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ИНСТИТУТЪТ УЪРЛДУОЧ в своята водеща публикация анализира как можем да 
подготвим учениците и студентите да се ориентират в бурните времена, които ни очакват. 
Пред лицето на глобалните екологични проблеми трябва да променим начина, по който 
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екологично грамотни, мислещи задълбочено морални лидери, готови да се изправят срещу 
безпрецедентни предизвикателства. "Образование за Земята" изследва традиционни обла-
сти на екологичното образование като свързано с природата обучение и системно мислене, 
както и нови теми като социално-емоционално обучение и значение на играта. Това най-ново 
издание на "Състоянието на планетата" разглежда как чрез преосмисляне на образованието 
хората по света могат по-добре да се адаптират към бързо променящата се планета.

В нашето споделено време на Земята ние сме длъжни да създадем ново обучение за Земята. 
Трябва да помогнем на бъдещите поколения да усвоят умения, необходими за оцеляване при 
бързите промени пред нас, в това число морално лидерство и разрешаване на конфликти, 
и да създадем дълбока връзка с другите биологични видови и със самите нас. Тази книга и 
образованието за Земята, което дефинира и илюстрира, ни посочва този нов път.
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разбиране на начина, по който функционира светът, и нашето място в него. "Образование за 
Земята" ни дава кураж, напомня ни, че можем да се учим от новите открития и стратегии, от 
педагози от целия свят, които черпят от традиционната мъдрост и вдъхновяват учениците да 
бъдат ефективни участници в нашия променящ се свят.
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За какво служи образованието? Обра-
зованието – процесът на улесняване 
на ученето – е неразделна част от 
човешките общества още от времената 
преди да се превърнем в хора. Все пак 
хората не са единственият вид, който 
предава познания от един индивид 
на друг. Шимпанзетата и делфините 
например учат малките си на специ-
ални техники за търсене на храна и 
за ловуване, които са известни само 
на техните общности и стада. Учене 
е документирано при редица видове, 
дори при растения и бактерии. Тъй 
като ученето е съществена част от оце-
ляването – и увеличава вероятността 
да останеш жив, – в самата си основа 
ролята на образованието е да улеснява 
оцеляването както на индивида, който 
се учи, така и на социалната група (и 
вида), от която той е част.1

С развитието на хората – отивайки 
отвъд оцеляването ден за ден и разви-
вайки системи за писане, изкуства, ин-

струменти и т. н. – се създават сложни 
културни системи, които помагат за 
формирането на образователни при-
оритети. Както обясняват антрополо-
зите Дейвид Ланси, Джон Бок и Сюзан 
Гаскинс, „крайната точка на ученето... 
се определя от културата“. С други 
думи, образованието подготвя децата 
за живот в културата, в която са роде-
ни, дава им инструменти и познания, 
от които имат нужда за оцеляване във 
физическите и социалните реалности, 
в които те най-вероятно ще прекарат 
целия си живот.2

Така може би е било през цялата 
човешка история, където културните 
познания са силно свързани с позна-
нията, необходими за оцеляване и за 
процъфтяване в непосредствената за-
обикаляща среда (например как да се 
определи кои растения и животни са 
опасни и кои са ядливи; как да се запа-
ли огън, да се направят инструменти, 
дрехи и подслон; и как да се живее съв-

Глава 1
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местно със съседните популации). Но 
културите, в които са родени повечето 
хора, са вариации на потребителски 
култури – култури, които чрез пра-
хосническото използване на ресурси 
и подкрепа на неустойчиви равнища 
на потребление бързо подкопават сис-
темите на планетата до точката, при 
която застрашават самото оцеляване 
на безброй видове и човешки общно-
сти в целия свят.3

За да процъфтяват хората в бъдеще, 
трябва системно да преосмислим об-
разованието, да помогнем на ученици-
те да усвоят познанията, които са най-
полезни за оцеляването им на планета, 
която преживява бързи екологични 
промени. Трябва да им осигурим 
средствата и стратегиите, от които се 
нуждаят, за да поставят под съмнение 
сегашната социокултурна реалност 
и да станат силни лидери, които ще 
помогнат да бъдем извадени от ръба 
на екоцида и насочени към устойчиво 
бъдеще. Но дори това не е достатъчно. 
Като имаме предвид колко вреди вече 
е причинила човешката цивилизация 
на Земята, учениците трябва също така 
да учат как да се подготвят и прис-
пособят към екологичните промени, 
които вече са част от тяхното бъдеще 
– и да правят това по начини, които 
да възстановят земните системи и в 
същото време опазват собственото им 
човечество.

Състоянието на планетата 2017 
обяс нява как трябва да се развива об-
разованието – особено официалното 
образование, – за да подготви учени-
ците за живот на една променяща се 
планета. В този нов контекст – „Об-
разование за Земята“ или „EarthEd“, 
някои приоритети няма да се променят 

много: основна грамотност, числена 
грамотност, многоезичие. Тези умения 
ще продължават да бъдат толкова 
важ ни в бъдеще, колкото са и днес. Но 
трябва да се появят и много нови об-
разователни приоритети – екологична 
грамотност, морално образование, 
системно мислене и критично мислене 
– да споменем само някои. Без тези 
и други ключови умения днешните 
младежи ще бъдат зле подготвени за 
двойните промени, пред които са из-
правени при изграждането на устойчи-
во общество и приспособяването към 
променяща се планета.

