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1. Вступ
The Climate Action Project був розпочатий у 2017 році з метою об’єднання учнів у всьому
світі та надання їм можливостей для обговорювання, створення та обміну знахідками та
рішеннями в онлайн режимі. Будучи учасниками проєкту, вчителі та учні обмінюються
досвідом та локальними уявленнями, роблячи навчання глобальним та автентичним.
Протягом попередніх років студенти придумували рішення та вживали заходів на
місцевому рівні, вносячи свій внесок у справді глобальну розмову та заклик про
важливість дій, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату.
This curriculum aims to give teachers enough background and context so they can guide their
students on their journey in the project. Ця навчальна програма має на меті надати
вчителям достатню підготовку та контекст для того, щоб вони могли направляти своїх
учнів на їхньому шляху під час проєкту.
Вчителям у всьому світі стало зрозуміло, що існує не лише ключова тема, про яку учні
прагнуть знати більше, але й проблема, щодо якої вони прагнуть вжити заходів. Вони
також хочуть дослідити інші екологічні проблеми, такі як забруднення навколишнього
середовища, втрата біорізноманіття та дефіцит води, а також зрозуміти зв’язок між ними.

Наша мета
Наша головна мета - виховати громадян світу, які глибоко і тонко розуміють світ, в якому
живуть, і які готові вжити заходів для покращення світу. Ці люди є креативними,
співчутливими, такими, що співпрацюють і люблять вирішувати проблеми. Учні, що є
стійкими до майбутніх викликів… та вчителі повинні об’єднатись! Майбутні студенти ...
та викладачі, щоб відповідати! Our main goal is to nurture global citizens who have a deep
and nuanced understanding of the world in which they live, and who are willing to take action
for a better world. People who are creative, empathetic, collaborative, and who love solving
problems. Future-proofed students... and teachers to match!

Ціль навчальної програми
Цей навчальний план не був створений для того, щоб викладати його за допомогою
прямого інструктажу чи лекції, або для того, щоб його просто вручити учням. Його ціль
полягає в тому, щоб дати достатній контекст вчителям для того, щоб вони могли
спрямовувати своїх учнів у правильному напрямку, впевнено відповідати на їх запити та
підтримувати їхні дискусії та обговорення.
Ми усвідомлюємо, що вік учніів, тема, яку ви викладаєте, культура і навіть політика
можуть вплинути на те, яким чином вам потрібно буде вчити про клімат та навколишнє
середовище, проте ми вирішили дотримуватися однієї навчальної програми. Ми
наголошуємо на тому, що, незважаючи на те, що учні можуть мати бекграунд, на який

можуть впливати вище перелічені фактори, інформація в цій навчальній програмі є
науковим фактом і визнається у на міжнародному рівні.

Teхнології та педагогіка
COVID-19 підкреслив роль, яку можуть відігравати технології у забезпеченні якісної
освіти. Технології дозволяють нам робити дещо більше, ніж просто замінити ручку та
папір; вони дають нам можливіть налагодити зв’язок між учнями та вчителями з усіх
куточків світу. Педагогіка є вирішальною частиною цього процесу. Ми вважаємо, що
існують кращі шляхи викладання про клімат та навколишнє середовище, аніж читати
учням лекції і просити їх запам’ятати певні терміни та статистичні дані про кліматичні
зміни. Таке викладання є не найкращим способом побудувати учнівське розуміння до
такого рівня, коли вони можуть практично застосувати свої знання у власному житті.
Саме тому ми вирішили присвятити цьому важливому питанню один розділ.
Учні з усього світу вживають певних заходів і спричиняють зміни у класах, де
навчаються. Учні садили дерева, розробляли візки на сонячних батареях, прибирали
пляжі, займались повторною переробкою матеріалів, винаходили сонячні валізи,
розробляли нові рецепти біопластику, зустрічалися з прем’єр-міністрами, приносили
зміни на національному рівні, беручи участь у русі green dots, а також робили багато
іншого!

Питання або зауваження? Будь ласка, звертайтесь: koen@takeactionglobal.org.
Ця навчальна програма є частиною Проєкту Climate Action Project, шеститижневого
досвіду, який стартує 28 вересня 2020 року та має на меті залучити більше 1 000 000
учнів із понад 100 країн. Наш веб-сайт www.climate-action.info щотижня демонструє всі
досягнення наших учнів.

Ця навчальна програма та Проєкт з кліматичних дій Climate
Action Project створені та координуються компанією Take
Action Global. TAG inc. є некомерційною організацією 501(c)3,
зареєстрованою у Флориді, США.
WWF - це провідна глобальна організація у галузі охорони
дикої природи та видів, що перебувають під загрозою
зникнення, яка діє майже у 100 країнах світу.
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“Зміна клімату реальна. У всьому світі, де змінюються закономірності і впливають на
людей, тварин та навколишнє середовище. Для подолання цієї зростаючої кризи ми
маємо вжити заходів. Ми повинні змінити мислення ".
Д-р Джейн Гудолл, DBE, засновниця Інституту Джейн Гудолл і Посол миру ООН
“Освіта є ключовим фактором для зміни поведінки учнів та мислення суспільства. Для
цього ми повинні розуміти, що учні можуть зробити набагато більше, ніж
запам’ятовувати факти про клімат та навколишнє середовище. Вони здатні вирішувати
реальні проблеми світу та вживати заходів для його покращення".
Коен Тіммерс, засновник проєкту Climate Action Project
“Коли ми розглядаємо необхідні дії для захисту нашої планети, ми можемо розглядати
учнів як тих, що можуть очолити ці дії сподіватися на студентів. Це нове покоління
рухається вперед у галузі кліматичних дій та здійснює вплив на міжнародний діалог з
питань суспільства та політики. Через використання мереж та за допомогою
переконливих повідомлень про солідарність та стійкість, ці молоді активісти виносять на
розгляд причини за межі свого класу у соціальні медіа, на міські вулиці та сходи
державних будівель. Беручи під свій контроль історію свого теперішнього світу та того,
який вони хочуть для свого майбутнього, вони залучають однодумців та разом змінюють
наративи навколишніх питань, що є важливими для них. Ці молоді люди, як громадяни
світу, демонструють, що окрема людина може позитивно впливати на клімат та
навколишнє середовище. Вони могутні і безстрашні, і служать голосами надії; і весь світ
за ними спостерігає ".
Дженніфер Вільямс, співзасновниця Програми Take Action Global
“Зміна клімату є найбільшим екологічним викликом, з яким коли-небудь стикався світ,
але ми можемо робити активні кроки. Що б не трапилось у наступному десятилітті,
майбутнє буде виглядати зовсім по-іншому, і дуже важливо, щоб молоді люди були
готові до цього майбутнього і щоб їм дали можливість формувати світ, який вони
успадкують. Це включає розуміння того, як ми повинні працювати з природою, якщо
хочемо досягти здорового та стійкого світу ".
Сесілі Іп, координатор з глобальної освіти, WWF
“Нам потрібно навчати усіх учнів про причини кліматичних змін, наслідки зміни клімату
та про те, що ми можемо зробити для пом’якшення наслідків зміни клімату. Нам потрібно
навчати громади, що постраждали від змін клімату, тому, яким чином вони можуть
впоратися з ними та адаптуватися до них. Нам потрібно навчати дітей у школах про
кліматичні зміни, щоб вони могли вживати відповідних заходів у своїх навчальних
закладах та громадах. Нам потрібно навчати молодь розуміти кліматичні зміни та те, як
вони можуть адаптуватися та розробляти інновації у галузі кліматичних смарт рішень,
що, в свою чергу, може створити для них зелені робочі місця. Нам потрібно забезпечити
те, щоб голос молоді про кліматичні зміни ставав сильнішим. Вони можуть зробити це,
лише розуміючи зміни клімату, їх наслідки та те, що можна зробити”.
Ціппора Мусьокі, регіональний координатор програми ESD, WWF African Region

“Виклики, з якими стикається світ через зміну клімату та втрату біорізноманіття, лякають,
але важливо, щоб молодь, яка зростає у цей кризовий час, не почувалась безпорадною,
а, навпаки, була зосередженою на місії формування світу, який живе в рівновазі з
природою. Оскільки світ переходить від способу життя та шляхів роботи, що, як нам
відомо, не можуть бути завжди сталими до нового, сталого, безвуглецевого
майбутнього, відкриваються можливості для тієї молоді, яка має навички, знання та
рішучість очолити цей шлях. Якщо освітяни озброять їх належним чином і надихатимуть
відчуттям власного потенціалу, їхнє майбутнє може бути таким, в якому вони зможуть
процвітати, а не просто виживати”.
Метт Ларсен-Доу, менеджер з освіти, WWF-UK

2. Розуміння зміни клімату
Ми багато чуємо про кліматичні зміни, але що це? У цьому розділі ви дізнаєтесь про
наукове визначення терміну Зміна клімату, яким чином ми знаємо, що вони
відбуваються, і що це означає, коли говорять, що зараз ми стикаємось із кліматичною
надзвичайною ситуацією.

