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Шарњи мухтасар
Њуљљати мазкур тавсияњои умумиро оид ба истифодаи Эъломияи Замин дар
љараёни таълим пешнињод карда, инчунин оиди фалсафаи педагогии
Эъломияи Замин маълумот медињад.
Мулоњизањои пешнињодшуда хулоса ва пешнињодњои «Маърўзаи љамъбастї»и маљлиси электронии байналхалќии Кумитаи Машваратии Эъломияи Замин
оид ба маориф (аз 26-уми август то 9 сентябри соли 2001 баргузор шудааст)
љамъбаст намуда, барои шиносої пайдо намудан ба маводњои он имкон
медињанд.
Бо матни пурраи «Маърўзаи љамъбастї» ва инчунин рўйхати пурраи
иштироккунандагони он дар веб сањифаи Эъломияи Замин шинос шудан
мумкин аст.
Хоњишмандем шарњ ва саволњоро ба номи Мириан Вилела Директори Маркази
Эъломияи Замин оид маориф барои Рущди Устувор дар назди Донишгоњи Сулњи
СММ бо суроѓаи электронї; info@EarthCharter.org, ирсол намоед.
1.

Вазифањои таълимии Эъломияи Замин

Эъломияи Замин ду вазифаи асосии таълимиро дар бар мегирад:
а)
Омўзиши тарзи њаёти устувор. Ба сифати маљмўи меъёрњои ахлоќии
умумї, ки тарзи њаёти устуворро муайян мекунанд, Эъломияи Замин барои
расидан ба се маќсади асосии педагогї истифода шуда метавонад:
¾ Баланд бардоштани шуурнокї – Водор сохтани одамон барои њаёт ва
фаъолияти бомасъулона аз нуќтаи назари экологӣ ва иљтимої,
вазифаи аввалиндараља ва асосии педагогии Эъломияи Замин ба њисоб
меравад. Ба ин маъно Эъломияро тарзе истифода бурдан лозим аст, ки
одамон љиддї будани масъалањои экологї, иљтимої ва иќтисодии
љањон, бо њам алоќаманд будани онњоро дарк намуда, моњият ва
зарурияти њаётро аз назари масъулияти глобалї њис карда тавонанд
¾ Истифодабарии арзишњо ва аќидањо дар њалли масъалањои мањаллї ва
глобалї. - Ќисми асосии матни Эъломияи Замин ба амалњои фаъолона
нигаронида шуда, метавонанд њамчун роњнамо барои пешрафти тарзи
њаёти устувор мусоидат кунанд. Ин њуљљатро одамон метавонанд
њамчун асос, барои муќоиса кардани мушкилињои воќеъї ва маќсадњои
олї истифода баранд. Ин гуна тањлилњо дар навбати худ имконият
медињанд, баъзе самтњои фаъолияти худро, ки ба натиљањои дилхоњ
бурда мерасонанд, муайян намоем.
¾ Даъват намудан ба амал ва њамкории байни тамоми бахшњо ва
иштироккунандагони љараёни рушди устувор - Эъломияи Замин бо
даъвате ба охир мерасад, ки бояд муносибатњои дуљонибаи нав, байни
љамияти шањрвандї, ањли тиљорат ва сохторњои давлатї дар тамоми
сатњ барпо карда шаванд. Вазифаи маориф дар ин њолат аз он иборат
аст, ки муносибатњои фарњангиро барои адолат, устуворї ва сулњ, ки
бо арзишњои Эъломия њамсадоанд, ба вуљуд орад.
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б)
Кўмак расондан ба мусоњибањои васеи ахлоќї барои рушди устувор –
Илова ба вазифањои худ њамчун меъёри ахлоќии глобалї барои адолат,
устуворӣ ва сулњи бенизо, Эъломияи Замин њамчунин роли таълимии
муњимро дар мусоњибаи ахлоќии глобалӣ иљро мекунад. Ин њуљљат
метавонад њаракатдињандаи мусоњибаи глобалии «Сократовӣ» шавад (яъне
робитаи озодона байни муаллим ва талабагон), то ки дар рафти мусоњибањои
фаъоли расмӣ ва ѓайрирасмие, ки оиди бањси ахлоќии масаълањои глобалї
ќарор мегиранд, нуќтањои назари гуногунро ба эътибор гирифта њаќиќати
умумиро љустуљў кунанд.
2.
Аќидањои асосї ва муносибатњои пешнињодшавандаи педагогї барои
кор карда баромадани мавод ва барномањои таълимї оиди Эъломияи Замин
Барномањо, чорабинињо ва маводњои таълимї бояд инҳоро дар бар гирад:
а)
Љараёни таълимии пурмазмун ва кушоде, ки иштироки васеъи
хонандагонро таъмин намояд
б)
Дарсњои байнифанние, ки илмњои даќиќ, гуманитарї ва эљодиро дар бар
гиранд (дарсњои санъат).
в)
Омўзиши таљрибавї (эмпирикї) – истифодаи омўзиши усулњои
таљрибавї барои наздиктар кардани арзишњои азхудкарда ва маќсадњои олї
бо амалњои воќеъӣ
г)
Мавзўъњои хос ва ояндае, ки Эъломияи Замин пешнињод мекунад, аз
инњо иборатан:
¾ Ташаккули вазифањои муњим ва интихоби дурусти њалли онњо
¾ Љавобгарии умумї ва шахсї
¾ Боњамалоќамандии доираи њаёти иљтимої, иќтисодї ва экологї
¾ Иттињоди тамоми организмњои зинда
¾ Њамкорӣ
¾ Сулњ ва даст кашидан аз зўроварї (ањолї?)
¾ Пуррагии экологї
Ба ѓайр аз мавзўъњои дар боло зикршуда, инчунин маљмўъи пешниҳодњоро
барои шахсони алоњида, љомеа ва ташкилотњо пешнињод намудан лозим аст,
ки онњо моњияти раванди рушди устуворро дарк намуда онро аз љањонбинии
«дорам» бо љањонбинии «доштан» фарќ кардан тавонанд.
3.
Шартњои асосии роњбарикунанда барои тањия намудани барномањои
таълимї оиди Эъломияи Замин
а)
Дур шудан аз мазњабҳои нав. Эњтиром кардани њуќуќи
таълимгирандагон оиди соњибихтиёрии нуќтаи назар ва арзишҳо
б)
Диќќатро ба он равона кардан лозим аст, ки дар Эъломияи Замин
бештар нуќтањои назари тоќатоварї ва имконияти наздикшавии фарњангњои
гуногун бо арзишњои умумие, ки асоси рушди устуворро ташкил медињанд,
тасдиќи асоснок ёфтаанд.
в)
Истифодабарии Эъломияи Замин дар њудуди барномањои таълимии
мављудбуда
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г)
Муваффаќ шудан барои дохил кардани Эъломияи Замин ба
барномањои таълимии мављудбуда
д)
Барои истифодабарии Эъломияи Замин дар системаи маълумоти олї
диќќати асосиро ба он тахассусњои таълимие равона кардан лозим аст, ки ба
хонандагон барои бештар аз худ кардан ва сањењтар сарфањм рафтан, ба
системањои арзишњо, инчунин барномањое, ки ба њалли масъалањои,
масоњатнок аз ќабили муносибатњои байналмилалӣ, глобализация ва сулњ
имконият дињанд.
4.
Мухтассар дар бораи ањамияти хоси Эъломияи Замин
Эъломияи Замин ба се масаъалаи асосии раванди таълим љавобгў аст:
а)
Фањмиши баланди масаълањои умумии глобалии мо ва зарурияти бо
њисси масъулияти умумї амал кардан
б)
Ба одамон фароњам овардани имкониятњо љињати аз назари танќиди
бањо додан ба воќеият ва муайян намудани роњњои ноил гардидан ба
таѓйиротњои шафоф.
в)
Њавасмандкунии мадании њамкорињое, ки инкишофи њамкориҳоро
байни љомеаи шањрвандї, гурўњњои тиљоратї ва њукумат таъмин менамоянд.
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ПЕШГУФТОР
Дар давоми панљ соли охир омўзгарони зиёде ба Эъломияи Замин љињати
њамчун рањнамо, бо мисолу маводхо дар љараёни таълимї дохил кардани
Эъломияи Замин мурољиат карданд. Дастури мазкур – кўшише мебошад,
барои ќонеъ гардонидани ин талабот. Гурўњи зиёди одамон дар тањия ва ба
чоп омода кардани ин Дастур бо истифода аз таљриба ва дониши худ
сањмгузорї карданд.
Сабаби омода кардани ин нашр натиљањои хело хуби маљлиси электронии
моњи сентябри соли 2001-ум барпо шуда мебошад. Дар рафти ин маљлиси
бонуфуз, ки омўзгорони зиёде аз тамоми гўшањои олам иштирок доштанд,
аќидањои ибтидоии фалсафавии омўзиши Эъломияи Замин ташаккул ёфтанд.
Дар дигар маљлиси бонуфузтари электроние, ки омўзгорони муассисањои
таълимии расмї ва ѓайрирасмї моњи декабри соли 2003-ум иштирок
доштанд, усулњои омўзиши Эъломияи Замин тариќи сохтор ва мундариљањои
гуногун баррасї шуданд. Мо лозим донистем таљрибаи бойи њосилшударо
љамъбаст намоем. Воќеан моњи сентябри соли 2004 ба тафсири тањия гардида
натиљаи муњоќимањои гурўњњои гуногуни омўзгорон ва эроду тавсияњои онњо
ворид шуданд. Мўњлати камтар аз як сол баъдтар нашри мазкур аз чоп
баромад.
Ин маводро мо њамчун рањнамои аќидањои умумї пешкаш намуда, лекин
шарти асосии муваффаќият пайдо кардани онро ба мазмунан мутобиќсозї ба
шароити мањал вобаста медонем. Ин дастур њамчун асоси аќидањои
Эъломияи Замин, яке аз воситањои гуногуни таълимї љињати кўмак
расонидан ба дарки ањамияти интихобе, ки дар назди инсоният истодааст,
пешкаш мегардад. Маќсад дар он нест, ки Эъломияи Заминро ба сифати
воситаи ягонаи њалли масаълањои гуногунљабњаи муосир пешнињод намоем.
Мо онро бояд яке аз усулњои фоидаовар ва санљидашудаи таълимї барои
рушди устувор истифода кунем.
Имсол бо этироф шудани Дањаи СММ оид ба Маориф барои Рушди Устувор
шурўъ гардида, иљроиши вазифањои бамиёномада таъсиси маводњои
таълимии комилан мувофиќро таќозо доранд. Дастури мо – ин сањми
Ташабуси Эъломияи Замин буда, барои иљроиши бомувафаќияти маќсад ва
вазифањое, ки Дања оид ба сохтмони љомеаи љањонии устувор, бо адолат ва
баробарњуќуќ гузоштааст, равона шудааст.

Мириан Вилела,
Иљрокунандаи Директори
Котиботи Ташабускори Эъломияи Замин
Августи соли 2005
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АЗ МУАЛЛИФ
Тобистони соли 1998 дар Сан–Франсиско зиндагї карда, ба хулосае омадам,
ки вазифаи худро дар ширкати хеле калон монда, ба кори омўзгорї, ки њама
ваќт онро кори дўстдоштаи худ мењисобидам, машѓул шавам. Баъди чанде
ман ба Эквадор омада, ба хонандагони синфњои 9 – 12 аз фанњои табиї ва
иќтисодї таълим додам. Лекин баъдтар ман фањмидам, ки дар фаъолияти
нави худ чизи муњимеро берун аз барномаи таълимї ба хонандагон дода
наметавонам. Маро як савол ба ташвиш оварда буд: «Кадом арзиш, нуќтаи
назар ва малака барои ояндаи њаёти тарбиягирандагони ман муњимтар аст».
Ман фикри онро доштам, ки бо кадом роњ фаъолияти омўзгориамро васеъ
намуда, ба шогирдони худ аќида ва нуќтаи назарамро оиди воќеияти љамъият
ва муњити зист бо риояи ахлоќи касбиам баён намоям.
Он лањза барои худ аниќ карда наметавонистам, ки маълумотњои манн оид ба
маљмўи арзишњои ахлоќии барои њамаи одамон хос, кофї нестанд. Мањз дар
њамон ваќтњо њазорон одамони бо ман ношинос дар анљуманњо љаъм шуда,
бо мушорикати «Зинда» ва тариќи Интернет оиди тањия намудани њуљљати
нодир бо номи «Эъломияи Замин», ки дар он арзишњои барои њамаи одамон
умумї ва аќидањои барои сохтмони тарзи њаёти осоишта, боадолат ва рушди
устувор хос, инъикос ёфта бошанд, мубоњиса мекарданд. Имрўз, баъди
машваратњои байналхалќї муайян гардид, ки «Эъломияи Замин» ба њама
таалуќ дорад. Ин њуљљат асоси Дастури мазкур мебошад.
Мо хоњони онем, ки ин Дастур маводи омўзишие шавад, ки талабагони
Шумо пурратар бо гуногунии олами онњоро ињотакарда шинос шуда,
масъулияти шахсии худро барои ояндаи он њис кунанд. Котиботи
байналмилалии Эъломияи Замин умед дорад, ки ин дастур барои фаъолияти
таљрибаи омўзгории Шумо хеле муфид хоњад буд.

Мохит Мухерджи
Директори барномаи таълимии
Котиботи Байналмиллалии Эъломияи Замин
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ПЕШГУФТОР: Дар бораи дастур
Даромад аз инкишоф беадолатона таќсим карда мешавад, барои
њамин тафовут байни камбизоатон ва сарватмандон афзун шуда
истодааст. Беадолатї, бенавої, љањолат, мољароњои њарбї хеле зиёд
шудаанд ва ба одамон кулфати зиёд меоранд.
Аз муќаддимаи Эъломияи Замин
Ин дастур барои омўзгороне навишта шудааст, ки онњо мехоњанд фикру
андешањои худро оиди њаёти боадолатона ва осоишта ба талабагон изњор
карда тавонанд. Мо кўшиш кардем, дархостњои муаллимонеро ќонеъ
гардонем, ки зарурияти таѓйиротњои бунёдиро дар раванди таълим ва
фањмондадињї њис мекунанд. Дастур ба саволњои зерин љавоб медињад:
¾
¾
¾

Ба даст овардани кадом малака ва аќидањо барои талабагони ман
муњим аст?
Кадом арзишњои умумиро бояд љараёни таълим муайян кунад?
Бо кадом роњ метавонам ман арзишњои тарзи њаёти устуворро дар
усулњои таълимии худ истифода барам?

Мушаввашии љамиятњои байналмилалї
СММ бо оѓози соли 2005 дар мўњлати дањ сол Дањаи Маориф барои
Рушди Устуворро эълон намудааст. Пайдошавии ин ташаббус далели
эътироф шудани маориф њамчун шарти људонашавандаи муваффаќ
гардидан ба рушди устувор мебошад. Бо вуљуди ин бидуни маводњои
таълимии лозимї ин навоварии ќарори сиёсиро дар њаёт амалї кардан
хеле душвор аст. Тайёр намудани дастури мазкур кушише аст, барои
сањмгузорї дар иљроиши вазифањои Дања.
Љомеаи љањонӣ комилан боварї дорад, ки бо кўмаки маориф мо бояд
арзишњо, рафтору-ахлоќ ва тарзи њаётро барои рушди устувори оянда
татбиќ намоем.
Лоињаи Наќшаи Байналмилалии иљроиши Дања, ки ЮНЕСКО тайёр кардааст
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ФАЛСАФАИ ДАСТУР
«Эътимод бахшидан ба дахлнопазирию манзалати њар як шахс ва
ќобилияти зењнї, бадеї, ахлоќї ва рўњии инсоният».
Шарти 1б-и Эъломияи Замин

Дастури мазкур, ки аз аќидањои Эъломияи Замин асос ёфтааст, метавонад,
њамчун намунаи методологияи педагогї, барои кўмакрасонї ба дарки пурраи
мушкилоти дар назди инсоният истода хизмат намояд.
Эъломияи Замин – ин ба худ хос гудохтаи арзишњо, аќидањо ва маќсадҳое
мебошад, ки теъдоди то рафт афзудаистодаи марду занро дар тамоми дуньё
бо њам мебинад. Дар аќидањои Эъломияи Замин натиљаи бисьёрсолаи
машварат ва мубоњисањои байналмиллалие, ки дар гўшаю канори гуногуни
олам сураът гирифтанд, инъикос ёфтаанд. Ин њуљљат эълон доштааст, ки
њифзи муњити зист, њуќуќи инсон, баробар ва боадолатона инкишофёбии
инсоният ва осоиштагї аз якдигар људонашаванда буда бо њам алоќаманд
мебошанд. Матни пурраи Эъломияи Замин ба ин нашр њамчун маводи
иловагї, замима шудааст.
Дар рафти тањияи Дастур дарки он далелњое ба роњбарї гирифта шуданд, ки
ањамияти калони омўзишро дар ташаккулёбии арзишњои муайяни талабагон
ва роли њалкунандаи омўзгорро дар ин раванд, инъикос мекунанд. Мо
равшан дарк намудем, ки њар як ташабус дар раванди таълим танњо дар
мавриди иштироки фаъолонаи хонанда ва омўзгор дар татбиќи он,
муваффаќият пайдо мекунад.
Методологияи пешнињодшаванда.
Дастур муносибатњои тафовутнокро аз усулњои анъанавии таълим, ки мо дар
раванди таълим дар мактаб худ санљида будем пешкаш менамояд. Усули мо
дар назар дорад, ки муаллим талабаро ба љараёни омўзиш љалб намуда,
таљрибаи шахсї, ќобилияти фикрронї, тањлили танќидї, эњтиром ба
њамдигар, тањаммул, бањамтаъсиркунї ва хайрхоњии онњоро васеъ
мегардонад.
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Дастур чї тавр ва барои чї таъсис дода шуд?
Кафолати дастрас будан ба маълумот ва захирањои зарурї барои таъмини
воситањои устувори зисти њамаи одамон.
Шарти 9б-и Эъломияи Замин
Дар давоми чанд соли охир миќдори зиёди омўзгорон ба Котиботи
Байналмилалии Эъломия барои ёрии методї ва маводњое, ки онњо тавонанд
дар љараёни таълим Эъломияи Заминро дохил кунанд, мурољиат намуданд.
Ба сифати ќадами аввалин дар тайёр кардани Дастур Форуми электроние, ки
Котибот ташкил карда буд ва дар он оиди мазмун, сохтор ва пешбинии
доираи хонандагони нашрия дархосту пешнињодњои зиёде баён шуда буданд,
сабаб гардид. Дар Форум зиёда аз 100 нафар омўзгорон аз тамоми гўшаю
канори олам ширкат варзида, дар тайёр кардани Дастур њиссаи худро
гузоштанд. Худи Форум бошад аз мусоњибањои пешакии гурўњи
байналмилалии омўзгорони пешќадам, ки аъзоёни Шўрои Машваратї оиди
таълими Эъломияи Замин мебошанд, ба вуљуд омад. Шўро барои муайян
кардани самти фалсафии Ташабуси Эъломияи Замин оиди маориф кўмак
расонд.
Лоињаи дастур моњи сентябри соли 2004 тайёр буд, лекин тариќаи охирони он
дар натиљаи муњокимањои зиёд дар давоми соли дигар ба вуљуд омад.
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Рушди устувор чист?
Мо дар як ваќт шањрвандони миллатњои гуногун ва олами ягона њастем,
ки дар он фањмиши мањдуд ва глобалї бо њам хеле зич алоќаманданд.
Аз муќадимаи Эъломияи Замин
Дар шакли мухтасар, аќидаи рушди устувор ин тавр садо медињад: «Барои
њама басанда ва абадї». Дар ин калимањо воќеъияти амалии мањдуд будани
захирањо, тарзи истифодаи бомасъулонаи онњо, баробарї ва адолат, дар
ояндаи дур амалї шудани тамоми аќидањои бењтарини рушди устувор
инъикос шудаанд.
Ба дарки чуќур ва фањмиши мафњуми
«Рушди Устувор», танњо дар ваќти
бодиќќат хондан ва аз худ намудани
матни Эъломияи Замин, бахусус чор
ќисми асосии зерини он ноил шудан
мумкин аст:
¾ Эњтиром ва Ѓамхорї оиди
Љомеаи Зинда
¾ Яклухтии экологї
¾ Адолати иљтимої ва иќтисодї
¾ Демократия, даст кашидан аз
Зўрї ва Сулњ

