
 
 

 
 
 
 

 
 
 GREEN DEMONSTRATION ROOM الغرفة الخضراء التطبیقیة:  االفتتاح 

 : برعایة وزیر التربیة والتعلیم العالي معالي االستاذ مروان حماده الرعایة
 - ۲۰۱۷كانون الثاني  ۳۱الواقع فیھ : یوم الثالثاء  الزمان
 -    : دار المعلمین في جونیھ المكان

  
ومؤسسة نجازا ھاما بالشراكة مع جمعیة مجلس لبنان لالبنیة الخضراء امع  ماءبحوث واالنلتربوي للالمركز احقق 

ة عدیدة ساھمت في التمویل المباشر وغیر المباشر عبر تقدیم المعلومات صوبدعم من مؤسسات خامخزومي 
 تمالتھ.تأسیس غرفة تطبیقیة لنشر ثقافة البناء االخضر ومشبوالمواد وتركیب بعض التجھیزات، وذلك 

زرع بذور الوعي البیئي في المجتمع اللبناني واستنھاض روح المسؤولیة ، خصوصا لدى على  یتمحور المشروع
عبر التعرف على الموارد الطبیعیة كافة واھمیة الحفاظ  ،"المجتمع المستدام" لدیھم طالب المدارس لتعزیز مفھوم

 واستخدامھا. الیھا ترشید استھالكھا عند الحاجةالتعرف على سبل علیھا. و
، كما تواكب الحمالت حقیقیةاو الختباریة المجسمات االرشادیة واإللوحات الاألفالم الوثائقیة .. التقنیات المستخدمة: 

  ائیونصمن خالل شرح یقدمھ اختحفیز الوعي لدى التالمیذ والمھتمین عموما ل التفاعلیة العلمیة النقاشات جملة من 
 

 ملخص عن المشروع:
 ھو مشروع یقع في منطقة جونیة GREEN DEMONSTRATION ROOM غرفة الخضراء التطبیقیةال
 في مركز دار المعلمین التابع للمركز التربوي للبحوث واالنماء.  ًتحدیدا,

مناطق الطالب المدارس الرسمیة والخاصة في جمیع تمكن حیث یلنشر ثقافة البناء االخضر  صصھو مركز متخ
المحافظة والفعال للطاقة، الحكیم ومبادئ االستعمال ولتعرف على مبادئ المباني الخضراء، وازیارتھ من  یةلبنانال

 وسالمتھا. بیئةالثروات الطبیعیة والتي تتعلق في مجال ما مع العلى الماء وغیرھا من 
 

 أھداف المشروع:
عن طریق ، اه والتخفیف من التلوثأھمیة المحافظة على الطاقة والمیحول نشر الوعي العام الى یھدف المشروع 

 تعلّم مبادئ المباني الخضراء. وتتضمن األھداف ما یلي:
 وآلیات الطاقة المتجددة للطالب." الغرفة الخضراء التطبیقیة"  •
 شرح مبادئ المباني الخضراء. •
فئات ى الاظ على الطاقة والمیاه والمواضیع البیئیة األخرى والتوجھ فأھمیة الححول نشر الوعي العام  •

 مختلفة من المتعلمین.
 شجیع على استعمال تكنولوجیا الطاقة المتجددة.عریف والتالت •
 تدریب أساتذة العلوم في المركز. •

 

 طالب المدارس الرسمیة والخاصة من جمیع المراحل. الفئة المستھدفة:
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