحل برأيكم لتقليل مخاطره على البيئة؟

نعم، يمكن استخدام وعاء الطعام الذي يُعاد تنظيفه لوضع الساندويشات، وأيًضا استخدام كيس 	 

قماشي يمكن إعادة استخدامه لمرات عديدة لحمل مشترياتنا، إذ إنّنا نستغني حينها عن استخدام 

20 كيًسا في الشهر تقريًبا.

المجموعة الثانية )علب مشروبات غازية معدنية(. استمع القتراحيْن من الحلول.	 

علبة مشروبات غازية معدنية! من لديه اقتراح لها؟ جيد! يمكن محاولة تزيينها، أو الزراعة بداخلها. 	 

فكرة جميلة، أحسنتم! قم بإزالة العلب من النفايات، وضعها في الجانب اآلخر بجانب األكياس.

المجموعة الثالثة )قناني ماء(. استمع القتراحيْن من الحلول.	 

المواد المطلوبة

خاًلل هذا الجزء من الورشة، يحتاج 

 المعلم/ الميسر للمواد التالية:

ثاًلثة أكياس نفايات تمثل االستهاًلك 

اليومي، مقسمة كما يلي:

كيس يضم أكياس باًلستيك وورق 	 

بأشكال وأحجام مختلفة )مغلفات 

شيبس، ومغلفات شوكوالتة، 

وأكياس ساندويشات، وغيرها(.

كيس يضم علب مشروبات غازية 	 

معدنية.

كيس يضم قناني ماء باًلستيكية.	 
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آه! لدينا هنا قنينة ماء صغيرة من الباًلستيك. من يمكنه اقتراح طريقة اًلستخدامها؟ قبل أن يجيب 	 

الطالب، اسأله: بدايًة، هل تستخدم قنينة ماء باًلستيكية لشرب الماء في المدرسة؟ إن كانت إجابته 

نعم، فاسأله: كم واحدة تستخدم في األسبوع؟ وهل تجد طعم الماء مختلًفا حين تشربه في نهاية 

الدوام؟ كم تكلفة شراء القنينة الواحدة؟ وكم تكلفة شرائها جميًعا خاًلل األسبوع؟ إن كانت إجابته ال، 

فاثِن على اختياره. ما هو البديل برأيك؟ إًذا نعم، يمكنك استخدام مطرة ماء، تغسلها وتنظفها كل 

يوم، وتعيد استخدامها، كما يمكن تزيين القنينة الباًلستيكية واستخدامها كِمْقلمة مثاًًل.

المعلومات العلمية للمعلم/ الميسر:

لتتحلّل، أي تتكسر من حالتها 	  النفايات سنوات كثيرة  المواد من  النفايات: تحتاج بعض  تحلّل 

الحالية إلى أن تصبح جزًءا من التراب/األرض. ومثال ذلك المواد المصنوعة من الباًلستيك والتي 

تحتاج 100 سنة لتتحلّل ونتخلص منها.

وتقليل 	  والمكبات،  الحاويات  في  النفايات  بجمع  تتعلق  التي  األنشطة  جميع  النفايات:  إدارة 

استهاًلكها، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها في بعض األحيان.

من 	  النفايات  حجم  من  تزيد  أشياء  وشراء  استخدام  عدم  على  العمل  هو  ااًلستخدام:  تقليل 

األساس و/أو اختيار بدائل ال يكون لها أثر سلبي على البيئة مثل استخدام الصحون الزجاجية التي 

ممكن غسلها واستخدامها مرات كثيرة بداًل من الصحون الورقية أو الباًلستيكية والتي تستخدم 

لمرة واحدة.

استخدام 	  مثل  النفايات،  في  إلقائها  بدل  للمواد  آخر  استخدام  إيجاد  هو  ااًلستخدام:  إعادة 

صندوق ورقي ألغراض التخزين في المنزل بداًل من رميه في النفايات.