МУАЙЯН КАРДАНИ РУШДИ
УСТУВОР
Мафњуми «Рушди Устувор», ки аз
љониби љомеаи байналхалќї
эътироф шудааст маънои зеринро
дорад: «Рушди Устувор тамоми
талаботњои насли имрўзаро таъмин
карда, бо имкониятњои доштааш
насли ояндаро
зери хатар намегузорад».
Маърўзаи Комиссияи Брунтланд

Ањкоми асосии рушди устувор, ин «Масъулияти умумї» ё худ њисси
масъулияти шахсї барои пайдо намудани мавќеи худ дар зиндагї ва оќибати
фаъолияти мо на танњо дар ин ё он мањалли зист, балки дар миќёси глобалї,
асоси бунёди онро ташкил медињад. Ин тафаккур бо Консепсияи дигари
асосии Рушди Устувор «Азњамвобастабудан» алоќамандии зич дорад. Яъне
њар як амали ночиз метавонад оќибатњои гуногуни зиёдеро дар самтњои
гуногуни доираи њастї ба амал орад. Њамин тавр ваќте, ки мо оиди «рушд»
фикр мекунем, мо наметавонем тарафњои њаёти иљтимої, иќтисодї, экологї,
маданї, сиёсї ва рўњиро дар алоњидагї, бидуни алоќамандии њамдигарии
онњо, дар назар дошта бошем.
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Барои чи омўзонидани асосњои рушди устувор мураккаб аст?
Садсолаи нав дар назди мо вазифаи мураккабтарин: мубаддал кардани ѓояи
абстрактї – Рушди Устувор – ба воќеъияти амалї барои њамаи одамони дар
рўи Замин зист дошта.
Кофи Аннан, Котиби Генералии СММ

Барои он ки ба талабагони худ
арзиши маънавї ва ќонунњои асосии
рушди устуворро фањмонда тавонед,
Шумо бояд, усулњои омўзгориеро
истифода намоед, ки худатон дар
солњои мактабхониатон ба онњо рў
ба рў нашуда будед.

омўзишро ба фаннњои алоњида
људо мекунад, ки ин омўзиши
«байнифаннї»-ро
боз
њам
душвортар мегардонад. Дар
баробари
ин
системаи
бањогузории хонандагон ќариб
њама ваќт бо тарзи мусобиќа
сурат гирифта,
муќоисаи
бањоњои гирифташуда далели
асосї ба њисоб меравад.

Љараёни таълимии анъанвие, ки дар
мактаб амал мекунад, вазифањоро
осонтар
намекунад.
Масалан,
усулњои омўзишие, ки аз истифодаи
таљрибаи шахсї асос ёфтанд, дар
њудуди синф амалан ноимкон буда,
њамзамон таълими ѓайрифаъолро ба
вуљуд меорад. Системаи таълим дар
аксари мамлакатњо
маводњои

Дар чунин шароит фањмонда
додани ањамиятнокии арзишњои
«ёрии
њамдигарї»
ва
«њамкорї»-ро, ки барои худи
мафњуми «Рушди Устувор» хеле
муњиманд, мушкил аст.

Акнун, аз чї бояд шурўъ кард?
Дар оѓози љараёни таълим мо ба омўзгорон тариќи се машќи идрокї амал
намуданро тавсия менамоем:
а) Якум дар бораи он фикр кунед, ки кадом моделњои бештар ба рафтори
инсон хос ба бехатарї ва њастии сайёраи Замин тањдиди зиёдтар доранд.
б) Мисолњоеро интихоб кунед, ки оќибати зарарнок будани сиёсати
иќтисодиёт, саноат ва технологияи њозираро барои экологияи сайёра,
љараёнњои муносибатњои љамъиятї, адолати иќтисодї ва инкишофи
демократї инъикос карда тавонанд.
в) Ќадами сеюм нисбатан мураккабтар мебошад. Ба худ савол гузошта, ба он
љавоб гўед: «Кадом дониш ва малакањо метавонанд ба талабагони ман
барои дуруст ќабул кардани ќарори ахлоќан асосноке, ки фарорасии
адолати иљтимої, њифзи муњити зист ва осоиштагиро наздик мекунад,
кўмак расонанд?»
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Эъломияи замин чист?
Эъломияи Замин – ин баённомаи аќидањои буньёдї барои сохтмони љомеаи
адолатнок, устувор ва осоиштаи умумиљањонї дар асри 21 мебошад.
Тавре, ки дар боло зикр кардам, Эъломияи Замин дар
натиљаи ќариб дањ сол давом ёфтани мубоњисањои
умумиљањонии фарњангї дар бораи маќсадњо ва
арзишњое, ки њазорон одамон ва садњо ташкилотњои
тарафдори фарњангњои гуногун њамрайъи мекунанд, ба
вуљуд омад.
Дар раванди тањияи тариќаи Эъломия, коршиносони
соњањои гуногун иштирок доштанд; он (эъломия)
бештар ба баённомањои пештараи байналмилалї,
њисобот ва изњоротњо такья мекунад. Нуќтаи назаре, ки
њазорон одамон ва теъдоди зиёди ташкилотњои
љамъиятї баён намудаанд, ба матни ин њуљљат заминаи
асосї гузошт. Тариќаи охирини матни Эъломияи Замин
соли 2000-ум ба табъ расид.
Дар шароити имрўза, ки тарзи њаёт ва тафаккури мо ба
таѓйироти куллї эњтиёљ доранд, Эъломияи Замин Моро
даъват менамояд, ки ба батни худ назар афканем ва дар
бораи арзишњои худ фикр карда, роњи бењтари
њаракатамонро интихоб намоем.

Мавзўъњои асосии Эъломияи Замин
Дида тавонистани
масъалањои љиддї
ва интихоби онњо

Донистани арзиши
тамоми љамоањои зинда

Истифодаи даст кашидан
аз зўроварї ҳамчун роњи
ноил шудан ба сулҳ
Риоя кардани
ягонагии экологї ва
њифзи муњити зист

Ботинан њис
кардани мафњуми
масъулияти умумї

Эътироф кардани азњамвобастагии умумї дар
сатњи љаъмиятї, иќтисодї ва экологї
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Эъломия Замин – шартњои асосї
I.

Эњтиром ва ѓамхорї оиди љамоаи зинда
1.
2.
3.
4.

Эњтиром кардани Замин ва њаёт бо тамоми гуногуншаклии он.
Ба љамоаи зинда бо дарки, дилсўзї ва муњаббат ѓамхорї кардан.
Сохтани љамъияти боадолат, иљтимоии ягона, устувор ва
демократию осоишта.
Нигоњ доштани зебої ва файзи Замин барои насли имрўза ва оянда.

Барои иљроиши ин чор ўњдадории асосї, лозим аст:

II.

Ягонагии экологї
5.
6.
7.
8.

Њифз ва барќарор кардани ягонагии ситемаи экологии Замин,
диќќати хоса ба гуногунии биологї ва равандњои биологие, ки
устувории њаётро таъмин мекунанд.
Истифодаи амалњои пешгирї кардани зарароварї ба муњити зист,
њамчун усули бењтарини муњофизати экологї ва дар њолати дониши
мањдуд ё иттилоти нокифоя доштан боэњтиёт амал кардан.
Гузариш ба тарзњои истењсолот, истеъмолот ва такрористењсолкуние,
ки њифзи имкониятњои таљдидкунандагии Замин, риояи њуќуќи
инсон ва бењдошти љамъиятро кафолат медињанд.
Омўзиши суботи экологиро сайќал дода барои мубодилаи кушод ва
истифодаи васеи дониш мусоидат намудан.

III. Адолати иљтимої ва иќтисодї
9.

Камбизоатиро решакан карда, онро њамчун таќозои ќатъии ахлоќї,
иљтимої ва экологї эътироф кардан.
10. Кафолати он, ки фаъолияти иќтисодї ва институтњои иќтисодї дар
тамоми сатњњо инкишофи инсонро бо рафтори устувор ва адолатнок
таъмин намоянд.
11. Кафолати баробарии љинсї њамчун шарти зарурии рушди устувор ва
таъмини имконияти баробар ба маориф, тандурустї ва дастовардњои
иќтисодї.
12. Њифзи њуќуќи тамоми одамон барои зист дар муњити табиї ва
иљтимої, ки манзалат, саломатии љисмонї ва рўњии онњоро таъмин
намояд, диќќати бештар ба халќњои тањљої ва аќќалият.

IV. Демократия, Сулњ ва дасткашидан аз зўроварї
13. Пурќувват кардани институтњои демократї дар тамоми сатњ,
таъмини шаффофї ва тобеъияти идора, аз он љумла иштирок дар
ќабули ќарорњо ва адолати судї.
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14. Ба курсњои таълимии давлатї ва равандњои доимии донишомўзї,
ворид сохтани арзиш ва малакањое, ки барои тарзи њаёти устувор
заруранд.
15. Муносибати боэњтиром ва ѓамхорона ба њамаи олами зинда.
16. Ташаккул додани маданияти тањаммул, ѓайризўроварї ва
осоиштагї.
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Ќобилияти таълимии Эъломияи Замин
Аз оѓози пайдоиши Эъломияи
Замин маълум буд, ки он тамоили
бузурги таълимї дорад: њуљљат
љиддї будани масаълањои дар назди
сайёраи мо истода ва зарурияти
њалли фаврии онњоро баррасї
намуда, аќидањои марбут ба тамоми
самтњои
рушди
устуворро
пешнињод мекунад ва моро барои
амал бо матни эњсосноки худ даъват
месозад.

Захираи маълумотњои мо оиди
маориф
Дар тамоми љањон шумораи
омўзгороне, ки Эъломияи Заминро
дар фаъолияти худ истифода
мебаранд,
зиёд
шуда,
онњо
таљрибаашонро бо њамкасбон ба
њам мебинанд. Бисёр усулњои
омўзиш бо истифода аз Эъломияи
Замин, ки онњо кор када
баромадаанд, дар сайти Эъломияи
Замин пешнињод шудаанд. Ба ин
маводњо метавонед ба суроѓаи
зерини
электронї
даромада,
шинос шавед:
www.earthcharter.org/resources

Раванди тањияи пешакии матни
Эъломия ва муњокимаи тањлили
умумибашарии он ошкоро будан,
эњтиром ба аќидањои гуногун ва
татбиќи арзишњои њаматарафаеро,
ки он доро мебошад ва дар тамоми
љањон эътироф мешаванд, намоиш
дод. Ин арзишњои дар њаёт
амалишуда
ба
анъанањои
фарњангии
љањонї
наздик
мебошанд.
Эъломияи Замин њамчун сохтори
нодир
барои
ташакулёбии
барномањои омўзишї дар маориф
ба хотири љамияти боадолат,
устувор ва осоишта пешнињод
шудааст.
Соли 2003 ЮНЕСКО љињати
«Эътирофи Эъломияи Замин ба
сифати тањкурсии ахлоќии муњими
Рушди Устувор» ќарор ќабул кард.
Ин ќарор ќатъї будани љидду љањди
мамлакатњои аъзои ЮНЕСКО-ро
љињати
«истифода
бурдани
Эъломияи Замин ба сифати васоити
таълимї, хусусан дар њудуди Дањаи
СММ оиди Маориф барои Рушди
Устувор», тасдиќ мекунад.
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ЭЪЛОМИЯИ ЗАМИНРО ДАР ДАРСЊОИ ШУМО ЧЇ ТАВР
БОЯД ИСТИФОДА БУРД
Ќаблан андаке руљўъ ба гузашта:
¾
¾
¾

Биёед дастовардњои бењтарин ва хотирмони омўзгории худро ба
хотир меорем. Чї онњоро ин ќадар пуртаъсир кард?
Шумо хоса чї тавр ба завќ меоед? Кадом хислатњо ин одамонро ба
ѓоят хоса гардонидаанд?
Кадом таљрибаи њаётиро Шумо мехостед ба талабагони худ барои
роњи мустаќилона дар њаёт, њамчун мерос боќї монед?

Ин фасли Дастур барои кўмаки Шумо љињати ба амал баровардани машќњои
омўзишие, ки аз арзишњо ва аќидањои Эъломияи Замин асос ёфтаанд,
нигаронида шудааст.
Оѓози љараён:
Њар як аќидаи Эъломияи Замин метавонад дар омўзиши фанни Шумо
истифода шавад. Масалан, аз принсипи 7 шурўъ мекунем:
«Чунин тарзи истењсолот, истеъмол ва такрористењсолкуниро бояд истифода
кард, ки њифзи имкониятњои таљдидкунандаи Заминро нигоњ дошта, риояи
њуќуќи инсон ва некўањволии љамиятро кафолат дињанд.»
Ин принсип метавонад нуќтаи нахуст, барои раванди омўзгории њар кадом
фанн шавад (ин ба дигар принсипњо њам дахл дорад). Аз чї бояд шурўъ кард?
¾ Муаллими яке аз фанњои табиатшиносї метавонад њамроњи талабагон
имконияти таљдиди њавзҳои оби мањалро тањлил кунад.
¾ Муаллими синфи 3-юм метавонад барои мавзўи «Шањрвандии
глобалї» принсиперо истифода кунад, ки тамоми соли хониш давом
дошта бошад.
¾ Муаллими таърих метавонад оид ба тарзи таѓйирёбии истењсолоти
саноатї ва истеъмолот дар 200 соли охир тафсир дињад.
¾ Муаллими забонњои хориљї метавонад принсипи сохтори калима ва
љумларо бо забони хориљї тадќиќ кунад ё ки оиди ин мавзўъ вазифа
диҳад то ки талабагон њикоя (эссе) нависанд.
¾ Муаллими варзиш метавонад дарси худро дар њавои кушод гузаронад
ва њамроњи талабагон мањсулоти ашёи хоми таќрориро барои бозї дар
њавои кушод, истифода барад.
¾ Муаллими риёзї метавонад консепсияи (ѓояи) «имкониятњои
таљдидиро» барои моделњои риёзї ё ки як ќатор масаълањои дигар
истифода барад.
¾ Муаллими санъат метавонад усуле пайдо карда, њамроњи талабагон
принсипи инъикос кунонданро дар мусиќї, шеър, суруд, расм, ва ѓ.
нишон дињад.
Ба сифати истифодабарии принсипи 7-ум дар наќшаи дарсии худ Шумо чиро
пешнињод карда метавонед?
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ЭЪЛОМИЯИ ЗАМИНРО ДАР ДАРСЊОИ ШУМО ЧЇ ТАВР
БОЯД ИСТИФОДА БУРД (ДАВОМАШ)
Муносибат љињати ба наќшагирии дарс:
1. Пеш аз њама матни Эъломияи Заминро бодиќќат хонед (Иловаи А).
Барои мулоњизаи њар як принсип якчанд даќиќа ваќти иловагї људо
кунед.
2. Бинобар он, ки матни Эъломия махсус барои кўдакон навишта
нашудааст, ин фањмиши онро мушкил мегардонад. Њаталимкон ба
Шумо лозим меояд, ки 16 принсипи асосиро тавре ифода кунед, ки
барои талабагони Шумо фањмо бошад. Агар имкон бошад, ба талабагон
пешнињод кунед, ки бо ёрии Шумо њамаи 16 принсипро бо калимањои
барои худ фањмо иншо кунанд. Љадвали дар сатри дигар љой дода шуда
барои ин машќ ба Шумо ёрї мерасонад.
3. Акнун аз љумлаи чор мавзўи Эъломия яке аз принсипро, интихоб кунед.
Он принсипњоеро интихоб кунед, ки аз нигоњи Шумо барои фанни
Шумо, талабагон ва муњите, ки дар он Шумо кор ва зиндагї мекунед
наздик бошад. Барои худ таќрибан як моњ ваќт људо кунед, бо
маќсадњои: ворид намудани њар як принсип ба усули таълимии фанни
худ, лоињањо ва вазифањо барои корњои синфї, инчунин вазифањои
хонагї ва наќшаи бањогузорї ба дараљаи азхудкунї ва рафтори
талабагони Шумо.
4. Баъди ба анљомрасии чор моњ, дар шаш моњи пешомад, њар моњ ду
принсипї интихоб карда, Шумо метавонед, дар давоми 10 моњ њамаи 16
принсипро кор карда бароед. (Ба Љадвали 1 нигаред).
5. Аз рўи имконият фикру мулоњизаи худро оиди Эъломия ва љараёни
тасвир ба Котиботи Эъломияи Замин бо суроѓаи зерин ирсол намоед:
info@earthcharter.jrg. Ин дар љараёни корњои ояндаи Эъломия ба Шумо
ёрї мерасонад.
Љадвали 1: Истифодабарии принсипњои Эълоияи Замин дар дарсњои Шумо.
Моњ
Эъломияи Замин

