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Abstract. The current paper discusses some important for the educational 
practice issues, concerning the organization and the realization of the ecological 
education in the three degrees – bachelor of science, master of science and doctor of 
philosophy, as well as the post-graduation qualification on ecology. The peculiarities of 
the two forms of education (regular and extramural studies) are discussed. 
Simultaneously the main educational techniques (the classic, the computer-based and 
the problem-based), applicable in this field are discussed. A special note is made on the 
relationship between the middle and high education in the process of the forming of the 
student’s ecological culture.  
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Преди всичко нека да очертаем обхвата на влезлия в заглавието израз – 
„университетска екология“. Още от края на 90-те години на ХХ век в 1/3 от 
българските висши училища се четат различни лекционни курсове с екологична 
проблематика. Според профила на съответното заведение в учебно-
преподавателското пространство намериха място дисциплини като инженерна 
екология, геоекология, икономически аспекти на екологията, медицинска 
екология. В конкретния случай, по лесно разбираеми причини, свързани с 
юбилея на една катедра, говорим за университетска екология. Нейната 
съдържателна същност се припокрива с „екологичната надстройка“ върху 
изучаваните в средното училище природни науки, на първо място – биологията. 
В настоящия материал основно ще стане дума за екологичните дисциплини, 
застъпени в учебните планове на факултетите по биология в три наши 
университети – в София, Пловдив и Шумен. 

В границите на посочения период, т.е. през последните 10 – 12 години, 
се осъществи една значима промяна в графика и структурата на висшето 
образование в България. Премина се към тристепенна система на образование, 
включваща в себе си образователно-квалификационните степени бакалавър, 
магистър и доктор. Продължителността на обучението в първите две степени в 
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повечето наши университети е съответно 8 семестъра и 3 семестъра. Възниква 
въпросът какво спечели и какво загуби екологията като учебен предмет в 
резултат на този преход към тристепенната система на висше образование? 
Анализът на действащата учебна документация навежда на мисълта, че в някои 
от магистърските програми с екологична насоченост са заложени повече 
степени на свобода в сравнение с предишното положение. Това позволява по-
задълбочено навлизане в спецификата на екологичната материя – предимно 
чрез подходящи избираеми курсове. От такава гледна точка може да се приеме, 
че екологията – като клъстер от информационни ядра – спечели от 
преминаването към тристепенната система.  

От друга страна обаче, поради лимитиращи фактори в твърде 
претоварените учебни планове за бакалавърско обучение, основата на 
„екологичната пирамида от знания“ видимо се стесни при сегашното 
положение. Това се наблюдава особено ясно при биологичните бакалавърски 
специалности, различни от специалността „Екология и ООС“ (например, по 
молекулярна биология, в хибридните специалности и др.). В крайна сметка, 
получи се така, че там, където под някаква форма се изучава екология, 
бакалаврите се дипломират с относително по-бедна екологична култура в 
сравнение с предишната система. За сметка на тази инкасирана загуба от 
прехода, компенсаторно, тесните специалисти, преминали през магистърска 
програма с екологичен профил, излизат с много по-качествена подготовка по 
екология. 

Как стоят нещата в третата квалификационна степен, т.е. при 
обучението на докторанти с шифър в екологичната област? За разлика от 
първите две степени, тук няма значими качествени промени в сравнение с 
предишната система. Измененията са по-скоро в количествен аспект, в смисъл 
че през последните години нарасна броят на подаваните заявки за докторантури 
по екология, респ. и броят на успешно издържалите конкурса. Наред с това по-
определено взе да се наблюдава една конкуренция между университетите и 
научните институти в системата на БАН и ССА за привличане на повече нови 
докторанти. Тъй като в случая се касае за образователно-научна степен, то би 
могло да се каже, че научноизследователската компонента в подготовката на 
докторанти има по-добри шансове в академичните институти. Другата съставка 
на обучението – образователната – се разгръща по-успешно в университетите, 
доколкото там докторантите имат възможността да се „потопят“ и да се 
изграждат непосредствено в учебния процес. В края на краищата обаче 
въпросът за конкурентността при набирането и обучението на докторанти по 
екология ще се реши от това коя институция ще предложи по-надеждни 
условия за професионална реализация на младите, току-що защитили доктори. 
Не е тайна, че понастоящем няма равновесие в двата потока – на обучените и 
защитили у нас, преминали веднага след това на работа в чужбина и на тези, 
получили докторска степен в чужбина и завърнали се в България. Равновесието 
засега определено е изтеглено надясно, в посока на запад и това е една от 
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формите на „изтичане на сиво вещество“, на износ на млада и квалифицирана 
работна сила към други страни. 