إعادة التدوير: هو تجميع النفايات وفرزها وإعادتها إلى المادة الخام األصلية )مثل الورق( وإعادة 	 

تصنيعها لاًلستفادة منها بشكل جديد.
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توضيح مفهوم إدارة النفايات.  .2

»إدارة 	  نسّميه  ما  وهو  البيئة،  على  للنفايات  السلبي  التأثير  من  للتقليل  حلول  باقتراح  قمنا  لقد 

وإعادة  استخدامها،  وإعادة  استهاًلكها،  وتقليل  والمكبات،  الحاويات  في  النفايات  جمع  النفايات«: 

النفايات  بعض  تدخل  نعم،  قبل؟  من  المصطلح  بهذا  سمعتم  )هل  األحيان.  بعض  في  تدويرها 

بمراحل متعددة إلعادة تصنيعها واستخدامها بشكل جديد؛ كالمعدن والورق والزجاج، إاًّل أن هذا 

يحتاج لكثير من المال والوقت(. هنا استخدم لوحة تحلل النفايات واطلب من الطاًلب قراءة األعوام التي 

تحتاجها كل مادة لتتحلل.

3. طرق إدارة النفايات.

 ذكرنا طرًقا هامة إلدارة النفايات ضمن ااًلقتراحات، مثل:	 

 - تقليل ااًلستخدام

 - إعادة ااًلستخدام

 - إعادة التدوير

عددها 3، وهي الشعار الموجود على الحاويات التي يتم فرز 	 

 النفايات بها. 

هل رأيتموهم من قبل؟ أين؟

اطلب منهم تكرار أسماء الطرق الثاًلث التي تم ذكرها.	 
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4. لخص النقاش الخاص بهذا الجزء.

من 	  منها؛  والتخلص  ومعالجتها،  النفايات،  بجمع  التحكم  وهو  النفايات؛  إدارة  لمفهوم  توصلنا  لقد 

أجل تقليص أثرها السلبي على البيئة والمجتمع. 

لي  يذكر  فمن  إدارتها.  طرق  أيًضا  وذكرنا  كما 

واحدة منها؟
مخرجات التعلم

يعدد الطالب واحدة من طرق إدارة 	 

النفايات.
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تقديم ورشة العمل الجزء 3: صناعة منتج مفيد يساعد في إدارة النفايات

نظرة عامة

الطاًلب  سيتّبع  الورشة.  هذه  نهاية  إلى  وصلنا  لقد 

إعادة  أفكار  إحدى  لتطبيق  المعلم/الميسر  توجيهات 

االستخدام، والتي تمثّل إحدى طرق إدارة النفايات؛ مما 

يحفزه على التفكير بمشكلة النفايات، ومراقبة سلوكياته 

فيما يخص التعامل مع النفايات، ونقل الفائدة للمجتمع 

والبيئة.

3 خطوات - 20 دقيقة.

كمية . 1 إلى  لإلشارة  النفايات  مكب  لوحة  استخدم 

الباًلستيك فيه.

مكب 	  هذا  الصورة.  هذه  إلى  هنا  معي  انظروا 

نفايات. اًلحظوا معي كمية الباًلستيك بين النفايات. 

َمن منكم يرى مخلفات باًلستيكية؟ لينهض، ويضع 

ملصق ملون عليها.

المواد المطلوبة

خاًلل هذا الجزء من الورشة، يحتاج 

المعلم/ الميسر للمواد التالية:

لوحة مكب النفايات.	 

ملصقات ملونة.	 

 قناني ماء باًلستيكية. 	 

)عليك قصها وثقبها بشكل مسبق(.

ألوان فلوماستر.	 

 بذور. )أعشاب تزرع في األردن 	 

في ذلك الموسم(.

بيتموس أو أي تراب متوفر.	 

مواد زينة للقنينة.	 

الصق ملون.	 
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أتعلمون أن الباًلستيك يحتاج ألكثر من مئة سنة ليتحلّل؟ ومن الصعب إعادة تدويره، وهو من أكثر 	 

المواد التي تدخل في مستهلكاتنا اليومية.

انظروا إلى الصورة! لقد امتألت بالملصقات الملونة! نعم، إنها كثيرة جًدا.	 