1

Мавзўъи 1: Эњтиром…

х

Мавзўъи 2: Экология…
Мавзўъи 3: Иљтимої…
Мавзўъи 4: Демократия…
Миќдори принсипњо

2

3

4

5

6

8

хх
х

хх
х

1

7

1

1
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9
х

4

х

4
4
4
16

хх
х
1

2

2

2

хх
2

10 њамагї

2

х
х
2

Љадвали 2: Баён намудани фикри шахсии Шумо оиди Эъломияи Замин.
Принсипњои асоси Эъломияи Замин
I. Эњтиром ва ѓамхорї оиди љамоаи зинда
1. Эњтироми Замин ва њаёт бо тамоми гуногунии он
2. Ѓамхорї оиди љамоањои зинда бо идрок, дилсўзї
ва дўстдорї
3. Сохтани љамияти боадолат, ягонаи иљтимої,
устувор ва љомеаи сулњпарвари демократї
4. Нигоњ доштани бойгарї ва зебогии Замин барои
насли имрўза ва оянда
II. Яклухтии экологї
5. Њифз ва барќароркунии ягонагии экологии
системаи экологии Замин, диќкати асосї ба
гуногунии биологї ва равандњои табиї, ки
устувории њаётро таъмин мекунад
6. Пешгирии таъсирњои зараровар ба муњити зист,
њамчун усули бењтарини њифзи экологї ва интихоби
роњи мувофиќ дар њолати дониши мањдуд ва
ахбороти нокифоя
7. Истифодаи усулњои истењсолї, истеъмолї ва
такрористењсолкуние, ки имконияти таљдидии
Замин, њуќуќи инсон ва бењбудии љамиятро нигох
медоранд.
8. Омўзиши устувории экологиро сайќал дода,
барои мубодилаи кушод ва истифодаи васеи
донишњои андўхта мусоидат намудан.
III. Адолати иљтимої ва иќтисодї
9. Бартараф кардани камбизоатї њамчун таќозои
ахлоќї, иљтимої ва экологї
10. Кафолат додан љињати он, ки фаъолияти
иќтисодї ва институтњои иќтисодї дар тамоми
сатњ инкишофи боадолатона ва устувори одамро
таъмин намоянд.
11. Таъмин намудани баробарии љинсї њамчун
шарти зарурии рушди устувор, инчунин њуќуќи
умумии дастрас будан ба маориф, тандурустї ва
иќтисодиёт
12. Њифзи њуќуќи њар як инсон ба муњити табии ва
иљтимої, ки манзалат, саломатии љисмонї ва
бењбудии рўњии онњоро таъмин менамоянд,диќќати
бештар ба њуќуќи халќњои тањљої ва камшумора.
IV. Демократия, осоиштагї ва даст кашидан аз
зўроварї
13. Пурќуват кардани институтњои демократї дар
њама сатњ, таъмини шафофї ва тобеъияти
идоракунї, аз он љумла иштироки ошкоро дар
раванди ќабули ќарорњо ва дастрас будани адолати
судї.
14. Ба таълимоти расмї ва љараёнњои доимии
донишомўзї, ворид намудани арзишњо ва
таљрибањое, ки барои тарзи њаёти устувор лозиманд
15. Муносибати боэњтиром ва ѓамхорона ба њамаи
олами зинда
16. Ташаккул додани маданияти тањаммул,
безўроварї ва осоиштагї
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Ифодаи фикри Шумо

Кор оиди мутобиќгардонии матни Эъломияи Замин барои кўдакон
Акнун Шумо яке аз омўзгороне мебошед, ки матни Эъломияи Заминро барои
фањмотар шудан ба талабагоне, ки бо он кор мекунанд таѓйир додед.
Бештари њамкасабони Шумо кўшиш доранд бевосита «Эъломияи Замини
барои кўдакон иншо шударо» аз мо дастрас кунанд (бо он дар сайти мо ошно
шудан мумкин аст). Ба Шумо маслињат медињем, ки онњоро пайравї кунед.
Дар сањифаи дигар ба сифати мисол мо матни ба ин монандро, ки дар
Австралия тањия шудааст љой додем. Аз Шумо хоњиш мекунем, пеш аз он ки
ба ин мувофиќкунони шинос шавед, ба якчанд савол диќќат дињед:
¾ Ба фикри Шумо ин тафсир ба кадом
гурўњи синну солї мувофиќат мекунад?
¾ Ба фикри Шумо ин тафсир
мурољиатномаи асосии Эъломияро
инъикос мекунад ё не?
¾ Мушкилие, ки дар љараёни
мувофиќаткунонї пайдо мешавад,
Шумо дар чї мебинед?
¾ Бартарии истифодабарии тафсири
Шумо дар чист?
¾ Талабагони Шумо метавонанд аз ўњдаи
ин гуна мувофиќаткунонї бароянд?

Мо метавонем, ба Шумо
матни мувофиќгардидаи
Эъломияи Заминро барои
чунин гурўњњои синну
солї (бо чанд забон) дар
веб-сайти худ пешнињод
кунем:
•
•
•
•

3-5 сола
синфњои ибтидої
secondary school
мактаби
миёна/љавонон

Маводњои таълимие, ки дар асоси матни Эъломияи Замин тайёр шудаанд
Њамчун омўзгор ман њама ваќт кўшиш мекунам, ки талабагонро ба дарки
бештари олами атроф ва фањмиши мавќеи онњо дар љомеаи оянда њавасманд
гардонам. Эъломияи Замин ин њуљљати ањамиятноке мебошад, ки ба мо
ќисмате дар наќшаи олами бузург буданамонро ва дар ин олам якљоя фаъолият
доштанамонро намоиш медињад.
Луиза Эрбахер, муаллима аз Австралия.
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Дар бобати мутобиќгардонии Эломияи Замин барои кўдакон
Мо дар марњилаи хеле муњими таърихии Замин зиндагї мекунем. Њар рўз
мардумони рўи Замин бањам наздиктар шуда истодаанд. Лозим аст, ки
одамони маданият ва расму оини гуногун дошта муттањид шуда, роњи ояндаи
худро интихоб намоянд: табиатро њифз кунанд, њуќуќи њар як инсонро
эњтиром кунанд ва љањоне созанд, ки дар он њамаи мо тавонем, якљоя, осуда
ва боадолатона зиндагї кунем.
Замин-хонаи мо аст: Дар Кайњони беохири мо Замин ин танњо як зарраи хурд
аз рег мебошад. Замини мо бо наботот, њайвонот ва одамону халќњои гуногун
пур аз саршори њаёт аст. Дар раванди мубориза барои њаёт, ба мо одамон
хок, об, њаво, растанї ва њайвонот заруранд. Вазифаи мо ин њифзи њаёт дар
рўи Замин аст.
Вазъияти олам: Дар рафти њаёти худ мо ба табиат зарари зиёд мерасонем. Мо
одамон барои истењсол ва истеъмоли њар гуна ашё ва мањсулот тарзеро
истифода мебарем, ки об, њаво ва хокро дар рўи Замин мањв месозем ва ба
набототу њайвонот зарар мерасонем. Ањолии Замин њамаваќт афзоиш меёбад,
ки ин сабаби баохир расидани захирањои табии дар рўи Замин мегардад. Дар
олам мољароњои зиёд ба амал меоянд, бисёр одамон гурусна мемонанд, бемор
шуда дар њолати камбизоатї, бесаводї ва беадолатї ќарор доранд.
Мо чї кор карда метавонем? Мо интихоб дорем: мо бояд рафтори худро
таѓйир дода, ояндаи бењбудии дигаронро дар рўи Замин созем. Барои ин
Эъломияи Замин ба мо роњ нишон медињад, то бо ин роњ равем.
Мо њама љавобгарем. Барои он ки оламро таѓйир дињем, мо бояд барои
рафтори худ масъул бошем, чунки њар он чї мо мекунем, ба њам алоќаманд
буда, тамоми шаклњои њаёти рўи олам, њастии њамдигарамонро таъмин
мекунад. Мо бояд љиддї андеша карда, чї тавр истифода бурдани захирањои
табииро омўзем ва чї тавр ба наботот, њайвонот ва дигар одамон муносибат
карданро ёд гирем. Он гоње, ки мо нисбати рафтори худ масъулият њис
мекунем, метавонем корњоеро анљом дињем, ки барои бењбудии њамаи одамон
ва дигар мављудоти зиндаи дар рўи Замин сукунат дошта нигаронида
шудаанд. Мо њама на танњо масъулиятро бояд њис кунем, балки ба оянда бо
умед бояд назар кунем.
Эњтиром ва ѓамхорї ба љамоаи олами зинда (7)
1.Эњтиром ба Замин ва њаёт бо тамоми гуногунињои он: одамон, хайвонот ва
наботот
а. Дарки арзишњои беназир ва боњамалоќамандии тамоми олами зинда дар
рўи Замин.
б. Ќадрдонии њамаи одамон ва эътироф кардани њуќуќи онњо ба андеша ва
эътиќоди шахсии онњо.
2. Ѓамхорї ба љамоаи зинда бо дарки, дилсўзї ва муњаббат.
а. Бошуурона истифодабарии захирањои табиї ва худдорї аз зараррасонї ба
Замин.
б. Њифзи њуќуќи њамаи одамон ва эътироф кардани фарќияти онњо.
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3. Ташкил додани гурўњи одамоне, ки њамаваќт кўшиши рафтори боадолатона
доранд ва бо муносибати баробар ва њамкории осоишта мекунанд.
а. Эътирофи њуќуќи одамон ба амалњои озод ва њуќуќи интихоби роњи рушди
шахсї.
б. Беистисно, бо њамаи одамон барои сохтани љамияти бехатар, осоишта ва
боадолат, фаъолият доштан.
4. Мусоидат љињати аз зебогї ва бойгарии Замин њаловат бурдани беистисно
њамаи одамон.
а. Айни замон муносибати бомасъулона доштан љињати ѓасб накардани
њуќуќи фардои онњо ба њаёт.
б. Дониши худро ба насли оянда бояд ирсол кард, то ки онњо њам тавонанд
ѓамхори Замин бошанд.
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МАШЃУЛИЯТЊОИ ШУМО
Чї тавр машѓулиятњои Шумо метавонад арзишњои асосии Эъломияи Заминро
инъикос кунад?
Љињозонидани синфхона

Ќоидаи рафтор дар дарсњо

Кадом расм, сурат ва дигар
маводњои мушоњидавї дар девори
синфхонаи
Шумо
мушоњида
мешаванд? Онњо дар худ чї паёме
доранд?

Акнун оиди ќоидаи рафтор дар
дарсњо. Агар то њол Шумо онњоро
муайян накарда бошед, ба Шумо
имконияти аљоиб пешкаш карда
мешавад,
барои
кор
карда
баровардани њамин гуна ќоидањо
дар асоси матни «Эъломияи Замин».
Мисол, баъзе муаллимон, њамчун
роњнамо барои гузаронидани дарсњо
ба хулоса омадаанд, ки принсипњои
15 ва 16-уми Эъломияро бояд якљоя
кард.

Мисол, агар Шумо аз фанни даќиќ
таълим дињед, метавонед, дар яке аз
деворњои синфхонаи худ сурати ягон
зани олимро овезед, ки он принсипи
раќами 11-и «Эъломияи Замин»-ро
бо маънои: «Таъмин кардани њуќуќи
баробарии љинсњо њамчун шарти
ассосии рушди устувор…» тасдиќ
менамояд. Мутаасифона то њол
аќидае, ки гўё мардон нисбат ба
занон ба илмњои даќиќ майлу
раѓбати зиёдтар доранд, муќаррар
аст. Њамин тавр ороиш додани
синфхонаатон метавонад нисбати
инъикоси арзишњои «Эъломияи
Замин» диќќатљалбкунанда бошад.

Мисол, чї тавр, «демократия», яке аз принсипњои асосии Эъломияи Замин
метавонад, як ќисми раванди коркарди ќоидањои рафтор дар дарсњо бошад?
Яке аз чунин имкониятњо - ба талабагон бояд шароит мусоид намуд, ки
худашон ин ќоидањоро тартиб дињанд ва њамчун асос чор Принсипи асосии
Эъломияро истифода баранд.
Аз нуќтаи назари љомеаи байналмилалї тариќи таълим ва тарбия, талќин
намудани арзишњо, тарзи њаёт ва моделњои рафтор, ки барои муваффаќ
шудан ба ояндаи устувор заруранд, муњим аст.
Лоињаи ќарори ЮНЕСКО оиди татбиќ намудани маќсадњои Дања дар њаёт
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Воќеањо аз таљрибаи амалї: Эъломияи Замин дар
Биёед акнун мисолњоеро дида мебароем, ки омўзгорон дар гўшаю канори
олам чї тавр бо матни Эъломияи Замин кор мекунанд.
1. Испания
Кори муаллими синфи
3-юм аз Палме Де
Майорка
дар
охир
диќќати
Вазорати
маорифро ба худ љалб
намуд.

2. Мексика
Ду муаллим аз Мексика
усули таълимиеро кор
карда баромаданд, ки он
аз принсипњои «Эъломияи
Замин»
асос
ёфта
Эъломияро
дар дигар
мактабњои
минтаќа
таблиѓот мебаранд

3. Австралия
Гурўњи
велосипедронони
австралиягї Эъломияи
Заминро ба мактабњои
гуногуни
љањон
мебаранд

Воќеъа аз таљрибаи 1: Таълиме, ки сулњ ва њамкориро таблиѓот мекунад –
Испания
Ќисми зиёди њаёт ва кори муаллим Гилем Рамис дар љазираи Палме Де
Майорка, воќеъ дар бањри Миёназамин гузаштааст. Солњои тўлонї вай
мушоњида мекард, кї чї тавр ба туфайли муњољират таркиби Миллии ањолии
ин љазира таѓйир ёфт. Ў пайдошавии рассизм ва афзуншавии ксенофобияро
мушоњида
намуда,
муњим
будани
истифодабарии
муносибати
«бисёрмиллиро» дар таълим дарк намуд. Њангоми аввалин бор бо Эъломияи
Замин рў ба рў шудан ў фањмид, кї ба масъалаи муносибати бисёрмиллї дар
таълим ва бисъёр дигар саволњои муњим љавоб ёфтааст.
Сараввал Гилем барои он, ки талабагони хурдсол ўро дуруст фањманд, барои
бачањо забони Эъломияи Заминро мувофиќ кунонид. Вай тарљумаи бо якчанд
забонњои муњољирони дар Майорка зиндагї дошта мувофиќшудаи матнро
ташкил кард. Тафсири мувофиќкардаи «Эъломияи Замин» ба як ќатор дигар
чорабинињои таълимї дар синфи ў ибтидо гузошт.
Фаъолияти Гилем диќќати Вазорати маорифи љазираи Балеарскиро ба худ
љалб кард. Соли 2000-ўм аз ў хоњиш намуданд, ки барномаи таълимии Vivim
Plegats-ро («Якљоя њаёт ба сар мебарем»)-ро тањия кунад. Имрўз ќариб 70
мактаб дар љазирањо бо роњбарии ў амал мекунанд. Ин барнома аз фалсафаи
муносибатњои бисёрмиллие, ки дар «Эъломияи Замин» шомил шудаанд, асос
ёфтааст. Њатто баъди таѓйиротњо дар њукумат дасгирї наёфтани ин лоиња,
мактабњои дар он иштирокдошта принсипњо ва вазифањои ин барномаро
идома доданд.
Њар як мактаб барномаи таълимии худро дар асоси Эъломияи Замин ва
дастур оид ба њуќуќи кўдакон тартиб медињад. Роњбарият муаллимонро
љињати ташаккули фањмишњо барои пешбурди раванди омўзиш њавасманд
мекунад. Талабагони аз њама хурди 3-сола оиди Эъломияи Замин аз расмњои
хеле сода, ки заминро њамчун хонаи умумии мо нишон медињанд, фањмиш
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пайдо мекунанд. Ба талабагони калонсолтар бошанд чорабинињои омўзишї,
аз ќабили семинарњои мубодилаи фарњангї ва расмњои наворие, ки аз аќидаи
Эъломияи Замин асос ёфтаанд, пешнињод мешаванд.
Дар доираи барномаи гурўњи Vivim Plegatis, ки намояндагони фарњанги
гуногун иборат мебошанд, ба мактабњо ташриф оварда, оиди расму оини худ
наќл карда, бо консертњо баромад мекунанд. Ин имконият медињад, ки
бачањо аз њаёти муњољирони ватани худ ва њаёти халқҳои дигар мамлакатњо
бењтар шинос шаванд.
Ин гуна чорабинињо, хусусияти љамоаи бисёрмиллї, мушкилињое, ки
гурўњњои этникии гуногун дар љазира рў ба рў мешаванд, гуногунии
ақидаҳои сиёсї ва њаёти фарњангии љањонро нишон медињад. Ин барнома ба
њамкории байнимактабї ва мубодилатњо байни мактабњои мамлакатњои
дигар мусоидат мекунад. Ба ѓайр аз ин мактабњо ба фаъолияти худ волидайн
ва љамъиятро љалб карда, љорабинињои фарњангї, намоишњо ва конкурсњо
барои иншои бењтарин ташкил мекунанд. Аз рўи гуфтањои Гилем «кўдакон
дарк мекунанд, ки олами дигар вуљуд дорад ва мумкин аст, Майорка њам!»
Иќтибос аз гуфтањои бачагоне, ки дар барнома иштирок доранд
«Эъломияи Замин моро бо тамоми олам алоќаманд мекунад!».
Хосе Мануель, 11 сола
Эъломияи Замин нишон медињад, ки њамаи мо баробарем. Бисёр муњим
аст, ки мо гўем «љанг лозим нест».
Хави, 9 сола
«Эъломияи Замин моро меомўзад, ки Заминро эњтиёт кунем ва дўст
дорем. Мо бояд одамонро дўст дорем ва ба онњо хушбахтї ва хурсандї
тўњфа кунем. Њамаи мо инсонем ва мо њамаи чизи лозимиро бояд дошта
бошем».
Тереза аз Чин (сину солаш номаълум)
«Барои он ки мо Эъломияи Заминро фањмем бояд дар чорабинињои
гуногун иштирок кунем, ба дигар мамлакатњо мактуб фиристем, бо
одамони дигар мамлакатњо вохўрем ва расмбардорї кунем, њамаи ин бо
маќсади он аст, ки оиди Эъломияи Замин бо эҳтиром наќл кунем».
Давид Алварез, 11 сола
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Воќеъа аз таљрибаи 2 – Таљрибаи Мактаби Миёнаи Агуаскальентес, Мексика
Барномаи «Маълумот барои рушди устувор дар матни Эъломияи Замин» - аз
тарафи омўзгорон Джина Рамирес ва Анна Лилией Мартинес пешнињод шуда
дар мактаби миёнаи тањсилотии њамагонии раќами 15-и шањри Агваскалентес
амалї шуда истодааст. Онњо ќаблан бо истифода аз принсипњои асосии
Эъломияи Замин барномаи таълимиро тартиб доданд, ки маќсади асосии он
таѓйир додани љањонбинии љамоаи мактаббачањо ба њисоб меравад. Маќсади
асосї дар он буд, ки муаллимон ва талабагонро ба сифати миёнарави
дигаргунсозињо табдил ёбанд ва ба сайёраи Замину сокинони он ѓамхор
бошанд. Ин барнома аз тарафи роњбарияти мактаб дастгирї ёфт.
Ќарор дода шуд, ки ба ин љараён тамоми љамоаи мактабро љалб карда,
рўњияи роњбарияти мактаб нисбати аќидањои Эъломияи Замин баланд
бардошта шавад. Бо њамин сабаб, пеш аз оѓози соли тањсили 2002-ум бо
муаллимон, роњбарият ва њайати коркунони хизматрасон семинар гузаронида
шуд, ки маќсади он аз кушода додани таърих, сохтор ва итифодаи Эъломияи
Заминро дар амал иборат буд. Муаллимон даъват гардиданд, ки раванди
дарсњоро бо принсипњои Эъломияи Замин мувофиќ созанд.
Чи ќадаре талабагон аз мавзўъњои Эъломияи Замин бештар бохабар
мешуданд, њамон ќадар барои муаллимон ёфтани алоќаи байни фаннњои
синфї ва принсипњои Эъломия осонтар мегардид. Ин љараён ба бисёр
талабагон имконият дод дониши хуб гиранд, ќобилиятнокї, нуќтаи назар ва
арзишњое, ки барои муносибати масъулиятнок ба муњити зист лозиманд,
мустањкам намоянд.
Дар натиља, муаллимон дар якљоягї бо талабагон дар њалли масъалањои ба
љамияти онњо дахлдор мавќеъи фаъолро ишѓол намуданд.
Мувафаќиятњои барномаи таълимиро, ки аз Эъломияи Замин асос ёфтааст ба
назар гирифта, муаллимони асосгузор тасмим гирифтанд, ки таљрибаи худро
бо дигарон бо њам дида, аќида ва усулњои Эъломияро дар дигар мактабњои
Мексика аз љумла дар музофотњои Морелия ва Сакатекас пањн кунанд.
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Воќеъа аз таљрибаи 3: Экспедитсия «Сайёњат ба аќсои олам» - Австралия
Экспедитсияи «Сайёњат ба аќсои олам» ба Австралия аз моњи майи соли 2003ум оѓоз ёфта, таќрибан соли 2006 анљом меёбад. Экспедитсия ќариб 30
мамлакати оламро дар бар гирифта буд ва дар он ќувваи љисмонии одам ва
њам энергияњои табиие, ки шамол ва офтоб тавлид мекунанд, истифода шуд.
Маќсади асосии экспедитсияи «Сайёњат ба аќсои олам» дар он буд, ки
масъалањои муњити зист тариќи Интернет, васоити ахбори умум, мактаб ва
варзиш ба тафакури оммаи васеъ расонда шавад.
Дар лоињаи экспедитсия њамагї 9 маќсади асосї ба наќша гирифта шуда буд,
ки бештар ба масълањои иљтимої ва экологї дахл доштанд. Њар яки ин
мавзўъњо ба принсипњои алоњидаи Эъломияи Замин алоќаманд буданд.
Ќисми аввали лоиња бо номи «Сайёњат ба аксои олам» оиди Эъломияи
Заминро маълумоти бештар дода, мефањмонад, ки ин гуна экспедитсия дар
амал чї тавр Эъломияро инъикос мекунад. Дигар мавзўъњо чунин
масаълањоро дар бар мегиранд:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Муњофиати уќёнуси олам ва самараи гармхонагї
Сокинони тањљоии Амрико
Фањмидани фарњанги дигарон
Савдои боадолатона
Намудњои флора ва фауна, ки зери хатари нобудшавианд
Буридани љангалњо
Сокинони тањљоии Австралия

