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УДК 37.035:502/504 

(прегледен труд) 

 

ОД ЕКОЕТИКА ДО ЕКОСВЕСТ 

 

Снежана Ставрева Веселинова1, Трајче Стојанов2 
1,2Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 

 
Апстракт: Еколошките сознанија во последниве неколку децении се наметнаа и стигнаа до врвот на 

актуелноста на човечкиот мисловен, морален и политички ангажман. Во таа смисла и филозофската 

размисла за смислата на човековата и, воопшто, на природната средина, за елементите на човековата 

блискост со природата, за неговата поврзаност со условите на опстанокот и за неопходните надворешни, 

околни категории на човековата егзистенција е поврзана со екологијата како биолошка наука за животната 

средина на секое живо суштество, за природните услови на неговата опстојба. Морално учење е поттикнато 

од екософските и еколошки сознанија за вредноста на елементите на човековиот живот што него го 

опкружуваат и му се важни, за условите на живеењето и за нивното благородно чување и унапредување, чија 

цел е вкупното подобрување на човечкиот опстанок на Земјата.  

Клучни зборови: екоетика, екосвест, екологија, природа, еколошка криза. 

 

 

FROM ECO-ETHICS TO ECO-AWARENESS  

 

Snezana Stavreva Veselinova1,  Trajce Stojanov2 

1,2Faculty of Educational Sciences, University “Goce Delchev” Shtip 

 
Abstract: Environmental knowledge in recent decades has imposed itself and reached the top of relevance of human 

mental, moral, and political engagement. In this sense, philosophical contemplation about the meaning of the human 

and, in general, of the natural environment, the elements of human closeness with Nature, his relationship with the 

conditions of survival and the necessary external, ambiental categories of human existence, is related to ecology as a 

biological science dealing with the environment of every living creature, and the natural conditions of his existence. 
Moral teaching was prompted by ecosophical and environmental knowledge of the value of the elements of human life 

that surround the man and are important to him for living conditions, and for their noble storage and promotion, 

aiming at a total improvement of the human survival on Earth. 

Keywords: eco-ethics, eco-awareness, ecology, nature, ecological crisis. 

 

Вовед 
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Со развојот на еколошката свест кај учениците почнува да се развива и еколошката етика во 

која се вградени сите морални вредности. Колку ученикот станува посвесен за состојба во која се 

наоѓа нашата планета толку повеќе неговото однесување и почитувањето на моралните норми и 

правила се зголемува. Тие стануваат свесни за последиците кои остануваат зад секое несовесно 

однесување, непочитување на законите на природата и преземаат активности и акции согласно сите 

етички вредности кои ги поседуваат и етичките норми. 

Еколошката криза како феномен, само пред педесет години не беше прашање на кое се 

посветуваше големо внимание, а денес е еден од главните глобални проблеми.  Но, еколошката 

кризата не е само криза на дваесеттиот век и плод на и технократската и техноцентричната 

цивилизација, таа исто така е плод на човечкиот духовен пад и моралната криза. Еколошката криза е 

нашиот глобален проблем, проблем кој се однесува на сите нас без разлика кои и какви сме, каде 

живееме и каде припаѓаме, бидејќи тоа е проблем директно поврзан со опстанокот на човечкиот род. 

Во последните дваесет години екологијата и заштитата на животната средина доживеале 

развој.  Причината за овој забрзан развој лежи во фактот дека под влијание на човекот предизвикани 

се промени на условите за животот на Земјата, промени кои се закануваат на опстанокот на 

човештвото. Од една страна, индустријализацијата за подобрување на животниот, но од друга страна 

негативното влијае на квалитетот на животната средина и здравјето на луѓето. Човекот конечно сфати 

дека ова прашање поттикна градење на стратегии за справување со овие проблеми.  

Овие глобални еколошки проблеми се предмет на изучување и во воспитно-образовниот 

процес. 

Учениците постепено ја сфаќаат важноста на здравиот начин на живот, и грижата за 

животната средина. Тие во рамките на микро-социјалните средини, семејството, предучилишните и 

училишните установи постепено воведуваат одредени активности и одговорности за одржување на 

чиста животна средина и навики за здраво живеење. 

Еколошкото образование има посебно значење за младите луѓе, бидејќи искуството од 

другите земји покажа дека со едукацијата на младите уште од најрана возраст се формира 

неопходното ниво на еколошка свест, а единствениот сигурен начин за да се заштити животната 

средина е еколошкото образование да формира одговорни генерации.  

 

Еколошка свест 

Повеќето од денешните психолози под поимот свест подразбираат увид во себе и за 

животната средина.  

■ Свеста е нашето интегрирано знаење за надворешниот свет, нашите тела и процеси во 

нашиот ум и е зависна од интегрираните изведби од повисок ред а кои се однесуваат на нашата 

внатрешна и надворешна перцепција. 

■ Еколошката свест е духовна димензија за еколошката култура и подразбира знаења и 

навики, усвоени вредности, ставови и верувања, прифаќање на нормите за она, што во природната и 

социјалната средина е здраво и добро, а што не е, и како, на било кој начин во постоечките услови 

може да се подобри свеста и квалитетот на животот на луѓето. 

■ Во формирање на еколошка свест на современиот човек, влијаат цела низа на фактори како 

што се: науката, образованието, практичните активности за да се елиминираат негативните состојби 

на животната средина и многу други фактори. 

Еколошко образование не може да се толкува како надградба врз образованието во целина, 

туку тоа е дел од образованието, неопходен на современиот човек. Во суштина тоа значи 

инкорпорирање на еколошките аспекти во образовниот систем воопшто. 