Роз’яснення плутанини
Досі існує багато плутанини навколо зміни клімату. Багато термінів плутаються і люди
не розуміють основних принципів. Ця навчальна програма не покладається на
цитування фактів, вона зосереджує увагу на розумінні того, чому існує певне явище.
Цей підхід критичного мислення буде простішим для обговорення з учнями та легшим
для розуміння.

Глобальне потепління vs Зміна клімату
Глобальне потепління - це поступове потепління атмосфери Землі, океанів та
поверхні. Для цього вам потрібно уявити те, що температура зростає на усій планеті, а
не просто на кремій території. Це потепління викликане парниковими газами, які
потрапляють в атмосферу з різних джерел, де вони, подібно до великої теплиці,
затримують сонячне тепло і світло. Саме тоді відбувається нагрівання.
Хоча ми через деякий час спостерігали певні зміни в природі, вони порівняно невеликі.
Найбільші зміни відбулися останнім часом і є результатом людської діяльності.
Зміна клімату - це зміна довгострокових погодних моделей, спричинена (в даному
випадку) глобальним потеплінням. Це означає зміну умов життя, а не просто зміну
температури. Потепління земної кулі матиме прямі наслідки для і без того спекотних
територіях, а в інших регіонах спека матиме опосередкований вплив на погодні умови.

Через зміну клімату погодні умови стануть більш екстремальними та непостійними. Ми
вже переживаємо зміну клімату; у нас більш інтенсивне літо і суворіші зими, а також
погодні події, що слідують за цим.
З посиленням глобального потепління зростають наслідки зміни клімату.
Зміна клімату - погана новина для життя на нашій планеті. Стабільний клімат допомагає
живим істотам процвітати, оскільки вони встигають адаптуватися до умов, у яких живуть,
протягом багатьох років поки їх особливості та поведінка не стануть ідеальними для цих
умов. Якщо клімат змінюється швидше, ніж вони можуть адаптовуватися до нових умов,
це може призвести до того, що ці види більше не зможуть вижити в тому ж самому місці
або робити те, що вони завжди робили.
Міжнародна група вчених, відома як Міжурядова група з питань зміни клімату (IPCC),
опублікувала дослідження, в якому детально описується, що глобальне потепління
зробить з нашою планетою, і щоб показати, що це означатиме в реальних вимірах, вони
використали температурні градуси,. Чим тепліше стає, тим гірші наслідки.
Ми намагаємось обмежити це потепління до 1,5 градуса Цельсія. Для нас це ціль, щоб
захистити навколишнє середовище, яке нас підтримує.
Зміна на 2 градуси була б руйнівною для нашої планети ...

В даний час ми рухаємось у напрямку до 4 градусів.

Погода vs Клімат
Поняття клімату та погоди частіше плутаються людьми, ніж думка про те, що зміна
погоди є свідченням проти глобального потепління. Тож ось коротке визначення кожного
з цих понять, щоб допомогти у цьому розібратись.
● Погода - це те, коли ми говоримо про короткочасні зміни атмосфери. Ось так люди
відчувають навколишнє середовище. Це може стосуватися дощу, снігу, хмарного
покриву, вологості та багатьох інших знайомих нам станів. Цей стан може швидко
змінитися, і його важко передбачити через його нестабільну природу.
● Клімат відноситься до довгострокових тенденцій погоди в окремих регіонах. Різні
регіони можуть мати унікальний клімат (прибережні райони, пустелі). Клімат зазвичай
вимірюється блоками часу, які варіюються від десятиліть до сотень тисяч років.
Погода - це те, що ми переживаємо щодня або щотижня. Дощ, вітер, похолодання та
спека - все це погода. На погоду впливає безліч атмосферних факторів, і їх важко
передбачити. Погода одного року може дуже відрізнятися від погоди наступного року,
але це не свідчить про певні зміни клімату. Тому у нас може бути зима холодніша за
попередню, у той же час ми все ще перебуваємо в періоді кліматичних змін, в якому
планета нагрівається.
Починаючи з 18 століття вчені стежать і письмово фіксують погоду, і ці записи
показують нам, що клімат змінюється; наша планета стає теплішою.

Парникові гази
Гази, які затримують тепло в атмосфері, називаються парниковими газами. Коли сонячні
промені проходять через нашу атмосферу, ці гази можуть посилювати дію цього тепла,
як це робить парник по відношенню до рослин. Ми називаємо індивідуальний вплив цих
газів - потенціал глобального потепління або ПГП. Два найважливіші парникові гази, про
які слід знати:
● Вуглекислий газ (CO2): вуглекислий газ потрапляє в атмосферу через спалювання
викопного палива (вугілля, природного газу та нафти), твердих відходів, дерев та інших
біологічних матеріалів, а також в результаті певних хімічних реакцій (наприклад,
виготовлення цементу). Вуглекислий газ видаляється з атмосфери (або
«секвеструється»), коли він поглинається рослинами як частина біологічного кругообігу
вуглецю.
● Метан (CH4): Викиди метану стали дуже важливими, коли ми дізнаємось про наш
раціон. Вони виникають внаслідок тваринництва та інших сільськогосподарських
практик, а також через розкладання органічних відходів на полігонах твердих побутових
відходів. Коли тварини жують траву і відригують або випускають повітря, вони викидають
метан у повітря. І хоча викидів метану менше, ніж викидів вуглецю, викиди метану мають
набагато більший ПГВ. Це означає, що трохи метану може мати набагато більший вплив
ніж досить велика кількість вуглецю.
Вуглець насправді є дуже поширеним елементом, який можна знайти в усьому –
починаючи з гірських порід, їжі та навіть нас! Ми живемо на основі вуглецю. Це не
поганий елемент, але, на жаль, завдяки людській діяльності, він присутній в нашій
атмосфері у більш високих концентраціях, ніж ми коли-небудь спостерігали.
Підвищення вуглецю в нашій атмосфері відбувається за рахунок спалення викопного
палива. Все почалося під час промислової революції, коли ми виявили, що згоряння
створює енергію, тому ми почали спалювати вугілля та нафту для забезпечення
енергією потягів та наших фабрик і заводів. Ми використовуємо викопне паливо для
виробництва електроенергії, опалення та охолодження наших будинків.
Викопне паливо виробляється зі старого вуглецю з рослин і тварин, що розкладаються
сотні мільйонів років. Ця речовина, що розкладається, конденсується і зєднується в одне
ціле і утворюється завдяки величезному теплу в мантії Землі.
Не лише спалення викопного палива спричинює викиди ПГ в атмосферу, вони також
можуть бути вивільнені під руйнування природних ресурсів, в яких може зберігатися
багато вуглецю. Це також може статися через вирубування лісів
Викопування торф'яних боліт, знищення лісів заради землі і навіть танення вічної
мерзлоти можуть викидати величезну кількість парникових газів в атмосферу.
Такі природні ресурси, як дерева та болота, є найкращим способом вивести вуглець з
атмосфери та затримати його в землі. Нам потрібно повернути його туди, звідки він
з’явився - ми називаємо такі види природних ресурсів Природними Рішеннями. Вони

приймають забруднення, яке ми створили, і поглинають його, щоб воно не могло
вплинути на нас.

Природні цикли vs вплив людини
Наш клімат завжди перебуває у стані змін, і він переживає природні цикли змін, які
можуть відбуватися в короткостроковій перспективі (наприклад, пори року) та насправді
довгостроково (наприклад, льодовикові періоди).
За останні 10 000 років на нашій планеті Земля був відносно стабільний клімат. Зміни
були обмежені меншими кліматичними варіаціями. Саме цей стабільний період
дозволив людям процвітати - покладаючись на сезонні дощі та перепади температур
для вдосконалення продуктивних методів ведення сільського господарства.
Ці природні цикли вже не є домінуючим фактором, але їх замінили цикли, що
перебувають під впливом людини. Наведений нижче графік показує межі СО2 в
історичному контексті. Останній сегмент праворуч показує сплеск атмосферного СО2
після промислової революції. Це безпрецедентний стрибок, який безпосередньо
корелює з індустріалізацією планети через вплив людини.
Ми вийшли за рамки наших природних циклів і створюємо штучні. Ось чому цей сучасний
геологічний період часу називається Антропоценом.