Действащата нормативна база у нас предлага още една възможност за 
придобиване и актуализиране на знания по екология. Касае се за 
следдипломното обучение, което по смисъл и предназначение сполучливо се 
вписва в стратегията за т.нар. long life learning (пожизнено продължаващо 
обучение). Въпросът, който тук възниква е: на какво да стъпи това обучение, 
какви предварителни изисквания към кандидатите да се предявяват? Базирайки 
се на световната практика, считаме, че пререквизит за участие в такива курсове 
следва да бъде (като минимум) бакалавърска степен в областта на природните 
науки, вкл. и в приложния им вариант (агрономство, зооинженерство и др.). 
Директното включване на завършили хуманитарни специалности в курсовете за 
СДК поражда опасността от суспендиране на биологичното ядро на екологията 
и от подмяната му с „политекология“. В медиите могат да се срещнат 
достатъчно много примери за подобно израждане на екологията. 

Както е добре известно, Законът за висшето образование залага на две 
форми на обучение – редовно и задочно. Поредният въпрос тук е доколко 
специфичните изисквания на екологията могат да бъдат съблюдавани в рамките 
на задочното обучение. Без да е в списъка на регулираните професии, 
екологията притежава своите специфични особености при извеждане на 
учебния процес и при усвояване на съответните знания и умения както в 
средното, така и във висшето училище. Става дума преди всичко за теренната 
работа. Много е трудно тя да бъде заменена с някакъв виртуален подход, 
например с компютърно програмирано моделиране.  

Тези съображения не бива да се тълкуват като преки аргументи срещу 
задочната форма на обучение. Ако действително са налице определени резерви 
по този въпрос, то те се отнасят изобщо за задочното обучение, а не само за 
екологията. Разкриването и поддържането на задочно обучение е не толкова 
методически, колкото социално-икономически, а донякъде и политически 
проблем. Дори и в сегашния си формат то има своята положителна страна, тъй 
като все пак допринася за общото издигане на екологичната култура. Задачата в 
случая се свежда до по-доброто организиране на практическите занятия и на 
летните практики на задочниците или, другояче казано, до постоянно 
съобразяване със специфичните особености на подготовката на студенти по 
екология. 

Краткият преглед дотук визира състоянието на нещата главно в нашата 
страна. Трябва да се има предвид, че от страна до страна, от университет до 
университет има място за много варианти и модификации. При все това обаче 
се открояват поне три общовалидни закономерности и тенденции: 

1) екологичното образование, а в по-широк смисъл и екологичната 
политика, са подложени на перманентен и противоречив натиск – от 
многобройните неправителствени организации (НПО) с екологичен профил и, 
от друга страна, от пазарната икономика и реалния сектор (например – 
промишлеността или дърводобива); 
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2) обучението по екология, овладяването на екологичните 
закономерности е съществен фактор за личностното развитие на младия човек и 
за по-доброто му интегриране в обществото; 

3) една от ключовите задачи на екологичното образование – 
съблюдаването на стандартите за здравословна околна среда – е в крайна 
сметка гаранция за по-високо качество на живот. (BAYRHUBER et al., 2000; 
LIKENS, 1992; STRIETH et al., 2008). 