Нашата променяща се планета
През последните няколкостотин 
години, когато хората започват да 
използват въглища, нефт и природен 
газ, за да създават топлина, пара, 
електричество, течни горива и нови 
материали, ние дадохме старт на 
климатична промяна, каквато не е 
имало никога преди това в човешката 
история. Днес температурите вече са 
по-високи, отколкото през последните 
единадесет хиляди години от същест-
вуването на цивилизацията. Освен това 
осъществих ме огромно нарастване на 
човешката популация благодарение на 
открития, простиращи се от микроб-
ната теория до научните открития, 
стоящи зад Зелената революция. С 
въплъщаването на ранните изобрете-
ния в сложни промишлени икономи-
чески системи, основани предимно 
на изкопаеми горива, влиянието на 
човечеството върху планетата нара-
ства експоненциално – до точката, 
при която повечето от екосистемните 
услуги на Земята сега са увредени или 
се използват неустойчиво.4
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Още по-лошо – ние създадохме 
поредици от положителни обратни 
връзки, които ускоряват вредите още 
повече. Те включват 579-те милиона 
долара годишни разходи в света за 
насърчаване на все по-нарастващото 
използване на потребителски стоки 
– от бързо хранене, безалкохолни 
напитки и кафе до коли, компютри 
и смартфони. Удивителното е, че на 
много от тези стоки вече не се гледа 
като на лукс, а като на необходимост 
и право – индикатор на равнището на 
напредък, – независимо че ограниче-
ните планетарни ресурси не позволя-
ват всички индийци и китайци, да не 
говорим за цялата човешка популация, 
да живеят като американци или дори 
като европейци. В процеса на норма-
лизация на потребителската икономи-
ка – и разпространявайки я активно 
сред хората по света (в това число сред 
220 млн. китайци през изминалите 
15 години) – ние се оказахме в една 
плашеща поредица от екологични 
промени, чието трагично влияние днес 
едва започва да се проявява.5

Нека да погледнем измененията на 
климата. В миналото, когато Земята 
излиза от епизодичните ледникови 
епохи, температурите са нараствали с 
5 градуса по Целзий за периоди, обхва-
щащи около пет хиляди години. Сега 
моделите прогнозират, че температу-
рите ще нараснат с 2 до 6 градуса през 
следващия век и ще продължават да 
растат още. Това означава повишаване 
на морското равнище с много метри, 
бързо увеличаване на киселинността 
на световните океани и решителни 
промени в схемите на валежите, което 
на свой ред ще причинява засушава-
ния, бедствия и глад – всичко това в 

рамките на много кратко време (от 
гледна точка на човешката история, да 
не говорим за геоложката перспекти-
ва). По всяка вероятност това ще бъде 
катастрофално за човешката цивили-
зация каквато я познаваме днес.6

А климатичните промени не са 
единствената тревожна промяна, коя-
то се задава. Ние пресичаме също така 
и няколко други планетарни граници: 
нарушаване на фосфорните и азотните 
цикли, намаляване на биоразнообрази-
ето и разпръскване на огромни количе-
ства химикали във въздуха, почвата и 
водите до степен, че сме предизвикали 
появата на нова, доминирана от чове-
ка геоложка епоха – антропоцена. В 
същото време човешкото семейство 
се увеличава с 83 млн. души всяка 
година. Според сегашните прогнози – 
като се има предвид, че екологичните 
катастрофи не забавят този растеж 
–към 2050 г. световното население 
ще достигне 9,7 милиарда. Разбира 
се, бизнесът и маркетолозите ще про-
дължават да работят сериозно, за да 
продават на това растящо население 
още повече стоки, което ще окаже още 
по-голям натиск върху претоварените 
земни системи.7

Стигнали сме до точката, при която 
климатолозите сега се питат дали ци-
вилизацията – дали собствените им 
деца и внуци – наистина ще оцелее. 
„Ясно е, че икономическата система ни 
води към неустойчиво бъдеще и на хо-
рата от поколението на дъщеря ми ще 
им е трудно да оцеляват – казва Уил 
Стивън, директор на Института по 
климатични промени при Австралий-
ския национален университет. – Ис-
торията ни показва, че цивилизациите 
се развиват, достигат до основните си 
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ценности и след това се сгромолясват, 
тъй като не се променят. Ето къде се 
намираме днес.“8

Определящият стремеж на човечест-
вото днес е как ще можем да осигурим 
пълноценен живот на 8-10 милиарда 
души, дори след като планетарните 
системи западат бързо. Това не може 
да бъде потребителски живот, казано 
на екологичен език, а достоен живот, 
който предлага достъп до жизнено 
важ ни услуги като здравеопазване и об-
разование, възможности за изкарване 
на прехрана и основни свободи. За съ-
жаление малцина днес разбират спеш-
ността и величината на този стремеж 
– някои дори го отричат – и малцина 
напълно разбират промените, които 
са необходими, за да постигнем успех. 
Много по-малко са тези, които имат 
уменията, необходими за извършване 
на преход или поне за оцеляване сред 
екологичните промени, ако стремежът 
към устойчиво бъдеще се провали. За 
да се промени всичко това, е крайно 
необходимо образование.

Образователна реформа  
от планетарен мащаб

За съжаление образованието днес 
като че ли пренебрегва огромните 
промени, които се задават, и не прави 
много за подготовката за забавяне на 
тези промени или за справянето с тях. 
Още по-лошо, мнозина биха казали, че 
училищата често пъти са предназна-
чени „да възпитават децата да бъдат 
работници и потребители“, което само 
изостря съществуващите проблеми. 
Това е малко изненадващо, като се има 
предвид, че потребителството е преоб-
ладаващият културен контекст, в който 
сега се развиват повечето ученици. 

Социализирането им в тази реалност 
може да бъде „естествена“ роля на об-
разованието, въпреки че в дългосрочен 
план това е недостатъчно.9

Тази недостатъчност на образова-
нието става много по-лоша, когато 
правителството променя закона, за да 
му е по-лесно да заблуди учениците за 
климатичните промени, както напра-
виха законодателите в американските 
щати Тенеси и Луизиана, или когато 
училищните ръководства позволяват 
на корпорациите да влияят на учебни-
те програми. В Глава 13 на тази книга 
Джош Голин и Мелиса Кембъл от 
Кампанията за некомерсиално детство 
обсъждат растящата роля на корпо-
рациите в училищата по света – от 
нефтения гигант „Шеврон“, спонсори-
ращ науката, до „Макдоналдс“, които 
наемат учители в техните ресторанти 
да набират средства за училищата. 
Дълъг е списъкът с начини, по които 
на учениците се влияе да станат слепи 
консуматори в училищата (наред с 
това, че американските младежи пре-
карват всеки ден шест и повече часа 
в гледане на телевизия и занимания 
с компютри, таблети и смартфони). 
Но дори когато училищата сами се 
предпазват от тези типове проникване, 
те все още правят много малко, за да 
подготвят учениците за социалните и 
екологичните реалности, които скоро 
ще наследят.10