Наш вплив
Нова епоха
Сьогодні наша планета стикається з найбільшими викликами за всю історію - і це
завдяки нам. Діяльність людини змінює кожну частину нашої планети. Ці зміни настільки
великі, що вчені кажуть, що ми вступили в нову еру - епоху антропоцену, що означає
"вік людей".
Люди існують лише 200 000 років, це невеликий проміжок часу порівняно з 4,6
мільярдами років історії нашої планети. Проте в той час ми мали більший вплив на нашу
планету, ніж будь-який інший вид - і наш вплив зростає. Ми розповсюдились майже на
всі куточки планети, вирубуючи ліси, створюючи сільськогосподарські угіддя, і з часом
оселилися у величезних містах. Технологічні зміни призвели до зростання галузей
промисловості, і зараз ми споживаємо більше земних ресурсів, ніж будь-коли раніше.
Наші дії призвели до зміни клімату, оскільки ми продовжуємо спалювати величезну
кількість викопного палива, викидаючи вуглекислий газ в атмосферу Землі

Погляд у майбутнє
У цю нову епоху перед нами стоїть суворий вибір. Якщо ми продовжуватимемо брати з
нашої планети більше, ніж повертаємо, тоді ми ризикуємо саме її виживанням. Але це
також може бути епохою можливостей. Ми розуміємо, що відбувається, і як ми можемо
змінити спосіб життя, щоб сформувати краще майбутнє нашої планети, де люди
зможуть процвітати поряд з природою. Роблячи правильний вибір зараз, ми можемо
виховувати особливі якості нашої планети та зберегти Землю для багатьох наступних
поколінь.
Зміна клімату може і трапляється природним шляхом, однак нинішня кліматична
надзвичайна ситуація спричинена людиною. Глобальне потепління відбувається в
такому масштабі та з такою швидкістю, яка відбувається завдяки людській діяльності.
Це відбувається занадто швидко для того, щоб тварини та люди могли адаптуватися.
Деякі види мігрують або пристосовуються до нових умов, але багато інших просто
занепадають або на шляху до вимирання.
Відео NASA, що показує прискорення глобальних температур:
https://www.youtube.com/watch?v=SWPzGo_C010

Точка кризи
Поточна надзвичайна ситуація здебільшого зводиться до трьох видів діяльності людини:
1. Спалювання викопного палива
З початку промислової революції наприкінці 18 століття розвиток людства
забезпечувався західними країнами, які видобували та спалювали такі викопні
види палива, як нафта, вугілля та газ - багаті вуглецем матеріали, утворені з
рослин і тварин, які померли багато років назад. При спалюванні цих матеріалів
у атмосферу виділяється величезна кількість вуглекислого газу (СО2). По мірі
поширення індустріалізації по всьому світу потрібно все більше і більше енергії.
Від енергетики залежить навіть поширення цифровізації, оскільки для
комп’ютерів і зберігання даних потрібна електрика. На даний момент ми
спостерігаємо вищий рівень СО2 ніж той, яким він був протягом останніх
800,000 років. СО2 є парниковим газом і тому він є величезною причиною
глобального потепління.

2. Вирубка лісів
Ліси важливі для планети, оскільки вони поглинають величезну кількість
вуглецю з атмосфери та виділяють кисень, який нам необхідний для дихання.
Люди вже знищили величезні лісові простори для заготівлі деревини та
очищення територій під сільськогосподарські угіддя, але вирубка лісу
жахливими темпами все ще продовжується. Знищення лісів сприяє виділенню
вуглекислого газу, який при цьому знижує здатність нашої планети вивільняти
вуглець з атмосфери. Перегляньте цей кліп, щоб дізнатися більше про те, чому
вирубка лісів є такою великою проблемою для нашої планети:
Амазонка вмирає: https://www.ourplanet.com/en/video/the-amazon-is-dying
3. Знищення біорозмаїття

Клімат не просто забезпечує умови, в яких процвітає життя, він працює і
по-іншому, оскільки діяльність живих істот допомагає підтримувати клімат
стабільним. Людська діяльність (полювання, знищення середовища
існування, забруднення тощо) спричинила зменшення популяції дикої
природи на 60% всього за 50 років, і якщо це зменшення продовжиться,
багато екосистем стануть не в змозі відігравати свою роль у підтримці
життя - включаючи нас.

Просто кілька градусів...
Сьогодні Земля на 1 ° C тепліша, ніж 100-150 років тому. Це може здатися не так вже й
багато - зрештою, ми стикаємося з набагато більшими коливаннями температури щодня,
але для планети це середнє підвищення температури є досить значним. Давайте
дізнаємось чому.
По-перше, мова йде про середнє підвищення температури по всій земній кулі.
Вирішальний факт. Це означає, що деякі ділянки Землі нагрілися на понад 1,1 ° C, а інші
відчули менше потепління. Глобальне потепління на полюсах відбувається до 4 разів
швидше порівняно із глобальним потеплінням навколо екватора і вдвічі швидше, ніж
середнє глобальне потепління. Існують також відмінності між Північною та Південною
півкулями. Наприклад, Північна півкуля нагрівається швидше, ніж Південна, тому що в
Північній півкулі є пропорційно більше землі, і земля просто нагрівається швидше, ніж
вода.
По-друге, минулі зміни клімату вчать, що кількох градусів достатньо, щоб змінити Землю
до невпізнання. Наприклад, середня світова температура під час льодовикового періоду
була приблизно на 4-6 ° C нижча, ніж сьогодні. Однак, цього було достатньо для того,
щоб перетворити так багато води на сніг та лід, що рівень моря тоді був нижчим не менш
ніж на 120 метрів у порівнянні з сьогоднішнім. Це кардинально переробило карту світу.
Наприклад, у Європі Британські острови не були островами. Вони були пов’язані з
Європою наземним мостом і були частиною європейського материка. Ця величезна
частина рельєфу була ідеальним пасовищем для великих ссавців, таких як мамонти,
шерстисті носороги, степові коні та гігантські олені. Той, хто повернувся б за допомогою
машини часу, наприклад, на 22,000 років назад (= пік останнього льодовикового
періоду), не впізнав би тут нічого. Все було вкрай інакшим. І все з нижчою середньою

глобальною температурою. Якби взяти наш і без того підігрітий клімат і підвищити його
температуру ще на 4-6 ° C, ми б кардинально змінили вигляд сучасної планети.
Окрім рослин і тварин, на Світовий океан також сильно впливає висока швидкість, з якою
людина викидає парникові гази в атмосферу.
Третина всіх викидів CO2 коли-небудь поглиналася нашими океанами. Без цієї дії наша
планета була б значно спекотнішою, ніж зараз, але розчинення СО2 у водах океану
призводить до закислення океанів. Це означає, що вода стає жорсткішою для рослин і
тварин, що в ній живуть, тому корали починають відбілюватися, а тварини змушені
мігрувати або зазнавати нових ударів. Закислення океану протягом останніх десятиліть
відбувається приблизно в 100 разів швидше, ніж за останні 55 мільйонів років.
Океани значно затримують наслідки глобального потепління, оскільки вони поглинають
значну кількість зайвого тепла. Подібно до того, як казан з водою не починає кипіти
відразу, океани потребують деякого часу, щоб прогрітися. Наш океан складається з
хитромудрих течій холодної та гарячої води, які змішуються та створюють течії, що
впливають на погодні структури. Внаслідок цього потепління води створить нову
суворішу та інтенсивнішу погоду.
Отже, потепління океанів впливає не тільки на погоду, але і на рибу, яка живе в ній - і на
рибалок, які забезпечують нас цією їжею.

Зміна клімату та втрата біорозмаїття
https://www.ourplanet.com/en/video/what-is-biodiversity/
Зміна клімату до цього моменту не була важливим фактором зниження біорізноманіття,
але вчені зараз спостерігають наслідки підвищення температури на дику природу, і
очевидно, що багато видів будуть стикатися з проблемами в наступні роки, коли
температура зростатиме. Види, які звикли до певних умов, змінюють свій ареал
життєдіяльності, що суттєво впливає на інші екосистеми, і в деяких випадках, коли вони
не в змозі зробити це, вони намагаються пережити зміни у своєму середовищі існування.
Важливо зазначити, що біорізноманіття саме по собі є нашим найважливішим
союзником у стабілізації клімату. Здорові екосистеми відіграють ключову роль у
поглинанні та блокуванні вуглецю, і, коли ми руйнуємо середовища існування та
спричиняємо зменшення популяцій дикої природи, ми перешкоджаємо уповільненню
зміни клімату, а природа та люди стають вразливішими до його впливу.
Звіт WWF «Жива планета» за 2020 рік показує, що популяція дикої природи знизилась в
середньому на 68% з 1970 року. Це в основному пов’язано з людською діяльністю особливо знищенням середовища існування для очищення земель для виробництва їжі
та здійсненням виснажливого рибальства в океанах.
Ліси та океани є особливо важливими у боротьбі зі зміною клімату.
Коротке відео для класу про зв’язок між біорізноманіттям та зміною клімату:

https://www.youtube.com/watch?v=osXiN2uqp1M&feature=youtu.be

ЛІСИ
Здорові ліси витягують вуглець з атмосфери у вигляді CO2 і акумулюють його в деревах
та ґрунті.
Зміна клімату збільшує ризики лісових пожеж та інвазійних шкідників, що особливо
шкодить лісам, які фрагментовані людською діяльністю.
OКЕАНИ
У процвітаючій екосистемі океану вуглець витягується з атмосфери за допомогою
фітопланктону, що зберігається в біомасі дикої природи, а потім опускається на дно
океану у вигляді водних відходів та залишків.
Зміна клімату загрожує ключовим середовищам існування, що є життєво важливими для
підтримання таких океанічних екосистем, як, наприклад, коралові рифи.
СВІТ У ВОГНІ
Щороку по всьому світу повідомляється про все більше пожеж, які знищують величезні
ділянки природного середовища існування, включаючи тропічний ліс Амазонки та
австралійський скреб, і створюють загрозу для людей та дикої природи. Щорічно 10%
викидів парникових газів у світі припадає на лісові пожежі, а кількість, масштаби та
тривалість пожеж збільшуються внаслідок зміни клімату. Пожежі становлять загрозу для
виживання зникаючих видів та можуть порушити баланс екосистем, коли втрачаються
види, які не можуть пристосуватися до пожеж.