Дар рафти экспедитсия ба мамлакатњои гуногун иштирокчиёни он аќидањои
Эъломияи Заминро дар мактабњо пањн намуда, мавзўъњои асосии Эъломия ва
маќсади экспедитсияро мавриди муњокимањо ќарор медињанд. Мактабњое, ки
ба љамияти саёҳатии экспедитсия хоњиши аъзо шуданро доштанд,
коѓазхалтањоро бо матни Эъломияи Замин, матни мувофиќкардаи Эъломия
барои бачагон, инчунин барномаи CD Rom-и ЮНЕСКО ва дигар маводњои
саёҳатиро соњиб гардиданд. Њозир бошад, дар Веб-сањифаи экспедитсия
«Сайёњат ба аќсои олам», аз тамоми љањон 65 мактаб ба ќайд гирифта
шудааст (Австралия, ИМА, Венесуела, Чилї, Аргентина, Қазоқистон,
Испания, ва Шветсия).
Таърихи экспедитсияи «Сайёњат ба аќсои олам» диќќати оинаи нилгун, радио
ва матбуоти Австралия, Аргентина, Чилї, ва Испанияро ба худ љалб кард.
Њатто, он нафароне дар њолатњои муќаррарот ба масъалањои иљтимої ва
муњити зист таваљљўњ надоштанд, ба фаъолияти экспедитсия таваљљуњ зоњир
намуданд. Чунки экспедитсия бо воќеъњои ғайриоддї диќқати бисёриҳоро ба
худ љалб намуд. Баъди дастгирї ёфтан аз љониби Шўъбаи маорифи музофоти
Квинсленд (Австралия), ташкилкунандагони «Сайёњат» ба хулосае омаданд,
ки бо дигар муасисањои таълимии Австралия ва тамоми олам алоќа барќарор
кунанд, то ки барои ба барномањои таълимии расмї ворид намудани
барномаи рушди устуворро тарѓиб кунанд. Барои ахбороти пурратар
гирифтан оиди рафти экспедитсия ба сайти зерин мурољиат кунед:
www.brinkx.org
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ИНКИШОФИ ДОИРАИ НАЗАР, ДОНИШ ВА МАЛАКАЊО
«Ба таълими расмї ва донишомўзии доимї дохил кардани донишњо оид ба
арзишњо ва таљрибаҳои барои тарзи њаёти устувор зарурї, нињоят муњим
аст».
Эъломияи Замин. Принсипи 14
Кадом малакањои лозимиро мо мехоњем дар кўдакони худамон инкишоф
дињем? Поёнтар аќидањои баъзе муаллимоне, ки оиди Эъломияи Замин кор
мекунанд, пешнињод шудаанд.
Мањорат:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

фикрронии танќидї
тавонистани интихоб
њал намудани мољароњо бо роњи осоишта
донистани ўњдадорињои худ њамчун истеъмолкунанда
љустуљў кардани ахбороти лозимї
донистани он, ки соњањои гуногуни фаъолият чї тавр бо њам кор ва амал
мекунанд

Шумо мехоњед, боз ягон банд илова кунед? Поёнтар тариќањои иловагї
пешнињод шудаанд.
Мањорат:
¾
¾
¾
¾
¾

муомилаи хуби њам забонї ва њам хаттї
пешбинї, банаќшагирї, ба оянда нигоњ кардан
фањмидани фарќият байни миќдор, сифат ва арзиш
њаракат аз дарк кардан ба дониш ва амал
бо дигар одамон њамкорї кардан

Сарсухани Эъломияи Замин, принсипњои асосї ва хулосаи он (Роњ ба сўи
пеш) ба мо самтњои умумї ва ояндаро пешнињод мекунанд. Дар сањифаи
оянда љадвал пешнињод шудааст, ки он аз далелњо оиди истифодаи мафњуми
аќидањои Эъломияи Замин барои инкишофи талабагон иборат аст. Ба љои
љадвали 3-ум, Шумо метавонед тариќаи шарњи худатонро оиди матни
Эъломияи Замин истифода кунед.
Барои ба муваффаќият соњиб шудан Таълими барои Рушди Устувор бояд
малакаи таљрибавие дињад, ки он ба одамон имконият дињад љараёни
омўзишро давом дода, баъди хатми мактаб воситањои зиндагї ва инкишофи
устувори њаётро дошта бошанд.
Дастур аз Дањњаи маориф барои Рушди Устувор, Розалин МакЮэн.
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Љадвали кории 3: Далелњое, ки ба пешравї мусоидат мекунанд
Аќидањои асосие, ки дар Эъломия
пешнињод шудаанд
САРСУХАН
Мо дар марњилаи хатарноки
таърихии инкишофи Замин ќарор
дорем.
Мо бояд бо њисси љавобгарии умумї
зиндагї дошта бошем.

Далелњое, ки барои дарк кардани ин
аќидаҳо ба талабагон ёрї мерасонад
Мисол: Беист зиёдшавии
Замин дар њазорсолаи охир.

ањолии

Мисол:
Нишондодњои
суръати
афзуншавии муњољирати ѓайрирасмї
аз давлатњои рў ба тараќї.

Замин барои инкишофи њаёт ба мо
тамоми имкониятњоро фароњам
овардааст.
Усулњои њукмрони истењсолот ва
истеъмол ноустуворанд.
Мо бояд фавран принсипњои ахлоќии
умумиро барои њама ќабул кунем.
ЭЊТИРОМ ВА ЃАМХОРЇ ОИДИ ЉАМОАИ ЗИНДА
Тамоми махлуќњои зинда, аз њам
Мисол: Оќибатњое, ки метавонанд
вобастагї доранд.
гардолудкунандањоро нобуд созанд.
Мисол: Фоизи ками ањолї
Бо афзуншавии дониш ва ќудрат
(дорандагон), њиссаи калони
љавобгарии мо њам зиёд мешавад.
боигарии љањониро идора мекунанд.
Ба њама имконият додан лозим аст,
ки худро пурра нишон дода
тавонанд.
Мо эњтиёљи насли ояндаро инкор
карда наметавонем.
ЯКЛУХТИИ ЭКОЛОГЇ
Мисол: Пешгўии оќибати
Системаи экологии Замин хеле заиф
дарозмўњлат ва фољиаовари буридани
аст ва ба муњофизати мо эњтиёљ
љангалњои Амазонка барои истењсоли
дорад.
нафт.
Ба њама ташаббусњои нав, бо эњтиёт
наздик шудан лозим аст.
Тарзњои истењсолот, истеъмол ва
такрористењсолкунї бояд аз
имкониятњои барќароркунии Замин
боло набошанд.
Барои омўзиши устувории экологї
њамкорї бояд кард.
АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ ВА ИЌТИСОДЇ
Камбизоатї нишонаи беадолатии
Мисол: Оиди камбизоатї дар
иљтимої, ањлоќї ва экологї
малакататон якчанд мисол оред.
мебошад.
Ташкилотњо дар тамоми сатњ бояд ба
инкишофи боадолатонаи инсон
мусоидат намоянд.
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Ба ҳар кас барои гирифтани
маълумот, хизматрасонии тиббї ва
музди мењнат бояд имконият дошта
бошад.
Баробарии љинсї шарти зарурии
рушди устувор мебошад.
ДЕМОКРАТИЯ ОСОИШТАГЇ ВА АЗ БАЙН БУРДАНИ , НАБУДАНИ
ЗУРОВАРЇ
Ташкилот ва љараёнњои демократиро
Мисол: Тасодуфан ошкор шудани
пурќувват ва инкишоф додан лозим
ришватхўрии сиёсї дар малакати мо.
аст.
Ба њама дастрас гардонидани
маълумот, барои тарзи њаёти
устувор.
Тамоми олами зинда сазовори
эњтиром ва ѓамхории мо мебошанд.
Лозим аст, ки маданияти тањаммул,
безўроварї ва осоиштаро татбиќ
намоем.
РОЊ БА СЎИ ОЯНДА
Мисол: Протоколи Киота ва
Содиќ будан ба рушди устувор
мамлактњое, ки онро ба имзо
зарурият аст.
нарасонидаанд.
Барои амалї гардонидани рушди
устувор бояд тарзи фикрронии худро
таѓйир дињед.
Њар кас вазифаи муњими худро
дорад.
Њукумати њар як давлат бояд дар
назди СММ ўњдадорињои худро
тасдиќ кунад.
Оянда умедњоро ваъда медињад
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Истифодабарии Эъломияи Замин дар Усулњои Омўзиш
«Баъзан ба назар мерасад, ки дар раванди омўзиши анъанавї,
пайдо кардани маќоми муайян барои ѓояњои нав хеле мушки ласт.
Бинобарон, имкониятњои андакеро истифода бурда, аќидањои
Эъломияи Заминро ба барномањои мављудбудаи таълимї дохил
намудан зарур аст».
Маљлиси 1-уми таълимии on-line
Ин фасл нишон медињад, ки чї тавр муаллим метавонад, Эъломияро дар
барномаи таълимии аллакай мављудбуда истифода барад. Барои сабук
намудани ин љараён поёнтар якчанд машќњо оиди Эъломияи Замин пешкаш
шудаанд.
Муносибат ба тайёр кардани машќњои омўзишие, ки аз аќидањои Эъломия
асос ёфтаанд
1. Принсипњои асосии (5-16) Эъломияи
Оиди принсипњои
Заминро омўхта, принсиперо интихоб
«мураккаб» сухан
кунед, ки ба фанни Шумо мувофиќ аст
мекунем……
(љадвали 4 дар сањифаи дигар).
2. Ба њар як принсипи интихобшуда
наќшаи дарсї сохта (ё кї якчанд њамин Биёед тассавур мекунем, ки
хел наќша), маќсади онро муайян Шумо дар синфи 6-ум
кунед. Мисол, принсипи 8-ум изњор азриёзиёт дарс медињед ва
мекунад: «Аз мољароњои њарбие, ки ба ба принсипи 9-ум нигоњ
муњити зист зарар мерасонанд даст мекунед «Камбизоатиро
кашидан лозим». Агар Шумо аз фанни решакан карда онро
таърих дарс медода бошед, ба Шумо таќозои этникї, иљтимої ва
лозим меояд оќибати мољароњои экологї эътироф кунед».
њарбиро ба муњити зист дар давраи Шумо метавонед дарсро дар
муайяни таърихї шарњ дињед, то ки асосї он раќамњои, ки
талабагон
тавонанд
оќибатњои дараљаи камбизоатиро дар
мамлакати Шумо нишон
фалокатовари ин таъсиро дарк кунанд.
3. Баъди иљрои ин ду зинаи омўзиш, ки медињанд, яъне чи ќадар дар
Шумо дар якчанд дарс ба наќша ваќти муайян баланд ё ки
гирифтаед,
метавонед
якчанд паст шудааст гузаронед.
принсипњои иловагии гуногунро барои
корњои оянда интихоб кунед (Ба
љадвали 4-уми сањифаи дигар назар
кунед). Муносибати байни принсипњои
«интихоби дуюмбора» ва фанни Шумо
метавонад, чун мавриди аввал онќадар
бевосита набошад, лекин ба њар њол
њаракат кунед, ки боз бо якчанд
принсипњо кор кунед.
4. Дар ин марњила дар пеши Шумо принсипњое меистанд, ки то њол Шумо
ба онњо сару кор надоштед, лекин хуб мешуд онњоро ба усули таълимии
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худ дохил мекардед? Эњтимол дар назди худ савол мегузоред, ки «Чї
тавр ман онро бо фанни худам мувофиќ мекунам?». Њаракат кунед аз
хаёлоти эљодии худ истифода баред. (Ба матни дохили чорчўбаи њамин
сањифа нигаред).
5. Табрик мекунем! Акнун Шумо метавонед ба принсипњое баргардед, ки
аз нигоњи Шумо хеле муњиманд.
Одатан барномањои зиёди таълимї аз соатњои зиёди риёзиёт, тайёрии
забонӣ ва фаннњои табиатшиносї иборатанд, лекин онњо фанни ахлоќиро
дар бар намегиранд, бинобарон машќњое, ки аз Эъломияи Замин асос
ёфтаанд њељ гоњ «зиёдатї» шуда наметавонанд.

33

Љадвали кории 4: Тартиб додани машќњо
Ин љадвалро аз назар гузаронида принсипњои бевосита ба фанни Шумо
таълуќ доштаро ќайд намуда, ќадами аввали Шумо аст. Ба дастури љадвали
пештара назар карда ќадами дуюмро гузоред
Принсипњои асосии Эъломияи Замин

Ќадами
1

1. Њифз ва барќароркунии системањои экологии
Замин, тариќи диќќати хоса додан ба
гуногунии биологї ва љараёнњои табии, ки
устувории њаётро таъмин мекунанда.
6. Пешгирии зарароварї ба муњити зист яке аз
усулњои бењтарин ва интихоби роњи боэњтиёт,
дар њолати мањдуд будани донишњо ва ахбори
нокифоя.
7. Истифодаи чунин тарзњои истењсолот,
истеъмолот ва такрористењсолкуние, ки њифзи
имкониятњои барќароркунии Замин, њуќуќи
инсон ва бењбудии љамиятро кафолат медињад.
8. Омўзиши инкишофи устувории экологї ва
мусоидат намудан ба мубодилаи кушод ва
истифодаи васеи донишњои азхудкарда.
9. Камбизоатиро решакан карда, онро таќозои
ахлоќї, иљтимої ва экологї этироф намудан.
10. Кафили он шудан лозим, ки фаъолияти
иќтисодї ва институтњо дар тамоми сатњ рушди
боадолатона ва устувори инсонро дастгирї
намоянд.
11.Тасдиќ кардани баробарии љинсњо ва
боадолатї њамчун шарти асосии рушди устувор
ва ба њама баробар дастрас будани маълумот,
тандурустї ва имкониятњои иќтисодї.
12. Њимояи њуќуќи њамаи одамон ба њаёт дар
муњити табиї ва иљтимоие, ки эътибор,
саломатии рўњї ва љисмонии онњоро нигоњ
дошта, афзалияти халќњои тањљої ва миллатњои
хурдро дар мадди аввал мегузорад.
13. Пурќуват кардани институтњои демократї
дар њама сатњ, таъмини шаффофї ва тобеъияти
идоравї, аз он љумла иштирок дар ќабули
ќарор ва адолати судї.
14. Ба таълими расмї ва омўзиши тадриљї
дохил намудани дониш, арзиш, малакањое, ки
барои тарзи њаёти устувор лозиманд.
15. Ѓамхорона муносибат кардан бо тамоми
олами зинда
16. Ташаккул додани маданияти тањаммул,
безўроварї ва осоиштагї.
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Ќадами
2

Ќадами
3

Наќшаи тахминии дарсњо
Дар сањифањои оянда ба Шумо наќшаи тахминии дарсњоре пешнињод
мегарданд, ки барои намоиши машќњои ба матни Эъломияи Замин вобаста
буда истифода мешаванд.
Фарќияти шароитњои омўзишро ба назар гирифта (маданияти гуногун,
гурўњњои синну солї, фарќи барномањои миллї), дастури мазкур ба сифати
маводи универсалї дар њама њолатњо истифода шаванда пешнињод
намегардад.
Лекин бо хаёлот ва муносибати эљодкорона мусаллањ шуда, Шумо метавонед,
аќидањои дар ин бахш овардашударо таѓйир дода, мутобиќи шароит барои
талабагонатон истифода баред.
Фан
Дарси наќќошї ва
расмкашї
Забон ва адабиёт

Машќњо
Аз тамоми матни Эъломияи Замин ва
принсипњои он илњом гирифта, талабагон
плакат месозанд (метавонед дигар чизро эљод
кунед).
Талабагон оиди Эъломияи Замин фикр ронда,
фикри худро дар шакли иншо рўи коѓаз
меоранд.

