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Силердин колуңарда – бүгүнкү күндө болуп жаткан климаттын өзгөрүү процесстери жөнүндө 
айтып берүүчү окуу куралы. Климаттын өзгөрүүсү биздин планетадагы экологиялык коопсуздук-
тун коркунучтарынын бири болуу менен ар бир өлкөгө жана ар бир адамга таасирин тийгизген 
азыркы замандын глобалдык көйгөйү катары таанылды.

Бул көйгөйдүн көлөмүн түшүнүү Кыргыз Республикасы 2000-жылдын май айында кошулган БУУ-
нун климаттын өзгөрүшү жөнүндө Рамкалык Конвенциясынын кабыл алынышына алып келди.

Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү сыяктуу эле Кыргызстан климаттын өзгөрүшүн чектөө үчүн улуттук 
программаларды жана бул таасирлерге ыңгайлашуу стратегиясын иштеп чыккан жана ишке ашы-
рууда. Бул стратегиянын бир бөлүгү болуп, ар бирибиз жана жалпысынан биздин планета үчүн 
климаттын өзгөрүшүнүн себептери жана кесепеттери жөнүндө калкка кеңири маалымат берүү 
саналат.

Ошондуктан миңдеген жылдардын ичинде климат кантип өзгөрүп келген, ХХ кылымда климат-
тын тез өзгөрүүсүн кандай процесстер мүмкүн кылды жана бул процесстин терс кесепеттерин 
жумшартуу үчүн кандай чараларды көрүү зарыл экендигин түшүнүүгө жардам берүүчү «Климат-
тык кутуча» - окуу куралы иштелип чыккан.

Силер билгендей азыркы замандын глобалдык көйгөйлөрүн бардык өлкөлөрдүн биргелешкен 
аракети менен гана чечүүгө мүмкүн. «Климаттык кутуча» - өлкөлөрдүн кызматташтыгы үчүн жак-
шы мисал. Биринчи «Климаттык кутуча» Россияда басылып чыккан, ал эми үстүбүздөгү жылы 
БУУӨПтун калкасынын алдында Кыргызстандын педагогдорунун жана окумуштууларынын чет 
өлкө эксперттери, окумуштуулары, педагогдору менен тыгыз кызматташтыгынын негизинде Кыр-
гыз Республикасынын мектептери үчүн адаптацияланган. «Климаттык кутуча» Рио де Жанейродо 
Дүйнөлүк Саммитте кабыл алынган БУУнун глобалдык экологиялык конвенцияларына: Климат-
тын өзгөрүүсү боюнча Конвенцияга, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жөнүндө Конвенцияга 
жана жердин чөлгө айлануусу менен күрөшүү жөнүндө Конвенцияга арналган серияларынын 
окуу куралдарынын бири болуп саналат, аларды билүү жана түшүнүү мектептик билим берүүнүн 
бир бөлүгү болууга тийиш.

Аталган окуу куралынын негизги милдети – климаттын өзгөрүүсү боюнча көйгөй менен гана 
тааныштыруу эмес, ар бир адамга жана өлкөлөргө туура чечим кабыл алуу жана аларды аткаруу 
маанилүү экендигин көрсөтүү болуп саналат. Биз ушул учурда гана туруктуу өнүгүүгө жетише ала-
быз, бүгүнкү күндө жашоочулардын ишмердиги келечектеги муундарга биздин кооз планетада 
жашоого мүмкүндүк берет.

Биздин окуу куралдан алган маалыматты ата-энелериңерге, чоң апа жана чоң аталарыңарга, 
ошондой эле агаларыңарга, эжелериңерге айтып берет деп үмүттөнөбүз. Баарыңар бирге кли-
маттын өзгөрүүсүнүн себептерине жана мындай өзгөрүүлөрдүн терс кесепеттерин азайтуу үчүн 
силердин үй-бүлө, өзүнүн күнүмдүк жашоосунда эмне кыла алат деп бирге ойлоносуңар. Окуу 
куралы менен иштеп көрүп келечек үчүн өзүңөрдүн жоопкерчилигиңерди түшүнсөңөр жана сез-
сеңер – «Климаттык кутуча» өзүнүн максаттарына жетти деп эсептесек болот.

Урматтуу мугалимдер, Климаттык кутуча – жаңы типтеги окуу курал. Ал жөн гана «балдарга 
билим бербестен», азыркы замандын татаал суроолоруна жооп издөөгө үйрөтүүгө мүмкүндүк 
берет, анын ичинде – жеке жашоосунда жана ишинде. Климаттык кутуча сиздер үчүн туруктуу 
өнүгүү маселелерине байланыштуу маанилүү теманы окуучулар менен бирге өздөштүрүүдө жак-
шы жардам болуусун каалап кетким келет.

Сиздерге ийгилик каалайм!

Кымбаттуу балдар!
Урматтуу мугалимдер!

Кыргыз Республикасынын Билим 
берүү жана илим министри

Кудайбердиева Г.К.
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2030, 2050, 2100 - бул жылдар, биз климаттын антропогендик өзгөрүшү, анын кесепеттери, ошон-
дой эле келечекте бала турган өзгөрүүлөргө жатыгуу зарылчылыгы жөнүндө айтканда кыйла көп эске 
алынган жылдар. Көпчүлүк адамдар үчүн бул ете алыскы келечек. Бирок «Климаттык ку-тучанын» 
жаш окурмандары учун бул андай эмес! Бул жылдар - жаш муундар үчүн өтө маанилүү убактылуу 
чек. 2030-жылы мен кайда иштейм? 2050-жылы мен кайда жашайм? 2100-жылы менин балдарым 
бактылуу бала алабы? Ушул суроолорду бүгүнкү мектеп окуучулары менен студенттер бере баштайт. 