Наслідки зміни клімату
Тепер ми знаємо про процес глобального потепління, а також те, що він означає. Тепер
важливо поговорити про те, що це буде означати для нас, і що ми можемо з цим зробити.

Температури продовжуватимуть зростати
Літо стане сухішим і спекотнішим, що може призвести до дефіциту питної води та втрат
врожаю в сільськогосподарському секторі. Ми отримаємо більше тропічних днів
(тепліших за 30 ° C), і частіші теплові хвилі. Ми спостерігаємо тепловий стрес через
підвищення температури, головним чином, у забудованому середовищі (ефект
острівного тепла).

Арктика, ймовірно, стане вільною від льоду
Очікується, що Арктика стане вільною від льоду влітку до середини століття. Це
зменшить ефект альбедо льоду (відбиття сонячного світла від Землі), що стане
відправною точкою для потепління.

Зміни в режимі опадів
Прогнози майбутнього клімату свідчать про те, що недавня тенденція до посилення
великих опадів буде тривати. Потеплілі моря та океани випаровуватимуть більше води
в атмосферу та створюватимуть більше штормових фронтів, які матимуть більші зливи,
ніж ті, до яких ми звикли. Хмари також скидуватимуть всю цю воду на узбережжя, а
внутрішні регіони через це будуть голодувати через брак води.

Урагани стануть сильнішими та інтенсивнішими
Прогнозується, що інтенсивність, частота та тривалість ураганів та тайфунів
зростатимуть, оскільки клімат продовжує теплішати. Знову ж таки, це пов’язано з
кількістю води, яка випаровується через спеку.

Більше посух та теплових хвиль
Посухи та телові хвилі - це періоди аномально спекотної погоди, що тривають від кількох
днів до цілих тижнів. Прогнозується, що вони стануть більш інтенсивними та
тривалішими, а холодні фронти будуть усюди менш інтенсивними. Очікується, що до
кінця цього століття на більшій частині північної півкулі кожні два-три роки
траплятимуться ті дні вкрай екстремальної спеки, які до цього траплялись один раз у 20
років.

Рівень моря підвищиться
Глобальний рівень моря піднявся приблизно на вісім дюймів (трохи більше 20 см) з часу
початку надійного ведення обліку в 1880 році. За прогнозами, він підніметься ще на вісім
футів (майже 244 см) до 2100 року. Це результат додавання води від танення льоду на
суші та від розширення територій морських вод, через нагрівання моря.

Затоплення
У найближчі кілька десятиліть штормові сплески та високі припливи можуть
поєднуватися з підвищенням рівня моря та просіданням суші, щоб ще збільшить
кількість повеней в багатьох регіонах.

Кліматичні біженці
Екологічні мігранти - це люди, які змушені покинути рідний регіон внаслідок раптових або
тривалих змін місцевого середовища. Це зміни, які загрожують їхньому добробуту або

безпечному існуванню. Частина світу стане нежиттєздатною для людей через сильну
спеку або брак ресурсів, таких як вода та їжа. У першу чергу, найуразливішими регіонами
будуть ті, що розташовані вздовж екватора або ж громади, що живуть у пустельних
регіонах - таких, як Близький Схід, Південно-Східна Азія та Африка.

Наше здоров’я
Оскільки ми зазнаємо суворіших умов життя, дедалі більший стрес впливатиме на наше
здоров’я. Якість повітря знизиться, спричиняючи проблеми з диханням, теплові хвилі
негативно впливатимуь на хворих людей та людей похилого віку, які мають проблеми з
регулюванням власної температури. Доведено, що відсутність доступу до зелених
насаджень сильно впливає на психіку та самопочуття людини, що може призвести до
хвороби.

Демонстрація наслідків на динамічній карті:

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-aroundthe-world

Рішення
Хоча існує багато негативних наслідків, наш вибір діяти дає надію. У нас є все необхідне
для боротьби з цією проблемою. У нас є рішення щодо глобального потепління, і ми
знаємо, як ними користуватися. Нам просто потрібно діяти.

Зменшення використання викопного палива
Найважливішим є перший крок. Використання викопного палива відповідає за 70-75%
антропогенних викидів парникових газів у всьому світі. В межах Європейського Союзу ця
частка навіть наближається до 80%. Таким чином, заміна цих викопних видів палива на
низьковуглецеві альтернативи є найшвидшим способом досягнення кліматичного успіху.

Відновлювальна енергія
Нам потрібно перейти на низьковуглецеве джерело енергії, яке відновлюється і має
незначний вплив на нашу планету.

Найкращою альтернативою викопному паливу, яку ми маємо, є електроенергія, яка
виробляється за допомогою вітру та сонячної енергії. Це енергія, яку забезпечує сонячне
тепло, або сила вітру. Ми буквально освоюємо ті потужні сили, які існують, і
використовуємо їх для живлення наших будинків. Це має свої виклики, оскільки це
абсолютно новий енергетичний сектор, і нам потрібно покращити ефективність доставки
електроенергії ТА ми повинні забезпечити певний обсяг її зберігання, оскільки сонце та
вітер не завжди присутні.
Деякі країни можуть використовувати геотермальну енергію. Це передбачає
використання тепла з глибоких частин землі. Найяскравіший приклад - Ісландія. Грунтові
води температурою близько 300°C там можна знайти вже на глибині у кілька сотень
метрів. Така вода ідеально підходить для опалення будинків та виробництва
електроенергії.

Електричний транспорт
Нам потрібно змінити спосіб, у який ми подорожуємо; і тут мова йде не просто про заміну
палива, яке використовує потяг. Нам також потрібно більше використовувати такі потяги
та використовувати альтернативи автомобілям. Попит на транспорт постійно зростає,
як для людей, так і для товарів. Оскільки багато сучасних транспортних засобів
використовують двигуни внутрішнього згоряння, викиди парникових газів мають великий
вплив на те, як ми живемо.
Електричні транспортні засоби набагато ефективніші, ніж звичайні паливні двигуни.
Окрім відсутності викидів парникових газів, вони також значно покращують наше
здоров’я. Вони виділяють менше дрібного пилу та оксидів азоту (NOx). З соціальної
точки зору, отже, водіння електричного транспорту є величезною можливістю та
необхідністю для будь-якого уряду. На даний момент головним викликом залишається
собівартість та подальший розвиток інфраструктури зарядки. На щастя, справи йдуть у
правильному напрямку як з точки зору вартості, так і інфраструктури зарядки.
Оскільки перехід на низьковуглецеві альтернативи в авіаційному секторі все ще
розробляється, ідеально звести обсяг повітряних перевезень до мінімуму.

Покращені будівництво та інфрструктура
Опалення або охолодження будівлі, так само як користування гарячою водою, вимагає
багато енергії. Нам потрібно поліпшити їхню енергетичну ефективність, щоб вони
зберігали тепло. Ви робите це в першу чергу, утеплюючи дах або підлогу мансарди,
потім встановлюючи високоефективне скло у високоякісних столярних виробах,
утеплюючи стіни та підлоги і, нарешті, покращуючи герметичність будівлі, щоб запобігти
втратам тепла через тріщини та щілини. Вважається, що будівля готова до майбутнього,
якщо в ній також є підігрів підлоги чи стіни або радіатори (батареї) з низькою
температурою.

Зміна промисловості
Промислова революція була тоді, коли наші дії почали реально впливати на планету у
великих масштабов. Отже, цілком зрозуміло, що нам потрібно переглянути і
налаштувати цей промисловий процес таким чином, щоб він став більш сталим.
Залежно від галузевого сектору можливе значне скорочення викидів, в тому числі за
рахунок:
● Підвищення енергоефективності виробничого процесу.
● перехід на (сталу) електроенергію для отримання теплової енергії та сталого
виробництва водню в хімічних процесах та у виробництві сталі
● застосування рекуперації залишкового тепла, наприклад у будівельному секторі
● уловлювання викидів CO2 для зберігання або для виготовлення нових матеріалів
● більш ефективне використання матеріалів та безвідходна економіка

Сільське господарство
Виробництво їжі є одним із основних факторів, що сприяють зміні клімату, а також є
основною причиною втрати біорізноманіття.
Ми, як споживачі, маємо тут зіграти велику роль. Те, що ми робимо, впливає на уряд та
магазини, що продають їжу. Нам потрібно переосмислити споживання м’яса та молочних
продуктів. Якщо порівнювати вплив різних м’ясних та молочних продуктів, то баранина
та яловичина не лише мають найбільший кліматичний вплив на продовольчий сектор,
але вони також найбільше сприяють споживанню води та землі (вирубка лісів).
Вживання менше м’яса та молочних продуктів також приносить користь нашому
здоров’ю.
Всесвітній фонд дикої природи (WWF) створив принципи хорошого життя livewell
principles, щоб показати вам, як це зробити, і при цьому насолоджуватися смачною та
різноманітною їжею.