Забонњои хориљї

Талабагон метавонанд захирањои луѓавии худро
бо ёрии матни Эъломияи Замин зиёд карда, бо
њамин забони хориљиро такмил медињанд.

Таърих

Талабагон таѓйирёбињои глобалии
афзалиятнокро дар 50 соли охир дарк хоњанд
кард.

Фаннњои љамъиятї

Талабагон моњияти «принсипњои умумиро» дар
матни њамаи гуногунињои идрок ва эътиќоди
мављудбуда муњокима хоњанд кард.

Риёзиёт

Талабагон ба ченкунї, њисоббарорї, муќоиса,
тањлили адад ва ѓояњое, ки фишоровариро ба
муњити зист ва беадолатии иљтимої намоиш
медињанд, машѓул мешаванд.

Иќтисодиёт

Талабагон арзиши экологї ва иљтимоие, ки
барои истењсоли мол ва хизматрасонї харољот
шудаанд, дарк менамоянд.

Фаннњои даќиќ

Талабагон ба фањмиши он меоянд, ки Замин
«Системаи мураккаб мебошад» ва муњокима
мекунанд, ки замин организми зинда аст ё не?

Экология ва технология

Талабагон саволи то чї андоза технология
метавонад экосистемањоро иваз кунад,
муњокима мекунанд.
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Дарсњои эљодкорї (Расмкашї)
Маќсад:
Аз Эъломияи Замин (ё ки принсипњои
алоњидаи он) илњом гирифта, талабагон
плакат мекашанд (мумкин аст дигар
ифодаи бадеиро)

«Њавасмандгардонии
сањми
маданият, санъат ва илм дар
маориф барои рушди устувор»
Принсипи 14б

Замина:
Дарсњои эљодї, ба монанди дигар самтњои таълимї метавонад дар њалли
масъалањои экологї ва иљтимоии глобалї сањми худро гузоранд. Бо ёрии
эљодкорї талабагон метавонанд нуќтаи назар ва ѓамхории хешро оиди Замин
нишон дода, бо њамин зењн ва эњсосоти худро нишон дињанд.
Машќњои пешнињодшуда:
Иљроиши ин машќро метавонед аз фањмондадињии он принсипњои Эъломияи
Замин, ки синф интихоб кардааст ва дарки моњияти ин принсипњо барои
олами атроф дар таффакури талабагон, оѓоз намудан мумкин аст. Баъд ба
онњо пешнињод карда мешавад, ки яке аз принсипњоро интихоб карда, ѓояи
онро дар плакат ифода намоянд. Плакатњое, ки талабагон эљод мекунанд, дар
синфхона овезон карда мешаванд; онњо метавонанд лоињањои гурўњї ё фаръї
бошанд. Принсипњо ва саволњои барои муњокима пешнињодшуда поёнтар
оварда шудаанд. Њамин машќњоро бо ёрии, мусиќї ё кї сањначаи намоишї
иљро кардан мумкин аст.
Саволњо барои муњокимаи гурўњї:
¾ Чї тавр принсипи интихобкардаи Шумо, шахсан ба Шумо, оилаи шумо,
мактаби шумо, љои истиќомат ва ба тамоми олам таалуќ дорад?
¾ Мисоле фикр кунед, ки ин принсип асосї њисоб мешавад.
¾ Чї тавр бо намоиш ин принсипро инъикос намудан мумкин аст?
¾ Ин њолатро дар расм ифода кунед, ё кї дигар тарзи намоиш додани ин
принсипро интихоб кунед.
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Принсипњои пешнињодшуда
Мактаби ибтидої

Мактаби миёна

¾ Роњ надодан ба берањмї нисбати
њайвонњо ва аз азобу кулфат њифз
намудани онњо (15а)
¾ Мустањкам кардани оилањо,
таъмини бехатарї ва тарбия
намудан дар муњити муњаббат ва
дустии тамоми аъзоёни оила
(11с)
¾ Нест кардани яроќи ядрої,
химиявї, биологї ва дигар
намудњои яроќи ќатли ом (16д)
¾ Мусоидат намудан ба таќсими
баробари неъматњо дар дохили
миллат ва байни халќњо (10а)
¾ Эњтиром ва ѓамхорї оиди
љамоаи зинда (1)

¾ Донистан лозим, аст, ки њангоми
ќаноатманд будан аз эњтиёљи
њаррўза рушди инсон бояд ба
муаррифии бештари худ, на ин ки
зиёдтар аз худ кардан, нигаронида
шавад.
¾ Њавасманд ва дастгирии
њамдигарфањмї, якдилї ва
њамкории байни одамон, халќњо ва
давлатњо (16а)
¾ Истифодабарии муносибатњои
дастљамона барои њалли
мољароњои экологї ва дигар
нофањмињо (16б)
¾ Истифодабарии захирањои њарбї
барои маќсадњои осоишта (16с)

Забон ва адабиёт
Маќсад:
Талабагон
дар
бораи
матни
Эъломия фикр карда, нуќтаи назар
ва мулоњизањои худро оиди мазмун
ва забони њуљљат, бо тарзи хаттї
ифода мекунанд.

Эъломияи Замин бо даъвати
рўњбаландкунандаи зерин анљом
меёбад: «Бигзор давраи мо дар
хотири башарият њамчун ваќти
бењтарин дар назди њаёт ќарори
ќатъии, нигоњдории имкониятњои
такомули Замин, ќувват додани
мубориза барои њаќиќат, сулњ ва
бењбудии њаёт, монад»

Замина:
¾ Дар тамоми рафти таърих
наќли хаттї вазифаи муњимро
иљро карда, одамонро тариќи
ахборот ба дигаргунињо њидоят
мекард;
роман,
шеър
ва
мурољиатномањо
њамчун
воситањои дигаргунсозињои иљтимої истифода мешуданд.

¾ Дар раванди навиштани Эъломияи Замин оиди шакл ва тарзи гузориши
њуљчат, хусусан нисбати дарозии матн, истифодабарии расмї ё кї тарзи
забони омирона, ёбаланди шоирона мубоњисањои зиёд буданд.
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Машќњои пешнињодшуда:
Мактаби ибтидої
Ба талабагон вазифа медињанд шеър ё
очерк нависанд, кї дар он:
¾ Аз принсипњои Эъломия
рўњбаланд бошанд
¾ Нишон дињанд, ки баъди 25 сол
Заминро чи тавр тасаввур
мекунанд
¾ Фањмонда дињанд, ки чї тавр
вазифаи худро дар бењтар
гардонидани саёраи Замин
мебинанд

¾

¾
¾

Мактаби миёна
Мисолњои њуљчатиеро интихоб
кунед, ки онњо сарчашмаи
рўњбаландї
ва
ќув-ваи
њаракатдињандаи оммаи васеи
одамон бошанд ва дар таърихи
инсоният роли муњимро бозида
бошанд.
Забони ин њуљљатњоро бо
забони
Эъломияи
Замин
муќоиса кунед.
Муайян кунед, ки онњо ба
гурўњи ода-мони гуногун ё ки
монанд равона шудаанд?

Талабагон
принсипњои
бартаридоштаи Эъломияро интихоб
мекунанд ва:
Очерк, шеър, наќли кўтоњ, матни
¾ Иншо навишта мефањмонанд, ки суруд ё ки баромад тайёр кунед то кї:
барои чи ин принсипро интихоб
¾ Як ё якчанд принсипњои
Эъломияи Заминро фањмонад ё
карданд.
ки тасвир кунад.
¾ Принсипњои дўстдоштаашонро
дар гуруњои хурд тањлил
¾ Њолати кунунии экологї ё ки
мекунанд.
љамиятиро тасвир кунад.
¾ Њамаи синф метавонанд якљоя
муайян кунанд, ки кадом
принсип аз њама муњимтар аст?
Машќњои гурўњї (барои талабагони мактањои ибтидої ва миёна)

Ин дарсњо дар сурати ба 6 гурўњ људо кардани талабагон самараи хуб
медињанд. Њар як гурўњ аз пешгуфтори Эъломия яктогї банд гирифта, онро
бо суханони худ иншо мекунанд. Баъд матни нави пешгуфторро гирифта асли
онро дар овеза (плакат) гузаронида дар ягон љои намоёни синф овезон
мекунанд.
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Забонњои хориљї
Маќсад:
Талабагон калимахои луѓавии худро бо ёрии
Эъломияи Замин бой гардонида бо њамин
забони хориљиашонро сайќал медињанд.

«Њавасмандкунї
ва
дастгирии њамдигарфањмї,
њамфикрї ва њамкории
байни одамон дар дохили
як миллат ва байни дигар
миллатњо.»

Background:
Эломияи Замин бо зиёда аз 30 забони хориљї
Принсип 16а
дастрас аст. Ба сайти зерин мурољиат намоед:
http;//www.earthcharter.org. Њар як калимаи
Эъломия љиддї интихоб мешуд ва ќисми зиёди
ќоидањои он сарчашмаи бањс ќарор дошт. Баъди он ки талабагон матни
Эъломияи Заминро бо забони таълимгирифтаашон мегиранд бисёр муњим
аст, ки мафњум ва мундариљаи он фањмонда шавад. Вобаста аз синну соли
гурњи Шумо, омўзишро аз тафсири барои кўдакон мувофиќшудаи эъломия
оѓоз намудан мумкин аст, он дар сайт бо забонњои гуногун дастрас аст.
Машќњои пешнињодшуда:
Мактаби ибтидої

Мактаби миёна

¾ Ба
талабагон
тафсири Ба талабагон тафсири муќаддимаи
мувофиќкардашудаи муќадимаро синну соли мактаби миёнаро ба
бо забони таълимгирифтаашон забони таълимиашон таќсим кунед.
таќсим кунед. Мундариљаи он
¾ Кадом масъалањои тарљумаро
метавонад асоси грамматикии
ёфта метавонед?
забон, хониш ва машќњо гардад.
¾ Мумкин аст тарљумаи хуб
кунем ё не?
¾ Талабагон тафсири муќаддимаи
барои кўдакон бударо дар забони
¾ Шумо метавонед калима ё
таълимгириашон муќоиса карда,
ибораеро људо кунед, ки дар
калимањои набударо дар љойњои
як забон њасту дар дигар
холї пур мекунанд.
забон не? Ба фикри Шумо ин
бо чї вобаста аст?
¾ Шумо аз њуљљати мазкур ба забони
хориљї чизеро фањмидед, ки дар
¾ Сарсухани Эъломияи Заминро
забони модарї ба Шумо нофањмо
барои пурра гардонидани
буд.
захираи луѓавї, таљрибаи
¾ Ягон
калима
ва
ибораеро
хониш ва машќњои забонї
мушоњида кардед, ки дар як забон
истифода кунед.
вуљуд дораду дар дигараш нест? Ба
фикри Шумо ин бо чї вобаста аст?
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Таърих
Мақсад:
Тағйиротҳои афзалиятноки глобалии 50 соли охирро дарк намудани
талабагон.
Замина:
¾ Таърихи худи Эъломияи Замин соли
«Мо дар зинаи хатарноки
1987, вақте, ки Комиссияи СММ оид ба
таърихи За-мин қарор
Экология ва Инкишоф бо даъвати таъсис
дорем, вақто одам ояндаи
додани ҳуљљати байналхалќї оид ба
худро бояд интихоб кунад.
иникоси принсипҳои бунёди рушди
Бо меъёри хеле нозук ва
устувор мурољиат намуд, шурўъ шуд.
боҳамвобастагии
олам
Тартиб додани лоиҳаи Эъломия ва
оянда моро дар як вақт
пешниҳоди он ба муҳокимаи љомеаи
ҳам хатар ва ҳам умед
љаҳонї њангоми баргузории Саммити
интизор аст»
Замин соли 1992 дар Рио де Женейро ба
наќша гирифта шуда буд, лекин ин маљлис баргузор нашуд. Соли 1994
Морис Стронг, Котиби Генералии Саммит Засеси ва Михаил Горбачёв
якљоя бо ташабуси байналмиллалии
Эъломияи Замин баромад
карданд. Дар натиљаи баҳсу мулоҳизаҳои тўлонї матни Эъломия дар
шакли ҳозира соли 2000 пешкаш шуд.
¾ Дар тамоми рафти таърихи Эъломия ва Изҳорот оммаи зиёдеро
рўҳбаланд намуда, барои амал кардани он ҳидоят мекунад. Изҳороти
умумии Њуқуқи Одам-яке аз мисолҳои ба мо маълум ба ҳисоб меравад,
ки дар асоси он метавонед, раванди дарсро ба роҳ монед.
Машқҳои пешниҳодшаванда:
Мактаби ибтидої ва миёна
Ба талабагон Изҳороти Умумии Њуқуқи Инсонро аз нуқтаи назари таърихї
ҳикоя кунед.
¾ Кадом ҳодисаҳо сабаби қабул шудани ин Изҳорот гардид?
¾ Чї тавр изҳорот таъсис ёфт?
¾ Кадом дигаргуниҳои олам сабаби қабул шудани эъломия гардиданд?
¾ Дар Саммити Замин дар Рио де Женейро соли 1992 дар бораи чї сухан
рафт?
Эъломияи Заминро ба тамоми давраҳои таърихї вобаста кардан мумкин аст.
Мисол, агар аз таърихи давраи мустамликаи Англисњо будани Ҳиндустон
ҳикоя кардан хоҳед, мо машқҳои зеринро пешниҳод мекунем:
¾ Кадом принсипҳои Эъломия муборизони роҳи озодиро дар ҳиндустон
рўҳбаланд мекунад?
¾ Мустамликадорони Англис чї?
¾ Оё ҳиндуҳо ҳуљљате доштанд, ки арзишњо маънавї ва њаќбудани
амалњои онњоро муайян кунад?
¾ Мустамликадорони Англис чї?
¾ Принсипҳои Эъломияро номбар кунед, ки амали ҳар ду тарафро инкор
кунанд.
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Фаннҳои љамиятї - фалсафа, иљтимої, ањлоќ, дин
Мақсад:
Талабагон
принсипҳои
асосии
Эъломияро дар тамоми гуногунии он
муњокима мекунанд.
Замина:
¾ Бисёриҳо бар аќидаи онанд, ки
Эъломияи Замин мавқеи умумии
бисёр масъалањои ба фарњанг ба
дин вобастаро кушода медиҳад.
¾ Бо вуљуди ин, баҳсҳо оиди он ки
принсипҳо метавонанд фикри
алоҳидаи як нафар бошанд, давом
доранд

Ба мо ќатъияи зарур аст, ки оиди
арзишњои
умумиинисоние,
ки
асоси ахлоқии љомеаи љаҳонии ба
вуљудоянда мегарданд, фањмиши
ягона дошта бошем. Бинобарон,
иттифоќаи ба орзуњоамон мо
принсипњои
баҳамалоқаманди
рушди
устуворро
њамчун
стандарти умумие, ки ҳамаи
одамон, институтњо, соњибкорон,
ҳукумат
ва
ташкилотҳои
байналмиллалї дар фаъолияти худ
ба роњбарї мегиранд, дар амал
татбиќ намоем.
Пешниҳоди хотимавии сарсухан

Машқҳои пешниҳодшуда:
Мактаби ибтидої
Нишондоди истифодаи барқи худро дар
моҳи пештара њисоб кунед:
¾ Чї қадар маблаѓ супоридед?
¾ Оилаи Шумо чи қадар барқ сарф
кард?
¾ Арзиши барқ чанд аст?
¾ Чї тавр ба оилаи худ ёрї
мерасонед, ки ҳар моҳ барқро
сарфаљўи кунад?
¾ Агар ҳар моҳ оилаи Шумо 10%
камтар барқ истифода кунад, дар
як сол чи қадар барқ ва пул сарфа
мешавад?
3 мамлактро интихоб кунед, яктогї аз
Осиё Амрикои Љанубї ва Аврупо.
Дараљаи саводнокии ҳар як мамлакатро
муайян кунед (давомнокии њаёт ва
ғайра).
¾ Дар кадом мамлакат аз ҳама
баланд аст ва барои чї?
¾ Дар кадом мамлакат аз ҳама паст
аст ва барои чї?
¾ Фарқи нишондиҳандаҳои аз ҳама
баланд ва пасти малакатҳо дар
чист?
¾ Акнун
нишондиҳандаҳои
мамлакати худро ёбед?
¾ Ин нишондиҳандаҳои се давлат
чї тавр таносуб доранд? (љадвал
созед).

Мактаби миёна
Ин машқҳо нобаробарии як қатор
минтақањои
олам
ва
сабабҳои
баамаломадани ин нобаробариҳоро
нишон медиҳанд. Саволи охиронро оиди
нобаробариҳо метавонед барои баҳс
истифода баред.
3 давлатро аз минтақањои калони олам
људо карда, даромади миёнаи солонаи
онҳоро ба њар сари ањолї дар ин
давлатњо ҳисоб кунед.
¾ Мамлакати
Шумо
мавќеи
чандумро ишѓол мекунад?
¾ «Даромади миёнаи солона ба
дўши ањолї» чї маъно дорад?
¾ Ба рафти меёрҳои минтақавї
мувофиқ аст ё не?
¾ Барои чи Шумо ба нишондоди
«миёна» боварї надоред?
¾ Оё иникоси бењтари математикии
ин нишондодњо вуљуд дорад?
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Риёзиёт
Мақсад:
Талабагон нишондодҳои ададиеро, ки ба
табиат таъсири манфї мерасонанд ва сабаби
беадолатии иљтимої мегарданд чен, ҳисоб,
муқоиса ва таҳлил мекунанд.