Като имаме предвид сегашния мо-
мент от историята, ясно е, че повечето 
училища се отказват от отговорността 
си да поставят под въпрос статуквото 
– било то тъмната страна на коло-
низацията и геноцида, върху които 
се основават развитите държави, или 
ужасните екологични и социални на-





– еквивалент на Задължителните 
образователни изисквания, които ще 
ни позволят да запазим живота на 
променящата се планета. Тези Ос-
новни принципи на образованието за 
Земята, или Изисквания за Земята, 
включват шест широки постановки, 
всяка основаваща се на предишната 
(въпреки че са взаимосвързани, като 
цяло конструкцията им е здрава). (Вж. 
Графика 1-2.) Преустройството на об-
разованието така, че тези принципи 
да присъстват във всеки аспект на 
училищния живот – от уроците в клас 
и пътуванията до обедното меню и 
училищната инфраструктура, – може 
да гарантира, че учениците са по-добре 
подготвени както да станат лидери в 
прехода към устойчиво развитие, така 
и да напредват в увреденото бъдеще. 
Много от тези Изисквания за Земята 
вече се преподават в една или друга 
степен, но рядко до необходимия об-
хват, нито се съчетават едни с други. 

Предизвикателството ще бъде да се 
намерят начини тези принципи да 
бъдат интегрирани в образованието 
бързо и в колкото е възможно по-го-
ляма степен.

Принцип 1: Зависимост от Земята
В основата на пирамидата на Из-

искванията за Земята е дълбокото 
разбиране, че човечеството като вид и 
цивилизация (с всичките си културни 
разновидности) е напълно и изцяло 
зависимо от Земята. Урок, който из-
глежда повечето хора от модерната 
ера са забравили. Това разбиране – и 
съответната смиреност и страхопочи-
тание (в радостното и в тъжното въз-
приемане на света) – е много важно, 
тъй като без тази основа пирамидата 
и институциите за образование и 
функциониране на цивилизацията ще 
се срутят.

Но преподава ли някой „зависимост 
от Земята“? Екологичната грамотност 

е ключова част от пъзела. 
Без ясно разбиране на 
екологичните науки (които 
включват основни предме-
ти като биология, еколо-
гия, химия и физика) и на 
ограниченията за растежа 
децата ще се развиват с не-
реални очаквания за това 
какво може да осигури 
животът в нашата затво-
рена планетарна система. 
Добрата новина, както 
описва Майкъл К. Стоун 
в Глава 3, е, че екограмот-
ността може да се прояви 
във всички аспекти на 
образованието – дори в 
училищните лав ки, както 

Задълбочено 
обучение

Творчество

Взаимозависимост

Зависимост от Земята

Центрирано 
около Земята 

лидерство

Ж
итейски умения

Графика 1-2. Основни принципи 
на образованието за Земята
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обяснява по-задълбочено Луис Гонза-
лес Рейес в Глава 6.12

Екологичната грамотност не е само 
една добавка към учебната програма. 
Тя може и трябва да бъде преподавана 
задълбочено и да бъде вградена изцяло 
в основната програма. В Училището за 
проучване на основните въпроси на ус-
тойчивото развитие (УПОУР) – сред-
но училище в Хонолулу, Хавай, учени-
ците имат два часа на ден, четири дни 
в седмицата за изучаване на „Основни 
въпроси на устойчивото развитие“, 
като отделят цял срок за теми като 
„Какви са начините за възстановяване 
и опазване на местните обитания на 
Хаваите?“. Вместо да изучават въпроса 
пасивно чрез припомняне на факти и 
данни, учениците се запознават с ма-
териала активно, като работят по про-
екти, получават наставления от местни 
експерти и представят откритията си 
пред по-широката общественост. По 
този начин те не само научават, но и 
дълбоко възприемат предизвикател-
ствата – и решенията – за кризата на 
устойчивото развитие, пред която са 
изправени.13

Академичното изучаване на нашата 
зависимост от Земята не е достатъчно. 
Както обяснява Дейвид Собъл в Глава 
2, преди да вдъхновим децата да „спа-
сяват тропическите гори“, ние трябва 
да развием собствените им отношения 
с местните гори, потоци и ливади. Въз-
можностите за обучение, свързани с 
природата и мястото – като например 
горските училища, съществуващи в 
много страни по света, – водят по пътя 
към създаването на образователни въз-
можности, които култивират по-дълбо-
ки отношения с широката екологична 
общност. В Горската детска градина в 

Лангнау ам Албис, Швейцария, голям 
брой четири- до седемгодишни деца 
прекарват по цял ден сред дърветата 
– на дъжд, слънце или сняг – играят, 
учат и се свързват директно с местната 
екосистема. Това време сред природата 
се отразява дълбоко на развитието на 
децата, от намаляване на смущенията 
при липсата на внимание до подобря-
ване на доверието, познавателните 
функции и самоконтрола. По-важното 
е, че това помага за разкриването на 
ролята на природата като „върховен 
учител“ – идея, която е включена в 
образованието на коренното населе-
ние, както обяснява Мелиса К. Нелсън 
в Глава 4.14

Накрая, едно нещо е да си еколо-
гично грамотен и свързан със Земя-
та или с местната околна среда, но 
друго нещо е да продължаваш да го 
поддържаш – дори пред лицето на 
социалния и културния натиск да се 
прави обратното. Култивирането на 
стопанисване, както Джейкъб Роден-
бърг и Никол Бел казват в Глава 5, е 
много важно. Това култивиране се про-
явява по много начини, от ученето на 
децата да познават своите животински 
и растителни съседи до осигуряване-
то на възможност тийнейджърите да 
участват в местни групи за опазване и 
да бъдат доброволци в тях.15

Принцип 2: Взаимна зависимост
Като се има предвид, че много от 

предизвикателствата на бъдещето 
ще бъдат свързани с равноправното 
разпределение на все по-ограничените 
ресурси и екосистемни услуги, образо-
ванието трябва да култивира дълбоко 
разбиране на нашата взаимна зависи-
мост от другите хора, независимо от 
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различията в културата, вероизпове-
данието, цвета, пола или сексуалната 
ориентация. Взаимозависимостта 
може да бъде преподавана по безброй 
начини, но три елемента са особено 
важни.

