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РО 7: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОСНОВНИ ПОДХОДИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕТИКА 

 

Резултат от Обучението (РО) 7: Предизвикателства и основни подходи в областта на 

екологичната етика въвежда и представя екологичната етика, която се подчинява на три равно-

значими цели. Учебният материал запознава обучаващите се с основните области на 

екологичната етика: (а) етиката на ресурсите, (б) етика на животните и (в) етиката на природата. 

Той акцентира върху структурирането на екологичната етика в три нива на разсъждение за 

околната среда: (а) философско нивf, (б) законово ниво и (в) казуистично ниво на практическото 

управление на околната среда. предлага се и информация, която помага на обучаващите се да 

разберат принципите и основните аргументи на най-важните теории в областта на етиката на 

околната среда: (а) антропоцентрична (всички морални ценности принадлежат изключително 

на интересите на човешките същества) и (б) неантропоцентрична или психоцентрична 

(патоцентризъм, биоцентризъм, екоцентризъм и холизъм) гледна точка. В учебния материал се 

обсъждат и основните въпроси на екологичната етика, свързани с това дали същество, различно 

от човек може да притежава морална стойност като ценност сама по себе (вътрешна стойност) 

и колко широк е спектърът от морални живи същества. Особено внимание е отделено на 

основните концепции на екологичната етика. 

 

РО 8: ЕКОЛОГИЧНА ЕТИКА И УСТОЙЧИВОСТ 

 

Резултат от Обучението (РО) 8: Екологична етика и устойчивост е фокусиран върху представяне 

на информацията, която преследва три важни цели. Тя е насочена към предлагане на знания на 

обучаващите се за това, какво представлява устойчивостта в контекста на екологичната етика: 

преди всичко смисъла и развитието на устойчивост. Представени са националните стратегии за 

устойчивост, свързани с приоритетните области за действие (в случай на Германия като пример). 

Чрез изучаването на материала, обучаващите с ще се запознаят с Европейската стратегия за 

устойчиво развитие на обществото и околната среда (Доклад Eurostar, 2013 г.). Специално 

внимание се отделя на модела на устойчива и екологична икономика ("зелена икономика"), 

който засяга всички сфери на обществения и личния живот на съвременните общества. 

Обсъждат се също така различните екологични, икономически и социално-политически аспекти 

на "слабо" или "силно" устойчиво развитие. По-специално, по отношение на Европейската 

стратегия за устойчиво развитие този учебен материал очертава необходимостта от действия в 

областта на потреблението и производството.  

 

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУРСА 

 

Заглавие на курса: Екологична етика 

Автори на курса: Юрген В. Симон, Райнер Паслак 
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Целева група: Учители/обучители в образованието за възрастни; Специалисти по 
управление на персонала и кариерно развитие; Ръководители в 
образованието, Специалисти по образователни методи; Анализатори по 
управление и организация; Специалисти по обучение на възрастни 

Ниво по ЕКР: 

Ниво по ЕКР 5 Ниво по ЕКР 6 Ниво по ЕКР 7 

   

 

Цел на курса: запознава обучаващите се с основните области на екологичната етика като 

акцентира върху структурирането на екологичната етика в три нива на разсъждение за околната 

среда. Той е насочен към предлагане на знания за това, какво представлява устойчивостта в 

контекста на екологичната етика: 

 

Предходни знания: основни познания по етика и екология 

 

Съдържание на курса: 

Резултат от обучението 7: Предизвикателства и основни подходи в областта на екологичната 

етика 

 

1. Три области на приложение на екологичната етика 

1.1 Морална отговорност и собствен интерес 

1.2 Етика на природните ресурси 

1.3 Етика към животните 

1.4 Етика към природата 

1.5 Към аргумента за естетическото съзерцание 

2. Три нива на екологична аргументация 

2.1 Приложение във философията 

2.2 Приложение на политическо и законово ниво 

2.3 Казуистично приложение 

3. Основни методи в екологичната етика 

3.1 Въведение: Морална грижа за природата 

3.2 Антропоцентрична перспектива 

3.3 Неантропоцентристки възглед 

4. Използвана литература 

 

Резултат от обучението 6: Екологична етика и устойчивост 

 

1. Екологична етика и устойчивост 

2. Разработване на концепцията за „устойчивост“ 

2.1 Определяне на екологичните и икономическите аспекти 

2.2 Националната стратегия за устойчивост 

3. Европейската стратегия за устойчиво развитие и доклад на Евростат 

3.1. Оперативните цели и задачи 

4. Заключение 

5. Използвана литература 