Тарзҳои њукмфармон истеҳсолот ва истеъмол ба муҳити
зист зарар оварда, захираҳои
табииро касод гардонда, ба
фавти
намудҳо
меоранд…
Даромад
аз
инкишоф
нобаробар тақсим мешавад ва
тафовут
байни
доро
ва
камбизоатҳо афзун мегардад.
Пешгуфтори Эъломияи Замин

Замина:
¾ Истеъмоли барқ аз тарафи инсоният
меафзояд;
захираҳои
табии
барқарошаванда назар ба им-кониятҳои
азнавбарқарошави бештар истифода мешаванд; таркиби кимиёвии
атмосфера дар 100 соли охир хеле тағйир ёфтааст.
¾ Таҳлили дақиқи миқдории вазъи муҳити зист, ба-рои фаҳмиши
тағйирёбиҳои глобалї хеле муҳим аст.
¾ Мушоҳидаи нишондодҳои гуногуни инкишоф кўмак мерасонад, ки
нобаробари иљтимоии байни давлатҳо ва дохили худи давлат иникос
карда шаванд.
¾ Машқҳои дар поён овардашуда метавонанд ададҳое, ки ҳолати
нобудшавии намуди ҳайвонот ва растаниҳо, мањви љангалҳо ва ғ.-ро дар
бар мегиранд, истифода шаванд.
Машқҳои пешниҳодшуда:
Мактаби ибтидої

Мактаби миёна

Нишондоди истифодаи барқи худро дар моҳи
пештара њисоб кунед:
¾ Чї қадар маблаѓ супоридед?
¾ Оилаи Шумо чи қадар барқ сарф кард?
¾ Арзиши барқ чанд аст?
¾ Чї тавр ба оилаи худ ёрї мерасонед, ки
ҳар моҳ барқро сарфаљўи кунад?
¾ Агар ҳар моҳ оилаи Шумо 10% камтар
барқ истифода кунад, дар як сол чи қадар
барқ ва пул сарфа мешавад?
3 мамлактро интихоб кунед, яктогї аз Осиё
Амрикои
Љанубї
ва
Аврупо.
Дараљаи
саводнокии ҳар як мамлакатро муайян кунед
(давомнокии њаёт ва ғайра).
¾ Дар кадом мамлакат аз ҳама баланд аст
ва барои чї?
¾ Дар кадом мамлакат аз ҳама паст аст ва
барои чї?
¾ Фарқи нишондиҳандаҳои аз ҳама баланд
ва пасти малакатҳо дар чист?
¾ Акнун нишондиҳандаҳои мамлакати
худро ёбед?
¾ Ин нишондиҳандаҳои се давлат чї тавр
таносуб доранд? (љадвал созед).

Ин машқҳо нобаробарии як қатор
минтақањои олам ва сабабҳои
баамаломадани ин нобаробариҳоро
нишон медиҳанд. Саволи охиронро
оиди нобаробариҳо метавонед
барои баҳс истифода баред.
3 давлатро аз минтақањои калони
олам људо карда, даромади миёнаи
солонаи онҳоро ба њар сари ањолї
дар ин давлатњо ҳисоб кунед.
¾ Мамлакати Шумо мавќеи
чандумро ишѓол мекунад?
¾ «Даромади миёнаи солона
ба дўши ањолї» чї маъно
дорад?
¾ Ба
рафти
меёрҳои
минтақавї мувофиқ аст ё не?
¾ Барои
чи
Шумо
ба
нишондоди «миёна» боварї
надоред?
¾ Оё
иникоси
бењтари
математикии
ин
нишондодњо вуљуд дорад?
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Иқтисодиёт
Мақсад:
Талабагон оиди мафҳуми арзиши экологї ва љамиятии мол ва хизматрасонї
малака пайдо мекунанд.
Замина:
Барои он ки таъсири омилҳоро ба муҳити зист баҳо диҳем, лозим меояд,
харољот ва даромади онро дар лоиҳа нишон дода чен кунем. Аммо он
чизҳоеро, ки мо хеле қадр мекунем, баъзан бо эквиваленти пулї чен кардан
хеле мушкил ё ноимкон аст.
Вақте қарор бо сарф ё даромади шахсе, ки ба қабули қарор муносибате
надорад амалї мешавад, дар бештари ҳолатҳо ба фаъолияти иқтисодї
оқибатҳои ғайриқаноатбахш меорад. Кўтоҳи сухан, он касе барои қарор
љавобгар аст, ба ҳамаи масраф ва даромад аз фаъолият љавобгар нест. Аз
сабаби он, ки он касе қарор мебарорад дар бисёр ҳолатҳо фикр намекунад, ки
ќисми зиёди ин қарорҳо таъсири манфї доранд, на ин ки мусбат.
Чорабинињои пешнињодшаванда:
Мактаби миёна
Экосистемаҳои табии ба мо имконият медиҳанд, мол ва хизматрасонии зиёд дошта
бошем.
¾ Баъзе молҳои истеҳсолї ва хизматрасонии бепулро барои мо номбар кунед.
Бинобар он ки онҳо бепуланд, одамон онҳоро то чи тавр баҳои њаќиќї
медиҳанд?
¾ Барои чи ҳаво барои мо бепул аст, гарчанде аз норасогии он ба њалокат
расидан мумкин аст, вале тилло нархи хеле гарон дорад, гарчанде бе он мо
зистан метавонем?
¾ Ин муқаррарист, ки ҳаво бе пул мебошад? Магар ҳолатҳое ҳастанд, ки онро
сўистеъмол мекунанд?
¾ Чї тавр сўистеъмолкунии «бепули», мол ва хизматрасониро барҳам додан
мумкин аст?
Ду намуди саноатро гиред, ки яке оқибатҳои миқдории мусбию манфии фаъолияти
иқтисодї дошта бошад ва дигараш миқдори хеле кам. Мавзўъи фаъолияти
иқтисодии беруниро дар матни Эъломияи Замин таҳлил кунед.
Дар гурўҳҳои начандон калон рекламаи кўтоњи телевизиониро оид ба муҳим будани
қарорҳои ширкатҳои масъули экологї ва иљтимоиёт ба маҳсулоти истеҳсолкардаи
худ фикр карда бароед.
¾ Кї метавонад ба ин рекламањо сармоягузорї кунад ?
¾ Барои чї дар телевизион ин гуна эълонҳоро намоиш намедиҳанд?
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Биология
Мақсад:
Талабагон дарк мекунанд, ки Замин –
«системаи комплексї» мебошад ва
таҳлил мекунанд, ки вай организми
зинда аст ё не.

Пешгуфтори Эъломияи Замин
тасдиқ мекунад, ки “Устувории
љамоаи зинда ва беҳбудии одамон
аз
саломат
нигоҳ
доштани
биосфера
ва
тамоми
экосистемаҳои
он,
гуногунии
растаниҳо ва ҳайвонот, ҳосилхезии
замин, оби тоза ва ҳавои тоза
вобаста аст.”

Замина:
¾ Новобаста аз он ки олимон
хусусияти системави доштани
сайёраи
Заминро
эътироф
кардаанд вале, то ҳол ба кадом система марбут будани он мавриди
баҳс аст. Баъзеҳо тасдиқ мекунанд, ки Замин – организми зинда аст.
Дигарҳо бар он аќидаанд, ки дар сайёра сокинони зинда маскан
ёфтаанд.
¾ Олими Инглис Лавлок назарияи худ, назарияи Геяро пешниҳод намуд,
ки он ҳаётро дар рўи Замин танзимдињандаи хос њисобида, барои
ҳастии он шароит фароҳам меорад.
Машқҳои пешниҳодшуда:
Мактаби ибтидої

Мактаби миёна

Мисолҳоеро пешниҳод кунед, ки Таҳлил кунед, то чї андоза изҳороти
системаҳои экологиро дар муҳити «Замин организми зинда аст», илман
мактаб ва хона нишон дода асоснок шудааст.
¾ Организми
зинда
кадом
тавонанд (мисол, хонаи мўрчагон
тавсифҳоро доро аст?
ва ғайра).
¾ Гирдгардиши
карбогидридњо,
гардиши хуни ҳайвонотро ба
¾ Системаи онҳо чи тавр кор
хотири Шумо меорад? – оё
мекунад?
сайёраи Замин даври худро дорад,
ки дар он тавлид, инкишоф ва
¾ Экосистемҳои худро созед
фавтидан мушоҳида шаванд?
(хок,
таркиби
нуриҳои
¾ Барои организми зинда ҳисоб
маъданї, кирмҳо).
шудан,
вазифаи
такрористењсолкуниро
иљро
¾ Кадом иловаҳои беруна
кардан зарур аст ё не?
барои ҳастии ин экосистема
¾
Оё мумкин аст, мо бар ақидаи
лозим аст (мисол, об,
Замин организми зинда аст ё,
рўшноии Офтоб ва ғайра)?
объекте, ки дар он организмҳои
зинда маскан ёфтаанд, бошем.
¾ Системаи
Шумо
ягон
Таҳлил кунед, ки назарияҳои илмї оиди
навоварї дорад ё не?
зинда ё ѓайри зинда будани Замин ба
муносибати
мо
ба
табиати
«ғайризинда»
чи
тавр
таъсир
мерасонад?
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Экология/ технология
Мақсад:
Талабагон имконияти иваз кардани экосистемаҳоро бо технология муњокима
мекунанд.
Замина:
¾ «Мол ва хизматрасонии» табииро экосистемаҳое ҳосил мекунанд, ки
қобилияти худидоракунї ва худнигоҳдориро дороанд. Бо дахолати
инсон ин гуна экосистемаҳо метавонанд, вайрон ё ки тамоман нест
шаванд. Масалан, дар ваќти нисбатан кўтоњ љангалро бурида нобуд
кардан мумкин аст, вале барои бо вуљуд овардани љангал мўњлати
тулонї лозим аст.
¾ Барои он, ки мо аз мањсулот ва хизматрасонии табиї доимо барањманд
бошем, фаъолияти инсон љињати истифодаи захирањои табиї бояд
бошуурона, бидуни зарароварињо ва аз ќобилияти барќарор
кунандагии экосистемаи табиат боло набошад.
¾ «Некбинони технологи» тасдиқ мекунанд, ки ба ивази ҳар як мол ва
хизматрасонии экосистемаҳои табиї мумкин аст, технологияи аз
тарафи одам сохта шуда љорї карда шавад. Дигарон бошанд тасдиқ
мекунанд, ки вазифањои алоњидаи экосистемаҳо, хусусан равандњои
атмосфериро технологияњо иваз карда наметавонанд.
Чорабиниҳои пешниҳодшуда:
Мактаби ибтидої
Мактаби миёна
Оид ба истифодабарии технология, ¾ Мисолҳое фикр кунед, ки инсон барои
дар он љое, ки табиат ќобилияти
истеҳсоли мол ва хизматрасонї ба љои
истеҳсолро дорад, мисол оред?
экоситемаҳои
маҳалї
техналогияи
ҳозиразамонро истифода мекунанд
¾ Бартарии он дар чї аст?
(мисол, коркарди замин, хољагии
моҳипарварї, тозакунии об ва ғайра).
¾ Кадом масъалаҳо дар ин љо пайдо
Оё
техналогия
метавонад
кори
мешаванд?
экосистемаи глобалиро иваз кунад,
мисол, вазифаи њифзи атмосфераро?
¾ Акнун мамлакатеро тассавур кунед ¾ Захираи кадом нахњо, сўзишворї ва
(мамлакати худро) сокинони он
маводҳои ғизої аз экосистемаҳои табиї
дар шаҳрҳои зери гунбазҳо зиндагї
ба даст оварда мешавад?
мекунанд ва дар он љо растанї ва ¾ Дар
мавриди
вуљуд
надоштани
ҳайвоноти
ёбої
мушоҳида
экосистемаи табиї оё технология
намешавад. Оё Шумо мехоҳед,
ќобилияти таъминоти миќдори зарурии
сокини чунин мамлакат бошад?
мањсулотро
дорад.
Кадом
вақт
технология як қисмати масъла ва кадом
¾ Вазифаи Шумо дар пешгирии
вақт як қисмати ҳалли он мегардад?
чунин пешомад дар чист?
Тассавур кунед оламеро ки дар он
атмосфера вуљуд надорад, одамон бошанд
дар шаҳрҳое зиндаги мекунанд, ки бо
гунбаз муҳофизат шудаанд, оламе, ки дар
он флора ва фаунаи ёбої љой нест. Чунин
олам аз нуқтаи назари техналогия имкон
аст, ё не?
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Усулҳои гуногуни таълим
Поёнтар рўйхати мухтасари маводҳое пешниҳод шудаанд, ки Шумо
метавонед дар корҳои худ истифода баред.
1. Маркази иттилоотии Эъломияи Замин дар низоми Online.
Ин базаи васеи маълумотњо зиёда аз 600 сарчашмаҳои шакли рақамиро, ки ба
мавзўъи Эъломияи Замин дахл доранд, дар бар гирифтааст; онҳоро бе
мушкили дар Веб-сайти Эъломияи Замин сабт шудаанд. Дар байни маводҳо
бештар – ҳуљљатҳо оиди ташкил намудани Эъломияи Замин, пешкаш намудан
дар барномаи pover point, ҳисоботҳои солона, маводхои таълимї, китобча,
роҳнамои семинарҳо, навигариҳо ва ғайра пешниҳод шудаанд.
Мухтасар дар бораи категория ва мундариљаи базаи маълумотҳо
1.1 Китобчаи Эъломияи Замин (бо забонњои англисї, испонї, фронсавї, олмонї ва
ғайра).
1.2 Раҳнамо оиди Эъломияи Замин ( забонҳои англисї ва испонї).
1.3 Муаррифии Pover point (Муаррифии зиёда аз 10 лоиҳаҳои гуногуни Эъломия).
1.4 Ҳисоботи солона ва варақаҳо (Ҳисобот ва варақаҳои ҳарсола аз соли 1997).
1.5 Ахбори навигариҳо (Аз июни соли 2000).
1.6 Маърўзањо (Зиёда аз 70 маърўза оид ба Эъломия).
1.7 Мақола ва дигар корҳо (Зиёда аз 30 ҳуљљати чопнашуда оиди Эъломияи Замин).
1.8 Нашрҳо (Зиёда аз 30 нашр оиди Эъломия дар 16 сањифа).
1.9 Ҳисобот оиди чорабинињо (Ҳисоботҳои интихобї аз он љумла саммити
Йоханесбург).
2.0. Љараёнҳои сўҳбатњо (Даҳҳо ҳисобот оиди сўҳбатҳои тўлонї).
2.1. Дастхат кардани аризаҳо (Матни интихобии аризаҳои дастхатшуда).
2.2. Мусоҳиба: З дар амал (6 мусоҳиба аз шахсоне, ки ба Эъломия сару кор доранд).
33) Маълумот: Эъломияи Замин (Зиёда аз 50 маводи таълимии дар асоси маводҳои
Эъломияи Замин сохта шуд ва ба се дараља тасниф шуда, дар поён оварда шудаанд.
Њисобот дар саҳифаи 15 пурратар нишон дода шудааст).
3.1. Мактаби ибтидої ва миёна.
3.2. Маълумоти олї.
3.3. Таълимоти ғайрианъанавї.
4) Љамоаи мањаллї: (Мисолҳои зиёде маълуманд, ки љамоаҳои мањаллї принсипҳои
Эъломияи Заминро дар ҳаёт амалї мекунанд)… ва бисёр дигар категорияҳо.
Categories.