Първо, моралът или възпитаването 
на „характер“ трябва да бъде на първо 
място и в центъра. Има действителна 
ценност в активното обучение на де-
цата да бъдат добри хора – скромни, 
отзивчиви, любезни, справедливи и на 
всичко отгоре да съзнават, че имат мо-
рални задължения към другите, в това 
число бъдещите поколения, другите 
биологични видове и към самата Земя. 
В Глава 7 Марвин У. Берковиц описва 
как по места в света, където форми-
рането на характери е интегрирано в 
уроците – от САЩ до Сингапур, – 
това може да има огромно влияние, да 
подобрява поведението на учениците и 
учителите, задоволството на ученици-
те и академичните резултати.16

Второ, училищата трябва да дават 
и социални и емоционални умения, да 
помагат на учениците да развиват съп-
ричастие; съзнателност; способност да 
оценяват, разбират и да се справят кон-
структивно с емоциите на другите; и 
гъвкавост, когато се сблъскат с трудни 
препятствия. В Глава 8 Памела Баркър 
и Ейми Макконъл Франклин обсъждат 
как все повече училища възприемат 
обучението по социални и емоцио-
нални познания – както директно в 
програмите, например задължително 
обучение по съпричастност в датски-
те училища, така и чрез новаторски 
подходи като замяната на наказанието 
с медитация, както се случва в начал-
ното училище „Робърт У. Колман“ в 
Балтимор, Мериленд.17

Накрая, важна част от взаимоза-
висимостта е да се живее в мир и 
уважение – това, което възпитателите 
от движението „Ескуела нуева“, осно-
вано през 70-те години в Колумбия 
и работещо днес с 5 млн. деца в 19 
страни, наричат „конвивенсия“, или 
изкуството да се живее заедно. В 
програмата „Ескуела нуева“ децата 
обикновено работят на малки групи 
(като учителят играе поддържаща 
роля като посредник, а не като ин-
структор) и се учат да си сътрудничат 
и да превъзмогват различията. Това се 
подсилва от международно „наблягане 
на формирането на ценности на демо-
крацията и участието“, като например 
чрез споделяне на отговорностите за 
поддържане и управление на учили-
щето и чрез избиране на всеки ученик 
в някаква комисия. Обучаването на 
децата в изкуството да се живее заедно, 
в това число демократично вземане на 
решения, за да се постигне консенсус, 
ще се окаже много ценно умение. Със 
силното образование за формиране 
на характер, социалните и емоцио-
налните познания и „конвивенсията“ 
учениците ще бъдат много по-добре 
подготвени за растящите конфликти и 
трудния етичен избор, които ще бъдат 
част от тяхното бъдеще.18

Принцип 3: Творчество
Тъй като предизвикателствата пред 

нас ще бъдат сложни и за решаването 
им ще се изискват свежи идеи, обра-
зованието трябва да даде приоритет 
и на творчеството. Играта е ключов 
елемент за развитието на това твор-
чество – което за съжаление все по-
вече намалява в образованието било 
чрез съкращаване на междучасията 
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или чрез засилване на внима-
нието към ранното изучаване 
на академичните предмети. 
Експертът по игрите Дейвид 
Уайтбред предупреждава, че 
„Излагаме на риск бъдещето 
на децата си и способността 
им да се справят с много-
бройните трудности, с които 
ще се сблъска човешкият вид 
през 21 век и след това, ако не 
осъзнаем значението на играта 
и не започнем да разработваме 
политики както във връзка с 
вътрешните си правила, така 
и с училищната система, които 
подкрепят и подхранват тяхна-
та естествена и адаптивна игривост“.19 

В Глава 9 на тази книга Уайтбред 
проучва здравните и социалните ползи 
от играта и сочи пътища във и извън 
училищата, които да позволят повече 
време и възможности за игра – от град-
ски улици, които осигуряват безопасна 
и свободна от трафик среда до детски 
площадки, пълни с „вехтории“, които 
стимулират творчеството и независи-
мостта. В много страни играта изчезва, 
в това число в САЩ и Великобритания, 
но в други е добре защитена. Във Фин-
ландия, страна, която често е хвалена 
за високите си образователни постиже-
ния, „обучението чрез игри“ е толкова 
важно, че официалното училище не 
започва преди седемгодишна възраст, а 
началните училища осигуряват средно 
75 минути междучасия дневно, три пъти 
повече от американските училища.20

Когато децата порастват и възмож-
ностите за свободни игри неизбежно се 
свиват, играта под формата на изкуства, 
научни експерименти и създаване на 
проекти (като презентации, истории и 

филми) предлага нови възможности за 
творчество. В Глава 10 Мерилин Мелман 
и нейните колеги описват как изкуството 
на комиксите е особено умел метод за 
осигуряване на възможност за игра чрез 
средство, което насърчава рисуване, 
разказване на истории, писане и групово 
сътрудничество и което може да бъде 
лесно насочено към теми за устойчи-
востта и социалната промяна. В страни 
от Беларус до Индия фокусираните 
върху устойчивото развитие програми 
за комикси помагат на учениците чрез 
игра да проучват начини за постигане 
на по-жизнено бъдеще.21

Принцип 4: Задълбочено учене
Също толкова важно, колкото и твор-

чеството, е култивирането на способност 
„да се учи как да се учи“ – или, както е 
познато в областта на изкуствения ин-
телект, задълбочено учене. Точно както 
компютрите на бъдещето ще са способ-
ни да прилагат един набор от познания 
към друга реалност, така трябва да бъде 
и с хората. Това ни прави по-гъвкави, по-
адаптивни и така по-добре да управля-

Детска площадка с „вехтории“ в Берлин, Германия.
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ваме изненадите, които ще ни поднесе 
бъдещето.22

Една от основите на задълбоченото 
учене е системното мислене. Разби-
рането, че светът е съставен от вза-
имосвързани системи, много от които 
следват сходни правила, е в основата 
на пълното разбиране на предизвика-
телствата пред нас. В Глава 12 Линда 
Бут Суини разсъждава как учителите 
по различни дисциплини добавят в 
уроците си системното мислене и как 
националните правителства започват 
да интегрират системното мислене в 
по-широките цели на обучението.23