Самото екологично образование като понятие и като съдържателна 
същност не е консервативна субстанция, то подлежи на постоянно и динамично 
развитие. Непрестанно се разработват и прилагат нови форми. Този факт е от 
съществено значение защото, нека да не забравяме, университетите – освен 
всичко друго – са и центрове за подготовка на обучаващи. Следователно, много 
е важно в т.нар. хибридни специалности с педагогическа насоченост да се 
имплантира достатъчно плътно информационно ядро по екология. Ако това не 
се направи своевременно, рискуваме да се озовем в някакъв порочен кръг: 
новоприети студенти с не особено висок бал и с недостатъчна екологична 
култура – учебни планове и програми, подценяващи екологията – 
новодипломирани учители с недостатъчна подготовка по екология – 
неефективно екологично обучение в училище... и така, кръгът се затваря. 

Обнадеждаващото е, че през последните години в различните степени и 
форми на висшето образование успешно се утвърждават разнообразни и 
иновационни дидактични форми. Обект на тези нови образователни технологии 
е и обучението по екология. Тук ще маркираме накратко две тенденции, имащи 
било то реално, било то потенциално отношение към екологичното обучение. 
Едната от тях се отнася до дистанционното обучение или до т.нар. E-learning. 
Не е случаен фактът, че в последно време се създадоха редица центрове за 
дистанционно обучение (ЦДО) – като самостоятелни звена и поделения към по-
големите университети. Това обучение е функция от компютъризацията на 
учебно-преподавателския процес и от разполагането със съответната софтуерна 
база, с необходимите програмни продукти. Тази предпоставка не бива да се 
смесва с добиващите все по-голяма популярност напоследък мултимедийни 
презентации на лекционния материал. Те са едно съвременно надграждане на 
класическия преподавателски процес, подобно на замяната на черната дъска и 
тебешира респ. с бяла дъска и с флумастер.  

Дистанционното обучение е по-скоро модерна версия на задочното 
обучение. При него преподавателят и студентите, свързани в мрежа, са в 
диалогов режим. Поднасянето на новата информация и контролът върху 
нейното усвояване се осъществяват “on line”, т.е. на живо, в реално време. Що 
се отнася до лекционния материал и до ролевите игри и модели, изучаването на 
екологичните дисциплини е напълно възможно чрез дистанционно обучение. 
Както в случая със задочното обучение обаче, и тук специално внимание 
изисква проблемът с практическите и особено – с теренните занятия по 
екология. Интерпретирано в по-широк смисъл, дистанционното обучение е 
едно от водещите проявления на информационно-комуникационните 
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технологии (ИКТ), които масово навлязоха в образователната сфера през 
последното десетилетие. Те обаче не бива да се прилагат сляпо и 
едностранчиво защото, както справедливо отбелязва КОСТОВА (2007), 
„визуализация на информацията без дейност е недостатъчна“ за успешното 
протичане на учебния процес. И тук отново опираме до спецификата на 
екологията с нейните теренни наблюдения и изследвания. Коректно е също така 
да се отбележи, макар и между другото, че не всички преподаватели са 
привърженици на дистанционното обучение. В много руски университети, 
например, приоритет се дава на живия контакт между преподавател и студент. 

Другата заслужаваща тенденция сред новите образователни технологии е 
проблемно-базираното обучение (рroblem based learning PBL). При него цялото 
информационно ядро се разпределя на няколко модула и пред студентската 
аудитория се изнасят само възлови лекции като по правило всяка от тях 
кореспондира на един модул, обобщавайки тезисно основното в него. 
Стойностните елементи на този подход са няколко: 1) повече тематичен 
простор за семинарни занятия с обучаемите; 2) по-големи възможности за 
самостоятелна работа на студентите в библиотеките и в Интернет; 3) 
стимулиране на интегративното, аналитично и асоциативно мислене; 4) по-
раздвижени степени на свобода пред лектора. Ако при обсъждането на 
задочното и на дистанционното обучение по-горе проличаха известни уговорки 
и резерви, то сега може да се подчертае, че екологията е изключително 
подходяща за проблемно-базирано обучение. Това се дължи най-вече на нейния 
интегрален, надбиологичен и интердисциплинарен характер. Ето защо все по-
често в педагогическата практика навлизат интерактивните форми и методи на 
екологичното обучение, в т.ч. интегрални уроци, групови дискусии, екипна 
работа (ЖЕЛЯЗКОВА, 2005; КОСТОВА, 2001).  