2. Тадқиқотҳои васеъ оиди Эъломияи Замин.
Сухан дар бораи маълумотномаи 100 саҳифагї бо номи Эъломияи Замин
меравад: Раҳнамо барои кори амалї. Вай љараёни таъсис ёфтани Эъломияи
Заминро кушода, ҳар як принсипи онро дар алоҳидагї шарҳ медиҳад.
Муаллифони он Элизабет Ферреро ва Джо Холланд аз донишгоҳи Св.
Томасаи штати Флоридаи ИМА мебошанд. Тафсири ин ҳуљљатро ба забони
англисї Шумо метавонед дар сайти: www.ecreflection4action.org. ёбед. Дар ин
љо инчунин тафсири он ба забони португалї ва итолиёвї дастрас аст.
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3. CD/DVD барои паҳн кардани принсипҳои Эъломияи Замин.
Pour la Terre, итиҳоди ғайритиљоратии экологї буда, таъсиси лоиҳаи мусиқии
CD ва маљмўи мушоияткунандаи мактабї барои кўдакони аз 5 то 13 соларо
ба ўҳда гирифтааст. Суруди онро оҳангсозони мамлакатҳои гуногун
навиштаанд, ки ҳар яки он як ё якчанд принсипҳои Эъломияро инъикос
мекунад. Ин мавод дар муассисаҳои таълимии тамоми гушаю канори олам
бепул паҳн карда мешавад ва онро ба воситаи ташкилоти ЮНЕСКО, Фонди
умумиљаҳонии ҳифзи кўдакон, Эъломияи Замин дастрас кардан мумкин аст.
4. Китоби Эъломияи Замин дар амал.
Дар роҳи рушди љањони инкишофёбанда: китоби Эъломияи Замин дар амал,
дар таҳрири Питер Блейз Коркоран, мушовири калони Котибот оид бо
ҳамкорї бо нашриётҳои NCDO ва Kit Publishers дар Нидерландия ба таъб
расидааст. Ин китоб гуногуншаклии амалиётњоро оиди истифодабарии
Эъломияи Заминро нишон медиҳад. Китоб ба муносибати 5 солагии
Эъломияи Замин чоп шуда, нуқтаи сарҳисоби он аз Ташабуси дар авввали
ҳазорсолаи нав пешниҳодшуда оғоз меёбад.
Ин нашр муфид будани истифодаи Эъломияи Заминро дар шароити гуногуни
фарњангї ва љуғрофї, қобилияти бартараф кардани монеъаҳои гуногуни
динї (Мисол, Ислом ва Насронї), љамияти шимол ва љануби Заминро нишон
медињад. Китоб сохтори принсипҳои Эъломияи Заминро нигоҳ дошта,
самараи онњоро дар ҳалли масаълаҳои глобалии љањон мекушояд.
5. ЮНЕСКО - барномаи таълимии байналмиллалии мултимедийни
Ба сифати як қисмати барномаи «Таълим барои рушди устувор», ЮНЕСКО
инчунин барномаи таълимии мултимедийниро барои муаллимон бо номи
«Таълим барои ояндаи рушди устувор» тайёр намудаст. Соли 2002 дар
Интернет тафсири сеюми ин барнома пешниҳод шуда буд. Барнома модулҳои
зиёда аз сад соатро барои инкишофи тахассусии муллимон,
тартибдиҳандагони барномаҳои таълимї, мутасадиёни сиёсати таълимї ва
муаллифони
маводҳои
таълим
пешкаш
кардааст.
Вай
маљмўи
баҳамалоқаманди Консепсияи рушди устувор ва тариқаҳои истифодаи онро
дар барномаҳои таълимии умумї аз нигоҳи арзишҳо, ахлоқ ва усулҳои
омузиш, ки омўзгорон метавонанд, истифода кунанд, таъмин мекунад.
Шаклҳои мултимедї ба муаллимон имконият медиҳанд, ки дар гуруҳҳои
начандон калон ва дар минтақаи људогона мустаъќилона, тариќи худомўзи
мансањои ананавиро бартараф карда, ахбороти навро дастрас кунанд.
Маводе, ки дар бораи он сухан меравад қисми зиёди фасли Эъломияи
Заминро дар бар мегирад ва тарзҳои ба Эъломияи Замин дохилшавиро
пешниҳод мекунад. Маводро дар сайти зерин дастрас кардан мумкин аст:
htt://www.unesco.org/education/tlsf/
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Иловаи А: Эъломияи Замин
ПЕШГУФТОР.
Мо дар марњилаи хатарноки таърихии Замин қарор дорем ва вақти он
расидааст, ки инсоният бояд ояндаи худро интихоб кунад. Бо вуљуди он ки
олам бештар бо ҳам алоқаманд мегардад, лекин оянда моро эњтимол хатарњо
ва умедњои калон дар пешанд. Дар роњи пешрафт мо бояд дарк кунем, ки бо
вуљуди тамоми гуногунињои фарњангї ва тарзи ҳаёт, мо як оилаи инсоният ва
як љамоаи Замин буда тақдири умумї дорем. Мо бояд якљо шуда љамияти
глобалии наве созем, ки асоси он эҳтироми табиат, ҳуқуқи умумиинсонї,
адолати иқтисодї ва фарњанги љаҳонї бошад. Барои ин лозим аст, ки мо
халќњои рўи Замин љавобгарии худро дар пеши якдигар барои љамияти
бузурги зинда ва насли оянда, эълон намоем.
Замин – хонаи умумии мо
Инсоният як қисми бузурги инкишофёбандаи Кайҳон ба ҳисоб меравад.
Хонаи мо, Сайёраи Замин – зинда буда, нодиртарин љамоаи ҳаётро дар худ
мебарад. Қувваҳои гуногуни табиї ҳастии моро зери хатар мегузоранд, лекин
Замин барои инкишофи ҳаёт тамоми шароитро муҳаё месозад. Қобилияти
барқарокунии љамоаи зинда ва беҳбудии одамон, аз ҳифзи биосфера ва
тамоми экосистемаҳои он, гуногунии бойи растанї ва ҳайвонот, ҳосилхезии
Замин, тозагии ҳаво ва об вобастагии калон доранд. Ѓамкорї ба њифзи
муҳити зист, захираҳои табиї, ки беохир нестанд, вазифаи тамоми халқҳо ба
ҳисоб меравад. Ҳифзи қобиляти зист, гуногунї ва зебогии Замин қарзи
муқаддас мебошанд.
Вазъи глобалї
Тарзҳои истеҳсолот ва истеъмолоти имрўз њукмфармо ба харобшавии муҳити
зист, кассодии захираҳои табиї ва нобудшавии намудҳои биологї оварда
мерасонанд. Љамоаҳо вайрон мешаванд. Даромад аз инкишофи иқтисодиёт
нобаробар тақсим карда мешавад ва тафовут байни бой ва камбағал зиёд
мегардад. Дар тамоми олам беадолатї, камбизоатї ва қашоқї пањн шуда,
сабаби андўњу одамон мегарданд. Афзоиши бе мањдудияти аҳолї сабаби
вазнинии системаҳои иљтимої ва экологї гардид. Асосњои амнияти глобалї
зери хатар мондааст.
Даъватҳои минбаъда
Дар назди мо интихоби ташаккули иттињоди умумибашарїбо маќсади
ѓамхории байни њам истодааст, дар мавриди муќобил моро хатари
худмањвшавї ва аз байн рафтани гуногуншаклии њаёт тањдид мекунад. Мо
бояд дарк кунем, ки дар шароити қонеъ гардонидани талаботи тамоми
одамон, мо бояд худро бештар ҳамчун шахсият нишон диҳем, на ин ки
дороги худро намоиш дињем. Мо дониши ва технологияи мукамале дорем, ки
ба муҳити зист камтар таъсир карда, тамоми талаботи одамонро таъмин
намоем. Пайдошавии љамияти шаҳрвандии глобалї имконият медиҳад, ки
олами демократии ва инсондўстро созем. Масъалаҳои экологї, иқтисодї,
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сиёсї, иљтимої ва рўҳии мо бо њам алоқаманд буда, барои њалли онњо
табдирњои якљоя андешем.
Масъулияти умумї
Барои амалї шудани ин кўшишњо мо бояд бо ҳисси маълумоти умумї, худро
бо тамоми љамоаи олам ва муҳити атрофи ҳамбаста донем. Мо њамзамон
шаҳрванди давлатњои гуногун ва олами том мебошем ва бо њам алоќаи
мањдуд ва њам алоќаи васеъ дорем. Ҳар яки мо барои имрўз ва фардои
инсоният дар рўи Замин љавобгарем. Ѓояњои якдилї ва умумияти мо бо
олами зинда боз њам устувор мегардад, ба шарте, ки мавќеи одамро дар
табиат миннатдорона ва хоксорона муайян карда тавонем. Мо бояд љамияти
ягона созем. Барои ҳамин бо умеди якљоягї, мо чунин принсипҳои
баҳамалоқаманди рушди устуворро ба сифати стандартҳои умумї пешниҳод
мекунем, ки фаъолияти тамоми одамон, ташкилотњо, ҳукумат ва
институтњои байналмиллиро тасдиќ кунанд.
Принсипҳо
I. Эҳтиром ва ғамхорї оиди љамоаи зинда
1. Эҳтироми Замин ва ҳаёт бо тамоми гуногунияш
а) Бо њам алоќаманд будани тамоми мављудоти рўи Заминро эътироф карда
бояд донист, ки ҳар як шакли ҳаёт новобаста аз моњияти он барои одам
арзишњои худро дорад.
б) Ба вуљуд овардани боваринокї оид ба аз њам људонашавандагии њар як
шахсият ва кудратњои зењнї, истеъдод, фаъолият ва ахлоқи инсоният.
2. Ғамхори оиди љамоаи зинда бо дарки рањму шафќат ва муҳабат
а) Эътироф намудани он, ки мо ба ғайр аз ҳуқуқи соҳиб будан, идора кадан ва
истифодаи захираҳои табиї, ўҳдадор ҳастем, ки зараррасониро ба муњити
зист пешгири карда, ҳуқуқи одамонро ҳифз намоем.
б) Бояд тасдиќ намоем, ки дар баробари инкишофи озодї, дониш ва
имкониятҳо, ўҳдадорињои мо љињати мусоидат ба васеъгардонии манфиатњои
умумї боз њам зиёд мегарданд.
3. Сохтани љамиятњои демократии устувор ва сулҳхоҳ, боадолат ва
иљтимоии якљоя.
а) Бо он бояд мувоффаќ шуд, ки љамият дар тамоми сатњ ҳуқуқи инсон ва
озодии онро кафолат диҳанд, ва имконият фароњам оваранд, ки ҳар кас
тавонад, тавоноии худро дар амал истифода барад.
б) Кўшишњо барои боадолатии иқтисодї ва иљтимої, ба ҳар одам фароњам
сохтани имконият љињати захираи зарурии воситањои зиндагонї бо њисси
масъулияти экологї.
4. Файз ва зебогии Заминро барои насли имрўза ва фардо нигоҳ доштан.
а) Бояд эътироф кард, ки амалњои озодонаи ҳар шахс талаботи насли ояндаро
муайян мекунад.
б) Ба насли оянда додани арзишҳо, анъанаҳо ва институтњое, ки дар ояндаи
дур гулгулшукуфии љамоањо инсонї ва экологиро дар рўи Замин дастгирї
мекунанд.
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Барои иљроиши ин 4 ўҳдадории асосї лозим аст:
II. Ягонагии экологї
5. Ягонагии системаҳои экологии Заминро ҳифз ва барқарор намуда,
диққати махсусро ба гуногунии биологї ва љараёнҳои табиие, ки
устувории ҳаётро таъмин мекунанд, додан лозим аст.
а) Дар тамоми сатҳ чунон нақша ва меъёрҳои рушди устуворро қабул кардан
лозимаст, ки бо кўмаки онњо нигоњдошт ва барқароркунии муҳити зист яке аз
қисмҳои људонопазири тамоми ташабусњо инкишоф дар оянда гарданд.
б) Барои ҳифзи системаҳои њаёттаъминкунандаи Замин, дастгирии гуногунии
биологї ва нигоҳдории табиати мо мамнъунгоҳҳои биосферавї ва табииро
таъсис дода, инчунин акватория ва заминҳои то њол нодастрасро бояд ҳифз
кунем.
в) Њамкорї дар самти барќарор намудани намудҳо, популятсия ва
экосистемаҳое, ки дар ҳолати нобудшавї қарор доранд.
г) Идора кардани истифодаи захираҳои барқароршаванда ба монанди об,
хок, мањсулоти љангал ва сокинони баҳр тавре, ки қобилияти ҳаётии
экосистемаҳо вайрон карда нашавад.
д) Назорат кардан ва аз байн бурдани модификатсияњои бегонаи генетикие,
ки барои намудњои мањалї ва муњити зист зарароваранд.
е) Идора кардани истихрољ ва истифодаи захирањои барќарорнашаванда аз
ќабили маъданњо, мањсулоти сўзишворї, то њадди аќќал паст
карданихаробшавии онњо.
6. Пешгирии зараррасонии муҳити зист яке аз тарзҳои бењтарини
муҳофизати экологї, интихоби роњи муносибати эњтиёткорона дар
ҳолати надоштани дониш ё ахбори нокифоя.
а) Барои пешгирии зарари љиддї ва бебозгашт дар ҳолати оиди ин масъала
надоштани ахбори илмї андешидани чорањои зарурї.
б) Аз он нафароне, ки ба фикри онњо фаъолияташон ба муҳити зист таъсири
манфї намерасонад, талаб кардани далелњои шанъї ба љавобгари кашидани
онњо.
в) Кафолат додан ба он, ки дар рафти қабули қарорҳо омилҳи оқибати
фаъолияти ғайримустақим, фосилавї ва глобалии одам ба назар гирифта
шудаанд.
г) Пешгирии олудашавии тамоми қисмҳои муҳити зист ва љамъшавии
радиактивњо ва моддаҳои заҳрнок.
д) Даст кашидан аз амалиётҳои љангие, ки ба муҳити зист зарар мерасонанд.
7. Истифодаи
чунин
тарзњои
истењсолот,
истеъмолот
ва
такрористењсолкуние, ки њифзи имкониятњои барќароркунии Замин,
њуќуќи инсон ва бењбудии љамиятро кафолат медињад.
а) Партовҳои дар натиљаи истењсолот ва истеъмол пайдошударо кам карда,
тарзи аз нав истифода ва коркарди онҳоро истифода бурда, аз љониби
системањои экологї аз худ намудани боќимондани партовњоро бояд таъмин
кард.
б) Самаранок ва сарфакорона истифода бурдани энергия, зиёд кардани
истифодаи сарчашмаҳои энергияи барқароршаванда ба монанди Офтоб ва
бод.
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в) Таъмини шароит барои таъсиси технологияњои аз љињати экологї тоза.
г) Ба системаи нархгузории бозоргонї дохил кардани арзишњои пурраи
экологї ва иљтимоии маҳсулот ва хизматрасонї, инчунин ба
истеъмолкунандагон фароҳам овардани имконият љињати интихоби маводи
ѓизоии мувофиќ ба стандартњои иљтимоию экологї.
д) Кафолати ҳуқуқи ҳама ба соҳаи тандурустї, ки саломатии репродуктивї ва
љавобгарии таљдидро таъмин менамояд.
е) Азхуд кардани тарзи ҳаёти бо сифат ва аз љињати моддї серу пур.
8. Омўзиши инкишофи устувории экологї ва мусоидат намудан ба
мубодилаи кушод ва истифодаи васеи донишњои азхудкарда.
а) Дастгирии њамкорињои илмї ва техникии байналмилалї дар соҳаи рушди
устувор, равона намудани диққати асосї ба давлатҳои тарақикардаистода.
б) Эҳтиром ва нигоҳ доштани донишњои анъанавї ва ѓояњои хирадмандонаи
фарњангњои гуногун, ки ба ҳифзи муҳити зист ва беҳбудии одамон
саҳмгузоранд.
в) Таъмини дастрасии озодона ба ахбороте, ки барои саломатии одам ва
муҳити зист таалуќ доранд, бахусус инженерияи геннњо.
III.

Адолати иљтимої ва иқтисодї

9. Решакан кардани камбизоатї, эътироф кардани он, њамчун таќозои
ахлоќї, иљтимої ва экологї.
а) Кафолат додани ҳуқуқи инсон ба оби ошомидани, ҳавои тоза, маҳсулотҳои
барои саломатї безарар, оби олуданашуда, истиқоматгоҳ ва шароити
мувофиқи санитарї, диќќати зарурї ба захираҳои миллї ва байналмилалї.
б) Кафолати ҳуқуқи одамон ба таълим ва захираҳое, ки барои воситањои
устувори ҳаёт лозиманд. Пешбинии њифзи иљтимоии шахсоне, ки имконияти
худтаъминкуниро надоранд.
в) Радшудагонро эътироф намудан њифзи озордидагон, кўмак ба
кулфатзадагон, эҳтироми њуќуќи онњо љињати амалї гардонидани кўшишњо
ва имкониятњои худ.
10. Ба он кафолат бояд дод, ки фаъолияти иќтисодї ва институтњо дар
тамоми сатњ рушди боадолатона ва устувори инсонро дастгирї намоянд.
а) Њамкорї барои баробар пањн кардани некўањволї дар ҳудуди як давлат ва
байни давлатҳои гуногун.
б) Давлатҳои тарқикардаистодаро дастгирї карда, ба онҳо кўмаки
ҳамаљонибаи зењнї, молиявї, техникї ва иљтимої расонида, аз супоридани
қарзҳои калони байналмилалї озод кардани онњо.
в) Кафолат бар он, ки савдои љаҳонї барои истифодаи устувори захираҳо,
ҳифзи муҳити зист ва муќаррар кардани стандартњои пешќадами мењнатї
шароит мусоид намояд.
г) Талаб кардан лозим аст, ки ширкатњо ва ташкилотҳои молиявии
байналмилалї ба нафъи љамият фаъолияти шаффоф дошта бошанд ва ба
оќибати фаъолияташон масъулият њис кунанд.
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11. Тасдиќ кардани баробарии љинсњо ва боадолатї њамчун шарти асосии
рушди устувор ва ба њама баробар дастрас будани маълумот, тандурустї
ва имкониятњои иќтисодї.
а) Ҳимояи ҳуқуқи занон ва духтарон ва хотима додан ба зўроварї нисбати
онҳо.
б) Таъмин намудани иштироки фаъоли занон дар тамоми соњањои ҳаёти
иқтисодї, сиёсї, шаҳрвандї, иљтимої ва фарњангї, ҳамчун шарики
баробарњуќуќ дар қабул кардани қарорҳо аз љониби роҳбарон.
в) Мустаҳкам кардани оила ва таъмин кардани бехатарию тарбияи ҳамаи
аъзоёни оила дар муњити муњаббату рафоќат.
12. Њимояи њуќуќи њамаи одамон ба њаёт дар муњити табиї ва иљтимоие, ки
эътибор, саломатии рўњї ва љисмонии онњоро нигоњ дошта, афзалияти
халќњои тањљої ва миллатњои хурдро дар мадди аввал мегузорад.
а) Решакан кардани поймолкунии ҳуқуқи инсон дар тамоми шаклаш: наљот,
ранги пўст, љинс, таваљуҳи шањвонї, дин, миллат, ахлоқ ва иљтимо.
б) Ҳуқуқи халқи таҳљоиро ба маънавиёт, дониш, замин ва захираҳо ва тарзи
ҳаётии устувори онҳо хос ҳимоя намудан.
в) Эҳтиром ва дастгирии љавонони љамоаи мо ва ба онҳо фароҳам овардани
имкониятҳо, барои ба амал баровардани вазифањои худ љињати таъсиси
љомеаи устувор.
г) Ҳифз ва барқароркунии љойҳое, ки ањамияти махсуси фарњангї ва рўњї
доранд.
IV.

Демократия, осоиштагї ва даст кашидан аз зўроварї.