В Глава 11 Денис Макграт и Моника 
М. Мартинес проучват как задълбо-
ченото учене може да бъде направено 
още „по-задълбочено“ чрез даване на 
приоритет на определени компетен-
ции, като например критично мислене, 
съвместна работа и оставяне на уче-
ниците сами да насочват ученето си и 
да го прилагат между предметите и в 
реалния свят. От учениците в средните 
училища в Мейн, изучаващи инвазив-
ните видове и представящи решения на 
местния градски съвет, до студентите 
във висшите учебни заведения във 
Филаделфия, които изучават право и 
история чрез създаване на собствен 
проект за гражданско лобиране, задъл-
боченото учене може да играе важна 
роля при подготовката на учениците за 
граждански живот и лидерство.24

Както казва биологът Е. О. Уилсън, 
днес „ние се давим в информация, но 
гладуваме за мъдрост. От сега нататък 
светът ще бъде управляван от синте-
затори – хора, способни да съединят 
правилната информация с правилното 
време, да мислят критично и да правят 
мъдър избор“. Синтезаторите са тези, 

които могат да се учат от една реал-
ност и да прилагат наученото в друга. 
По-доброто включване на системното 
мислене, критичното мислене и задъл-
боченото учене в училищните програ-
ми ще помогне за развиването на ново 
поколение от синтезатори, които могат 
да разбират по-добре гордиевите възли 
на устойчивото развитие, които са 
наследили, и да намират нови начини 
за развързването им.25

Принцип 5: Умения за живота
Може би един от най-важните еле-

менти на принципите на обучението 
за Земята е научаването на умения за 
живота – толкова интегрирани, че да 
навлизат във всички други аспекти по-
добно на арматурата на бетона. Много 
от основните умения за живота се при-
добиват по естествен начин. Уменията 
за живота изискват смес от критично 
мислене, социална и емоционална 
интелигентност и творчество. Но за 
разлика от други категории уменията 
за живота определено могат да бъдат 
разглеждани и като цел, и като сред-
ство. Без осигуряването на умения за 
живота образованието няма да може 
да подготви децата за живота, особено 
на планета в състояние на такава бърза 
промяна. Уменията за живота включ-
ват широк кръг от умения, в това чис-
ло основни умения за оцеляване като 
готвене и градинарство; изучаване на 
езици; цялостно сексуално образова-
ние; и професионално обучение.

В Глава 14 Хелън Магуайър и Аман-
да Маклоут показват как домашната 
икономика играе важна роля за обу-
чаването на учениците на основни 
умения като хранене, готвене, шиене и 
балансиране на бюджета на домакин-
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ството – всичко това е от полза и за 
устойчивостта, и за издръжливостта. 
Например избирането на по-здраво-
словни, по-малко преработени храни 
изисква умения за готвене, каквито 
малцина днес притежават. Придоби-
ването на тези знания ще помогне за 
справяне с епидемичното затлъстява-
не и ще подготви учениците за бъдеще, 
в което ще бъде трудно да се намерят 
преработени храни.26

Многоезичието също е ключово 
умение за живота и проучванията по-
казват, че то предлага познавателни, 
здравни, социални и икономически 
ползи. То дори „пренаписва“ мозъка и, 
както показват проучванията на двуе-
зични хора, подобрява способността 
за изпълнение на много задачи, позна-
вателната гъвкавост и устойчивостта 
на деменция. С движението на населе-
нието то със сигурност ще се ускори в 
бъдеще – с нарастването на засушава-
нията, наводненията и конфликтите – 
и владеенето на много езици ще засили 
възможностите за наемане на работа 
и приспособяемостта.27

Всестранното сексу-
ално образование, както 
обсъждат Мона Кейдби 
и Робърт Енгелман в 
Глава 15, също е важно 
умение за живота, което 
трябва да бъде изучено. 
Не само по очевидната 
причина да бъде пре-
дотвратена нежеланата 
бременност и по този 
начин за намаляване на 
прираста на население-
то, но и за подобряване 
на отношенията между 
половете, предотвратя-

ване на нежелано сексуално внимание 
и заради насладата от живота. „Сексу-
алността е измерение на това кои сме 
ние като човешки същества“ – обяс-
няват Кейдби и Енгелман, а да не си 
даваш сметка или да не си наясно със 
сексуалността на другия може силно 
да намали благосъстоянието.28

Накрая, професионалната подго-
товка – придобиването на умения, 
които могат да доведат в бъдеще до 
поминък – е важен елемент, който 
образованието не може да си позволи 
да пренебрегне. В Глава 18 Нанси Лий 
Уд разсъждава как професионалната 
подготовка може да осигури достъпни 
възможности за обучение, които водят 
до заетост и помагат в прехода ни към 
по-устойчиво общество – било чрез 
директно обучение по възобновяеми 
енергийни източници (изграждане, 
поддържане и модернизация) или чрез 
регенеративно селско стопанство, или 
чрез области като управление на мира 
и конфликтите, което ще помогне за 
ориентиране в бурните времена пред 
нас. Училището „Мехаи Патана“ в 

Ученик от училището „Мехаи Патана“ в Тайланд сглобява преносими слънчеви 
панели за продажба на околните общности.
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Тайланд предлага може би най-добрия 
пример за интегриране на уменията за 
живота в основната програма – в тази 
гимназия учениците се обучават в со-
циално предприемачество, общностно 
горско стопанство и градинарство, 
управление на различни видове учили-
щен бизнес – от продажба на яйца и 
извънсезонни лимони до сглобяването 
на малки слънчеви панели за продажба 
в тайландските села.29

Принцип 6: Центрирано около 
Земята лидерство
На върха на пирамидата е центри-

раното около Земята лидерство. Това 
е пълно актуализиране на образовани-
ето, на овластяването и насърчаването 
на учениците да бъдат почтителни 
граждани на Земята, които работят 
енергично, за да изградят устойчиво 
бъдеще и да помогнат на другарите си 
да преживеят настъпващите промени. 
Как човек може да бъде научен на 
центрирано около Земята лидерство? 
До някаква степен това произтича 
естествено от научаването на другите 
Изисквания за Земята – но то е твърде 
важно, за да не се изучава активно.