Переосмислення нашої економіки до циклічної (безвідходної)
В умовах економіки, що організована за циклічним (безвідходним принципом), вплив
СО2 продукту чи послуги протягом усього їхнього життєвого циклу, як правило, будьуякому випадку буде меншим, ніж у лінійній системі. На етапі проектування виробу
враховується його остаточний демонтаж в кінці його життєвого циклу. З цією метою
матеріали використовуються таким чином, що їх легко розділяти та використовувати
повторно, а клієнти вже забезпечені залишковими продуктами.
Перегляньте цю молодіжну редакцію фільму WWF "Наша планета - наш бізнес":
https://vimeo.com/371912372 (пароль: Greta_Thunberg)

Видалення CO2 з атмосфери
Майже всі сценарії, які дають нам обгрунтований шанс залишитися нижче небезпечної
межі у два градуси в 2100 році, тепер працюють з так званими негативними викидами.
На практиці це означає видалення CO2 з атмосфери.
Використання природних рішень, про які ми згадали раніше, є найпростішим способом
зробити це. Найдешевше і найпростіше рішення також виявляється найбільш
ефективним - посадка дерев. Дерева забирають вуглець з атмосфери і безпечно
зберігають у землі. За підрахунками, якби ми посадили 1 трлн дерев по всій планеті,
цього було б достатньо, щоб витягнути достатню кількість вуглецю з атмосфери для
вирішення нашої проблеми. Спершу здається, що це дуже багато дерев, але якщо
подумати про розміри нашої планети, то це не так вже й складно зробити.
Існують інші типи технології уловлювання вуглецю, які відомі як геоінженерія.
Уловлювання та зберігання вуглецю, відоме як CCS або інколи BECCS - це процес
використання технології для захоплення вуглецю, а потім транспортування його через
гігантську мережу труб і зберігання під землею. Це надзвичайно дорога техніка, яка все
ще створюється. Ще не було доведено, як вона працює в широких масштабах. Багато
інших ідей щодо видалення CO2 з повітря також мають проблеми. Одні вимагають
величезної кількості енергії, інші (поки що) не є економічно вигідними, а треті все ще
вимагають багато досліджень, щоб виявити їхній потенціал та визначити їхні переваги
та недоліки.
Що б ви зробили? Чи використовували б ви такі природні рішення як дерева? Чи ви б
надали перевагу використанню промислових трубопроводів для вирішення цієї
проблеми?

Адаптація до клімату: боротьба з неминучими наслідками
Певні наслідки глобального потепління вже можна відчути або можна більше не
зупинити. І ми маємо до цього підготуватися. Тому адаптація до клімату - це процес,
за допомогою якого суспільство пристосовується до поточного або очікуваного клімату
та його наслідків, щоб обмежити шкоду, яку може спричинити глобальне потепління та
використати ймовірні можливості.
Вчасні заходи щодо адаптації майже завжди будуть дешевшими, ніж подолання
наслідків глобального потепління. Вченим та урядам країн доводиться думати про таку
адаптаціїю, оскільки вони також вважають найбільшим та найважливішим викликом
проблему уповільнення та припинення самої зміни клімату.

Кнопка СТОП
Якби ми натиснули уявну кнопку, яка негайно зупинила б усі викиди, що надходять в
нашу атмосферу, Земля продовжувала б нагріватися в найближчі десятиліття. Це
називається Згортання. Це означає, що якби ми зупинили всі викиди ПГ (парникових
газів) прямо зараз, їм все одно знадобилося б багато часу для фільтрації через систему.
Ми вже випустили гази, тепер вони почнуть діяти. Ми не можемо покластися лише на

зменшення викидів, щоб вирішити нашу проблему. Тому нам потрібно виводити вуглець
з атмосфери за допомогою природних рішень, таких як посадка дерев.

Дії урядів
Це був швидкий вступ до того, що вам потрібно знати про зміну клімату та що це означає.
Але зараз нам слід поговорити про те, як ми працюємо над цим. І хоча окремі люди
мають своє місце для здійснення змін, нам потрібні уряди, щоб приймати закони та
допомагати нам зробити зменшення викидів ключовим пріоритетом. Ми не можемо
зробити це поодинці!
Нам потрібно, щоб усі країни працювали разом на найвищому рівні, щоб зупинити нашу
спільну проблему. Якщо ми всі відчуваємо наслідки потепління світу, то нам усім
потрібно домовитись про те, щоб разом це виправити. І це підводить нас до особливої
угоди, про яку ви могли чути ...

Паризька угода (2015)
Паризька кліматична угода має на меті утримати глобальне потепління значно
нижче 2 градусів Цельсія.
Кліматична угода була вперше підписана в Парижі 12 грудня 2015 року, в якій майже всі
країни світу взяли на себе зобов'язання вжити конкретних заходів проти глобального
потепління.
В основі Паризької угоди лежать цілі зберегти зростання середньої глобальної
температури значно нижче 2 ° C порівняно з доіндустріальним періодом (1850-1900) і
докласти зусиль для обмеження глобального потепління до 1,5 ° C. Ми хочемо
припинити більше нагрівання нашої планети через негативні наслідки, які це матиме.
Угода в принципі є обов’язковою, але не було встановлено конкретних механізмів
санкцій.
Угода використовує підхід "знизу вгору", за якого кожна країна визначає, готує та
повідомляє про свій власний національний внесок і повинна вжити заходів для його
внесення - ми називаємо його НВВ (Національно-визначений внесок). Кожна країна бере
на себе відповідальність за значну частину викидів і працює над їх зменшенням.
Якщо ми не будемо діяти достатньо швидко, температура підвищиться через плин часу
та бездіяльність. Тоді ми почнемо запускати критичні точки (про що ми поговоримо на
наступній сторінці), і саме тоді наслідки зміни клімату стануть катастрофічними.

Ось чому країни-учасниці пообіцяли оцінювати кліматичну політику одна одної кожні
п’ять років і за необхідності вносити корективи. Перша перевірка буде в 2023 році.
Паризька кліматична угода також включала угоди про кліматичний фонд, що
фінансується багатшими країнами з історично найбільшими викидами. За кошти цього
фонду країни, що розвиваються, повинні мати кращу можливість озброїтися проти
наслідків глобального потепління та розвиватися далі у безпечний для клімату спосіб.

CarbonBrief Паризький кліматичний інструмент відстеження-трекер (за країною):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LtaBOv70pvXVPDgLUGtTKnSxofjfZy7jx06bTSaM
aH4/pubhtml?gid=14385633&single=true

Чому 1.5° C?
Вчені використовують детальні дані прогнозування, щоб передбачити, що буде, коли
наша планета потепліє. Вони створили багато сценаріїв для порівняння та
протиставлення наслідків потепління від 1,5 ° C до 6 ° C і навіть вище.
Якщо в даний час ми нагріваємось до 1 ° C і спостерігаємо негативні наслідки, до якої
температури нам потрібно обмежувати потепління, щоб захистити своє майбутнє? При
1,5 ° C ми можемо жити приблизно в тому ж стилі життя, що і зараз. Миб все ще бачили
значні наслідки для нашої планети, такі як шторми, пожежі, загибель видів і навіть
повені.
Але якщо б нам підняли температуру до 2 ° C, ми починаємо спостерігати такі проблеми,
як підвищення рівня моря, що впливає на прибережні громади, зміна погодних режимів,
що спричиняє більш інтенсивні та тривалі посухи, частіші та потужніші шторми - і навіть
впливає на нашу економіку, оскільки наші харчові системи та посіви зазнають
негативного впливу. Все це лише за умови підвищення температури на 0,5 ° C.
Проблема зміни клімату - це проблема соціальної справедливості, в якій найбідніші
громади постраждали найбільше.

Якщо температура зросте ще більше, ми посилимо вплив усіх цих проблем і ризикуємо
запустити критичніі точки, які мали б ще більший вплив. Критична точка - це коли
невелика кількість змін стає достатньо значною, щоб спричинити більші важливіші
зміни. Прикладом у кліматичному контексті можуть бути ПГ в нашій атмосфері, що
спричиняє танення вічної мерзлоти на півночі Росії та в Арктиці. Потім це вивільнить
величезну кількість зайвих парникових газів в атмосферу і ще більше посилить
проблему. Прискорення та посилення парникового ефекту, що додатково розморожує
вічну мерзлоту, що, у свою чергу, виділяє ще більше парникових газів.
Деякі критичні точки призводять до швидких локальних змін. Інші посилюють глобальне
потепління, роблячи його процесом самозміцнення, який стає все важче контролювати.