13. Пурќуват кардани институтњои демократї дар њама сатњ, таъмини
шаффофї ва тобеъияти идоравї, аз он љумла иштирок дар ќабули ќарор
ва адолати судї.
а) Ҳимояи ҳуқуқи њар як инсон барои сари вақт гирифтани ахборот оиди
вазъи экологї инчунин дар бораи наќшањо ва намудҳои дигари фаъолит, ки
бевосита ба манфиати ў мебошанд.
б) Дастгирии љамияти шаҳрвандї дар сатҳи мањаллї, минтақавї ва глобалї
ва њамкории тарафњои манфиатдор барои иштирок дар љараёни ќабул
намудани ќарорњо.
в) Ҳимояи ҳуқуқи миллати мањаллї барои ҳамкории озод, байён кардани
фикр, маљлисҳои осоишта муттањидшавї инчунин баёни озодонаи норозигї.
г) Муќаррар намудани самаранок ва саривақт дастрас будан ба муорифаҳои
судї ва маъмурї, истифодабарии муҳофизати судї ва барқарор намудани
зарари ба муҳити атроф расондашуда, ё тањдиди ин гунна зарарњо.
д) Решакан кардани порахури дар тамоми сохторҳои расмї ва шахсї.
е) Љамоаи мањаллиро мустањкам кардан, ба онњо имкон додан барои ѓамхорї
ба муњити зист ва оиди вазифањои ҳифзи муҳит мурољиат намудан дар сатњи
Њукумат.
14. Ба таълими расмї ва омўзиши тадриљї дохил намудани дониш, арзиш,
малакањое, ки барои тарзи њаёти устувор лозиманд.
а) Барои њама хусусан ба љавонон ва кўдакон имконият фароњам овардан
барои гирифтани маълумоте, ки њамкории фаъолонаи онњоро дар рушди
устувор таъмин мекунад.
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б) Сањми дастовардҳои санъат, адабиёт ва илмро дар таълим барои рушди
устувор њавасманд намудан.
в) Аҳамияти ахбори умумро дар омўзиши масъалаҳои экологї ва иљтимої
тақвият бахшидан.
г) Муҳим будани таълими ахлоқї ва маънавиётро барои муваффаќ шудан ба
тарзи ҳаёти устувор эътироф намудан.
15. Муносибати бошафќат ба њамаи организмњои зинда.
а) Роњ надодан ба берањмї нисбати ҳайвонҳои хонагї ва онҳоро аз ќулфат
ҳифз намудан.
б) Эммин доштани њайвоноти вањшї аз шикор, доштан бо қапқон ё ки
моҳидорї, ки сабаби кулфат ва азобї тўлонии онҳо мегардад.
в) Ба ќадри имкон худдорї намудан ва пешгирии ҳаракатњои нобудсозии
ҳайвонҳое, ки мансуб ба шикор нестанд.
16. Ташаккулёбии маданияти пурбардоштї, ѓайризўроварї ва осоиштагї.
а) Ҳавасмандкунї ва дастгирии, ҳамдигарфаҳмї, якдилї ва ҳамкории байни
ҳамаи халқҳои дохили як давлат ва байни давлатҳо.
б) Истифодаи њаматарафаи пешгирї кардани мољароҳо тариќи ҳамкориҳо
ҳамчун усули ҳалли осоиштаги мољароҳои экологї ва дигар масъалањои
баҳсталаб.
в) Ѓайри миллї гардонидани системаҳои бехатарии Миллї бидуни
фитнаангезї, истифодаи таљҳизоти ҳарбї бо мақсади осоишта, аз љумла
барои барқароркунии муҳити зист.
г) Нест кардани яроқи ядрої, биологї, кимиёвї ва дигар намуди яроқҳои
қатли ом.
д) Кафолат бар он, ки истифодаи фазои мадори назди замин ва кайҳон ба
ҳифзи муҳити зист ва осоиштагї нигаронида шавад.
е) Дарки ягонагии оламе, ки ба муносибати дурусти одамон, эњтиёљ дорад.

53

Роҳ ба сўи пеш.
Кисмат ва таъинотњои умумии таърих аз пештара дида Моро ба зарурияти
кофтукоби муносибатњои нав њидоят мекунанд. Чунин навгонињоро ба мо
принсипҳои Эъломияи Замин ваъда медиҳанд. Барои амалї шудани онњо ба
мо лозим меояд, ки дарќ ва пањн намудани арзиш ва ѓояњои эъломияро ба
ўњдаи худ гирем.
Ин аз мо тағйир додани тафаккур ва ќалбро таќозо мекунад. Ин ҳиссиёти
нави глобалии баҳам вобаста ва масъулияти умумиро талаб мекунад. Мо
бояд эъљодкорона Консепсияи тарзи ҳаёти устуворро дар сатњи мањдуд,
миллї, минтақавї ва глобалї инкишоф дињем. Фарњанги гуногуншакли мо
мероси бебаҳо аст ва фарњангњои гуногун роҳи амалї гардонидани худро
пайдо хоҳанд кард. Мо бояд муколамаи глобалиро, ки ташабускори он
Эъломияи Замин мебошад васеъ гардонем ва дар љустуљўи ҳақиқат ва ростї
аз якдигар бисёр чизҳоро омўзем.
Дар ҳаёт аксар ваќт нисбати афзалияти ин ё он арзишҳои муҳим баҳсу
талошҳои зиёд мешаванд. Ин маънои онро дорад, ки интихоби дурусти
арзишњо хеле мураккаб аст. Вале мо бояд байни гуногуншаклї ва ягонагї,
озодї ва беҳбудии љамият, мақсадҳои кўтоҳ ва нақшаҳои дарозмўњлат
мувофиқат пайдо кунем. Ҳар як одам, оила ва ташкилот вазифаи муњими
худро доранд. Санъат, илм, дин, донишгоњњои таълимї, васоити ахбори
умум, ањли тиљорат, ташкилотҳои ғайридавлатї ва ҳукумат - ҳамаашон ба
идоракунии
созандагї даъват шудаанд. Барои роҳбарии самарабахш,
њамкори бо ҳукумат, љамъияти шаҳрвандї ва намояндагони тиљорат лозим
аст.
Барои ташаккули љамоаи устувори глобалї халқҳои љањон бояд,
ўҳдадориҳои хешро дар муносибат ба СММ ва дигар ќарордодњои
байналмилалї барқарор карда иљрои амалии, принсипҳои Эъломияи
Заминро дар ҳамбастагї бо санадњои меъёриву ҳуқуқии байналмилалї оиди
экология ва инкишоф дастгирї намоянд.
Бигузор давраи мо њамчун давраи иззату эҳтироми бепоён дар назди ҳаёт,
ќарорњои ќатъии нигоњдошти имкониятњои такомулоти замин, суратбахшии
муборизањо барои адолату осоиштагї ва тантанаи њаёт дар хотири одамон
боќї монад.
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Иловаи В: Луғати истилоњњои асосї
Рушди устувор: Эҳтиёљоти насли имрўзаро бидуни хатарнокї барои
эњтиёљоти насли оянда таъмин менамояд.
Тарзи Њаёти Устувор: Тавассути он Экологияи инсон ва муҳити зист, бо ёрии
технологияи мувофиқ, ҳамкории системаҳои иқтисодї ва ихтироъкории
одамони алоҳида дар мувофиќа амал мекунад. Ин роҳе аст, ки ҳар шахс онро
бо хусусиятњои њисси масъулияти шахсї, боварї бо ќудрати худ, ба дигарон
хизмат кардан ва роҳи ҳаёти оқилона интихоб мекунад.
Даҳаи СММ оиди таълим барои рушди устувор.(2005-2014). Мақсад гузоштан
дар назди худ љињати тадбиќи Консепсияи омўзиш барои рушди устувор дар
ҳолати воқеъї ва истифодаи баҳамалоқамандии принсипҳои рушди
устуворро дар ҳолатҳои гуногуни таълимї. Даҳаи омўзиш барои рушди
устувор декабри соли 2002 аз тарафи СММ қабул карда шудааст. ЮНЕСКО
бошад, ташкилоти масъул барои амалї шудани ин даҳа мебошад.
Таълим барои Рушди Устувор: Барои инкишофи дониш, малака, љаҳонбинї
ва арзишҳое, ки одамони синну соли гуногунро љињати масъул будан барои
тарақиёти устувори оянда ва хушбахтию қаноатмандї рўњбаланд мекунанд,
кўшиш менамояд.
Арзишҳо: Дар маљмўъ, ин нуқтае мебашад, ки фардњоро ба ќабул намудани
қарори муайян њидоят мекунад. Фарњанг, оила, дин ва давр - ҳама ба
арзишҳои инсон новобаста таъсир мерасонанд. Мисоли арзишҳо: адолат,
баробарї, эҳтиром.
Принсипҳо: Онҳо дар асоси таъсири арзишҳо тавлид шуда, меъёрњои
ахлоқиро ба вуљуд меоранд. Одамон баъзан арзишҳо ва принсипҳоро монанд
мекунанд.
Эъломияи Замин: Ин иљњороте мебошад, ки принсипҳои асосии сохтмони
љомеаи боадолат, тарақиёфтаистодаи устувор ва глобалии љањониро дар
асри XXI муттањид месозад. Эъломия бар он кўшиш менамояд, ки дар ќалби
одамон ҳиссиёти нави ҳамдигарфаҳмї ва масъулияти умумиро барои
беҳбудии инсоният ва тамоми љамоаи зинда бедор намояд. Он баёни умед ва
даъватњо барои ҳамкории глобалї дар таърихи башар мебошад.
Сарчашмаҳо: Ин луғат бо ёрии сарчашмаҳои зерин тартиб дода шудааст: вебсайти ЮНЕСКО, веб-сайти Ways of Wisdom, маълумотномаи Эъломияи
Замин, маводҳои таълимии Эъломияи Замин, ки барои кор дар Коста-Рико
тайёр шудаанд.
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Иловаи С: Саволҳое, ки аз ҳама бештар вомехўранд
Чи тавр ман метавонам дар Даҳаи СММ оиди Маориф барои Рушди Устувор
иштирок кунам?
Эъломияи Замин яке аз воситаҳои муҳими таълимии Даҳа, ки соли 2005 оғоз
ёфта буд эътироф шудааст. Бо ин сабаб тамоми давлатҳои аъзои СММ бояд
масъулияти пешбурд ва паҳнкунии таълимро, барои рушди устувор ба души
худ гиранд. Аммо аскари ҳукуматҳо то ҳол барномаҳои таълимиро оиди
рушди устувор дар барномаҳои таълими умумии худ барои даҳаи наздик
пекаш накардаанд. Дастури мазкур барои муаллимон љињати амалї сохтани
ин барнома ќадамњои аввалро пешнињод намуда, инчунин дар оянда интихоб
кардани маводҳоро, барои беҳтар тайёр кардани муаллимон рўњбаландї ба
вуљуд меорад.
Вазорати маорифи мамлакати Шумо ва кумитаи миллии ЮНЕСКО-ро лозим
меояд, ки дар тайёр намудани тафсири васеъи китоби дарсии Миллї бо
имкониятҳои гузаронидани семинарҳои баланд бардоштани сатҳи тахассуси
муалимон барои дар амал татбиқ шудани ин барнома чораҳои амалї
андешанд.
Бо омузгороне, ки бо Эъломияи Замин кор мекунанд, чї тавр бояд алоқа кард?
Котиботи Байналмилалии Эъломияи Замин шабакаи ғайрирасмии
омузгоронро ташкил кард, ки ба кори Эъломияи Замин машғул аст. Вазифаи
асосии ин шабака ба инкишофи фаъолият, мақсад ва принсипҳои Эъломияи
Замин равона шудааст. Кори ин шабака бо почтаи электронї амалї мешавад.
Барои он ки Шумо ҳам як қисмати ин шабака гардед ба мо дархост фиристед:
info@earthcharter.org
Ба фаъолияти барномаи таълимии Эъломияи Замин чї тавр бояд ҳиссагузор
шуд?
Агар Шумо алакай таљрибаи истифодаи Эъломияи Заминро дар фаолияти
омўзгории худ дошта бошед, таљрибаи Шумо барои дигар муаллимон лозим
мешавад. Барои он ки Шумо аз кори худ ба воситаи сайти Эъломияи Замин
ба омўзгорони дигар, оиди захираҳои омўзгори маълумот дињед, Шумо
метавонед матни барномаи таълимии истифода кардаатонро дар почтаи
электронї љой дињед (конспекти дарсҳо, омўзиши машқҳо, масъалаҳо ,
хониш). Хоҳиш мекунем таљрибаи худро пурра бо таври зайл кушода диҳед:
¾ Кадом натиљаҳоро аз ин машқҳо Шумо интизоред;
¾ Ба кадом фаъолиятњо донишљўён љалб шудаанд;
¾ Тариқаҳои хоси истифодаи Эъломияи замин
Ин навиштаљоти худро ба суроғаи электронии мо ирсол диҳед:
info@earthcharter.org
Оё вазифаи асосии Эъломияи Замин аз ҳифзи муҳити зист иборат аст?
Љои махсусро дар Эъломияи Замин масъалаи ҳифзи муҳити зист ишғол
мекунад. Лекин ахлоқи дохилии ин ҳуљљат, мафњумњои ҳифзи муҳити зист,
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ҳуқуқи инсон, инкишофи баробари одам ва сулҳро дар бар гирифта, онњоро
баҳамалоқаманд ва тақсимнопазир мешуморад.
Эъломияи Замин барои ҳалли ин масъалаҳо муносибатњои навро пешниҳод
мекунад. Дар натиља, консепсияи нави љамияти устувори тарақикардаистода
ва рушди устувор пайдо мешавад.
Таърихи ба вуљуд омадани Эъломияи Замин чї тавр аст?
Соли 1987 Комиссияи Байналмилалии СММ оиди Муҳити Зист ва Рушд
барои таъсис додани ҳуљљати наве, ки принсипҳои асосии рушди устуворро
дар бар гирифта бошад даъват намуд. Тањияи Эъломияи Замин дар љараёни
Саммити Замин, ки соли 1992 дар Рио-де-Жанейро баргузор гардид, ба охир
нарасид. Соли 1994 Морис Стронг котиби генералии Саммити Замин ва
раиси Шўрои Замин бо ҳамроҳии Михаил Горбачёв, президенти
байналмиллалии салиби сабз, Ташабуси Эъломияи Заминро бо ёрии
ҳукумати Голландия аз нав љоннок намудаанд. Соли 1997 Комиссияи
Эъломияи Замин барои роҳбарии умумии лоиҳа ва котиботи Эъломияи
Замин дар назди Шўрои Замин дар Коста-Рике ташкил карда шуд.
Арзиши ахлоқии Эъломияи Замин аз кадом сарчашмањо замина мегиранд?
Дар қатори хулоса ва пешниҳодҳои аз тамоми олам дар давоми муњокимањои
тўли 10 солаи лоиҳањои 1ва 2-юми матни Эъломияи Замин ба мо расида ба он
бештар ақида ва дастовардњои илмии имрўза, ҳуқуқи байналмилалї,
хирадмандии анъанаҳои динї ва фалсафии олам, мурољиатнома ва ҳисоботи
конфересияи 7-уми СММ соли 1990 барпошуда ва як қатор дигар изҳорот ва
шартномаҳои ғайридавлатии 30 соли охир ќабулшуда, њамчун таљрибаи
пешоҳанги сохтмони љамоаи инкишофёфтаистодаи устувор таъсири худро
расонидаанд.
Вазифаи лоиҳаи байналмиллалии Эъломияи Замин дар чист?
Зинаи нави Ташабус аз шиносони расмии Эъломияи Замин дар Ќасри Сулҳ
дар Гаага 29 июни соли 2000 оғоз ёфт. Мақсади ин Ташабус аз сохтани
таҳкурсии ахлоқии боэътимод барои љамоаи глобалии ташакулёфтаистода ва
сохтмони олами тарақикардаистодаи устувор дар асосњои эҳтиром ба табиат,
ҳуқуқи умумиинсонї, иқтисодёти боадолат ва маданияти љаҳонї иборат аст.
Мақсади Лоиҳаи Эъломияи Замин дар чист?
¾ Њавасмандгардонї љињати паҳнкунї ва истифодаи Эъломияи Замин
дар љамияти шаҳрвандї, тиљорат ва сатҳи давлат.
¾ Дастгирї ва ҳавасмандкунии истифодаи Эъломияи Замин дар маориф.
¾ Кўшишњо барои расман ба имзо расонидани Эъломияи Замин дар
СММ.
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Эзоњи хотимавї
1. Котиботи байналмиллалии Эъломияи Замин дар шаҳрчаи данишљўёни
Донишгоҳи Сулҳи назди СММ дар шаҳри Сан Хосеи Коста-Рико
љойгир аст. Вазифаи Котибот аз њамоњангсозии кўшишњои умумї
барои пешбурд ва амалї гардонидани мақсадњои лоиҳаи Эъломияи
Замин иборат аст. Котибот инчунин кори шабакаи васеъи тарѓибот ва
пањнгардонии ақидаҳои Эъломияи Замин, истифодаи он дар маориф
ва дастгирии сиёсии онро љињати њамчун бунёди ахлоќї дар
идоракунии глобалї истифода намудан танзим медињад. Ба ғайр аз ин
Котибот дар дастгирии веб-сайт бо се забон ва нашри њармоњаи
навигарињо дар низоми online љавобўй аст. Котибот инчунин бо
мукотибаи беруна ва ташкил намудани чорабиниҳои байналмилалї
машғул аст.
2. Ин Форуми электронї декабри соли 2003 гузаронида шуда, натиљаҳои
он дар «Синтез II», веб-сайти Эъломияи Замин бо ишораи «Омўзиши
фалсафа» нашр шудааст. Маводњои форумро метавонед, аз низоми
online дида бароед ва ба суроғаи зерин мурољиат намоед:
htt://www.earthcharter.org/edu2003/
3. Мундариљаи мухтасари Форуми якуми таълимї «Synthesis Report» дар
сайти Эъломияи Замин: htt://www.earthcharter.org/innerpg.cfm?idpage=29, дастрас аст.
4. Онро метавонед, дар экрани рекламавї њангоми кори Саммити
Умумиљањонї оид ба Рушди Устувор 2002, ки дар Йоханнесбург барпо
шуда буд, дида бароед.
5. Аз маълумотномаи Эъломияи Замин, ки Котиботи Байналмилалии
Эъломияи Замин соли 2000 ба чоп расонидааст, гирифта шудааст.
6. Аз матни кўтоҳи Форуми 1-уми омўзишї дар низоми Online «Синтез»,
ки моҳи август – сентябри соли 2001 гузаронида шудааст истифода
баред.
7. Чор принсипи аввали Эъломияи Заминро, ки Элисон Стил ва Луиза
Ербахер, Кумитаи Эъломияи Замини штати Куинсленд Австралия бо
иштироки талабагони мактаби ибтидоии Ст. Энтони гирд оварда
шудаанд.
8. МакКьюэн Розалин. 2002. Дастури методї «Маориф барои рушди
устувор» www.esdtoolkit.org
9. Нақшаҳои пешниҳодшуда ҳамчун илова барои васеъ намудани
маводҳои методии «Curriculum Stilulus Materials», ки аз тарафи Др.
Брендан Мэки, Донишгоҳи Милли Австралия, Раиси Кумитаи
Машваратї оиди омўзиши Ташаббуси Эъломияи Замин тањия
шудааст, пешниҳод мешавад.
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Оиди истифодабарии Эъломияи Замин
дар маориф

Шарҳи кўтоҳи Дастур ва Принсипҳо

Нашри умуми

Душанбе - 2007
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