Обучаването в центрирано около 
Земята лидерство изисква първо 
училищата да възпитават учениците 
в това, което теоретикът на педагоги-
ката Пауло Фрейре нарича „критично 
съзнание“. То ще позволи на учениците 
да усещат лицемерието, съдържащо 
се в социалните, политическите, ико-
номическите и културните системи, 
от които те са част, и което трябва да 
бъде коригирано, ако искат да помог-
нат за създаването на справедливо и 
устойчиво общество. Тези корекции 
не са лесни, но да бъдеш критично 

съзнателен за необходимостта от тях 
е важна предпоставка за създаването 
на центрирано около Земята лидер-
ство.30

Второ, училищата трябва да учат и 
да мобилизират учениците да играят 
активна роля като защитници, орга-
низатори, социални предприемачи и 
лидери от всякакъв вид. Учениците ще 
трябва да оценяват необходимостта 
от промяна и след това смело и стра-
тегически да предприемат действия, 
да осъзнават ролята си на фактори на 
промяната, дори пред лицето на значи-
телна съпротива. Въпреки че този вид 
ангажименти са рядкост в училищата 
днес, някои институции са лидери в 
това отношение. В Торонто, Канада, 
Общностното училище в Гроув е из-
градило началното образование около 
активизма на общностите, социал-
ната справедливост и образованието 
за устойчиво развитие. Включвайки 
тези ценности директно в училищна-
та прог рама, учителите овластяват 
учениците си да бъдат активни чрез 
обсъждане на текущи събития в клас, 
писане на писма до държавни слу-
жители и дори да участват в местни 
екологични протести.31

В Бали, Индонезия, ориентираното 
към устойчиво развитие Зелено учи-
лище също има активна роля в на-
сърчаването на учениците да решават 
реални проблеми. Това е довело до 
реални резултати – през 2013 г. сес-
трите Мелати и Вийсен са организи-
рали като училищен проект кампания 
за забрана на найлоновите торбички 
в провинцията. Две години по-късно, 
след петиция, включваща хиляди 
подписи и след кратка гладна стачка, 
те и техните връстници са получили 
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обещание от губернатора на Бали до 
края на 2018 г. да забрани торбичките в 
цялата провинция. След това усилията 
им стават глобални и организацията 
им „Довиждане, найлонови торбички“ 
сега има подразделения в девет дър-
жави по света.32

Малко са училищата, които са 
включили обучението и активизма по 
центрирано около Земята лидерство, 
но мнозина отделни учители са го 
направили, като работят със своите 
училища за противопоставяне срещу 
несправедливостта спрямо местните 
общности. Ребека Джим, консултант 
по професионално ориентиране в една 
гимназия в Оклахома, близо до Тар 
крийк, едно от най-опасните сметища 
в САЩ, работи с учителите за интег-
риране на изучаването на Тар крийк 
в десет класа по различни предмети. 
По този начин учениците не само нау-
чават за съществуването близо до тях 
на място, включено във федералната 
програма „Суперфонд“, но и играят 
активна роля за почистването му. 
Джим – която подкрепя усилията на 
учениците да анализират здравните и 
екологичните влияния на сметището, 
да представят откритията си пред 
обществеността и медиите и дори да 
публикуват два тома с поезия и есета 
за Тар крийк – играе централна роля 
за мобилизирането на своите ученици 
да станат граждански лидери с мисъл 
за устойчиво развитие и да накарат 
Американската агенция за защита на 
околната среда да се справи по-добре 
с токсичното наследство на смети-
щето.33

За щастие не всички ученици имат 
край себе си екологични бедствия, ко-
ито да бъдат в основата на обучението 

им за лидери, но такива проекти има 
навсякъде. Било то опазването на мес-
тен поток или мочурище, създаването 
на нов парк, лобирането пред местните 
власти в подкрепа на устойчив начин 
на живот или създаването на устой-
чиво социално предприемачество в 
общността – всичко това са безкрайни 
възможности за учителите и ученици-
те да създават проекти, култивиращи 
центрирано около Земята лидерство.

Образованието за Земята ще бъде от 
съществено значение за адекватното 
подготвяне на учениците за предиз-
викателствата пред нас. В идеалния 
случай Образованието за Земята 
и принципите на Изискванията за 
Земята ще бъдат прокарвани от учи-
лищните системи на административно 
равнище. Но учителят може и трябва 
да играе важна роля в извеждането 
на Изискванията за Земята на преден 
план. Например една учителка в щата 
Върмонт, вдъхновена от документален 
филм за горските училища, може да 
въведе „Горски петъци“ и да извежда 
учениците си сред дърветата веднъж 
седмично. Една учителка по рисува-
не може да предложи на учениците 
да създадат комикси за устойчивото 
развитие, а учител по история може да 
добави системното мислене в уроците 
си, за да обясни по-добре динамиката 
на взаимодействието, която е в осно-
вата на историческите събития. Учи-
телят по домашна икономика може да 
преподава устойчиво градинарство, 
готварство и хранене и така нататък. 
След като светът е изправен пред 
ускорени темпове на промяна, науча-
ването на учениците на тези основи 
на Образованието за Земята ще бъде 
много важно за изграждането на по-
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устойчиво и гъвкаво бъдеще, каквото 
те заслужават.34

Преразглеждане на висшето 
образование

Досега дискусиите по Образованието 
за Земята бяха съсредоточени главно 
върху началното и средното училище. 
Но образованието продължава цял 
живот и фокусът трябва да се разшири 
към всички етапи на обучението. Освен 
това ако хората получават центрирано 
около Земята образование, когато са 
млади, само за да се „завърши“ неоли-
берална икономическа програма или 
традиционно бизнес училище, където 
учат, че максимализирането на печал-
бата е задължителна отговорност на 
един бизнес лидер, то тогава усилието 
за преосмисляне на образованието до 
живот на променящата се планета ще 
бъде безсмислено. Затова втората част 
от „Състоянието на планетата 2017“ 
проучва как висшето образование 
също трябва да бъде центрирано около 
образованието за Земята.