بتطبيق 	  إعادة ااًلستخدام. واآلن، سنقوم  اليوم، ذكرنا  التي تعلمناها  النفايات  إدارة  بين طرق  من 

عملي لهذه الطريقة. جاهزون؟

توجيهات صناعة منتج الزراعة في القنينة:. 2

وزع على كل طالب قنينة ماء فارغة، والتي حّضرتها قبل الورشة بقصها من مكان تحديد القص، وإحداث 	 

3 ثقوب فيها كما هو موّضح في الشكل في الصفحة التالية.

احملوا بيدكم الجزء العلوي من القنينة، واقلبوه، وضعوا كمية مناسبة من البيتموس بداخله. )بعد 	 

التأكد من أن غطاء القنينة مغلق جيًدا(.

ضعوا البذور داخل التربة. )تختلف البذور باختاًلف الموسم(.	 

ضعوا مقداًرا من الماء في الجزء العلوي من العلبة؛ أي فوق البيتموس/ التراب، ومقداًرا بسيطًا 	 

منه في الجزء السفلي )ماء من المدرسة(.

ضعوا الجزء العلوي بداخل الجزء السفلي، وتأكدوا من أن الماء ياًلمس الجزء العلوي عند الثقوب.	 

ثّبتوا الجزأيْن بإحكام باستخدام اًلصٍق ملّون حول األطراف بشكٍل دائري.	 

استخدم ألوان الفلوماستر لتلوين القنينة والرسم عليها.	 

بإمكانكم تزيينها أيًضا باستخدام المواد المستعملة لديكم في المنزل.	 

اآلن، عليكم مراقبة نمو نبتاتكم، وااًلعتناء بها.	 
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٥ ٤ ٣

٦٧

3. لخص نقاط النقاش المطروحة في هذه المرحلة.

لقد قمنا بتطبيق عملي بسيط إلحدى طرق إدارة 	 

لصناعة  ماء  قنينة  استخدام  إعادة  وهو  النفايات؛ 

منتج مفيد كحوض زراعة خاص لكل طالب.

صنع 	  بإمكانكم  بها؟  ستعتنون  هل  أعجبكم؟  هل 

حديقة  لتزيين  واستخدامها  أخرى،  واحدة 

المدرسة أو المنزل.

أخبروني اآلن كيف باستطاعتكم استخدام هذه الطرق في حياتكم اليومية، في المدرسة، والبيت، 	 

والمجتمع؟ وهل ستنقلون ما تعلمتموه ألصدقائكم وعائلتكم؟

مخرجات التعلم

صناعة الطالب لمنتج مفيد بطريقة 	 

إعادة االستخدام.



 حقيبة تعليمية عن إدارة النفايات: دليل المعلم/الميسر   |   19

نقاش ختامي/ تغذية راجعة

نظرة عامة

يطرح المعلم/الميّسر على الطاًلب أسئلة للحصول على تغذية راجعة، ولتكّون إجاباتهم مخرجات التعلم 

لديهم حول  الوعي  بزيادة  المتمثل  الورشة  تحقيق هدف  وليضمن  للورشة،  الثاًلث  المراحل  المرجوة من 

موضوع النفايات، وخطرها، وطرق إدارتها، ودورهم المهم في تغيير المجتمع.

4 خطوات - 3 دقائق.

دع الطاًلب يعرضون منتجاتهم أمام زماًلئهم.. 1

اطرح األسئلة التالية:. 2

من يذكر لي ثاًلث طرق تؤذي بها النفايات األرض وكائناتها؟	 

ما هي طرق إدارة النفايات؟	 

ما أهمية إدارة النفايات؟	 

وزع عليهم اآلن عاًلمة الكتاب )مسطرة البيئة( بعد إعاًلمهم بهدفها وأنها هدية لهم لتذكّرهم دائًما بدور . 3

كل واحد مّنا في إدارة النفايات.