■ На меѓународно ниво, во серија на состаноци и конференции, одржани под покровителство 

на UESC и UNEP (1975, 1977, 1987), како важни цели на еколошка едукација се поставени: 

♦ Воочување на комплексноста на животната средина; 

♦ Развој на националната свест за значењето на животната средина и општествениот развој; 

♦ Познавање на економската политика и еколошката поврзаност на светот. 

Општите цели на еколошка едукација, се сведуваат на фактот дека учениците треба да стекнат 

основни знаења за состојбата на животната средина и на процесите кои го влијаат врз тоа тешко да се 

развие нов правилен и културен однос кон објектите на природата и да се обезбеди нивно лично и 

активно учество во заштитата на еколошките вредности. 

 На ученикот треба да му се овозможи да се чувствува одговорен  и компетентен субјект во 

процесот на зачувување на животната средина, така што неговите постапки ќе бидат резултат не на 

нешто наметнато, туку резултат на неговата внатрешната мотивација.  
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Посебно е важно дали ученикот се смета себе си за одговорен за заштита и зачувување на 

животната средина или на еколошка состојба и дека сето ова тој не го доживува како нешто туѓо, 

како обврска кон општеството, институциите, колективи, компаниите, надлежните органи, и т.н. 

           ♦ Крајната цел на еколошкото воспитание и образование треба да се постави така да самата 

личност го стекне своето еколошко воспитание потребно за да се знае како правилно да се однесува 

кон животната средина. Од степенот на еколошка едукација на личноста, ќе зависи колку личноста 

знае, може и сака да земе активно учество во заштитата на животната средина.  

 ♦ Социјалните фактори се сметаат за најважните фактори кои влијаат на еколошката 

едукација на учениците, а тие се: непосредното опкружување, семејството, предучилишното 

образование, училиштето, врсници, воннаставни форми на слободни активности, медиумите и т.н. 

♦ Развојот на еколошката свест кај младите е предуслов за нивна поактивна вклученост во 

заштитата на животната средина во иднина, бидејќи за да се живее во здрава и незагадена средина е 

едно од основните човекови права. 

 

Основни елементи на еколошката свест 

Основните елементи на еколошка свест се: еколошко знаење, евалуација на еколошката 

состојба и еколошкиот однесување. 

Елементи на еколошката свест се знаењата за причините на појавување на нарушувањата на 

еколошката рамнотежа и можностите да се делува врз неа. Учениците во училиштето стекнуваат 

знаења за природните процеси коишто ја обезбедуваат постојаноста на природата во рамките на 

биосферата, противречностите помеѓу природата и општеството, хуманизација на животната средина, 

целите, средствата и можностите за заштита на животната средина. 

 Станува збор и за сознанието за ограниченоста на природните ресурси, како и потребата да се 

воспостави нов систем на вредности помеѓу физичките и општествените системи, причините и 

последиците од нарушување на еколошката рамнотежа и потребата да се воспостави нова глобална 

стратегија на општествениот развој.  

Евалуација на состојбата на животната средина е уште еден елемент на еколошката свест. 

Тоа е одреден системот од вредности на општеството или на конкретна општествена група, во која се 

развива општествена свест. Во екологијата секогаш постојат мислења, верувања и однесувања кои не 

се еколошки и кои негативно влијае врз учениците. Тие треба да се оспособат за набљудување на 

загрозувањето на животната средина. Способноста да се оцени состојбата на животната средина 

зависи од знаењето, искуството и когнитивните способности. 

 Исто така, учениците треба да бидат оспособени критички да го проценат составот на 

животната средина, во конкретните случаи, да ги оценат постапките на другите кон животната 

средина, да ги разберат и применат барањата на еколошки одговорните однесувања кон сите 

елементи на животната средина. 

Еколошкото однесување е трет важен елемент на еколошката свест. Таа не е само знаење на 

поединецот и групата за еколошките проблеми и вреднување на состојбата на животната средина, но, 

исто така, се вклучување во специфични услови и ситуации. Еколошки однесување е условена и од 

карактерот на личноста. Еколошката свест придонесува за концепцијата и реализацијата на 

политиката за животна средина. На свеста за животната средина и еколошките навики влијаат и 

индивидуалното и колективното искуство на човекот 

 

Заклучок 

Со развојот на еколошката свест кај учениците почнува да се развива и еколошката етика  во 

која се вградени сите морални вредности. Колку ученикот станува посвесен за состојба во која се 

наоѓа нашата планета толку повеќе неговото однесување и почитувањето на моралните норми и 

правила се зголемува. Тие стануваат свесни за последиците кои остануваат зад секое несовесно 

однесување, непочитување на законите на природата и преземаат активности и акции согласно сите 

етички вредности кои ги поседуваат и етичките норми. 
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Апстракт: Финансиските институции се своевиден крвоток во секоја економија без чиешто ефикасно 

функционирање не може да се остварува економскиот раст и развој. Овој труд, користејќи ги методите на 

анализа, синтеза, компаратовниот, дедуктивниот и индуктивниот метод, има за цел да го анализира 

влијанието на различните типови на финансиски системи врз економскиот раст во економијата. 
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Аbstract: The financial institutions are a kind of a bloodstream of every economy, without whose efficient functioning 

economic growth and development cannot be achieved. This paper, using the methods of analysis, synthesis, 

comparison, deduction and induction, aims at analyzing the impact of different types of financial systems on economic 

growth. 
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