Тук висшето образование трябва да 
се разбира в по-широкия си контекст. 
Университетът е само един от пъти-
щата, макар и понастоящем предпо-
читан. Професионалното обучение, 
стажуването, народните гимназии и 
по-краткото и по-целенасочено обу-
чение играят важна роля във висшето 
образование – особено в бъдеще, 
когато ограниченията на ресурсите 
може да стесни достъпа до скъпото 
университетско образование.

Възможности за висше образование 
трябва да има и за пренебрегвани гру-
пи от населението – от селски жители 
до лишените от свобода в затворите. 
„Колежът на босоногите“ например 

всяка година осигурява обучение 
и професионална квалификация за 
хиляди индийски селяни, обучава и 
възрастни селски жени в слънчеви 
технологии, което спомага за пости-
гане на заетост и дава възможности 
за развитие в над 1600 села в целия 
свят. (Вж. Глава 18.) А както Джослин 
Роуз Тривит и колегите £ разсъждават 
в Глава 19, осигуряването на образова-
ние за устойчивост в затворите може 
да играе важна роля за овластяване 
на лишените от свобода, като подобри 
психологическото им състояние и им 
предложи възможности за поминък 
след освобождаването.35

За тези, които наистина посещават 
университети, ролята на институци-
ята, казано в общи линии, трябва да 
бъде да им помогне да навлязат в едно 
устойчиво бъдеще. Всички дисципли-
ни ще трябва да отчитат екологичните 
реалности, от които те и обществото 
са част. Някои колежи, като например 
Колежът на Атлантика в Бар Харбър, 
щата Мейн, е постигнал това в самата 
си основа. Независимо какво избират 
да учат студентите, Колежът предлага 
една основна специалност – човешка 
екология, или „проучване на отноше-
нията между хората и тяхната природ-
на, културна и изградена среда“. В този 
контекст студентите играят активна 
роля в създаването на собствена про-
грама за обучение, независимо дали са 
избрали да учат изкуства, екологични 
науки, устойчив бизнес, езици или 
много други специалности.36

Въпреки че са малко училищата, 
стигнали толкова далеч като Ко-
лежа на Атлантика, редица учебни 
заведения правят големи крачки в 
по-директното интегриране на ус-
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тойчивото развитие в своите дей-
ности, инфраструктура, изследвания 
и учебни програми. Днес се набляга 
на екоефективността, възобновяемата 
енергия и стандартите за сгради, но 
все повече университети започват да 
съсредоточават вниманието си върху 
озеленяването на програмите си. В 
Индекса на устойчивите студентски 
градчета на Асоциацията за подкрепа 
на устойчивостта във висшето образо-
вание (АПУВО) например Държавният 
университет на Апалачите получава 
най-висок резултат от 96 точки за 
програмата си – с 40 точки повече от 
средното за САЩ. Университетът не 
само има бакалавърски и магистърски 
програми по устойчиво развитие, но 
всичките му факултети предлагат поне 
по един курс, който включва проучва-
ния на устойчивото развитие и всички 
студенти се дипломират по програми, 
които са приели поне една от трите 
учебни цели за устойчиво развитие на 
университета.37

За съжаление точно както начал-
ното и средното образование в САЩ 
са обхванати в една или друга степен 
от корпоративни интереси, така е и с 
висшето образование – от финанси-
рането на изследванията до живота в 
студентските градчета. Това огранича-
ва степента, до която университетите 
имат свободата да преоткрият себе си 
по начини, които изисква променящата 
се планета. В Глава 16 Майкъл Мани-
атес описва как университетите са се 
развили в една ера на икономически 
растеж и играят съществена роля за 
подкрепата £. Придвижвайки се на-
пред, висшето образование ще трябва 
да даде приоритет на пренасочването 
на университетите от тази роля и към 

подготовката на обществото за бъде-
щето след растежа.38

В Глава 17 Джонатан Доусън и 
Хюго Оливейра обсъждат препроек-
тирането на уроците в клас, където 
днес образованието е съсредоточено 
изключително върху неоспорим набор 
от информация. За да се подобри обу-
чението, училищата и университетите 
се нуждаят от подобряване на позна-
нията в общностите, от динамично 
образование, от опита на учениците и 
дори от телата им, като ги превърнат 
в осезаемо интелигентни – било чрез 
излизане на разходки сред природа-
та, участие в игри в класа или чрез 
създаване на местни образователни 
проекти.39

Друго предизвикателство е да се 
повлияе на конкретни дисциплини, ко-
ито са особено важни за развитието на 
устойчиво бъдеще, с образование, ори-
ентирано към Земята. Има достатъч-
но работа в тази посока и в селското 
стопанство, и в икономиката и инже-
нерството. В Глава 22 Даниел Хорнуег, 
Надин Ибрахим и Чибулу Ло описват 
как, за да се развиват добре в бъдещето 
икономиката, населението и градовете, 
ще са необходими повече инженери. Но 
бъдещите ни инженери трябва да раз-
бират по-добре устойчивото развитие, 
ако смятат да осигурят необходимата 
инфраструктура по начини, които не 
ускоряват климатичните промени и 
екологичния упадък.40

В Глава 21 Лаура Ленгник проучва 
как бъдещите фермери ще трябва да 
имат ясно разбиране за устойчиви, 
възстановителни и издръжливи сел-
скостопански практики, за да изхра-
нят 9,7 милиарда души, колкото се 
прогнозира да има на планетата през 
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2050 година. Тогава измененията на 
климата ще съкратят добивите и раз-
ширяването на потребителството ще 
увеличи търсенето на повече екологич-
но обременяващи меса и преработени 
продукти.41

Джошуа Фарли прави извода в Глава 
20, че ако икономиката не се основава 
на реалния свят, нашето късогледство 
по отношение на икономическите 
дейности ще продължава да вреди на 
ефективното икономическо планиране 
и политика. За щастие се полагат все 
повече усилия от студентите и препо-
давателите за интегриране на реалния 
свят в дисциплината им.42

Накрая, професионалните училища 
ще трябва да се надградят, за да станат 
също центрирани около Земята. Както 