اشكرهم على مشاركتهم وأفكارهم، واطلب منهم المساعدة في ترتيب المكان.. 4

وأصدقائكم. 	  أهلكم  بين  الوعي  لنشر  وأدعوكم  سويًا،  قضيناه  الذي  الممتع  الوقت  على  أشكركم 

تحدثوا إليهم عن أهمية إدارة النفايات مما تعلمتموه اليوم، واًل تنسوا مراقبة سلوكياتكم بما يخص 

النفايات وإدارتها. ولنتعاون اآلن على تنظيف المكان.
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مرفق رقم )1(: تحضيرات قبل وبعد الورشة

مواد تفعيل الورشة	 

الخارطة، 	  تفقد  العربي.  العالم  خارطة  لوحة 

وتحقق من عدم تلفها قبل الورشة.

لوحة تحلّل النفايات. تحقق من عدم تلف اللوحة.	 

لوحة مكب النفايات. تحقق من عدم تلف اللوحة.	 

عدد 	  تفقد  البيئة(.  )مسطرة  الكتاب  عاًلمة 

على  واحرص  البيئة(،  )مسطرة  الكتاب  عاًلمات 

أنها تكفي عدد طاًلب الصف.

اليومي 	  ااًلستهاًلك  نفايات  جمع  النفايات. 

للطاًلب:

- ورق دفاتر 30-50 ورقة.  

- علب عصير 15-20 علبة، مع تنظيفها من بقايا العصير بغسلها وتجفيفها.  

- مغلفات شيبس 30-40 مغلًفا، مع تنظيفها من بقايا الشيبس بغسلها وتجفيفها.  

- مغلفات شوكوالتة 30-50 مغلًفا، مع تنظيفها من بقايا الشوكوالتة بغسلها وتجفيفها.  

بغسلها    الغازي  المشروب  بقايا  من  تنظيفها  مع  عبوة،   50-30 معدنية  غازية  مشروبات  عبوات   -   

    وتجفيفها.

بغسلها  الماء  بقايا  من  تنظيفها  مع  قنينة،   20  -  15 األنشطة(  في  )لاًلستخدام  باًلستيكية  ماء  قناني   -   

    وتجفيفها.

- وضع المواد التي تم ذكرها داخل كيس كبير، أو ثاًلثة أكياس بحسب ما يلزمه النشاٍط.  

- قناني ماء باًلستيكية يُعاد تحضيرها لكل ورشة 30 - 40، نظرًا الستهاًلكها في التطبيق العملي خاًلل    

   الورشة. ووضعها بشكل منفصل عن الكيس الذي يضم المواد السابقة.

عزيزي المعلم/ الميسر

بإمكانك أن تطلب من الطلبة تجميع 

المواد المذكورة؛ كنوع من االستعداد 

للورشة، خاًلل تواجدهم في ساحة 

المدرسة في الفرصة، أو من منزلهم.

عزيزي المعلم/ الميسر

إّن تحضير وتفقد المواد قبل تنفيذ 

 الورشة يسهل عليك تنفيذها 

مع الطاًلب.



 حقيبة تعليمية عن إدارة النفايات: دليل المعلم/الميسر   |   21

نشاط إعادة استخدام القناني:	 

- تفقد كمية البيتموس لتضمن تناسبها مع استهاًلك الطاًلب.  

- تفقد وجود عدٍد كاٍف من الاًلصق الملون والورق، يتناسب مع عدد الطاًلب.  

- تفقد كمية البذور ونوعها )الفاصولياء والعدس(، واحرص على االختيار من   

البذور سريعة النمو.

- قص القنينة بشكل دائري من المنتصف تقريبًا كما هو موضح في الخطوات   

سابًقا )صفحة 1٨(.