Що ви можете зробити?
Причини та шляхи вирішення кліматичних змін можуть здатися занадто великими, щоб
ми могли зіграти якусь роль у вирішенні питань, і це може призвести до того, що люди
почуватимуться безпорадними чи апатичними. Важливо зазначити, що жодна людина
не є безпорадною у цій боротьбі за наше майбутнє.
Ваші дії та щоденна поведінка мають великий вплив на все, що вас оточує. Від дієти до
звичок у подорожах і навіть від того, як ви витрачаєте гроші. Кожна ваша дія впливає на
планету, але вона також впливає на людей навколо вас та на підприємства, які ви
підтримуєте (або не підтримуєте) завдяки їх практиці. Отже, важливо подумати про те,
як ми живемо, і про дії, які ми робимо, і показати тим, хто приймає рішення, та іншим
людям, що сталі цінності важливі для нас.
Оскільки люди починають змінювати свої щоденні звички, уряди та підприємства
помічають і змінюються відповідно до своїх споживачів та громадян. Раніше в цій
програмі ми говорили про критичні точки. Багато дрібних дій може призвести до великих
змін. Ви і ваша сім'я і ваш клас. Якби ви всі змінили дрібниці, вони склали б загальне
ціле. То як ти це робиш?
Це кроки, які може зробити будь-яка людина, щоб почати діяти більш свідомо.
Крок 1 - з’ясуйте, який ваш вуглецевий слід - з’ясувавши свій вуглецевий слід, ви
побачите, які сфери мають найбільший вплив і де вам потрібно внести деякі зміни. У
WWF є чудовий інструмент, який допоможе вам легко це зробити.
https://footprint.wwf.org.uk/#/

Крок 2 - сплануйте ті зміни, які ви зробите - важко знати, з чого почати і як виглядатимуть
наслідки. Environmentally Conscious (укр. ‘екологічно свідомий’) - це веб-сайт із переліком
багатьох дій, перерахованих для вас. Вони розбиті на різні сфери вашого життя. Вони
починаються з малого, а стають справді великими. https://www.environmentallycious.org/

Сила шкіл
Пристосування загальношкільного підходу до сталого розвитку у вашій школі може
призвести до ефекту хвилі, який створює зміни у більшій громадіі.
Школа - це більше, ніж просто місце, де учні отримують навички, знання та досвід.
Школи - це підприємства, роботодавці, менеджери з ландшафтів, приміщення для
проведення заходів та громадські центри. Вони пов’язані з іншими місцевими
підприємствами та місцевим самоврядуванням, помітними для місцевих ЗМІ та
визначними пам'ятками для громади в цілому.
Це означає три речі.
1. Досягнення прямого впливу
Школи можуть зіграти позитивну роль у сприянні досягнення сталого майбутнього
шляхом прийняття принципів сталості та відображення Глобальних цілей у
політиці та практиці. Школи можуть внести позитивні зміни в політику щодо
закупівель канцелярських товарів, громадського харчування, управління
майданчиками, постачальника енергії, зеленої інфраструктури, управління
ландшафтом, засобів для чищення, пенсійного забезпечення тощо. Таким чином
школи можуть зменшити свій енергетичний та водний відбитки, покращити
місцеве біорізноманіття, створивши екологічно чисті шкільні ділянки та
підтримуючи зелену економіку.
2. Забезпечення сталості життя для учнів
Залучення учнів до визначення та впровадження сталих практик у школі може
допомогти їм зрозуміти та застосувати ці принципи поза класом. Вони
безпосередньо бачать і відчувають, як можна внести зміни та який вплив вони
мають, і мають можливість сформувати позитивні звички та цінності, які вони
несуть поза шкільним часом та поза шкільним життям.
3. Грати роль прикладу сталої практики
Оскільки школи мають широку видимість та вплив за межами своїх учнів та
співробітників, застосування сталої політики може сприяти просуванню,
заохоченню та нормалізації сталого вибору. Доносячи рішення щодо політики та
практики до студентів та їх сімей, персоналу, постачальників, місцевих ЗМІ та
осіб, що приймають рішення, школи можуть продемонструвати, що є можливим,
а також практичність та переваги позитивних дій для планети.

Зміна клімату у твоїй країні
Наслідки зміни клімату дуже різняться залежно від того, де ви знаходитесь у світі, і кожна
країна має різний набір міркувань щодо вирішення факторів, що впливають на зміну
клімату, а також різну політику та практику. Важливо, щоб учні розуміли глобальну
картину зміни клімату, а також щоб вони усвідомлювали місцеві проблеми та пріоритети.
Це також допоможе учням зрозуміти проблеми та концепції, а також те як вони зможуть
застосувати їх до знайомих їм місць, людей та ситуацій.
Ви можете легко отримати доступ до інформації про ваш конкретний контекст, щоб
збагатити ресурси в класі та обговорення.

Example:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_Liberia#:~:text=Environmental%20iss
ues%20in%20Liberia%20include,and%20dumping%20of%20household%20waste.
Find out about your country here: https://www.climatelinks.org/where-we-work#/countries/list

Подальше читання / Ресурси:
●
●
●
●
●
●
●

https://climate.nasa.gov
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change
https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-isclimate-change/
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en
https://www.drawdown.org/solutions
https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win

3. Навчання про зміну клімату
Iнструкція проти інших систем навчання
Деякі вчителі вважають, що інструкція чи вказівка є найкращим способом викладання.
Це найпростіший і, можливо, навіть найефективніший спосіб передачі знань. Інші вчителі
усвідомлюють, що навчання на основі запиту, співпраці чи проекту може бути кращим
способом, оскільки воно стосується таких важливих навичок, як співпраця, емпатія,
вирішення проблем, критичне мислення та творчість.
Дивна річ у тому, що обидва напрямки досліджували багато дослідників, і обидва мають
однаковий обсяг досліджень, заявляючи, що «їхній» улюблений підхід є правильним. Ну
... немає святого Грааля. І те, і інше є важливим для забезпечення якісної освіти.
Насправді вік учнів, тема, школа та навіть культура вимагатимуть диференційованого
підходу.
У викладанні про клімат та навколишнє середовище ми віддаємо перевагу тому, щоб
учні
● отримували глибше та достовірніше розуміння глобальних проблем
● були здатні вирішувати проблеми
● вживали певних заходів.
Бо що нам насправді потрібно? Чи хочемо ми (а) щоб учні запам’ятали визначення про
зміну клімату та склали іспити? Або ми прагнемо, щоб (b) учні змінили поведінку та
вжили заходів для більш сталого світу?
Ми віддаємо перевагу другому варіанту. Надаючи учням можливість створювати
власний біопластик або харчові бульбашки води, ми досягнемо того, що вони почнуть
розуміти, що потрібно уникати використання пластику одноразового використання.
Через запрошення батьків у школу та пояснення того, чому вони навчилися, вони
зможуть впроваджувати зміни знизу вгору. Спілкуючись зі учнями з іншого континенту з
іншими наслідками зміни клімату, вони заводять друзів по всьому світу і вчаться цінувати
своє навколишнє середовище.
Ось чому ми вирішили не додавати оцінювання до нашої навчальної програми.

Педагогіка
Отже, який найкращий спосіб навчати про кліматичні зміни та екологічні загрози?
Існують різні способи. Давайте дослідимо колаборативне навчання, діяльнісне
навчання та ігрове навчання, навчання з залученням технологій та проєктне
начання. Кожне з них відрізняється, хоча є і спільні моменти. Для кожного підходу
пропонується один приклад.

Колаборативне навчання
Учні можуть вчитися у своїх однолітків, викладачів, експертів чи з інших джерел. Ми
знаходимось на тому етапі в освіті, коли вчителі переосмислюють свою роль. Як кажуть,
"від мудреця на сцені до керівництва збоку". Навчання у співпраці має кілька підходів:
соціальний конструктивізм та коннективізм. У кожному підході вчитель виконує різну
роль, і учні будуть використовувати різні технології.
Важливо:
З самого початку не вдасться об’єднати своїх учнів у групи. Перш ніж переходити до
соціального конструктивізму чи коннективізму, педагог повинен проінструктувати та
запропонувати учням контекст та певну передісторію.
Спільнота практиків (Wenger and Lave, 1991) - це група людей, які "поділяють
стурбованість чи пристрасть до чогось, що вони роблять, і дізнаються, як це зробити
краще під час того, як вони регулярно взаємодіють".

1: Соціальний конструктивізм (Виготський)
Учні вчаться один у одного в групах і будують власні знання. Вони проводять мозковий
штурм, обговорюють та обмінюються розуміннями, знаннями та досвідом, щоб прийти
до нових знань. Вчитель стає фасилітатором та наставником та заохочує учнів до
взаємодії та обміну думками.
Варіанти технологій: електронна пошта, дискусійні форуми, чат, відеоконференції.

Приклад:
Вчитель розповідає про Парниковий ефект протягом 15 хвилин і об’єднує учнів у групи
по п’ятеро. В одній групі учні обговорюють, як їх поведінка вдома може вплинути на
причини кліматичних змін. В іншій групі учні обмірковують потенційні рішення. Потім вони
представляють свої результати іншим групам. Вчитель керує усіма групами та гарантує,
що інформація, яку вони надають, є точною та що кожен член групи бере участь.

2: Коннективізм (Сіменс і Даунс)
Учні вчаться, зв’язуючись з інформаційними вузлами, якими можуть бути однолітки, вебсайти, викладачі, книги чи експерти. Створення персональної навчальної мережі (PLN)
є ключовим. Учні заохочують один одного брати участь у мережах. Вчителі направляють
учнів та допомагають оцінити джерела. Учні розмірковують у блозі чи у вікі.
Використання технологій: соціальні медіа, вікі, блог, веб-сайт

Приклад:
Вчитель розповідає про парниковий ефект протягом 15 хвилин і пропонує учням
прочитати про причини кліматичних змін в Інтернеті. Учні зв’язуються зі спеціалістами у
Twitter та мають відеодзвінки з іншими експертами. Учитель спрямовує учнів у
правильному напрямку, вказуючи на надійні та відповідні ресурси. Деякі учні
перевіряють факти в книгах. Вони отримують зворотній зв’язок від викладачів чи
однолітків. Під кінець уроку учні розмірковують (рефлексують) у своєму блозі.