описва в Глава 23 Ендрю Дж. Хофман, 
програмите в бизнес училищата трябва 
да се развият от фокусирани само върху 
намаляването на неустойчивостта на 
бизнес дейностите до преразглеждане 
на ролята на бизнеса в обществото, за 
да се създава по-голяма устойчивост. 
В Глава 24 Джесика Пиърс описва как 
медицинските училища също трябва 
да се приспособят към времената, 
когато замърсяването и екологичните 
увреждания ще причиняват повече 
болести. Сегашната ни медицинска 
система отделя непропорционално 
много време и енергия за лекуването 
на симптоми, а не за предотвратяване 
на болестите. Въпреки че много малко 
училища само засягат този проблем, 
важното е, че все пак го правят.43

Придвижване напред
Пропастта между Образованието за 
Земята и мястото, където се нами-
рат училищата днес, е почти толкова 
голяма, колкото е пропастта между 
сегашните политики на човечество-
то по климата и това, което изисква 
науката, за да стигнем до устойчиво 
бъдеще. Има ли някакъв шанс да 
стигнем до истински центрирана око-
ло Земята образователна система в 
общества, в които в най-добрия случай 
за устойчивото развитие се мисли със 
закъснение?

Моделът определено съществува – 
училището „Мехаи Патана“, Колежът 
на босоногите, УПОУР, Колежът на 
Атлантика, горските училища показ-
ват пътя. Необходими са повече пио-
нери, които да пренесат този опит още 
по-напред. Необходими са и повече ре-
форматори, които да пренесат добрите 
идеи в съществуващите институции 
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Студенти, следващи магистърска степен по устойчива 
медийна технология в Кралския технологичен инсти-
тут в Стокхолм, Швеция, играят на играта за устойчиво 
развитие GaSuCo.
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за обучение. Разбира се, и пионерите, 
и реформаторите ще имат нужда от 
подкрепа. Глобални програми като 
„Екоучилища“ – която сега се е раз-
раснала повече от четиридесет пъти с 
девет хиляди регистрирани училища 
(вж. Глава 3), и Индекса на устойчивите 
студентски градчета на АПУВО могат 
да помогнат за създаването на стиму-
ли, подкрепа и ясен път за следващите 
усилия.44

Филантропията също може да играе 
роля за побутването на училищата към 
модела на Образованието за Земята, 
въпреки че днес фондациите насочват 
усилията си предимно върху крат-
косрочни образователни реформи, 
които подобряват конвенционалното 
академично образование. Дори обаче 
усилията им да успеят, без включване-
то на тези реформи в една центрирана 
около Земята „теория на промяната“, 
студентите ще останат недостатъчно 
подготвени за предизвикателствата на 
идващото време.45

По-важно е насочването на прави-
телствените политики да подобрят 
ориентирането на училищата към 
устойчивост, тъй като от тях идват 
по-голямата част от финансирането и 
образователните политики. Въпреки че 
много правителства полагат известни 
усилия да интегрират образованието 
за устойчиво развитие (ОУР) в своите 
национални учебни програми, малко 
са тези, които интегрират устойчи-
востта до необходимата степен, за да 
се справим с бъдещите предизвика-
телства. Швеция например изисква 
всяко равнище на образованието да 
подкрепя устойчивото развитие, а 
от средата на 90-те години насам 
нейната Националната агенция за об-

разование интегрира ОУР в учебните 
програми, подкрепя тази насока чрез 
подготовката на учители, споделяне 
на добри практики и редовни оценки 
на прилагането на ОУР. Но въпреки че 
е лидер, дори усилията на Швеция са 
далеч от всеобхватността – например 
в шведските национални изпити не 
е включена оценка на наученото за 
устойчивото развитие, което показва, 
че в националните образователни цели 
то има второстепенна роля.46

Може би при изпълнението на но-
вите Цели на ООН за устойчиво раз-
витие – Цел 4 от които се стреми „да 
гарантира включващо и качествено 
образование за всички и да подкрепя 
ученето през целия живот“ – пра-
вителствата ще засилят вниманието 
си към образованието за устойчиво 
развитие и издръжливост. В края на 
краищата ако образованието не дава 
знания за устойчивото развитие или 
как да се живее на променяща се пла-
нета, е трудно да се твърди, че това е 
качествено образование, което подкре-
пя ученето през целия живот. Успокоя-
ващото може би е, че по-специфичната 
Цел 4 е: „Към 2030 г. да се гарантира, 
че всички учащи се придобиват позна-
ния и умения, необходими за подкрепа 
на устойчивото развитие, в това число, 
наред с другото, чрез образование за 
устойчиво развитие и устойчив начин 
на живот, човешки права, равенство 
между половете, подкрепа на култу-
рата на мира и ненасилието, глобално 
гражданство и зачитане на културните 
различия и на приноса на културите за 
устойчивото развитие“.47

Ако правителствата положат уси-
лия да изпълнят тази цел, в бъдеще 
образованието може да изглежда съв-

EarthEd: Преосмисляне на образованието в една променяща се планета
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сем различно. Глава 25 на тази книга 
разсъждава как може да изглежда 
образованието през 2030 г., ако обра-
зователните дейци, администратори 
и други възприемат и осъществят 
необходимостта от съществена про-
мяна на образователните приоритети 
– фокусират се върху образованието за 
Земята и създаването на нови видове 
училища, които са специализирани в 
преподаването на местни екологични 
познания, активизъм и центрирано 
около Земята лидерство. На една 
променяща се планета ще бъде много 
важно образованието да се развие, а 
не просто да се разшири до повече 
хора.48

Само образованието няма да спаси 
човечеството, но то може да играе 

съществена роля да даде възможност 
на хората да преминат през турбулент-
ните времена пред нас, без да бъде 
засегната тяхната човешка същност. 
То може да помогне за обучаването на 
ново поколение лидери, които да заба-
вят екологичната криза до скорост, ко-
ято ще позволи на човечеството да се 
приспособи. За да изиграе образовани-
ето тази роля обаче, ще е необходимо 
смело лидерство от страна на образо-
вателните дейци, администраторите и 
политиците, които ги поддържат. Ако 
те могат да проявят това лидерство, то 
вероятно утрешните ученици ще бъдат 
не само по-добре подготвени за оце-
ляване при предстоящите трудности, 
но и ще могат да изградят устойчиво 
бъдеще.