За успеваемостта и ефективността на обучението по екология в 
университетите от решаващо значение е преходът, взаимовръзката (т.нар. 
„интерфейс“) между екологичните знания, с които се излиза от училище и с тях 
два-три месеца по-късно се влиза в университета. Този интерфейс представлява 
не само съвкупност от допирни и пресечни точки между двата типа 
образователни институции. Той е функция от координацията между тях, от 
равнището и обема на учебните програми и на учебниците, от партньорството 
между двата субекта (ШИШИНЬОВА & ДИМКОВ, 2005). От прагматична гледна 
точка задачата пред гимназиалния етап на образование по отношение на 
екологията се свежда до това да се заложат основите на екологичната култура, 
да се осигури „санитарния екзистенц-минимум“ от нея, който е задължителен 
за всеки член на съвременното гражданско общество. Залагането на този 
фундамент става достатъчно рано – в отсечката от ІІІ до VІ клас, чрез 
интегрирания учебен предмет „Човекът и природата“. Това е обусловено от 
вътрешната логика в развитието на дадената научна област (АНГЕЛОВА, 2007). 
По-нататък е въпрос на методика университетът да селекционира подходящата 
(по качество) и оптималната (по количество) извадка от студентите, които да 



Райчо Й. Димков 
 

 406 

задълбочат екологичните си знания и да се профилират чрез релевантни 
магистърски програми в различните клонове на съвременната екология.. 

Тази задача за подбора се затруднява и от обстоятелството, че в един 
момент преди около десетина години екологията бе „хибридизирана“ в 
Държавните образователни изисквания (ДОИ) с опазването на околната среда и 
твърде изкуствено прикачена към химията в средното училище. До голяма 
степен по един административен път се стигна до този своеобразен „дрейф“ на 
значителен дял от екологията в посока от биология към химия. Тази чуждица е 
от холандски произход и на езика на мореплаването означава „отклонение на 
кораба от основния курс под въздействието на ветрове и течения“. Има голяма 
доза метафорична логика в сегашния обратен дрейф на университетската 
екология от химия към биология. Разбира се, това не означава, че в 
химическите, технологичните и в някои хуманитарни факултети не може да се 
развиват магистърски програми с екологичен профил, но все пак основата и 
ядрото на университетското екологично образование следва да си остане в 
обсега на биологията. 

Именно в магистърската степен на биологическите факултети трябва 
постепенно да се изгражда онова „ветрило“ или мрежа от магистърски 
програми по екология, които да защитят комплексния, многопластов и 
многопосочен характер на съвременната екология. В тях следва да намерят 
място такива на пръв поглед частно-научни проблеми като: здравословните 
храни, чистите питейни води, дискусиите за и против генно-модифицираните 
организми (ГМО), екологичните основи на устойчивото развитие, 
моделирането и прогнозирането на екосистемите, юридическите аспекти, вкл. 
екологичното право в границите на Европейския съюз. Естествено, всичко това 
най-вероятно ще се осъществява чрез междуфакултетна и дори 
междууниверситетска интеграция, но ролята на титуляр, на мандатоносител в 
тази образователна дейност най-добре подхожда на факулететите по биология. 