Діяльнісний підхід та ігрове навчання
Учні можуть вчитися, займаючись у так званих місцях мейкерів або через гру.
Дослідження довели, що через ігрове та інтерактивні навчання учні можуть
розвивати свої мовні навички, уяву, емоції, креативність та соціальні навички. Гра
допомагає розвивати уяву та подарувати дитині відчуття пригод. Завдяки цьому вони
можуть навчитися таким важливим навичкам, як вирішення проблем, робота з іншими
та багато іншого. Іноді можна сказати, що "практичний - розумний". Доторкнувшись до
речей, ви краще зрозумієте і запам’ятаєте те, що потрібно.

Приклад:
Учитель пропонує учням подумати про світ у LEGO, що не містить вуглекислого газу.
Учні використовували цеглинки LEGO і створювали невеликі будиночки з сонячними
панелями, вітровими турбінами та велосипедами.
У деяких випадках для діяльності потрібен LEGO WeDo, як у "Запобігання паводку"
(https://education.lego.com/en-us/lessons/wedo-2-science/prevent-flooding#2-explorephase), але іноді для цього потрібні лише цеглинки та фантазія.
It is important to note that LEGOs or expensive resources are not required. Arvind Gupta
created a lot of toys from trash and made a website. Would you like to build your own solar
driven cart? Check Важливо зазначити, що не обов’язково потрібні LEGO або дорогі
ресурси. Арвінд Гупта (Arvind Gupta) зробив багато іграшок зі сміття та створив веб-сайт.
Ви хочете побудувати свій власний візок на сонячній батареї?
Перевірте: http://www.arvindguptatoys.com/toys-from-trash.php

Навчання на основі технологій
Технологія дозволяє учням візуалізувати, міркувати, обговорювати, встановлювати
зв’язок, проектувати, збирати, інформувати, оцінювати тощо - навіть у глобальному
масштабі. Ось декілька інструментів, що дозволяють учням навчатися за допомогою
технологій:

Зелений екран
Технологія зеленого екрану вимагає зеленого екрану або стіни та застосунку
(наприклад, Do Ink) на вашому телефоні або планшеті. Додаток дозволяє замінити

зелений колір на будь-яке зображення або відео. Таким чином учні можуть створювати
відеоролики в студії новин, у минулому або куди б їх не привела їхня фантазія.

Stop motion відео
Учень може створювати stop motion відеозаписи за допомогою маленьких предметів
(наприклад, LEGO та застосунку stop motion studio). Учні створюють сцену,
фотографують за допомогою за допомогою, змінюють налаштування, роблять
зображення та повторюють цю дію до 100 разів.

Віртуальна реальність
Недорогу гарнітуру віртуальної реальності (VR) можна придбати за ціною від 5 доларів
США.

1 YouTube:
YouTube має відео, придатне для VR. Під час перегляду на смартфоні ви знайдете
іконку. Як тільки ви на неї натиснете, ви побачите своє відео подвійним і злегка
спотвореним. Покладіть смартфон у VR-картон і будьте готові до чудового шоу. Ваші
учні можуть переглядати відео у режимі 360 градусів. Коли у вас є 360-градусна камера,
ви можете записувати власні відео.

2: Мобільні застосунки
Для VR створено кілька застосунків. Google Expeditions - це чудовий безкоштовний
додаток, який дозволяє відвідувати такі місця, як Лувр, коралові рифи, Мачу-Пікчу та
багато інших місць.

Додана реальність
Додана реальність надає додатковий шар тому, що ви бачите. Використовуючи певні
програми на смартфоні (Assemblr), ви можете поставити цунамі, скелет та багато інших
предметів на власний стіл або на підлогу в класі, а також досліджувати це у 3D, у
режимі 360 градусів.

Гейміфікація проти ігрового навчання
Учні також можуть вчитися, граючи в комп’ютерні ігри. Отже, у чому різниця між
гейміфікацією та навчанням на основі гри?

●

В ігровому навчанні використовуються ігрові елементи для навчання певної
навички або досягнення певного результату навчання. Ігри використовуються
для навчання.

Приклад: учні використовують Minecraft для створення екологічно чистого світу.

●

Gamification: Gamification is the application of game-design elements and game
principles in non-game contexts. Teachers use concepts of popular computer games
like badges, levels and credits during learning during their classes or are using learning
management systems (Moodle, Blackboard) with those elements.

●

Гейміфікація - це застосування елементів ігрового дизайну та ігрових принципів
у неігрових контекстах. Вчителі використовують під час навчання такі елементи
популярних комп’ютерних ігор, як значки, рівні та кредити, або використовують із
цими елементами системи управління навчанням (Moodle, Blackboard).
Приклад: учні зосереджуються на забрудненні в класі і можуть заробляти
кредити та значки, а також просуватися по рівнях.

Проєктне та проблемне навчання (PBL)
Проблемне навчання - це підхід на основі запиту, при якому учні повинні зосередитись
на проблемі та працювати в групах або самостійно, щоб вирішити цю (реальну)
проблему. Якщо це серія заходів у різні відрізки часу, це також називається проєктним
навчанням.
Приклад:
Учні повинні знайти рішення щодо зміни клімату чи екологічних проблем.

Деякі вчителі стверджують, що просити учнів запам’ятати факти не має сенсу. Вони
часто вважають, що оцінка також не має сенсу, оскільки учні можуть знайти всю
інформацію в Google. Незалежно від того, що Google може переспрямовувати на вебсайти з недостовірною інформацією або навіть фальшивими новинами, дуже важливо
мати готові знання. Простіше кажучи: якщо ви не знаєте столиць, назв річок, таблицю
множення, історії ваших країн, як працює людський організм тощо, ви не зможете
забронювати рейс, правильно оплатити за товар у магазині, створити веб-сайт або

зробити хороший телефонний виклик. Тому перехід на інші системи навчання є
вирішальним, але
-

Не завжди - всі альтернативи вимагають викладання, щоб запропонувати учням
контекст та фонові знання.
Знання важливі і не можуть бути замінені Google.
Різні теми, різний вік та культури вимагають різного підходу.

Важливі навички
Чи знали ви, що вже є безпілотники, якими можна керувати за допомогою вашого
розуму (mind)? Чи знали ви, що Google Duplex дозволяє вашому телефону замовляти
піцу, а той, хто перебуває на іншій стороні дзвінка, навіть не помічає, що вони ведуть
розмову з додатком?
Завдяки штучному інтелекту та іншим технологіям певні робочі місця зникнуть. Для
людей буде ключовим мати такі навички, якіб не дозволили машинам їх замінити. Ці
навички часто називають навичками 21 століття. Переходячи до інших підходів до
навчання, важливо звернутися до таких навичок:
● Творчість
● Співпраця
● Вирішення проблем
● Емпатія
● Критичне мислення
● Спілкування
● Технологічна грамотність

Системне мислення
Системне мислення має важливе значення при вивченні причин кліматичних змін та їх
вирішення, а також для визначення кроків до більш сталого майбутнього.
Допомагає встановити зв’язки
Системне мислення - це трансформаційний підхід до навчання, вирішення проблем та
розуміння світу. Учням пропонується відступити назад і побачити всю картину, а не
зосереджуватися лише на її частинах. Вони вчаться визначати зв’язки та закономірності
між людьми, місцями, подіями та природою та починають думати про те, як
використовувати ці взаємозв’язки для покращення свого світу.
Збільшення взаємодії з навчанням
Окрім вдосконалення навчальної програми, системне мислення може збільшити
залучення учнів до власного навчання. Вони складають шматочки головоломки,
шукають схеми та працюють спільно, щоб задавати питання та знаходити відповіді з
різних дисциплін.
Розвиток навичок вирішення проблем
Системне мислення допомагає озброїти учнів навичками та перспективами,
необхідними для вирішення складних соціальних, економічних та екологічних проблем,
з якими вони будуть стикатись у майбутньому. Пошук рішення допомагає перейти від
спрощеного лінійного способу мислення до визначення більш ефективних типів дій.

4. Плани уроків та активності
Плани уроків
Після затвердження плани уроків мають бути сюди.