Улуу муундагылар аларга бул суроолорго туура үлгү көрсөтүү: жакшы билим алуу, чаалыкпас 
эмгек, креативдүү идеялар жана техника инновациялары менен жооп табууга жардам беришет. 
Бирок климаттын өзгөрүшү менен планетада - биздин жалпы үйүбүзде жаратылыш шарттары гана 
эмес, ошондой эле бизге көндүм болгон жашоо ыңгайы, ошондой эле биздин үй-бүлөнүн жана жа-
кын жана алыскы өлкөлөрдө жашагандардын жыргалчылыгы да өзгөрөт. Климаттын өзгөрүшү көп 
жагынан адамзаттын келечектеги жашоо шарттары менен аныкталат. 

Дал ошондуктан «Климаттык кутуча» ушунчалык маанилуу жана өз убагындагы иш! Биздин бү-
гүнкү күндөгү чечимдерибиз биздин келечегибизге жана биздин балдарыбыз менен небереле-ри-
биздин келечегине кандай таасир этиши мүмкүн экендигин жакшы түшүнүүгө тийишпиз. Адамдын 
Жерге, анын климатына жана ресурстарына тийгизген таасири жөнүндө илимий билимдер, биз 
курчап турган жаратылыш чөйрөсүнө жаштайынан эле аяр мамиле кылууга үйрөнүшүбүз үчун эрте 
жаштан эле окутулууга тийиш. Билимди ар кандай формаларда берүүгө болот. «Климаттык кутуча» 
мына ушул татаал, бирок өтө маанилүү теманы чагылдырууга жаңыча мамилени сунуш кылат. Бул 
жерде заманбап илимий натыйжалар жөнөкөй жана көрсөтмөлүү түрдө: фотосүрөттөр, графиктер, 
карталар жана кызыктуу окуялар түрүндө берилген. Ошондо мектеп окуучулары үчүн жаңы матери-
алды өздөштүрүү жөнөкөй болот. Окуу куралынын ар бир бөлүгүнүн акырындагы тапшырма өтүлгөн 
теманы жакшылап бекемдеп калууга жардам берет. 

Глобалдашуу бизге көп артыкчылыктарды алып келди, бирок биз глобалдык мейкиндикте жа-шо-
онун жаңы шарттарына али жатыга элекпиз. Миң жылдар бою адамзат бизди түздөн-түз курчап тур-
ган чөйрөдө болуп жаткан өзгөрүүлөргө жооп кылып жана жатыгууга көнүп калган. Бул аман калуу 
үчүн маанилүү. Биздин ички «коркунуч детекторлорубуз» биз көруп жана угуп жаткандары-быздан 
тышкары иштебейт. Ошондой болсо да бугунку кундө биздин аракеттерибиз, эң оболу казып алын-
ган отундан жана жаратылыш ресурстарынан алынган энергияны керектөөбүз бардыгыбыздын 
аман калышыбызга коркунуч келтирген глобалдык кесепеттерге ээ. 

Биздин ички «коркунуч детекторлорубуз» жана жашоо ыңгайыбыз жаңыланууга өтө муктаж. 
Андай жаңылануу илимдин аркасында жүрөт, ал бизге климаттын өзгөрүү көйгөйүнүн маңызын 
түшүнүү жана бүгүнкү күн биз тандап алган жашоо ыңгайыбызга жараша келечектин мүмкүн болуу-
чу сценарийине баа берүү мүмкүнчүлүгүн берет. Келечек биздин өзүбүзгө байланыштуу: биз жылуу 
болсо да Жердеги көп адамдар жатыккан ыңгайлуу климатта жашайбызбы же дүйнөнүн контрол-
суз жылууланып кетишинен улам адамдар жана экосистема алааматка алып келүүчү кесепеттерге 
алы келбей калабы? Элестетип көрүңүзчү: эгерде деңиздин деңгээли бир метрден ашык көтөрүлсө, 
анын жээгиндеги зор участкалар суу алдында калат. Түндүк уюлдун муздары тез эрий баштайт, ал 
эми экстремалдык аба ырайы калктын кыйла аялуу катмарына зыян келтирүү менен тез-тез кайта-
лана баштайт. Эгерде биз өзүбүздү «адапагыдай» алып жүрүүнү улантсак, биз туш бала турган дүйнө 
ушундай болот. Мына ушундай сценарий менен биз 2100-жылы гана эмес, 2050-жылы эле өзүбүздү 
«адапагыдай» алып жүрө албай калабыз. 

Мен илимдин жана билимдин жардамы, анын ичинде «Климапык кутуча» сыяктуу окуу матери-
алдары аркылуу биз жаш муундарды туура чечим кабыл алууга эртелеп даярдай алабыз деген ни-
епемин.

Томас Стокер
Климапын өзгөрүшү боюнча эксперпердин Өкмөпөр аралык тобунун (КӨЭӨТ) «Климапын өз-
гөрүшүнүн физикалык илимий негиздеринин» 1-жумушчу тобунун 2008-жылдан 2015-жылга чейин-
ки тең төрагасы, физиканын профессору, Берн университети (Швейцария).
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