في  موضح  هو  كما  الغطاء  من  بالقرب  المدبب  بالدبوس  فتحات   3 عمل   -  

الخطوات سابًقا )صفحة 1٨(.
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مرفق رقم )2(: المواد الالزمة

ماًلحظاتالتفاصيلالكميةالغرض

المواد داخل الصندوق

1الحقيبة التعليمية

صندوق يحتوي على دليل 

المعلم/ الميسر، والمواد 

الخاصة بنشاط كسر الجمود، 

وأنشطة ورش العمل التفاعلية، 

والمنتج النهائي

تفقده قبل الورشة، وتحقق من أن 

عدد المواد يتناسب مع عدد 

طاًلب الصف، ومن عدم وجود أي 

نقص أو تلف. وتزّود 

بالمستلزمات إن لزم األمر

لوحة خارطة العالم 

العربي
مطبوعة بحجم كبير1

مطبوعة بحجم كبير1لوحة مكب النفايات

مطبوعة بحجم كبير1لوحة تحلّل النفايات

٩0نفايات نظيفة

أوراق مكتوب على وجه منها، 

وأكياس شيبس، ومغلفات 

شوكوالتة، وعلب عصير، وعلب 

مشروبات غازية معدنية، وقناني 

ماء نظيفة وفارغة

3أكياس نفايات

الستخدامها في تقسيم النفايات 

 على مجموعات الطاًلب بحسب 

كل نشاط

لثقب القنينة لكل طالب1دبوس كبير مدبب

لقص القناني إلى جزأين1مقص

الستخدامها في نقل التربة2مجارف

الستخدامها في ري البذور2مرش ماء
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ماًلحظاتالتفاصيلالكميةالغرض

مستهلكات

10الصق ورق ملون

تربة/بيتموس

من ماء المدرسة5 - 6 لتراتماء

بذور/عشبة مناسبة 

للموسم

فاصولياء، وعدس، وجرجير، 

وكزبرة، وأعشاب عطرية مثل: 

الميرمية، والزعتر، والرشاد، 

 والنعنع، والفجل، وهي مشهورة 

في األردن

مجموعات بألوان مختلفة5ملصقات ملونة

ألوان مختلفة لتزيين القنينة5ألوان ماركر

تستخدم للزينة5عيون
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 مرفق رقم )3(: التعمق في المادة )مشاريع أخرى يمكن تنفيذها 
في حصص أخرى باستخدام مبدأ إعادة االستخدام(

هنالك عدة تطبيقات عملية بسيطة لطرق إدارة النفايات، وهي إعادة استخدام قنينة فارغة لصناعة منتج 

مفيد كحوض زراعة خاص لكل طالب، أو وسيلة تعليمية لنشاط الرئتين على سبيل المثال، أو استخدامها 

من ِقبَل المعلّم كأداة لتنفيذ بعض األنشطة؛ مثل عمل تجربة كثافة الماء البارد والماء الساخن.

وفيما يلي بعض التطبيقات العملية البسيطة إلعادة استخدام قنينة باًلستيكية فارغة.

أفكار إبداعية إلدارة النفايات يمكن تنفيذها في المنزل أو المدرسة

 لعبة الهدف

لعبة تفاعلية تحتاج إلى تلوين القنينة، وثقب 

الغطاء، ثّم تثبيت الخيط فيه، وربط كرة في 

الطرف اآلخر.

محفظة نقود

يمكن تحويل كيس شيبس الى محفظة نقود 

يستخدمها الطفل. تحتاج إلى: أكياس شيبس، 

والصق شفاف وملون، ومقص، وأزرار كبس، 

ومكبس.

مقلمة )حافظة أقاًلم( 

نشاط سهل يمكن تنفيذه في الغرفة الصفية أو 

البيت. يحتاج الى قاعدة علبتين فارغتين، يتم 

توصيلهما ببعضهما باالستعانة بسّحاب سهل 

االستخدام.
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أفكار إبداعية لتصميم وسائل مدرسية مساندة للحصة الصفية تتعلق بمواضيع تعليمية

أنشطة تتعلق بالحيوانات

أنشطة تتعلق بالفضاء

أنشطة تتعلق بالعلوم
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أفكار إبداعية إلدارة بعض النفايات وإعادة استخدامها كوسائل مساندة للمعلم

نشاط فصول السنة

نشاط السلسة الغذائية: 

ويستخدم أكثر من حجم من 

القناني الباًلستيكية الفارغة

أنشطة تتعلق بالعلوم
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