Aктивності

Деякі активності розроблені вчителями:
● Експеримент з розсадою Олів'є (Бельгія)
● Пластиковий насіннєвий папір Крістін (Канада)
● Створіть свою сонячну піч від Koen (Бельгія)
● Зміна клімату Go Bingo від Енн (Ірландія)
● Створіть вертикальний сад із сміття від Стівена (США)
● Літературний гурток Мардж (Південна Африка)
● Вирощування рослин з використанням води на 80% менше за допомогою
Aquaponics від Mike (США)
● Створіть свій власний біопластик від Магдалини (Аргентина)
● Створіть сонячне світло від Інес (Португалія)
● Як зробити власну біогазову установку Olalekan (Нігерія)
● Як зробити харчові бульбашки з води Крістін (Канада)
● Як створити автомобіль на сонячній батареї Koen (Бельгія)
● Множинна матриця інтелекту від Рене (Південна Африка)
Знайдіть усі їх на: https://www.climate-action.info/learning-resources

Длч вашого натхнення: освіта Compass
Compass дозволяє учням обговорити певний об’єкт, людину, процес, зосередившись на
N, E, S, W: Природа (Nature), Економіка (Economy), Суспільство (Society) та Добробут
(Wellbeing). Інструмент дозволяє дізнатися про переваги та недоліки цих 4 напрямків.
Таким чином учні дізнаються, що машини, одяг, м’ясо, політ на літаку, їхня школа може
мати певні економічні переваги, а також екологічний слід.

Шаблон:

Приклад АВТОМОБІЛЬ:

Інші приклади: ваша школа, смартфон, джинси… Приклади сильно залежать від
культури. У той час як учням із країн Заходу може бути цікаво дослідити “джинси”,
“шоколад”, в учнів зі Сходу можуть бути інші інтереси.

5. Climate Action Project
Про проєкт
Climate Action Project був розпочатий у 2017 році та триває 6 тижнів у жовтні. Учні з більш
ніж 100 країн з усіх континентів досліджують, обговорюють, створюють та діляться
висновками з певних тем, розміщуючи щотижневе відео на www.climate-action.info .
Таким чином вони можуть ділитися висновками про локальні причини, наслідки та
рішення щодо зміни клімату та вживати заходів. Переглядаючи відеоролики один
одного, учні глибше розуміють зміни клімату та екологічні проблеми у всьому світі.
Проєкт також дозволяє їм проводити віртуальну взаємодію в реальному часі, а за
допомогою веб-семінарів експерти можуть ділитися з ними досвідом. Протягом останніх
років Рік Девіс (керівник місії "Марс", NASA), дослідник Селін Кусто, Метт Ларсен-Доу
(менеджер з освіти WWF-UK) та багато інших експертів брали участь у цих вебінарах.
Проєкт підтримується міністерствами освіти у 15 країнах. Проєкт проходить у
партнерстві з WWF і підтримується багатьма видатними особистостями, серед яких
Джейн Гудолл, принцесою Есмеральдою, Кумі Найду та президентом Ірландії.

Проєкт є безкоштовним і має кілька цілей:
- Учні можуть вчитися безпосередньо у однолітків, які живуть в інших країнах.
- Викладачі можуть ділитися найкращими практиками та проблемами через платформу.
Вони отримують щотижневі рекомендації.
- Залучення до таких заходів, як відправлення повідомлення на Марс та глобальна
посадка дерев #PlantED (www.plant-ed.net)
Викладачі в усьому світі можуть безкоштовно приєднатися через посилання:
https://www.climate-action.info/joinus

Минулий вплив: ви можете це зробити!
Протягом останніх років – будучи частиною Climate Action Project - пристрасть та знання
вчителів та енергія учнів створювали величезний вплив на їх країну та громаду.
Наступний список дуже неповний, але показує, як зусилля кількох людей можуть
призвести до чогось великого: нового винаходу, залучення урядів, об'єднання в компанії
з технологіями чи без них. Десять історій впливу:

Maлаві – Висадка дерев у Малаві
Учні Малаві допомогли очолити проєкт по висадці 60
мільйонів дерев уздовж чотирьох основних річок, що
ведуть до озера Чільва. Метою Ендрю Нчессі було заново
висадити дерева, що були вирубані вздовж чотирьох
основних річок, які вводять воду в озеро Чільва, та
уникнути повторного висихання озера - сценарій, що
стався у 2018 році.
Детальніше:
https://www.climate-action.info/story/treeplanting-malawi
У 2020 році отець Беніньо з Філіппін посадить 1 мільйон
дерев протягом одного єдиного дня.

Канада - 3D-друк для відновлення коралових рифів
Канадські учні зв’язались з експертами - серед них Кетрін
Маккенна (міністр охорони навколишнього середовища
Канади), Селін Кусто (онука відомого океанографа Жака
Кусто) та Кріс Лоу (експерт по акулам) - через Skype і
провели запит щодо використання 3D-друку для
нейтралізації кризи відбілювання коралів. Зі своєю
вчителькою Крістін Холлоуей вони дослідили різні
матеріали, які найбільше підходять для 3D-рифів, і
дійшли висновку, що вапняк буде найкращим;
враховуючи те, що він зроблений з органічних морських
істот. Нещодавно на Мальдівах встановили навіть
тривимірний риф, щоб допомогти врятувати корали.
Студенти також створювали харчові бульбашки води.

Швеція - візит до прем'єр-міністра
Як принести зміни у свою країну? Вчителька Емма Неас
відвезла своїх учнів потягом до їхньої столиці
Стокгольма. Вони відвідали прем'єр-міністра країни і
показали йому свій "винахід": Машину рівності. І це
дозволило їм також вимагати суттєвих змін. Цю подію
висвітлювало національне телебачення.

Ірландія – Рух «Зелена крапка»
Під час проєкту Climate Action Project у 2017 році школу
Кейт Мурей в Ірландії були змушені закрити через ураган
"Офелія", який спричинив великі збитки та загибель
людей у країні. Вона та її учні зосередились на символах
переробки, що використовуються на упаковках, і
помітили, що вони несумісні та заплутані. Вони створили
рух «Зелена крапка» та запросили до школи міністра з
питань клімату з проханням змінити символи
регулювання відходів. Таким чином вони спричинили
національні зміни. Пізніше вони отримали лист від свого
Президента, який привітав з їхньою роботою. Одна з
учениць Кейтін Каллетон виголосила вступну промову на
першій ірландській молодіжній асамблеї з питань
клімату, яку висвітлювало національне телебачення.

США - сонячна валіза
Коен Тіммерс вирішив підвищити рівень освіти в таборі
для біженців Какума, навчаючи студентів-біженців через
Skype. Для цього йому довелося відправити власний
ноутбук до табора, а також встановити підключення до
Інтернету та забезпечити електропостачання. Він
попросив свого друга американського вчителя Брайана
Коупа (Алабама) придумати якусь сонячну валізу з
сонячною панеллю та акумулятором, яка забезпечить
одну
африканську
школу
безкоштовною
електроенергією. Учням Брайана знадобилося лише
кілька місяців, щоб придумати валізу, яка дозволяє їм
заряджати кілька ноутбуків, телефонів на день і
забезпечувати світлом один клас. Брайан, Коен та

австралійський учитель Кен Сільберн познайомилися в
Дубаї пізніше того ж року, і саме Кен привіз валізу до
табора біженців. Через рік після того Коен і Дженніфер з
TAG побудували 2 екологічно чисті школи в таборах
біженців Какуми з достатньою кількістю сонячних
батарей, тому навіть у будівлях ООН зараз не потрібні
дизель-генератори. Детальніше про сонячну валізу та
школи: https://innovationlabschools.com

Нігерія - завод біомаси
Нігерійські учні разом зі своїм учителем Олалеканом
Адіеко створили власні невеликі заводи, що працюють на
біомасі. Біомаса - це рослинний або тваринний матеріал,
який використовується для виробництва енергії
(електрики або тепла). Після завершення роботи учніи
принесли ці невеликі заводи до своїх громад, щоб
замінити ними вогнища, які там використовувались для
освітлення та обігрівання.

Індонезія - Екоцегла
Щоб зробити своє навчання більш автентичним,
індонезійські учні об’єдналися з компанією (Texas
Instruments). Вони розробили еко-цеглу, що дозволяє їм
переробляти та повторно використовувати матеріали
для розробки чогось нового. Це висвітлювало
національне телебачення.

Бельгія - запрошення батьків до класу
Як розпочати зміни? Вчитель Олів’є Дейкманс запросив
батьків учнів до свого класу, щоб показати їм, як учні
ставляться до забруднення, використання води,
переробки, транспортування на автомобілі, та
продемонстрував рішення їм учнівські рішення. Батьки
провели дискусію зі своїми дітьми. Такий підхід є
чудовим способом принести зміни знизу вгору.

США - Аквапоніка
Учні Майка Соскіла роками встановлюють віртуальні
зв’язки з африканськими студентами. У 2018 році вони
мали розмову зі студентами Малаві, які їм повідомили,
що їм не вистачає дощу для вирощування рослин. Через
це учні створили рішення цієї проблеми за допомогою
аквапоніки, яка дозволяє вирощувати рослини з
використанням води на 80% менше, ніж зазвичай. Вони
поділились своїм рішенням зі своїми друзями в Малаві, а
пізніше того ж року Оксфордський університет
(Великобританія) запросив Майка більше поділитися
інформацією про цей проєкт.

50 країн - еко-світ Minecraft
Технологія має потенціал об’єднати людей у всьому світі.
Американський вчитель Джо Фатері вирішив створити
сервер Minecraft, що дозволить учням у всьому світі
створити новий, екологічний світ. Протягом цілого дня
учні з 50 країн будували сонячні батареї, гіперлупи та
інші екологічні будівлі.