Засягайки въпроса за магистърската мрежа и нейния екологичен пълнеж, 
специално заслужава да бъде изведена пред скоби идеята за устойчивото 
развитие. Осъзнаването на тази парадигма, създаването на педагогически 
предпоставки за реализация на устойчивото развитие като концепция и като 
биоетичен кодекс е несъмнено сред най-сериозните отговорности пред 
природонаучното образование както в училище, така и в университета. 
Положителен факт е, че много от нас откровено си дават сметка за дългия път, 
който ни предстои към тази планетоспасяваща цел (БЛИЗНАКОВ и др., 2004; 
ПЕТКОВА, 2007; ЧИПЕВ, 2007). В интерес на препоръчителния за този случай 
холистичен подход, който отчита всички аспекти на една система, би трябвало 
да си припомним и предложената от KLAUTKE & KOEHLER (1991) дидактична 
концепция за екологично образование. Тя, според двамата автори, се състои от 
следните етапи и компоненти: опит; изживяване; знание; обмен на информация; 
осъзнаване; рефлекс; етични норми; оценка; действие. 
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Тази многокомпонентна моделна система позволява в хода на 
образователния процес въвеждането на основополагащи принципи, които са и 
съществени, и специфични, и имплицитно присъщи на екологията – 
ситуационност, проблемност, интердисциплинарност, действена ориентация в 
динамична обстановка. По такъв начин екологичното образование може да бъде 
възприемано през призмата на икономическите, социалните и етичните 
проблеми на обществото. 

Вместо заключение по-долу ще бъдат приведени актуални числени данни, 
заимствани от различни доклади и документи на международни организации по 
линия на ООН (ЮНЕСКО, ЮНЕП, СЗО, Световния фонд на дивата природа, 
ПРООН и др.). Те илюстрират колко належаща днес е нуждата от екологична 
образованост. Какво може да се каже с иначе „сухия“ език на цифрите? 

 
• Налице е 30% преразход на природни ресурси (водещ до обезлесяване, 

опустиняване, ерозия, замърсени води, почви и въздух, обедняващо 
биоразнообразие); 

• ¾ от населението на Земята живее в страни, които ежегодно 
консумират повече ресурси, отколкото могат да възстановят; 

• Отчита се 1,8 пъти увеличение на отрицателните последици от 
антропогенния ефект върху биосферата за периода от 1970 до 2007 г. ; 

• Изчислено е, че има 28% спад в глобалното биоразнообразие за същия 
този период (т.е. от 1970 г. насам); 

• Финансовото изражение на посочения по-горе преразход възлиза на 
почти 4,5 трилиона $/год. (т.е. 2 пъти повече от очакваните загуби при 
сегашната глобална финансова криза) – като резултат от разрушени 
екосистеми, суша, наводнения, климатични промени, глобално 
затопляне; 

• Между 80 и 90 % от соята в САЩ е генно модифицирана и като такава 
тръгва по трофичните вериги през животните до човека; 

• Прогноза на експерти: при този алгоритъм на живот и при тези 
темпове най-вероятно към 2030 год. човечеството ще навлезе в остра 
екологична криза. Само допреди 2-3 години се прогнозираше, че това 
ще стане едва към 2050 г. 

 
Всъщност, не е толкова важно дали началото на прогнозирания остро-

кризисен период ще се случи през 30-те, 40-те или 50-те години на нашия век. 
Много по-решаващо е друго, а именно, че днешните гимназисти и студенти 
тогава ще са примерно 40 – 50- годишни, т.е. в най-творческата си възраст, с 
най-отговорни функции и ангажименти в обществото. Ето защо никак не е 
маловажно каква екологична култура ще сме вградили ние в тях сега, през 
първото десетилетие на ХХІ век. Тук е ключът, който е в състояние да отложи 
приближаващата криза. 
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(Summary) 
 

The current paper discusses some important for the educational practice issues, 
concerning the organization and the realization of the ecological education in the three 
degrees – bachelor of science, master of science and doctor of philosophy, as well as the 
post-graduation qualification on ecology. The peculiarities of the two forms of education 
(regular and extramural studies) are discussed. Simultaneously the main educational 
techniques (the classic, the computer-based and the problem-based), applicable in this 
field are discussed. A special note is made on the relationship between the middle and 
high education in the process of the forming of the student’s ecological culture.  


